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 :   هي اجلامعات املستهدفة  

  اسم الجامعةاسم الجامعة  ر. مر. م  لجامعةلجامعةاسم ااسم ا  ر. مر. م

  جامعة صبراتة جامعة صبراتة   1144  المفتوحة المفتوحة جامعة جامعة الال  11
  جامعة إجدابيا جامعة إجدابيا   1155  جامعة مصراتة جامعة مصراتة   22
  الزنتان الزنتان جامعة جامعة   1166  جامعة بني وليد جامعة بني وليد   33
  جامعة النجم الساطع جامعة النجم الساطع   1177  جامعة سرت جامعة سرت   44
  الجامعة األسمرية اإلسالمّية الجامعة األسمرية اإلسالمّية   1188  جامعة السّيد محّمد بن علي الّسنوسي اإلسالمّية جامعة السّيد محّمد بن علي الّسنوسي اإلسالمّية   55
  الزيتونة الزيتونة جامعة جامعة   1199  ازي ازي بنغبنغجامعة جامعة     66
  الجفرة الجفرة جامعة جامعة   2200  جامعة نالوت جامعة نالوت   77
  جامعة الزاوية جامعة الزاوية   2211  سبها سبها جامعة جامعة   88
  جامعة طبرق جامعة طبرق   2222  غريان غريان   جامعةجامعة  99
  جامعة عمر المختار جامعة عمر المختار   2233  المرقب المرقب جامعة جامعة   1100
  جامعة طرابلس جامعة طرابلس   2244  األكاديمية الليبية للدراسات العليا األكاديمية الليبية للدراسات العليا   11 11 
  جامعة الجفارة جامعة الجفارة   2255  فزان فزان جامعة جامعة   1122
  أكاديمية الدراسات العليا بنغازي أكاديمية الدراسات العليا بنغازي   2266  يبية للدراسات المالية والجمركية يبية للدراسات المالية والجمركية األكاديمية اللاألكاديمية الل  1133

 خليج السدرةخليج السدرةجامعة جامعة                                 2277 
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  ريـــق إعـــــداد التقــرير :ف 
 

  ةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفالصف  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالساالس  ر. مر. م

  رئيس الفريق رئيس الفريق   ننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.حسين سالم مرجيد.حسين سالم مرجيأ. أ.   11
  عضـــــــــــــــــــــــًواعضـــــــــــــــــــــــًوا  ييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الشركسد الشركسد.عادل محمّ د.عادل محمّ   22
  عضـــــــــــــــــــــًواعضـــــــــــــــــــــًوا  د. مصباح  سالم العمـــــــــــــــــــــــــاري د. مصباح  سالم العمـــــــــــــــــــــــــاري   33
  ــــــــًواــــــــًواعضــــــــــــــعضــــــــــــــ  أ. سالمة إبراهيــــــــــــــــم بن عمــــــــران  أ. سالمة إبراهيــــــــــــــــم بن عمــــــــران    44

 

 رير : ـ التق مراجعــــــة  ق  ــفري 
 
 

  ااــــــــــــــــــع لهع لهــــــــــــــــــة التابة التابــــــــــالجهالجه  االســـــــــــــــــــــــــــــماالســـــــــــــــــــــــــــــم  ر. مر. م

  جامعة سبها جامعة سبها   عبدالسالم أحمد المثناني عبدالسالم أحمد المثناني أ.د. أ.د.   11
  جامعة المرقب جامعة المرقب   مانيمانيو و د أحمد الد د أحمد الد أ.د. محمّ أ.د. محمّ   22
  جامعة طرابلس جامعة طرابلس   د مسعود شلوف د مسعود شلوف أ.د. محمّ أ.د. محمّ   33
  هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا  هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا    د. فيصل عبدالعظيم العبدلي د. فيصل عبدالعظيم العبدلي أ.أ.  44
  جامعة عمر المختار جامعة عمر المختار   صالح الغماري عبدللا صالح الغماري عبدللا   أ.د.أ.د.  55
  جامعة طرابلس جامعة طرابلس   أ.د. عقيل محّمد البربار أ.د. عقيل محّمد البربار   66
  جامعة طرابلس جامعة طرابلس   أ.د. مصطفى عبدالعظيم الطبيب  أ.د. مصطفى عبدالعظيم الطبيب    77
  جامعة بنغازي جامعة بنغازي   البدري البدري محّمد محّمد   أ.د. عبدالرحيمأ.د. عبدالرحيم  88
  جامعة غريان جامعة غريان   ر أحمد الكري ر أحمد الكري د. الطاهد. الطاه  99
  جامعة سرت جامعة سرت   د. أبوبكر الجيالني السنوسي د. أبوبكر الجيالني السنوسي   1100
  جامعة مصراتة جامعة مصراتة   د عمر الغزال د عمر الغزال د. محمّ د. محمّ   1111
  جامعة بنغازي جامعة بنغازي   د. اسماعيل عبدالغني إحمودة د. اسماعيل عبدالغني إحمودة   1122
  جامعة سرت جامعة سرت   الشاطر  الشاطر  مفتاح مفتاح     د. سليماند. سليمان  1133
  جامعة بنغازي جامعة بنغازي   د. سالمة عبدالكريم أبوخطوة د. سالمة عبدالكريم أبوخطوة   1144
  جامعة بنغازي جامعة بنغازي   بي بي الصالالصالمصطفى مصطفى     عمرعمر  د.د.  1144
  جامعة طرابلس جامعة طرابلس   أ. سميرة إبراهيم بن عمران أ. سميرة إبراهيم بن عمران   1166

 
 

 جبران جبران محّمد محّمد د. رضا د. رضا  المدقـــــــــــق اللغــــــــــــــــوي 
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 حملتويــــات ا    
  الصفحةالصفحة  الموضـــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــوع  مم  ر.ر.

 10 التقديم  11

 12 مة المقد    22

 13 التمهيد   33

 14 رـــــــمقدمة عن إعداد التقري  44

 14 رـــــــــــــريــإعـــــــــداد التق  55

 15 ريرــــــــاق التقـــــــــــــنط  66

 20 ريرــــــــداف التقــــــــــــــــــأه  77

 20 ريرـــــــــاؤالت التقـــــــــتس  88

 20 ريرـــــات إعداد التقـــمجري  99

 23 تهدفة المسواألكاديميات  اتــــــالجامع بيانات خاصة حول  1100

 49 رـــــــــــج التقريــــــــــنتائ  11 11 

 96 ةـــــــــــــالنتائج الختامي  1122

 110 اتـــم المقترحـــــــــــــــأه  1133

 114 ــــــعــــــــــــــــــــالمراجـــــ  1144

 116 قـــــــــــــــــــــــــــالمالح  1155
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 ال ــــ ة األشك ــــــ قائم 
  الصفحةالصفحة        عنوان الشكلعنوان الشكل  رقم الشكل رقم الشكل 

م مــدف الفائــد  التــ   ( (   11كل رقم ) كل رقم ) الشالش م مــدف الفائــد  التــ ُيوضــ  ، ، رؤيتــ رؤيتــ لل  ههبتنفيــ بتنفيــ   ضــمان الجــود  وتقيــيم األدا ضــمان الجــود  وتقيــيم األدا   مكتــ مكتــ حققهــا حققهــا   ُيوضــ 
تطــوير تطــوير ومســاهمت  فــ  ومســاهمت  فــ    ،،الجــود  األخــرف الجــود  األخــرف ضــمان ضــمان وضــع  التنافســ  بــين مكاتــ  وضــع  التنافســ  بــين مكاتــ  لل  وتعزيــزهوتعزيــزه

  ..  تقدمةتقدمةممالجامعات لتحقيق مكاس  ومراكز الجامعات لتحقيق مكاس  ومراكز 
5500  

م ايــام مكتــ  ضــمان الجــود  وتقيــيم ا  ( (   22الشكل رقم ) الشكل رقم )  م ايــام مكتــ  ضــمان الجــود  وتقيــيم اُيوضــ  بتحويــل رســالت  إلــو خطــت وسياســات بتحويــل رســالت  إلــو خطــت وسياســات ألدا  ألدا  ُيوضــ 
              عـــةعـــةق  ق  خـــ اي فـــ  االعتظـــار التـــروف المجتم يـــة والمهنيـــة الحاليـــة والمتو خـــ اي فـــ  االعتظـــار التـــروف المجتم يـــة والمهنيـــة الحاليـــة والمتو آآوبـــرامج عمليـــة وبـــرامج عمليـــة 

  ..  ((  ) توافق الرسالة مع السياقات المستقبلية) توافق الرسالة مع السياقات المستقبلية
5511  

م  ( (   33الشكل رقم ) الشكل رقم )  مُيوض  ـود  وتقيـ   قبـلقبـلأهم األهـداف التـ  تـم  تحديـدها وتنفيـ ها مـن أهم األهـداف التـ  تـم  تحديـدها وتنفيـ ها مـن   ُيوض  ـود  وتقيـ مكتـ  ضـمان الجــ يم يم مكتـ  ضـمان الجــ
  5533  ..  مم22001188األدا  خالل العام األدا  خالل العام 

م وجود   ( (   44الشكل رقم ) الشكل رقم )  م وجود ُيوض    5544  ..  مم22001199  --22001188خطة إستراتيجية بالجامعة تستوع  العام الجامع  خطة إستراتيجية بالجامعة تستوع  العام الجامع  ُيوض 
م وجود   ( (   55الشكل رقم ) الشكل رقم )  م وجود ُيوض  فـ  فـ    سياسات ) ضـوابت أو نتـم ( واضـحة، ومعتمـد  يـتم العمـل بمقت ـاهاسياسات ) ضـوابت أو نتـم ( واضـحة، ومعتمـد  يـتم العمـل بمقت ـاهاُيوض 

  5566  الجامعة بشأن تعيين أع ا  هيئة التدريس .الجامعة بشأن تعيين أع ا  هيئة التدريس .

ُيوضــم البــرامج العلميــة التــ  تحصــلم علــو االعتمــاد البرامجــ ، والم سســ  )مبــدئيأو ُيوضــم البــرامج العلميــة التــ  تحصــلم علــو االعتمــاد البرامجــ ، والم سســ  )مبــدئيأو   ( (   66الشكل رقم ) الشكل رقم ) 
  نهائ ( من مركز ضمان الجود  أو المراكز والجم يات الدولية إن وجدتنهائ ( من مركز ضمان الجود  أو المراكز والجم يات الدولية إن وجدت

5577  

م   ( (   77الشكل رقم ) الشكل رقم )  م ُيوض    مها الجامعة وه  معتمـد ، ومنشـور مها الجامعة وه  معتمـد ، ومنشـور القيام بتوصيف البرامج األكاديمية الت  ُتقد  القيام بتوصيف البرامج األكاديمية الت  ُتقد  ُيوض 
  5588  ..علو موقعها اإللكترون علو موقعها اإللكترون 

م  ( (   88الشكل رقم ) الشكل رقم )  مُيوض  رات الدراسـي ة لكـل برنـامج أكـاديم  ُتقدمـ  الجامعـة ونشـره   ُيوض  رات الدراسـي ة لكـل برنـامج أكـاديم  ُتقدمـ  الجامعـة ونشـره القيام بتوصـيف المقـر  القيام بتوصـيف المقـر 
  5599  ..علو موقعها اإللكترون علو موقعها اإللكترون 

م   ( (   99الشكل رقم ) الشكل رقم )  م ُيوضــ  ــين مكتــ  ضــمان الجــود  ُيوضــ  ة مــا ب ــ  ــة لالجتماعــات الدوري ــين مكتــ  ضــمان الجــود  أهــم المخرجــات التنفي ي ة مــا ب ــ  ــة لالجتماعــات الدوري أهــم المخرجــات التنفي ي
ق  الجود  بالكليات    وتقييم األداوتقييم األدا ق  الجود  بالكلياتبالجامعة ومنس    6611  ..بالجامعة ومنس 

م   ( (   1100الشكل رقم ) الشكل رقم )  م ُيوض    6633  ..مم22001188ت الدراسة ال اتية بالجامعة لسنة ت الدراسة ال اتية بالجامعة لسنة عدد الكليات واألقسام الت  أجر عدد الكليات واألقسام الت  أجر ُيوض 
م   ( (   1111الشكل رقم ) الشكل رقم )  م ُيوض  علو الدراسـات علو الدراسـات   أهم الخطوات اإلجرائية أو التنفي ية الت  تم  عملها بالجامعة بنا ي أهم الخطوات اإلجرائية أو التنفي ية الت  تم  عملها بالجامعة بنا ي ُيوض 

  الجامعة .الجامعة .  أقسامأقسامو و ات ات كليكلي  ال اتية داخلال اتية داخل
6644  

م   ( (   1122الشكل رقم ) الشكل رقم )  م ُيوض    6655  ..القيام بعــــــــــــرض البرامــــــــــج األكاديميـــــــــــــة علو مقي مين خـــــــــارجيينالقيام بعــــــــــــرض البرامــــــــــج األكاديميـــــــــــــة علو مقي مين خـــــــــارجيينُيوض 
م   ( (   1133الشكل رقم ) الشكل رقم )  م ُيوض  القيام بنشر أدل ة اإلجرا ات اإلدارية واألكاديمية ) دليـل أع ـا  هيئـة التـدريس، القيام بنشر أدل ة اإلجرا ات اإلدارية واألكاديمية ) دليـل أع ـا  هيئـة التـدريس، ُيوض 

  6666  يل الموظفين ...وغيرها ( .يل الموظفين ...وغيرها ( .، دل، دلطالبطالبدليل الدليل ال

م القيام بنشـــــــــر وتعميــم المواثيق األخالاية بالجامعة  ( (   1144الشكل رقم ) الشكل رقم )  م القيام بنشـــــــــر وتعميــم المواثيق األخالاية بالجامعةُيوض    6677  ..ُيوض 
ـــم   ( (   1155الشكل رقم ) الشكل رقم )  م أـه ـــم ُيوضـــ  م أـه ـــام بهـــا بنـــا ي علـــو نتـــائج الخطـــوات اإلجرائيـــة أو التنفي يـــة الخطـــوات اإلجرائيـــة أو التنفي يـــة ُيوضـــ  ـــم  القيــ ـــام بهـــا بنـــا ي علـــو نتـــائج التـــ  ـت ـــم  القيــ التـــ  ـت

  ..استظانـات التقييـــــماستظانـات التقييـــــم
6688  

ــم   ( (   1166) ) رقم رقم شكل شكل الال م أهــــ ــم ُيوضــ  م أهــــ التــ  تــم  القيـــام بهــا بنـــا ي علــو نتـــائج التــ  تــم  القيـــام بهــا بنـــا ي علــو نتـــائج الخطـــوات اإلجرائيــة أو التنفي يـــة الخطـــوات اإلجرائيــة أو التنفي يـــة ُيوضــ 
  6699  ..استظانات استطالع آرا  الطالباستظانات استطالع آرا  الطالب

ــا   ( (   1177الشكل رقم ) الشكل رقم )  ــم  إنجا هــــــ ــة التــ  تــــــ ــدوات العلمي ـــــــــ ــرات والنـــــــ ــم الم تمــــــ م أهــــــــ ــا ُيوضــ  ــم  إنجا هــــــ ــة التــ  تــــــ ــدوات العلمي ـــــــــ ــرات والنـــــــ ــم الم تمــــــ م أهــــــــ م م خــالل العــاخــالل العــاُيوضــ 
  7722  م .م .22001199  --22001188    دراسدراسالال
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 ال  ـــ ة األشك ــــ قائم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الصفحةالصفحة        عنوان الشكلعنوان الشكل  رقم الشكل رقم الشكل 

م أهــم ورع العمــل عات العالقــة بــالجود  وضــمانها والتــ  تــم  إنجا هــا خــالل العــام   ( (   1188الشكل رقم ) الشكل رقم )  م أهــم ورع العمــل عات العالقــة بــالجود  وضــمانها والتــ  تــم  إنجا هــا خــالل العــام ُيوضــ  ُيوضــ 
 74  ..  مم22001199  --22001188الدراس  الدراس  

م أهم   ( (   1199الشكل رقم ) الشكل رقم )  م أهم ُيوض  ت العلمي ة سـوا  أكانـم مـ تمرات أو نـدوات أو ورع عمـل خارجيـة ت العلمي ة سـوا  أكانـم مـ تمرات أو نـدوات أو ورع عمـل خارجيـة اركااركاالمشالمشُيوض 
 76  ..  ألع ا  هيئة التدريس بالجامعةألع ا  هيئة التدريس بالجامعة

م   ( (   2200الشكل رقم ) الشكل رقم )  م ُيوض  --22001188خالل العام الدراسـ  خالل العام الدراسـ    ايام الجامعة بتنفي  جوائز خاصة بالجود  والتمي زايام الجامعة بتنفي  جوائز خاصة بالجود  والتمي زُيوض 
... ...   موظـ موظـ ف ـل ف ـل جـائز  أجـائز  أ  --جائز  أف ـل باحـ جائز  أف ـل باحـ   --مثل : جائز  البرنامج العلم  مثل : جائز  البرنامج العلم    مم22001199
  وغيرها . وغيرها . 

79 

مها مكتـ  ضـمان الجـود  وتقيـيم األدا  لرئاسـة الجامعـة وتـم    ( (   2211الشكل رقم ) الشكل رقم )  م المقترحات الت  قد  مها مكتـ  ضـمان الجـود  وتقيـيم األدا  لرئاسـة الجامعـة وتـم  ُيوض  م المقترحات الت  قد  ُيوض 
 81  ..  تنفي هاتنفي ها

ــق بالمســ ولية   ( (   2222الشكل رقم ) الشكل رقم )  ــم  تنفيــ ها  يمــا يتعلــــــ ــة التــ  ت ــج وأنشــطة الجامعـــــــ ــم برامــ م أهــــ ــق بالمســ ولية ُيوضــ  ــم  تنفيــ ها  يمــا يتعلــــــ ــة التــ  ت ــج وأنشــطة الجامعـــــــ ــم برامــ م أهــــ ُيوضــ 
 83  ..ئية ئية البيالبيالمجتم ية و المجتم ية و 

لم عليهـا إدار  الجامعـة   ( (   2233الشكل رقم ) الشكل رقم )  م أهــــــــــم أهـم هـهائد ورسـائل الشـكر والتقـدير التـ  تحصـ  لم عليهـا إدار  الجامعـة ُيوض  م أهــــــــــم أهـم هـهائد ورسـائل الشـكر والتقـدير التـ  تحصـ  ُيوض 
 85  ..  مم22001188لقيامها بتنفي  برامج المس ولية المجتم ية والبيئية خالل العام لقيامها بتنفي  برامج المس ولية المجتم ية والبيئية خالل العام 

م أهم البرامج واألنشطة الت  تم  تنفي ها مع جه  ( (   2244الشكل رقم ) الشكل رقم )  م أهم البرامج واألنشطة الت  تم  تنفي ها مع جهُيوض  ت سوق العمل عات العالقــــــــــة ت سوق العمل عات العالقــــــــــة ـــاـــاــــــــُيوض 
 87  بمخرجات الجامعة .بمخرجات الجامعة .
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 داول  ــــ ة اجل ــــ قائم 
 

  الصفحةالصفحة      عنوان الجدولعنوان الجدول  رقم الجدول رقم الجدول 

م عدد الجامعات واألكاديميات الليبية الحكومية القائمة قبل   ((  11الجدول رقم ) الجدول رقم )  م عدد الجامعات واألكاديميات الليبية الحكومية القائمة قبل ُيوض   17  . . مم22000088ُيوض 

  ((  22الجدول رقم ) الجدول رقم ) 
م عـــدد الج م عـــدد الجُيوضـــ  كاديميـــات الليبيـــة الحكوميـــة التـــ  تـــم  اســـتحدثتها بعـــد كاديميـــات الليبيـــة الحكوميـــة التـــ  تـــم  اســـتحدثتها بعـــد واألواأل  امعـــاتامعـــاتُيوضـــ 

  ..مم22000088
19 

م البيانات العامة حول الجامعة المفتوحة  ((  33الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول الجامعة المفتوحةُيوض   23  ..ُيوض 
م البيانات العامة حول جامعة مصراتة  ((  44الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول جامعة مصراتةُيوض   24  ..ُيوض 
م البيانات العامة حول جامعة بن  و   ((  55الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول جامعة بن  و ُيوض   26  ..ليدليدُيوض 
م البيانات العامة حول جامعة سرت  ((  66الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول جامعة سرتُيوض   28  ..ُيوض 
نوس  اإلسالمي ة  ((  77الجدول رقم ) الجدول رقم )  ي د محم د بن عل  الس  م البيانات العامة حول جامعة الس  نوس  اإلسالمي ةُيوض  ي د محم د بن عل  الس  م البيانات العامة حول جامعة الس   30  ..  ُيوض 
م البيانات العامة حول جامعة بنغا ي   ((  88الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول جامعة بنغا ي ُيوض   31  ..ُيوض 
م ال  ((  99الجدول رقم ) الجدول رقم )  م الُيوض   33  ..ة نالوتة نالوتمة حول جامعمة حول جامعبيانات العابيانات العاُيوض 
م البيانات العامة حول جامعة سبها  ((  1100الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول جامعة سبهاُيوض   34  ..ُيوض 
م البيانات العامة حول جامعة غريان  ((  1111الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول جامعة غريانُيوض   35  ..ُيوض 
م البيانات العامة حول جامعة المرق   ((  1122الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول جامعة المرق ُيوض   36  ..ُيوض 
م البيان  ((  1133الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانُيوض   38  ..امعة فزانامعة فزانات العامة حول جات العامة حول جُيوض 
م البيانات العامة حول جامعة إجدابيا  ((  1144الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول جامعة إجدابياُيوض   39  ..ُيوض 
م البيانات العامة حول جامعة الزنتان  ((  1155الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول جامعة الزنتانُيوض   40  ..ُيوض 
م البيانات العامة حول جامعة النجم الساطع  ((  1166الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول جامعة النجم الساطعُيوض   41  ..ُيوض 
م   ((  1177الجدول رقم ) الجدول رقم )  م ُيوض   42  ..إلسالمي ةإلسالمي ةالجامعة األسمرية االجامعة األسمرية ا  البيانات العامة حولالبيانات العامة حولُيوض 
م البيانات العامة حول جامعة صبراتة  ((  1188الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول جامعة صبراتةُيوض   44  ..ُيوض 
م البيانات العامة حول األكاديمية الليبية للدراسات العليا  ((  1199الجدول رقم ) الجدول رقم )  م البيانات العامة حول األكاديمية الليبية للدراسات العلياُيوض   45  ..ُيوض 
م بيانات الجامعات المستهدفة  ((  2200الجدول رقم ) الجدول رقم )  م بيانات الجامعات المستهدفةُيوض   46  ..ُيوض 

  ((  2211الجدول رقم ) الجدول رقم ) 
م المقارنــــة بــــين الجامعــــات واألكاديميــــات المســــتهدفة بــــين العــــام الجــــامع   م المقارنــــة بــــين الجامعــــات واألكاديميــــات المســــتهدفة بــــين العــــام الجــــامع  ُيوضــــ  ُيوضــــ 

  ..  مم22001199  --22001188والعام الجامع  والعام الجامع    مم22001188  --22001177
47 
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 داول  ـــ ة اجل ــــ قائم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  الصفحةالصفحة      عنوان الجدولعنوان الجدول  رقم الجدول رقم الجدول 

مة ف  الجام  ((  2222الجدول رقم ) الجدول رقم )   77 ة الحكوميةعات واألكاديميات الليبيُيوضم عدد المجالت العلمية المحك 

  ((  2233الجدول رقم ) الجدول رقم ) 
ــاد  والــنقت لبيانــات بعــي الجامعــات بــين العــام الجــامع   ُيوضــم الفروقــات بالزي

  م2019 – 2018م والعام الجامع  2018 – 2017
98 
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يتـوانى عـن  الو  ،يتقـدم فيهـا مـن يسـعى بجهـد  ة يّـ ، ومسـيرة علممتصـاعداً العـالم اليـوم حراكـًا معرفيـًا  يشـهديشـهد    
، وقـد تجـاوزت كثيـر مـن األمـم مجـرد المواكبـة، فمخـ ت بزمـام التيـادة والتوجيـ ، واإلبـدا ز يّـ بلوغ مراتب التم

سـات والعلـوم، وهـ ا بفضـل مطاولتهـا وجهـدها سّ ومعيـارًا للم   ةً وفرضت نفسـها علـى الواقـع التعليمـي مرجعيـ 
 .الكبيرةت وت ليلها أمام أهدافها وغاياتها ايدّ اق العلم ومواجهتها للتحالمستمر في قطع أشواط سب

  

تنـافس علـى لل اعليها الدول الحديثـة، حتـى صـار التعلـيم اليـوم ميـدانً  ىبنت  التعليم الركيزة األهم التي  عد  عد  ويُ ويُ     
الجامعـــات هـــي مســـتول العـــالم فـــي مجـــال البحـــف واالبتكـــار والكفـــااة الفنيـــة والبشـــرية، وانطالقـــًا مـــن كـــون 

ــاحات التلقـــي ــاا سـ ــة البنـ ــيم، وأروقـ ــارف  والتعلـ ــز معـ ــة، وتعزيـ ــيم المواطنـ ــرا مـ ــري، وغـ وبنـــاا  اإلنســـانالفكـ
وتعزيــز عـدة الــوطن مــن المــوارد  ،ات يّ مثــل المجـال األكبــر لمواكبــة العــالم ومواجهـة التحــد ت  شخصـيت ، فننهــا 

 .وحماية حدوده وحراسة ميم  ،والكفااات 
  

 إلــى فضــااتــرار المعلومــات مــن مجــرد مكــان للتلقــين واج  ضــرورة االنتقــال بالجامعــةيظهــر جليــاً  مــن هنــامــن هنــا    
سة لمنح الشـهادات إلـى كينونـة تقـدم الخبـرات سّ واسع لبناا اإلنسان والمجتمع والدولة، ومن مجرد كونها م  

لعــالم، ز مــن مكانــة الدولــة، وتــدفع بهــا فــي الصــفوف األولــى مــن دول ازّ والمهــارات واالختراعــات التــي تعــ 
نها صـّ المجتمـع، وتح أواصـرا من انهيارات التيم وتفكك و تخلفها عن الركب، وتحميهوتحول دون تمخرها أ
 .امةدّ هة والهوّ من األفكار المش

  

هــ ا الســياق ينبثــق موضــو  الجــودة وضــمانها فــي التعلــيم العــالي بصــفت  موضــوعًا معياريــًا لضــمان وفــ  وفــ      
والتـي تثيـر ومـا تـزال نقاشـات وحـوارات  ،لمـيالتعلـيم العـالي والبحـف الع ر التي يشـهدهاوّ مواكبة مسيرة التط

عقد ألجل ذلك الورش والم تمرات والملتتيات والندوات التي تبحف في آليـات تطبيـق على مستول العالم، فت  
 .العاليسات التعليم سّ الجودة واالعتماد في م  

  

كـز واالعتمـاد، وبنـاا مرا كيـد علـى معـايير الجـودةمبالت سات العالمية والهيئات الدوليةسّ شرعت الم  وله ا وله ا     
ة ضــمان الجــودة، وتمســيس اللجــان بهــدف متابعــة تصــني  الجامعــات لّــ التقيــيم ومتابعــة الجــودة، وأصــدار أد 

د من اتجاه مسيرة التعليم باتجاه االرتقـاا بمسـتول كّ والتم ،سات التعليميةسّ وضبط وتقييم وتقويم الم   ،عالمياً 
 .معرفية والبشريةمخرجات  ال

 

بالعمليـــة التعليميـــة، وجودتهـــا فـــي  لالرتقـــااحثيثـــًة ســـية دوليـــة سّ م  جهـــودًا ســـنوات األخيـــرة ت الشـــهد  وقـــدوقـــد    
 ؛مختلـ  عناصـر العمليـة التعليميـةجميع مراحل ، و م في يتعلالالجهود جودة  وشملت سات التعليمية، سّ الم  

، والوســـائل التعليميـــة، رراوتطويرهـــا، وتحـــديثها باســـتم ة،يّ المبـــاني، وتجهيزاتهـــا، ومرافقهـــا، والمنـــاهج الدراســـ 
  .والشعوب للدول  ستراتيجيةأو هدفًا جودة التعليم ت وأصبح، وتطويرها، وأدارة العملية التعليمية، وأصالحها

 م ــــتقــــدي 
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يئــة وتــوفير البيئــة المناســبة فــي بتهمتطلبــات نجــاح عمــل مكاتــب الجــودة هــو التــزام اإلدارات العليــا  ومــنومــن    
مضـــاعفة جهودهـــا فـــي بنـــاا دارة ثقافـــة الجـــودة، و دات الجامعيـــة إل، وتمهيـــل التيـــاالتعلـــيم العـــالي ســـات سّ م  

حتيتيــة إلدارة الجــودة ومتابعــة تنفيــ ها، وأدامــة تحســين عمــل المكاتــب وتحــديف معــايير الجــودة  إســتراتيجية
 .المعتمدةليات تطبيقها وفق المعايير العالمية آو 
 

ــ      ــ وفـ ــمتي وفـ ــود يـ ــ ه الجهـ ــياق هـ ــر  سـ ــودة تقريـ ــة للجـ ــة الليبيـ ــيميّـــ والتمالجمعيـ ــي التعلـ ــوم  ز فـ ــودة   ""الموسـ ــودة الجـ الجـ
مثل خطـوة كبيـرة فـي لي   ؛""  قع وأمكانات التطويرقع وأمكانات التطويرااالو الو   ::الليبية الحكوميةالليبية الحكومية  ات واألكاديميات ات واألكاديميات وضمانها في الجامعوضمانها في الجامع

العالميـة ميدان تعزيز جودة التعليم العـالي وضـبط معـايير االعتمـاد واالرتقـاا بمخرجاتـ ، ومواكبـة التجـارب 
سات سّ إدارة الجودة الشاملة، وضمانها في الم   مية، من خالل تعزيز الوعي بمهميةفي ميدان الجودة التعلي
 . خاص  بشكل  سات التعليم العالي سّ ، وم  مالتعليمية بشكل  عا

 

ةرؤيــة قــدم اًل وشــاماًل، قائمــًا علــى الرصــد واالســتقراا والبيانــات الدميقــة، لي  هــ ا التقريــر مفصــّ  ويــأت ويــأت       علميــّ
العمليـة اإلداريـة والتعليميـة فـي الجامعـات، والسـعي الجـودة فـي م في ترسيخ مفـاهيم هسوأجرااات تطبيتية ت  

 . اإلبداعية في مناحي الحياة المختلفةدارة العطاا والبناا واإلقادرة  على  المجتمع بكفااات  لتزويد 
 

قوف علـى ب ضمان الجودة ومستول األداا، والو خوة في ه ا التقرير في وص  واقع مكاتأحسن اإل وقدوقد    
ســـات، سّ واجـــ  عمـــل ضـــمان الجـــودة فـــي مختلـــ  المكاتـــب والم  ت  ات التـــي واجهـــت و يأبــرز العراقيـــل والتحـــدّ 

فـي  حسب للمكاتب جهـدًا مميـزاً وبيان أهم الممارسات اإليجابية التي ظهرت خالل الفترة المنصرمة والتي ت  
 ةبيبـــة، كمـــا خـــتم التقريـــر بقـــراادول المنطقـــة الســـيما دولـــة ليبيـــا الحظـــل الظـــروف الصـــعبة التـــي تشـــهدها 

زت علـــى ضـــرورة دعـــم وزارة التعلـــيم لمكاتـــب الجـــودة والعمـــل علـــى تشـــريع بعـــ  كّـــ استشـــرافية مســـتقبلية ر 
ــات التــــي تعــــ  ــوانين والتعليمــ ــين مختلــــ  الم  زّ القــ ــا بــ ــر ثقافتهــ ــودة، ونشــ ــايير الجــ ــن تطبيــــق معــ ــات سّ ز مــ             ســ

 .يةالتعليم
 

ـوفــ  الختوفــ  الخت     ـــ ــــــــــ ـــ هــ ا علــى  ز فــي التعلــيميّــ الجمعيــة الليبيــة للجــودة والتمخــوة فــي جزيــل الشــكر لإم بتقــد أ امامـــــــــ
 ســاتنا التعليميــة، وآمــل أن يجــد هــ ا التقريــرسّ مثــل تلبيــة مهمــة لحاجــة ضــرورية لم  ي  والــ ي  ،الجهــد المميــز
ــات الليبيـــة وا صـــدلً  ــدًا للجامعـ ــياًل مرشـ ــون دلـ ــًا ليكـ ــة، عمليـ ــاالعربيـ ــالي و  لالرتقـ ــالتعليم العـ ــي بـ البحـــف العلمـ
 .األصيلةا هول إلى مخرجات بشرية تليق بحاجة األمة وميموالوص

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي 
  سلطان أبو عراب  العدوانسلطان أبو عراب  العدوان  //  األستاع الدكتوراألستاع الدكتور

  تحاد الجامعات العربيةتحاد الجامعات العربيةاألمين العام السابق إلاألمين العام السابق إل
  يرموك يرموك وع و الهيئة التدريسية ف  جامعة الوع و الهيئة التدريسية ف  جامعة ال  --سبقسبقأل أل ورئيس جامعة اليرموك اورئيس جامعة اليرموك ا
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ـيأتيأت     ــــــ والتـي وضـعت علــى  ،ز فـي التعلـيميّــ الجمعيـة الليبيـة للجـودة والتمتقريـر فـي سـياق تحقيــق أهـداف    ـــــ

، الّصادر عن هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، مم22001155( لسنة  ( لسنة  3388))عاتقها من  إنشائها بقرار رقم 
وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية، وتحديد دة جو الي رصد برامج وأنشطة تمثلت تلك األهداف ف وقد 

الجامعـات الحكوميـة لتطبيـق بعـ  تحفيـز بم الجمعيـة و قـ تكمـا  ،إنجاز تلك البـرامج واألنشـطةأهم م شرات 
 ،ات يوالتحـدّ  ،والفـرص  ،والضـع  ،القـوةمـواطن وتفعيل نظـم الجـودة وأجـراا الدراسـات ال اتيـة بهـدف تحديـد 

 .الم قّدمة عملية التعليميةجية لتحسين وتطوير الووضع الخطط اإلستراتي
  

لمـديري الثـاني وطني الـ  ىملتقـ الز فـي التعلـيم بعقـد يّـ قامـت الجمعيـة الليبيـة للجـودة والتمإطـار ذلـك    ــــــــوفوف    
ــب  ــمان مكاتـ ــيم األداا بالجامعـــات ضـ ــودة وتقيـ ــدف  حكوميـــةال الليبيـــة واألكاديميـــات  الجـ تبـــادل الخبـــرات بهـ

ا، التـــي واجهتهـــ  ات يالتحـــدّ رصـــد العراقيـــل و  وكـــ لكوتقيـــيم األداا، الجـــودة ضـــمان مكاتـــب والمعلومـــات بـــين 
 .المكاتب دة لتلك في خطوة نحو تعزيز الممارسات الجيّ إضافًة إلى تحديد إمكانات التحسين والتطوير 

  

ـونتونت     ــ ـــ ــ ــّمن ج ج ــ ــ ي تضـ ــر الـ ــ ا التقريـ ــى هـ ــن الملتقـ ــب اعـ ــالي لمكاتـ ــع الحـ ــمان  لوضـ ــيم األد ضـ ــودة وتقيـ اا الجـ
ــات  ــة بالجامعـــــ ـواألكاديميـــــــات الليبيـــــ ــ ــتهدفة ـخــــ ــة المســـــ ــامعي الالحكوميـــــ            ،  مم22001199  --22001188ل العـــــــام الجـــــ

  .سوا  أكان إيجابييا أم سلبيياسوا  أكان إيجابييا أم سلبييا  قد يحدث الحقاي بالجامعاتقد يحدث الحقاي بالجامعات    ف  الحسظان أي تغيير  ف  الحسظان أي تغييرُي خُي خوال وال 
  

ة الماديـة لّـ بناًا علـى الشـواهد واألد  توثيق جميع االستنتاجات والمالحظات التقرير ب قام فريق إعداد د د ــــــــــــــوقوق    
إلـى المعلومـات  ةً ، إضـافواألكاديميـات  الجامعـات وتقيـيم األداا ب ،مديري مكاتب ضمان الجودةمة من دّ قم  ال

ضـــمان  مكاتـــب  عقـــدها مـــع ميـــادات  مّ التـــي تـــوفرت للجمعيـــة مـــن خـــالل االســـتبانات واالجتماعـــات التـــي تـــ 
كــل المســاعي مــن وبــ ل الفريــق المكلــّ   ،الحكوميــة الليبيــة ت اديميــاواألك وتقيــيم األداا بالجامعــات  ،الجــودة

 . أجل الوصول إلى الفهم الشامل لخصوصية تلك المكاتب 
  

أهم   في  د دّ حت ال يه ا التقرير  تضع الجمعية الليبية للجودة والتمّيز في التعليم بين أيديكم أنو ريا ريا ــــــــــــــــــوأخيوأخي    
 من بـمن هـ ا تـ  اهوفعالية، فنن اسات تعليم عال  أكثر تمّيزً سّ مان م  ضلتطوير أمكانات اللتحسين و ا مسارات 

ــتقبل  ــ  فـــي المسـ ــيتم تقديمـ ــر سـ ــر وأي تقريـ ــجل تطـــ سالتقريـ ــمانها فـــي ر مســـيرة وّ ي سـ ــودة وضـ  الجامعـــات الجـ
والِعبـر  ات التـي واجهتهـا وتواجههـا والـدروايالتحدّ العراقيل و ومدل تقدمها و ، الحكومية الليبية ات واألكاديمي

          .لمستفادةا
  ننــــرجيرجيــــــم مم مــــن سالن سالــــأ.د. حسيأ.د. حسي

ز يف التعليم
ّ
ز يف التعليمرئيس اجلمعية الليبية للجودة والتمي
ّ
  رئيس اجلمعية الليبية للجودة والتمي

 

 ــــة ـ املقــــدمــ
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 د ـــــ هيـ ت 
 

ة المنظومـ  يفـ  ت اتغييـر  إحـداث  إلـى العـالي يملـ التع مجـال فـي اهوضـمان الجـودة وأنشـطة مجبـرا تسـعى 
ــيط مـــن ســـواا دفة،هالمســـتة لجامعـــات واألكاديميـــات الحكوميـــ لخدميـــة واإلداريـــة التعليميـــة وال       ،حيـــف التخطـ

الجــودة علــى بنــاا منظومــة تعليميــة شــاملة تســعى نحــو التحســين  أساســيات وتقــوم  ،التنفيــ  أو المتابعــة أو
ــك ــوير بشـ ــدرة الم سّ  م  دائـــ  ل  والتطـ ــتول القـ ــى مسـ ــواا علـ ــتمر، سـ ــات، و ومسـ ، وقاعـ ــان  ــن مبـ ــية مـ ــزات، سـ تجهيـ
ة البـرامج التعليميـة، أو المقــّررات مليـة التعليميـة، مـن حيــف بنيـ لخ، أم علـى مسـتول مفاصــل العإ...ومعامـل

د مـن كـون مخرجـات تلـك إالدراسّية، أو طرائـق التـدريس، أو آليـات التقيـيم... لخ، لتنتقـل بعـد ذلـك إلـى التمكـّ
مواامتها مع سوق العمل، ويصل تمثير أساسـيات  لالعملية تمتلك المعارف والفهم والمهارات الالزمة، ومد 

  في سـوق العمـل، وذلـك ب يـة االسـتفادة مـن آرائهـم ودة أيًضا إلى متابعة الخريجين في مرحلة التوظيالج
 .في عمليات تحسين وتطوير البرامج التعليمية

 

في تطّور  ،المخّطط ل وألهمية الدور ال ي تقوم ب  الجامعات واألكاديميات في إحداث التغيير المطلوب و  
سات التعليم العـالي فيهـا، كـ لك الحـال سّ لعالم تحرص على تحسين وتطوير م  المجتمعات؛ فنن ج ّل دول ا

في ليبيا فنن الجامعات واألكاديميات الليبيـة الحكوميـة يمكـن أن تضـطلع بـدور فـي تطـّور وتقـدم المجتمـع؛ 
مدخالتها ومخرجاتها، تستعرض تباين وتفاوت واقع  ومن هنا كان لزامًا أن تكون لها مكاتب لضمان جودة
يات التـي هـا، وتعـالج التفـاوت فـي حجـم العراقيـل والتحـدّ تلك الجامعات واألكاديميات، وال ي يـ ثر علـى أدائ

تواجهها، واستمرار ذلك التفاوت واالختالف من شان  أن ينعكس بشـكل  سـلبي علـى مسـتويات أداا مكاتـب 
  .دااضمان الجودة وتقييم األ

 

ــمتي  ــ ا التقريـــر يـ ــنن هـ ــاين، و ليبحـــف عـــن ذلـــ  ولـــ لك فـ ــة فـــي بـــرامج وأنشـــطة الجـــودة ك التبـ ــاوت، والغفلـ التفـ
وضــمانها فــي الجامعــات واألكاديميــات الليبيــة الحكوميــة، وينشــد االقتــراب أكثــر مــن واقــع الجــودة وضــمانها 

عتمـة المضـروبة حـول أهـم العراقيـل ، ب ية كشفها، وفهمهـا، وأزالـة بعـ  الواألكاديميات  في تلك الجامعات 
، خاصًة في ظـل اسـتمرار االنقسـام الحكـومي فـي ليبيـا بيق الجودة واالعتماد فيهات واج  تطيات التي والتحدّ 
ا انقســام المركــز الــوطني لضــمان الجــودة إلــى ثالثــة مراكــز رئيســة كــل ذلــك أســهم فــي مم22001144بعــد  ، وأيضــً

ى مرحلـة ، كمـا وصـل بعضـها إلـ واألكاديميات الليبية الحكوميةتدني مستويات برامج الجودة في الجامعات 
    . الجودة وضمانها وه ا بحد ذات  في حاجة للمزيد من البحف والكش الغفلة عن 
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ضمان الجودة وتقييم األداا  مكاتب  مديروفي  ويعتبر ه ا التقرير خطوة إيجابية طيبة لتعاون م ثمر أسهم  
خيـر التيـام، ولعـل  يـة الحكوميـة، حيـف قـام كـل عضـو بمـا ع هـد لـ  مـن مهـامبالجامعات واألكاديميات الليب
ادة المراجعــون فــيأول مــا تجــدر اإلشــارة إليــ  التن ات والمالحظــات التّيمــة التــي أبــداها الســّ  ويــ  إلــى التوجهــّ
 .قرااة مسودة ه ا التقرير

      ::    إعداد التقرير إعداد التقرير مقدمة عن  مقدمة عن    --11
ـــد   ــ ا استنــــ ـــرير هـ ــتبانة إلـــى التـق ــيم اسـ ــودة وتق مّ تـــ تقيـ ــمان الجـ ــب ضـ ــديري مكاتـ ــى مـ ــا علـ ـــم األدااتوزيعهـ  ييــ

زت االســتبانة علــى بعــ  البيانــات والمعلومــات عــن  بالجامعــات واألكاديميــات الليبيــة الحكوميــة، حيــف ركــّ
، وهي سئلة التقييم األدائيأ إضافًة إلى ،فيها ومكاتب ضمان الجودة وتقييم األداا ،واألكاديميات  الجامعات 
 ات،والمتطلبــات التــي يجــب أن تســتوفيها الجامعــ  ،والضــوابط ،واألنشــطة ،تبطــة بفاعليــة عــدد  مــن البــرامجمر 

  .واالعتماد وفًقا للمعايير الوطنية، والدولية للجودة 
إلــى فهــم أعمــق وأفضــل لواقــع  وصــولمجموعــات النقــاش الب ريــة، والتــي تهــدف لل علــىالتقريــر  اعتمــد كمــا  

ى وطنــي لمــديري مكاتــب امعــات واألكاديميــات الليبيــة الحكوميــة، حيــف ع قــد ملتقــ الجــودة وضــمانها فــي الج
ــمان  ــي رحــــاب ضــ ــة فــ ــيم األداا بالجامعــــات واألكاديميــــات الليبيــ ــودة وتقيــ ــرت الجــ ــة ســ ــرت جامعــ ــة ســ ــرة جامعــ ــالل الفتــ                    خــ
جلســات ، وتــّم توزيــع مــديري مكاتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا علــى ســت مم22001199فبرايــرفبرايــر  55  إلــى  44مــن 

 النقـاشيـة للجـودة والتميـّز فـي التعلـيم، واسـتغرقت جلسـات حوارية، ترأا كل جلسة أحد خبراا الجمعية الليب
الب رية حوالي أربعة عشر ساعة على مدار يومين، حيف تّم التوّصل إلى مجموعة من النتائج والتوصـيات 

 . تّم تضمينها في ه ا التقرير
  ::  التقريرالتقرير  إعـــدادإعـــداد  --1.11.1
 : وكانت على النحو التاليتبا  مجموعة من الخطوات األساسية عند إعداد التقرير، تّم إ 
حيف ق ّسمت استبانة التقييم الم حالة إلـى مـديري مكاتـب ضـمان الجـودة : :   االستبانةاالستبانةأسئلة استمارة أسئلة استمارة   --أأ

 :   مفتوحة، وهي على النحو التاليأسئلة و وتقييم األداا إلى أسئلة مغلقة، 
  ::قةقةاألسئلة المغلاألسئلة المغل  --

 ، هما :    خيارينى مت إلقُس   دة اإلجابة، حيث د  وهي التي كانت أسئلتها مح   

ـ*  موجــودة السـ ال، وأنهـا م شــرات وممارسـات تمتلـك أو األكاديميـة  ،أن الجامعـة: تعنـي  )نعــم( اإلجابـة ـب
 . ودائم ر  مستم ل  قة بشكبّ ومط
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ــ )ال(*  ــة ـب غيــر الســ ال، وأنهــا م شــرات وممارســات متلــك ال تأو األكاديميــة  ،الجامعــةأن  تعنــي : اإلجاب
ــاً  أو أنهــا ،موجــودة أصــالً   ثر علــى تــ  وبالتــالي ال ومســتمر، عّــ أو أن تنفيــ ها ال يــتم بشــكل ف، موجــودة جزئي

 . الجودة وضمانها بالجامعةعملية 
  ::  األسئلة المفتوحةاألسئلة المفتوحة  --

ــئلتها غيـــر محـــ وهـــي التـــي كانـــت   ــةدّ أسـ ــة بشـــ  ،دة اإلجابـ ــداا الـــرأيأي تكـــون اإلجابـــة متروكـ            كل مفتـــوح إلبـ
 .؟الجّيدةالممارسات مثل: ما هي 

  ::    نطاق التقريرنطاق التقرير  --بب

 عمـل أداا مسـتول  علـى ركز فـي األسـااتو  ،الجامعات واألكاديميات الليبية الحكوميةشمل نطاق التقرير  
ة للحكم بموضوعية بها، حيف ي عد مستول األداا أحد المعايير األساسي الجودة وتقييم األدااضمان مكاتب 

ة دة الخدمات التي تقـدمها األمـر الـ ي يسـاعد علـى زيـادة فاعليـ وشفافية على واقع الجودة داخلها ومدل جو 
   . يميالتق
ع أن التوسّـ  إلـى وقبل تحديد الجامعات واألكاديميات المسـتهدفة التـي شـملها نطـاق التقريـر نـود اإلشـارة هنـا  

ي عــدد الجامعــات الليبيــة الحكوميــة حــوالحيــف بلــ   ،لــم يكــن مــدروافــي تمســيس الجامعــات واألكاديميــات 
المثالب،  بع  من  عذلك التوسّ  لم يخل  و ثالث أكاديميات، ( ( 33))إلى  ةً جامعة، إضاف ((2255))ن يخمس وعشر 
ت دون النظر إلى المادة مّ ن عملية تمسيس الجامعات واألكاديميات الحكومية من قبل الحكومتين؛ تأأهمها  
تم تمســـــيس الجامعـــــات ، والتـــــي ت بـــــين بمنـــــ  ـيــــ مم22001100( لســـــنة ( لســـــنة 1188))  :: قـــــانون التعلـــــيم رقـــــم مـــــن ((5522))رقـــــم 
صــات، وتكاملهــا بــين الجامعــات الليبيــة، وبمــا يتناســب مــع " بمــا يضــمن تغطيــة كافــة التخّص  ألكاديميــات وا

ي عـــاب ع تلـــك ســـّ "، كمـــا أن عمليـــة التو  المـــوارد البشـــرية، والطبيعيـــة، وتوجهـــات التنميـــة، واالقتصـــاد الـــوطني
علـى ترضـيات قبليـة أو ضـغوطات  اً بنا - غالًبا – لمصلحة الوطنية العليا، حيف تتمل عدم مراعاتهاعليها 

البشـرية  اات سـات للكفـاسّ تلـك الم  بعـ  الحظ من افتقاد ي  ن ما يدعم وجهة النظر ه ه هو ما وأمناطتية، 
 .التدريسية واإلدارية

نلفــت أن لنــا بالنســبة  واجــب بوجهــة النظــر هــ ه فننــ  مــن ال لــم يقبــل مل الــبع  أبِــ علــى أي حــال ســواا قو  
 .األمرباه له ا االنت
 : التاليك قد تحدد  نطاق التقريربناًاا على ما ذكرنا فنن و  
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تقسيم الجامعات واألكاديميات الليبية الحكوميـة إلـى مجمـوعتين، المجموعـة األولـى وهـي : الجامعـات تّم  ••
تــــي ، أمـــا المجموعــــة الثانيـــة فهـــي : الجامعـــات واألكاديميـــات المم22000088 واألكاديميـــات التـــي تمّسســـت قبـــل

 . مم22000088تمّسست ما بعد 
ادر العــام   •• ويمكـن تعليـل هـ ا التقســيم إلـى كـون دليـل ضــمان جـودة واعتمـاد م ّسسـات التعلــيم العـالي الصـّ

بشـمن مـنح  ،مم22000088  لسـنة  ((  334400  )والمعتمد من قبـل اللجنـة الشـعبية العامـة "سـابًقا" بقـرار رقـم   م،م،22000088
أن م ّسسـات  أوضح الـدليل المـ كور حيف  برامجي المبدئي؛الجامعات القائمة آن اك االعتماد الم ّسسي وال

، تّم تصنيفها ضمن م ّسسات التعليم العالي القائمة حيف تعتبر مم22000088التعليم العالي الموجودة قبل العام 
منطلـــق أنهـــا قـــد خضـــعت لمتابعـــة الجهـــات " فـــي حكـــم مـــن حصـــلت علـــى االعتمـــاد المبـــدئي، وذلـــك مـــن 

بالتــالي فــنن إجــرااات التخطــيط والمتابعــة  ،صــولها علــى تــراخيب مــن قبــلالمشــرفة عليهــا فــي الســابق وح
والتقيـــيم فيهـــا قـــد تكـــون أكثـــر تطـــوًرا عـــن الم ّسســـات حديثـــة اإلنشـــاا أو الجديـــدة " ) دليـــل ضـــمان الجـــودة 

ــالي،  ــيم العـ ــاد م ّسســـات التعلـ ــدليل(، و  38، ص 2008واعتمـ ــة  " بحســـب الـ ــ ه الم ّسســـات معاملـ تعامـــل هـ
لة علــى تصــني  االعتمــاد المبــدئيالم ّسســات الم ح الجــدول رقــم  تحصــّ ــيم ( (   11) ) "، وي وضــّ م ّسســات التعل

 . مم22000088العالي التي كانت قائمة قبل إصدار دليل ضمان الجودة واعتماد م ّسسات التعليم العالي 
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  ..  مم22000088مة قبل مة قبل واألكاديميات الليبية الحكومية القائواألكاديميات الليبية الحكومية القائ( ُيوّضح عدد الجامعات ( ُيوّضح عدد الجامعات   11جدول رقم ) جدول رقم ) 

سة  ت تاريخ  اسم الم س 
 الموقع اإللكترون  قرار التأسيس الموقع التأسيس

  بنغازي بنغازي       11995555  بنغازي بنغازي جـامعة جـامعة  1

  1155بموجـــــــب مرســـــــوم ملكـــــــي بتـــــــاريخ بموجـــــــب مرســـــــوم ملكـــــــي بتـــــــاريخ 
ــنةييدد ــنةســــــمبر ســــ ــم تتم م   11995555  ســــــمبر ســــ ــم حــــــت اســــ حــــــت اســــ

انفصــلت انفصــلت   11997733الجامعــة الليبيــة، فــي الجامعــة الليبيــة، فــي 
ن ن عتيعتيجـــــــــــامجـــــــــــامالجامعـــــــــــة الليبيـــــــــــة إلـــــــــــى الجامعـــــــــــة الليبيـــــــــــة إلـــــــــــى 

، وهمـــــــــا جامعـــــــــة بنغـــــــــازي ، وهمـــــــــا جامعـــــــــة بنغـــــــــازي مســـــــــتقلتينمســـــــــتقلتين
  م م 11997766ســـنة ســـنة وجامعـــة طـــرابلس، وفـــي وجامعـــة طـــرابلس، وفـــي 

تعــديل تســمية الجامعــة إلــى جامعــة تعــديل تســمية الجامعــة إلــى جامعــة   تــمّ تــمّ 
ــاريونس، وفـــــــي  ــاريونس، وفـــــــي قـــــ ــمّ   22001122قـــــ ــمّ تـــــ ــديل   تـــــ ــديل تعـــــ تعـــــ

  ..التسمية إلى جامعة بنغازي التسمية إلى جامعة بنغازي 
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  طرابلسطرابلس  11995577  جامعة طرابلسجامعة طرابلس 2

عـام عـام لليبيـة لليبيـة تمّسست كفر  من الجامعة اتمّسست كفر  من الجامعة ا
  11997733صلها فيصلها فيفف  تمّ تمّ ، بعد ذلك  ، بعد ذلك  11995577

  19761976وفــي وفــي جامعــة طــرابلس، جامعــة طــرابلس،   لتصــبحلتصــبح
تــّم تعــديل التســمية إلــى جامعــة الفــاتح، تــّم تعــديل التســمية إلــى جامعــة الفــاتح، 

تعـــــديل التســـــمية إلـــــى تعـــــديل التســـــمية إلـــــى   تـــــمّ تـــــمّ   22001122فـــــي فـــــي 
 ..جامعة طرابلسجامعة طرابلس
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  سبهــــــــــــاسبهــــــــــــا        11998833  سبهــــــــــــاسبهــــــــــــاجامعة جامعة  3
رار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا( رار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا( قــــ قــــ 
  م .م .11998833( لسنة ( لسنة 118877رقم )رقم )
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  مصراتة مصراتة         22000000  جامعة مصراتةجامعة مصراتة 4
قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا( قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا( 

  ..مم22000000لسنة لسنة   ((330088رقم )رقم )
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  البيضااالبيضاا  11998855  جامعة عمر المختارجامعة عمر المختار 5
قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا( قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا( 

  ..مم11998855( لسنة( لسنة776688رقم )رقم )
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  ابلسابلسطر طر       11998877  الجامعة المفتوحة الجامعة المفتوحة  6
قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا( قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا( 

  ..مم11998877( لسنة ( لسنة 667700رقم )رقم )

w
w

w
.o

u
.

ed
u

.l
y

 

  الزاويةالزاوية  11998888  جامعة الزاويةجامعة الزاوية 7
قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا( قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا( 

  ..مم11998888( لسنة ( لسنة 3355رقم )رقم )
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http://www.uob.edu.ly/
http://www.uob.edu.ly/
http://www.uob.edu.ly/
http://www.uot.edu.ly/
http://www.uot.edu.ly/
http://www.uot.edu.ly/
http://www.sebhau.edu.ly/
http://www.sebhau.edu.ly/
http://www.sebhau.edu.ly/
http://www.misuratau.edu.ly/
http://www.misuratau.edu.ly/
http://www.misuratau.edu.ly/
http://www.omu.edu.ly/
http://www.omu.edu.ly/
http://www.ou.edu.ly/
http://www.ou.edu.ly/
http://www.zu.edu.ly/
http://www.zu.edu.ly/
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م ّسســات  بــمن -ا الم شــار إليــ  ســابقً  -أوضــح دليــل ضــمان جــودة واعتمــاد م ّسســات التعلــيم العــالي  كمــا
د مـن تماد المبـدئي "التعليم العالي حديثة اإلنشاا " يجب أن تخضع لعملية االع جديـّة والتـزام  " وذلـك للتمكـّ

)دليــل "  الم ّسســة بمعــايير واشــتراطات الجــودة الضــامنة لتحقيــق المســتهدف مــن رســالة الم ّسســة وغاياتهــا
 .(39، ص 2008سات التعليم العالي، سّ ضمان جودة واعتماد م  

، مم22000088ات التعلــيم العــالي مضــامين دليــل ضــمان جــودة واعتمــاد م ّسســ إن االسترســال فــي الحــديف عــن  
ات الجـودة واالعتمـاد لم ّسسـات التعلـيم العـالي القائمـة والحديثـة مهـم جـًدا، كـون على توضيح عمليـ  وقدرت 

موضــو  الجــودة فــي م ّسســات  أن الــدليل يحمــل العديــد مــن النقــاط التــي يجــب الوقــوف عنــدها حينمــا يثــار

سة  ت تاريخ  اسم الم س 
 الموقع اإللكترون  قرار التأسيس الموقع التأسيس

 
8 
 
 
 
 

األكاديمية الليبية للدراسات األكاديمية الليبية للدراسات 
  العلياالعليا

  جنزورجنزور  11998888

قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابًقا( قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابًقا( 
، قرار اللجنـة ، قرار اللجنـة   11999955( لسنة( لسنة999966رقم )رقم )

ــم ) ــم )الشــــعبية العامــــة )ســــابًقا( رقــ ( ( 444422الشــــعبية العامــــة )ســــابًقا( رقــ
م بشــمن تبعيــة األكاديميــة م بشــمن تبعيــة األكاديميــة 22000088لســنة لســنة 

  إلى اللجنة الشعبية للتعليم العالي .إلى اللجنة الشعبية للتعليم العالي .
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قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا( قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا(   سرتسرت  11999911  سرتسرتجامعة جامعة  9
  م .م .67766776لسنة لسنة   ((774455))رقم رقم 

w
w

w
.

su
.ed

u
.ly

 

  غريانغريان  1677616776  جامعة غريانجامعة غريان 10

  الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا(الشــــعبية العامــــة )ســــابقًا(قــــرار اللجنــــة قــــرار اللجنــــة 
ر ر م، ثــــم قــــرام، ثــــم قــــرا67766776( لســــنة ( لســــنة 774455رقــــم )رقــــم )

  مجلس الوزراا حكومة الوفـاق الـوطنيمجلس الوزراا حكومة الوفـاق الـوطني
م، بشـمن إعـادة م، بشـمن إعـادة 22001177( لسـنة ( لسـنة 1199رقم )رقم )

تســــــمية جامعــــــة الجبــــــل الغربــــــي إلــــــى تســــــمية جامعــــــة الجبــــــل الغربــــــي إلــــــى 
  جامعة غريان .جامعة غريان .
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11 
الجامعة األسمرية الجامعة األسمرية 
  اإلسالمّيةاإلسالمّية

  زليتنزليتن  11999955
عبية العامــــة )ســــابًقا( عبية العامــــة )ســــابًقا( قــــرار اللجنــــة الشــــ قــــرار اللجنــــة الشــــ 

  ..  مم11999955( لسنة ( لسنة 225577رقم )رقم )
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قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابًقا( قــــرار اللجنــــة الشــــعبية العامــــة )ســــابًقا(   الخمسالخمس  22000011  المرقبالمرقب  جـامعةجـامعة 12
  م .م .22000011( لسنة ( لسنة 9999رقم )رقم )
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  ترهونةترهونة  22000011  جامعة الزيتونةجامعة الزيتونة 13

( لسـنة ( لسـنة 116688رقـم )رقـم )مجلـس الـوزراا مجلـس الـوزراا قرارا قرارا 
جامعــة ناصــر األمميــة جامعــة ناصــر األمميــة عــادة عــادة ننبب  22001122

  م .م .22001111بعد بعد   إلى جامعة الزيتونةإلى جامعة الزيتونة

w
w

w
.azu

.

e
d

u
.ly

 

http://www.alacademia.edu.ly/
http://www.alacademia.edu.ly/
http://www.su.edu.ly/
http://www.su.edu.ly/
http://www.su.edu.ly/
http://www.asmarya.edu.ly/
http://www.asmarya.edu.ly/
http://www.asmarya.edu.ly/
http://www.elmergib.edu.ly/
http://www.elmergib.edu.ly/
http://www.elmergib.edu.ly/
http://www.elmergib.edu.ly/
http://www.azu.edu.ly/
http://www.azu.edu.ly/


19 

 

لمعرفـة عـدد الجامعـات  ((  22) ) الجـدول رقـم مراجعـة ، ويمكـن راالكتفـاا بهـ ا القـد نـا رأينـا ولكن التعليم العـالي
  .مم22000088التي تّم استحداثها بعد 

ا بعد ا بعد ( ُيوّضح عدد الجامعات واألكاديميات الليبية الحكومية التي تّم استحداثه( ُيوّضح عدد الجامعات واألكاديميات الليبية الحكومية التي تّم استحداثه  22جدول رقم ) جدول رقم ) 
  مم20022002

  

سة  . م  اسم الم س 
تاريخ 
 التأسيس

 الموقع اإللكترون  قرار التأسيس الموقع

  الّسنوسيالّسنوسي  الّسّيد محّمد بن عليالّسّيد محّمد بن عليجامعة جامعة      1
  البيضااالبيضاا  م م 26022602  اإلسالمّية اإلسالمّية 

ــم القـــــرار  ــم القـــــرار رقـــ ــيم حكومـــــة ( ( 994411))رقـــ ــيم حكومـــــة وزارة التعلـــ المـــــ تمر المـــــ تمر وزارة التعلـــ
  ..  الوطنيالوطني

www.ius.edu.ly 

 www.uoa.edu.ly  ..  مجلس الوزراا الحكومة الم قتةمجلس الوزراا الحكومة الم قتة( ( 111133))رقم القرار رقم القرار   إجدابياإجدابيا  م م 22001144  جامعة إجدابياجامعة إجدابيا 2

 www.bsu.edu.ly/about  ..  الم قتةالم قتة  الحكومةالحكومة  الوزرااالوزراا  لسلسججمم( ( 668899))القرار القرار   رقمرقم  البريقةالبريقة  م م 22001155  النجم الساطعالنجم الساطع  جامعةجامعة 3

 lywww.bwu.edu.  ..  اإلنقاذاإلنقاذ  حكومةحكومة  الوزرااالوزراا  مجلسمجلس( ( 119933))القرارالقرار  رقمرقم  بني وليدبني وليد  م م 22001155  جامعة بني وليدجامعة بني وليد 4
 

 www.sabu.edu.ly  ..  نقاذنقاذمجلس الوزراا حكومة اإلمجلس الوزراا حكومة اإل( ( 115577))  رقم القراررقم القرار  صبراتة صبراتة   م م 22001155  جامعة صبراتة جامعة صبراتة  5

  ودانودان  م م 22001166  جامعة الجفرة جامعة الجفرة  6
  الوفـــاقالوفـــاق  حكومـــةحكومـــة  الـــوزرااالـــوزراا  مجلـــسمجلـــس( ( 444400))  القـــرارالقـــرار  رقـــمرقـــم
  ..الوطنيالوطني

 ال يوجد 

 www.tu.edu.ly  ..  ( مجلس الوزراا الحكومة الم قتة( مجلس الوزراا الحكومة الم قتة6622رقم القرار )رقم القرار )  طبرق طبرق   م م 22001166  جامعة طبرق جامعة طبرق  7

 يوجد  ال  ..  ( مجلس الوزراا الحكومة الم قتة( مجلس الوزراا الحكومة الم قتة5599رقم القرار )رقم القرار )  بنغازي بنغازي   م م 22001166  عليا بنغازي عليا بنغازي أكاديمية الدراسات الأكاديمية الدراسات ال 8

األكاديمية الليبية للدراسات المالية األكاديمية الليبية للدراسات المالية  9
  والجمركيةوالجمركية

  طرابلس طرابلس   م م 22001166
ــوزراا  ( مجلـــــــس( مجلـــــــس559933رقــــــم القــــــرار )رقــــــم القــــــرار ) ــوزرااالــــ حكومـــــــة حكومـــــــة   الــــ

  ..اق الوطنياق الوطنيالوفالوف
 ال يوجد 

  الزنتانالزنتان  م م 22001177  الزنتانالزنتانجامعة جامعة  10
مـــــة الوفـــــاق مـــــة الوفـــــاق وزراا حكو وزراا حكو ( مجلـــــس اـلــــ ( مجلـــــس اـلــــ 1133رقــــم القـــــرار )رقــــم القـــــرار )
  ..الوطنيالوطني

www.uoz.edu.ly 

سهل  سهل    م م 22001177  جامعة الجفارة جامعة الجفارة  11
  جفارة جفارة 

  الوفـــــاقالوفـــــاق  حكومـــــةحكومـــــة  الـــــوزرااالـــــوزراا  مجلـــــسمجلـــــس( ( 1144))  القـــــرارالقـــــرار  رقــــمرقــــم
  ..  الوطنيالوطني

 ال يوجد 

  بن جوادبن جواد  م م 22001177  جامعة خليج السدرة جامعة خليج السدرة  12
  الوفــاقالوفــاق  حكومــةحكومــة  الــوزرااالــوزراا  مجلــسمجلــس( ( 11222244))  ررالقــراالقــرا  رقــمرقــم

  ..  الوطنيالوطني
 ال يوجد 

  وزارة التعلــــــــيم حكومــــــــة الوفــــــــاق وزارة التعلــــــــيم حكومــــــــة الوفــــــــاق   ((1199رقــــــــم القــــــــرار )رقــــــــم القــــــــرار )  ننياياغر غر   م م 22001177  غريانغريانامعة امعة جج 13
  ..  الوطنيالوطني

www.gu.edu.ly 

  مرزق مرزق   م م 22001177  جامعة فزان جامعة فزان  14
  الوفـــاقالوفـــاق  حكومـــةحكومـــة  الـــوزرااالـــوزراا  مجلـــسمجلـــس( ( 113388))  القـــرارالقـــرار  رقـــمرقـــم
  ..  طنيطنيالو الو 

 ال يوجد 

  نالوتنالوت  م م 22001177  جامعة نالوت جامعة نالوت  15
  الوفـــاقالوفـــاق  ةةحكومـــ حكومـــ   الـــوزرااالـــوزراا  مجلـــسمجلـــس( ( 101101))  القـــرارالقـــرار  رقـــمرقـــم
  ..  الوطنيالوطني

 ال يوجد 

 م م 76027602الجدول من إعداد فريق الجمعية الليبية للجودة والتمّيز في التعليم الجدول من إعداد فريق الجمعية الليبية للجودة والتمّيز في التعليم 

http://www.ius.edu.ly/
http://www.uoa.edu.ly/
http://www.bsu.edu.ly/about
http://www.tu.edu.ly/
http://www.gu.edu.ly/
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    ::  التقريرالتقرير  أهدافأهداف  --1.21.2 
 : يةه ا التقرير إلى تحقيق األهداف التال يسعى
الجامعــات  فــيوتقيــيم األداا الجــودة ضــمان واجــ  مكاتــب ت  ات التــي يوالتحــدّ العراقيــل ف علــى أهــم رّ لتعــ اا  --11
 .لليبية الحكوميةاألكاديميات او 
بالجامعــات بهــا مكاتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا دة التــي قامــت يّــ ف علــى أهــم الممارســات الجرّ التعــ  --22
 .الليبية الحكومية األكاديميات و 
 األكاديميــات الليبيــةالجامعــات و  تبــادل المعلومــات والخبــرات فــي مجــال الجــودة وضــمانها علــى مسـتــول  --33

  .الحكومية
 .العملية التعليميةلتجويد الحكومية  ةالجامعات واألكاديميات الليبي تشجيــع روح المنافسة بين --44
ــع  --55 ــز ودفـ ــات الليبيـــة الجامعـــات تحفيـ ــة واألكاديميـ ــاه  الحكوميـ ــان م  ر بـــ باتجـ ــواا أكـ ــدقيق سـ ــيًا سّ امج التـ         سـ
 .برامجيًا في المرحلة الالحقة أم
ــرات الداكّـــ التم --66 ــم الم شـ ــود أهـ ــن وجـ ــى جلّـــ د مـ ــاييريـــ دّ ة علـ ــات بمعـ ــي الجامعـ ــا فـ ــزام اإلدارات العليـ  ،ة والتـ

 .اات تطبيق الجودة وضمانهواشتراط
 .ح مسارات التحسينعرض واقع جودة العملية التعليمية، ووضعها الحالي، واقترا --77

  ::  تساؤالت التقريرتساؤالت التقرير    --11..33
 :إجابة عن عدد من التساؤالت أهمهايسعى لالتقرير فنن ه ا على األهداف الم كورة  ابنااً  
 ؟الحكومية الليبيةواألكاديميات  الجامعات  ا فيالجودة وتقييم األداضمان واقع مكاتب هو ما  --11
 ؟مكاتب ه ه الواج  ت  ات التي يالتحدّ العراقيل و ما هي أهم  --22
  ؟مكاتب ه ه الدة التي تقوم بها بع  يّ ما هي أهم الممارسات الج --33
 يميــات الجامعــات واألكاد عــات المســتقبلية لمهــام مكاتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا فــي قّ مــا هــي التو  --44

 ؟الحكومية الليبية
    ::  مجريات إعداد التقريرمجريات إعداد التقرير  --11..44
 : يإعداد التقرير على النحو التال مّ ت 
 ــة ــات  مخاطبـــةمخاطبـ ــات  الجامعـ ــاريخ واألكاديميـ ــة بتـ ــة الحكوميـ ــمن مم22001188//1122//1155  :: الليبيـ ــزم ، بشـ ــة عـ الجمعيـ

ضــمان الجــودة وتقيــيم  يســتهدف مــديري مكاتــب  ىعقــد ملتقــ بلتيــام علــى ا ز فــي التعلــيميّــ الليبيــة للجــودة والتم
ــىاألداا، حيـــف  ــمان الجـــودة  يتوجـــب علـ ــديري مكاتـــب ضـ ــيم األداا مـ ــتبوتقيـ ت  – انات تعبئـــة اسـ ــّ والتـــي تمـ
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تتضمن  -صياغتها وأحالتها عن طريق البريد اإللكتروني إلى مديري مكاتب ضمان الجودة  وتقييم األداا 
                مـــــــع ضــــــرورة إحالتهـــــــا فــــــي موعـــــــد إلـــــــى بعــــــ  البيانـــــــات والمعلومــــــات،  ةً إضــــــاف ســـــــئلة،مــــــن األ اعــــــددً 
 .  مم22001199//0011//1155  :: أقصاه
 ميات لدعوة المشاركة في فعاليات الملتقـى الـ ي يسـتهدف جامعات واألكاديلم تستجب بع  ال أن  تبينتبين

مـــديري مكاتـــب ضـــمان الجـــودة وتقيـــيم األداا؛ دون تقـــديمها أّي مبـــّرر، وهـــي : جامعـــة طـــرابلس، وجامعـــة 
  .  جامعة الجفرة، واألكاديمية الليبية للدراسات المالية والجمركيةالزاوية، و 

  فعاليات الملتقى الـوطني الثـاني لمـديري مكاتـب الجـودة  عن المشاركة فيبع  الجامعات  كما امتنعت كما امتنعت
اســتبانات التقيــيم، حيــف كانــت المبــررات متنوعــة،  اســتمارات  وتقيــيم األداا؛ بــالرغم مــن ميــام بعضــها بنحالــة

ســـات ذات عالقـــة بالحكومـــة الموازيـــة، وبعضـــها سّ ها يتعلـــق بـــالخوف مـــن التعامـــل والتواصـــل مـــع م  فبعضـــ 
: جامعـة عمـر المختـار، وجامعـة طبـرق، وجامعـة مسـبقة، والجامعـات هـيالامات االلتز علق بوجود اآلخر يت
 .   راتةصبوجامعة وجامعة مصراتة، وجامعة المرقب،  ة،نوسي اإلسالميّ د بن علي السّ ّيد محمّ السّ 
  بررهـــام  وكــان الســتبانة، اســتمارة االجامعــات فــي فعاليــات الملتقــى؛ دون ميامهــا بتعبئــة  بعــ   شــاركت شــاركت          

ــتبانة، والجامعــــــات هــــــي               : جامعــــــة فــــــزان، فــــــي ذلــــــك حداثــــــة التمســــــيس، وعــــــدم القــــــدرة علــــــى إحالــــــة االســــ
       .  وجامعة الزيتونة

  األســئلة علــى عــدد مــنالجامعــات واألكاديميــات المســتهدفة  حالــة إلــى كــلم  ة الاالســتباناســتمارة  اشــتملت اشــتملت 
 نت أيًضا ضرورة ميام مديري مكاتب ضمان الجودة وتقييم األداا بالجامعات مّ مفتوحة، كما تضالو  ،المغلقة

 . حالةم  اإلجابات ال ت  كد على مصداميةة والشواهد التي لّ بنحالة بع  األد  واألكاديميات 
  ّل الجامعــــات واألكاديميــــات  قامــــت قامــــت       إلــــى الجمعيــــة الليبيــــة  م أحالتهــــاتــــ التقيــــيم، ومــــن  ســــتبانةبتعبئــــة ا جــــ 
لتسـليم اسـتبانات التقيـيم مـن جامعـة  د دّ تفاوتـت درجـة االلتـزام بالموعـد المحـ وقـد ز فـي التعلـيم، يّـ والتم ودةللج

 .إلى أخرل 
 في مسودة مبدئية وأدراجها، اإلجابات بتفري     بصياغة نتائج االستبانات لّ أعضاا الفريق المك قامقام. 
 ــدت ــدت عقـ ــودة والتم عقـ ــة للجـ ــة الليبيـ ــوطني ىز الملتقـــ يّـــ الجمعيـ ــاني الـ ــودة وتقيـــ  الثـ ــديري مكاتـــب الجـ م األداا يلمـ

 : الموافـــقواألربعـــاا  الثالثـــاا ييـــوم رحـــاب جامعـــة ســـرت فـــي الحكوميـــة، الليبيـــة واألكاديميـــات بالجامعـــات 
أجـــل فهـــم أعمـــق لواقـــع الجـــودة وضـــمانها فـــي الجامعـــات واألكاديميـــات وذلـــك مـــن ، مم22001199//0022//0055--0044

ضــمان الجــودة مكاتــب ت مجموعــات النقــاش الب ريــة لمــديري الليبيــة الحكوميــة، وســبر أغوارهــا، حيــف عقــد 
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ادة مــديري مكاتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا اإلجابــة نقــاشوتقيــيم األداا ســت جلســات  ، وط لــب مــن الســّ
   .  والم كورة آنًفا في التقرير ؤالت المحّددة،على عدد من التسا

  ــق المكلـــّ  بـــاإلقـــام قـــام عـــات واألكاديميـــات كترونيـــة الخاصـــة بالجامطال  علـــى المواقـــع اإللأعضـــاا الفريـ
  . وذلك ب  ّية التمّكد من بع  المعلومات والبيانات الم حالة – عملية مسح –المستهدفة 

   وتقيــيم األداا بالجامعــات واألكاديميــات المســتهدفة بشــمن إحالــة التواصــل مــع مــديري مكاتــب الجــودة  تــم
بع  األنشطة والبرامج، أو إنجاز بع  األدلـّة والسياسـات،  بع  الشواهد واألدّلة التي ت  ّكد صحة تنفي  

 . أو التيام ببع  الممارسات الجّيدة
 حصـــول علـــى تغ يـــة راجعـــة مـــن لل ؛الفريـــق بنحالـــة مســـودة التقريـــر المبدئيـــة إلـــى عـــدد مـــن الخبـــراا قـــام      

 ت التقريـر الموضـوعةهـداف وتسـاؤالد من تحقيـق أ كّ إلى التم ةً ة، إضافيّ د بالمنهجية العلميّ حيف االلتزام والتق
    .مسبًقا
 الفريق بمراجعة مالحظات الخبراا، حيف تّم األخ  بالمالحظات وتضمينها في التقرير قام. 
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 ::  صة حول اجلامعات املستهدفةصة حول اجلامعات املستهدفةبيانات خابيانات خا  --22
 

  ةةــــــــــــــــة املفتوحة املفتوحــــــــــــاجلامعاجلامع
 

  ((  33جدول رقم ) جدول رقم )                                                                                                                                                 
  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل 

 المفتوحة  اسم الجامعة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الكليات
  33 33  عدد الفروع

  1166 العلمي ة د األقسامعد
  وطنًيا وطنًيا   4477 ) الوطنيين والمغتربين ( عدد أع ا  هيئة التدريس   

  552244 عدد الموظفين 
  7711334444 د الطالبدع

  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة:  :    ثانيًاثانيًا
  

 أ.د. عيسو حسن غالم اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا     

  م م 22001155يونيو/ يونيو/  يفكلتاريخ الت
  أستاذ أستاذ  ة ي  الدرجة العلم
  أصول تربية )إدارة تعليمية(أصول تربية )إدارة تعليمية( تص  مجال التخ
  م م 22000077 بالجامعة  ود الجضمان تاريخ إنشا  مكت  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجود  بالكلياتضمان ق  س  عدد من
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فروعبالالجود   ضمان ق  س  عدد من

 eisa.ghlam@yahoo.com لكترون  البريد اإل
 /office-https://ou.edu.ly/quality رابت المكت  علو موقع الجامعة 

      : : ات العلمّية المحّكمة بالجامعة ات العلمّية المحّكمة بالجامعة المجّلالمجّل:  :  ثالثًا ثالثًا 
 معامل التأثير     الترايم الدول      رقم اإليداع القانون      تاريخ اإلصدار     اسم المجل ة    ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1

  

mailto:eisa.ghlam@yahoo.com
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  ةةــــــــــــــــمصراتمصراتجامعــــــة جامعــــــة 
  ((  44ول رقم ) ول رقم ) ددجج                                                                                                                                                  

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل 
  

 مصراتة  اسم الجامعة

  1177 عدد الكليات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الفروع
  112266 العلمي ة عدد األقسام

  11005522 ) الوطنيين والمغتربين ( ع ا  هيئة التدريسعدد أ   
  11559955 عدد الموظفين 
  1166446677 عدد الطالب

  

  : :   الجودة وتقييم األداء بالجامعةالجودة وتقييم األداء بالجامعةكتب ضمان كتب ضمان بيانات مبيانات م  : :   ثانيًاثانيًا
  

 مصطفو الولد  د. عبدالعزيز اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا     

  م م 22001188/ / 0088/ / 1144 يفكلتاريخ الت
  محاضر محاضر  ة ي  الدرجة العلم
  إدارة األعمال إدارة األعمال  تص  مجال التخ
  م م 22000066 الجود  بالجامعة ضمان تاريخ إنشا  مكت  

  1177 بالكليات عدد مكات  ضمان الجود 
  1177 الجود  بالكلياتضمان ق  س  عدد من
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فروعبالالجود   ضمان ق  س  عدد من

 qa@misuratau.edu.ly لكترون  البريد اإل
 https://www.misuratau.edu.ly رابت المكت  علو موقع الجامعة 

  

  
  
  
  

mailto:qa@misuratau.edu.ly
https://www.misuratau.edu.ly/
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    : : ت العلمّية المحّكمة بالجامعة ت العلمّية المحّكمة بالجامعة ااالمجّلالمجّل:  :  ثالثًا ثالثًا 
  

 معامل التأثير     الترايم الدول      القانون  رقم اإليداع     تاريخ اإلصدار     اسم المجل ة    ر. م   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نص  سنوية نص  سنوية   ة الساتلة الساتللّ لّ مجمج 1

2 
ة الدولية للعلـوم ة الدولية للعلـوم لّ لّ المجالمج

ــية وتقنيــــــــــــة  ــية وتقنيــــــــــــة الهندســــــــــ الهندســــــــــ
  المعلومات المعلومات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نص  سنوية نص  سنوية 

OONNLLIINNEE  
IISSSSNN    

22441100--44225566  
PPRRIINNTTIINNGG  

IISSSSNN  
  22441100--44113322  

11..99  

ة لكليــة ة لكليــة يّــ يّــ ة العلمة العلملّــ لّــ المجالمج 3
  التربيةالتربية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نص  سنوية نص  سنوية 

    99774499--22551199 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نص  سنوية نص  سنوية   ة كلية العلومة كلية العلوملّ لّ مجمج 4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نص  سنوية نص  سنوية   ة العلوم الطبيةة العلوم الطبيةلّ لّ مجمج 5

ــّ مجمج 6 ــّ لــــــــــــــ ــات لــــــــــــــ ــات ة دراســــــــــــــ ة دراســــــــــــــ
  واألعمالواألعمال  االقتصاد االقتصاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نص  سنوية نص  سنوية 

OONNLLIINNEE  
IISSSSNN  

22552211--88336600  
PPRRIINNTTIINNGG  

IISSSSNN  
22552211--88335522  

00..77  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نص  سنوية نص  سنوية   ة كلية اآلداب ة كلية اآلداب لّ لّ مجمج 7
  9988..00  44004422--22007733 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نص  سنوية نص  سنوية   جنوب جنوب   ة شمالة شماللّ لّ مجمج 8

9 
ة كليــــــة الفنــــــون ة كليــــــة الفنــــــون لــــــّ لــــــّ مجمج

  واإلعالمواإلعالم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  22771111--22552233 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نص  سنوية نص  سنوية 

10 
ــوث لّـــ لّـــ مجمج ة مـــبس للبحـــوث ة مـــبس للبحـ

  والدراسات الشرعيةوالدراسات الشرعية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة ة نص  سنوينص  سنوي

11 
ــّ مجمج ــّ لــــــــــــــ ة البحــــــــــــــــوث ة البحــــــــــــــــوث لــــــــــــــ

  القانونيةالقانونية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نص  سنوية نص  سنوية 

12 
ة مركــز البحــوث ة مركــز البحــوث لّــ لّــ مجمج

  ات ات واالستشار واالستشار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لم تصدر بعد لم تصدر بعد 



26 

 

 ددــــــــــــبني وليبني ولي جامعــــــةجامعــــــة
 

  ((  55جدول رقم ) جدول رقم )                                                                                                                                                 
  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة:  :    أواًلأواًل

  

 بن  وليد  جامعةاسم ال

  1100 عدد الكليات
  3 3  عدد الفروع
  7711 العلمي ة عدد األقسام

  11 11 و و   777711 ) الوطنيين والمغتربين ( عدد أع ا  هيئة التدريس   
  882200 عدد الموظفين 

  66447700 لطالبعدد ا
  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة  : :   ثانيًاثانيًا

  

 د. فرج عمر موسو  ييم األدا  اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتق    

  م م 22001177/ / 1100/ / 0022 يفكلتاريخ الت
  محاضر محاضر  ة ي  الدرجة العلم
  إدارة تعليمية وتخطيط تربوي إدارة تعليمية وتخطيط تربوي  تص  مجال التخ

  م م 22001166يناير يناير  معة الجود  بالجا ضمان تاريخ إنشا  مكت 
  ) باستثناا كلية واحدة حديثة اإلنشاا ( ) باستثناا كلية واحدة حديثة اإلنشاا (   99         عدد مكات  ضمان الجود  الكليات

   1  1  الجود  بالكليات ضمان ق س  عدد من
  3 3  بالفروعالجود   ضمان ق  س  عدد من

 yahoo.com692002farag@ لكترون  البريد اإل

 رابت المكت  علو موقع الجامعة 
-ps://bwu.edu.ly/qualityhtt

assurance/ 
  
  
  

  

mailto:farag692002@yahoo.com
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  : : ات العلمّية المحّكمة بالجامعة ات العلمّية المحّكمة بالجامعة المجّلالمجّل:  :  ثالثًا ثالثًا 
  

 معامل التأثير     ترايم الدول  ال   رقم اإليداع القانون      تاريخ اإلصدار    اسم المجل ة ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 21022102  كلية القانون كلية القانون   ––ة الحق ة الحق لّ لّ مجمج     1

2 
  ة المنتدل الجامعي ة المنتدل الجامعي لّ لّ مجمج
  للدراسات اإلنسانية والتطبيتية للدراسات اإلنسانية والتطبيتية       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 21022102

3 
  ة العلوم االقتصادية ة العلوم االقتصادية لّ لّ مجمج

  القتصاد القتصاد ة ا ة ا كليكلي  --والسياسية  والسياسية  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001133

IISSSSNN  
22551188--55449977 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001155  كلية التربية كلية التربية   --ة المعرفة ة المعرفة لّ لّ مجمج 4

5 
  ة العلوم الزراعية ة العلوم الزراعية لّ لّ مجمج
  كلية الزراعة كلية الزراعة   ––لوجية لوجية والبيو والبيو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001155

6 
  ة الجامعة للعلوم ة الجامعة للعلوم لّ لّ مجمج
  والتطبيتية والتطبيتية   نسانيةنسانيةاإلاإل

  االجتماعية االجتماعية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001177
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  رترتــــــــــــــسس جامعــــــةجامعــــــة
  ((  66جدول رقم ) جدول رقم ) 

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل 
  

 سرت     اسم الجامعة

  1100 عدد الكليات
  2 2  عدد الفروع

  9911 العلمي ة ألقسامعدد ا
  662255 ) الوطنيين والمغتربين ( عدد أع ا  هيئة التدريس   

  11330000 عدد الموظفين 
  77888855 بعدد الطال

  

  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة:  :    ثانيًاثانيًا
  

 الدعيك   محم دد. فرج   اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا     

  م م 22001199/ / 0011/ / 0011 يفكلتاريخ الت
  أستاذ مشاركأستاذ مشارك ة ي  الدرجة العلم
  هندسة النفط والغازهندسة النفط والغاز تص  مجال التخ

  5002 5002  معة الجود  بالجا ضمان تاريخ إنشا  مكت 
  01 01  عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات

  64 64  الجود  بالكليات ضمان ق س  عدد من
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالفروعالجود   ضمان ق  س  عدد من

 quality@su.edu.ly لكترون  البريد اإل

 رابت المكت  علو موقع الجامعة 
-http://su.edu.ly/ar/index.php/quality

uationeval-performance-and-assurance 
  

  
  
  

  

mailto:quality@su.edu.ly
http://su.edu.ly/ar/index.php/quality-assurance-and-performance-evaluation
http://su.edu.ly/ar/index.php/quality-assurance-and-performance-evaluation
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      : : ت العلمّية المحّكمة بالجامعة ت العلمّية المحّكمة بالجامعة ااالمجّلالمجّل  : : ثالثًا ثالثًا   
  

 معامل التأثير      الترايم الدول      رقم اإليداع القانون      تاريخ اإلصدار    اسم المجل ة ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجّلة أبحاث مجّلة أبحاث  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  22001177//229966  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة الدراسات االقتصادية مجلة الدراسات االقتصادية  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجّلة أبحاث قانونية مجّلة أبحاث قانونية  3

مجّلة جامعة سرت للعلوم مجّلة جامعة سرت للعلوم  4
  اإلنسانية اإلنسانية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IISSSSNN..22551188--

55445544  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
مجّلة جامعة سرت للعلوم مجّلة جامعة سرت للعلوم 

  التطبيتية التطبيتية 
--IISSSSNN..22551188  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55445544 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السالس جامعــــــةجامعــــــة
ّ
 ي
ّ
 د د ــــي

ّ
 حمم
ّ
 ــــحمم

ّ
 د بن علي الس
ّ
 د بن علي الس

ّ
 نوسي اإلسالمي
ّ
  ةةــــــنوسي اإلسالمي

  ((    جدول رقم ) جدول رقم )                                                                                                                                                                 
  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل 

  

نوس  اإلسالمي ة     اسم الجامعة  السي د محم د بن عل  الس 
  5 5  تلكلياعدد ا

  مراكز علمّية مراكز علمّية   22 عدد الفروع
  22 22  العلمي ة عدد األقسام

  336600 ) الوطنيين والمغتربين ( عدد أع ا  هيئة التدريس  
  556600 عدد الموظفين 
  66334488 عدد الطالب

  

  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة  : :   انيًاانيًاثث
  

 سعيد غريد   محم دسعيد  .د اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا      

  م م 22001155/ / 0077/ / 0066 يفكلتاريخ الت
  أستاذ مساعد أستاذ مساعد  ة ي  الدرجة العلم
  تاريخ أوربي وسيط تاريخ أوربي وسيط  تص  مجال التخ
  م م 22001122 الجود  بالجامعة ضمان تاريخ إنشا  مكت  

  5 5  عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات
  2288 الجود  بالكلياتضمان ق  س  عدد من
  2 2  عفرو الجود  بالضمان ق  س  عدد من

 saeidgrida@gmail.com لكترون  البريد اإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابت المكت  علو موقع الجامعة 

  

      : : المجاّلت العلمّية المحّكمة بالجامعة المجاّلت العلمّية المحّكمة بالجامعة   : : لثًا لثًا ثاثا
 معامل التأثير     الترايم الدول      القانون  رقم اإليداع     تاريخ اإلصدار     اسم المجل ة    ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001166  مجّلة البحوث العلمّية مجّلة البحوث العلمّية  1

2 
المجّلة العلمّية للدراسات المجّلة العلمّية للدراسات 
  التاريخية والحضارية التاريخية والحضارية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001188/ / 0066

mailto:saeidgrida@gmail.com
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  ازيازيــــــــــبنغبنغ  جامعــــــةجامعــــــة
  ((  22جدول رقم ) جدول رقم )                                                                                                                                                                           

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل     
  

 بنغـــــــــــــا ي  اسم الجامعة

  2288 لياتعدد الك
  6 6  عدد الفروع
  117744 العلمي ة عدد األقسام

  22888855 ) الوطنيين والمغتربين ( عدد أع ا  هيئة التدريس   
  66000000 عدد الموظفين 
  7799229922 عدد الطالب

  

  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة  : :   ثانيًاثانيًا    
  

 عياد بن اسماعيل طاهر عياد د.    اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا    

  م م 22001188/ / 1100/ / 1155 يفكلتاريخ الت
  أستاذ مساعد أستاذ مساعد  ة ي  الدرجة العلم
  اإلدارة العامة اإلدارة العامة  تص  مجال التخ
  م م 22000055 الجود  بالجامعة ضمان تاريخ إنشا  مكت  

  52 52  دد مكات  ضمان الجود  بالكلياتع
  52 52  الجود  بالكلياتضمان ق  س  عدد من
  11 11  الجود  بالفروعضمان ق  س  عدد من

 ayad.benismail@uob.edu.ly لكترون  البريد اإل
 /http://qa.uob.edu.ly رابت المكت  علو موقع الجامعة 

  
  
  
  

       

mailto:ayad.benismail@uob.edu.ly
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  : : المجاّلت العلمّية المحّكمة بالجامعة المجاّلت العلمّية المحّكمة بالجامعة :  :  ثالثًا ثالثًا     
  

 معامل التأثير    الترايم الدول      القانون  يداع رقم اإل    تاريخ اإلصدار     اسم المجل ة    ر. م   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 11995588  داب داب كلية اآلكلية اآل 1
IISSSSNN  

22332255--11887711  
11..77                                      
  م م 22001188لسنة لسنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  22001177--223388  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 11996655  دراسات في االقتصاد دراسات في االقتصاد        2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 11998888  ة جامعة بنغازي ة جامعة بنغازي لّ لّ مجمج     3
  
22001188--     512 512  
  محليمحلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 
ة الليبية للعلوم  ة الليبية للعلوم  لّ لّ المجالمج      

  التقنية التقنية و و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22000077

IISSSSNN  
22666633--11440077  

IISSSSNN  
36623662-- 3931 3931  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
سات سات العلوم والدراالعلوم والدرا
  اإلنسانية اإلنسانية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001133
IISSSSNN  

22669944--22113322  
  

لسنة  لسنة    1199..00  
  م م 22001188

6 
البحوث المالية البحوث المالية 
  واالقتصادية واالقتصادية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  223399--22001177 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001144

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001155  ة ة يّ يّ كلية التربية العلمكلية التربية العلم       7

8 
    لألبحاث لألبحاث ة الليبية ة الليبية لّ لّ المجالمج      

  الهندسية الهندسية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001166

22001177--221144  
  محليمحلي
IISSSSNN  

222266--333355  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة دراسات قانونية ة دراسات قانونية مجلّ مجلّ        9
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  جامعــــــة نالــــوتجامعــــــة نالــــوت
  ((  99جدول رقم ) جدول رقم ) 

  

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة:  :    أواًلأواًل
  

 نالــــــــــــــــوت اسم الجامعة

  6 6  عدد الكليات
  1 1  عدد الفروع
  2266 العلمي ة عدد األقسام

  116600 ) الوطنيين والمغتربين ( التدريس ا  هيئةعدد أع    
  224411 عدد الموظفين 
  11880000 عدد الطالب

  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة  : :   ثانيًاثانيًا
  

 الزغب   محم د قاسم محم دد.  مان الجود  وتقييم األدا  اسم مدير مكت  ض 

  م م 22001188/ / 1122/ / 0044 يفكلتاريخ الت
  محاضر محاضر  ة ي  الدرجة العلم
  هندسة مدنية هندسة مدنية  تص  مجال التخ

  م م 22001188/ / 1122/ / 0044 الجود  بالجامعة  ضمان تاريخ إنشا  مكت 
  66 عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات

  6 6  الجود  بالكليات ضمان ق س  عدد من
  2 2  فروعالجود  بال ضمان ق س  عدد من

  mail.comm.alzohpi75@g لكترون  البريد اإل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابت المكت  علو موقع الجامعة 

 

      : : المجاّلت العلمّية المحّكمة بالجامعة المجاّلت العلمّية المحّكمة بالجامعة :  :  ثالثًا ثالثًا   
  

 معامل التأثير     الترايم الدول      رقم اإليداع القانون      خ اإلصدارتاري     اسم المجل ة    ر. م  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1

mailto:m.alzohpi75@gmail.com
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  جامعــــــة سبهــــــاجامعــــــة سبهــــــا
  ((  1100رقم ) رقم ) جدول جدول 

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة:  :  أواًل أواًل 
 سبها اسم الجامعة
  1122 عدد الكليات
  1100 عدد الفروع
  112255 ي ةالعلم عدد األقسام

  2244و  و    11226677 ) الوطنيين والمغتربين ( عدد أع ا  هيئة التدريس   
  22331199 عدد الموظفين 
  2211550000 عدد الطالب

  : :   بالجامعةبالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء   : :   ثانيًاثانيًا
  

 محم د أ.د. أبوبكر إبراهيم  اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا  
  م م 22001100 يفكلتاريخ الت

  أستاذ أستاذ  ة ي  جة العلمدر ال
  علم النبات علم النبات  تص  مجال التخ

  م م 22000044 الجود  بالجامعة ضمان تاريخ إنشا  مكت  
  2211 عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات

  112255 ياتالجود  بالكلضمان ق  منس  عدد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالفروعالجود   ضمان ق  س  عدد من

  du.lyqao@sebhau.e لكترون  البريد اإل
abuabou@yahoo.com 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابت المكت  علو موقع الجامعة 
      : : المحّكمة بالجامعة المحّكمة بالجامعة   ات العلمّيةات العلمّيةالمجّلالمجّل:  :  ثالثًا ثالثًا 

  

 معامل التأثير    دول الترايم ال    رقم اإليداع القانون     تاريخ اإلصدار     اسم المجل ة    ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  99220000    ––  22552211 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 11999955  مجّلة العلوم البحثية والتطبيتيةمجّلة العلوم البحثية والتطبيتية       1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 11999955  علوم اإلنسانية علوم اإلنسانية مجّلة المجّلة ال       2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22000000  مجّلة العلوم الطبية مجّلة العلوم الطبية  3

mailto:abuabou@yahoo.com


35 

 

  انانــــــــــــغريغري  جامعــــــةجامعــــــة
  ((  1111جدول رقم ) جدول رقم ) 

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل 
 غريان اسم الجامعة

  1188 عدد الكليات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الفروع
  115500 العلمي ة عدد األقسام

  998800 ) الوطنيين والمغتربين ( عدد أع ا  هيئة التدريس  
  11442255 عدد الموظفين 
  88662244 عدد الطالب

  : :   مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةمكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة  بياناتبيانات  : :   ثانيًاثانيًا    
  

 ض بيو رم ان محم د  د.  اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا  

  م م 22001177/ / 0044/ / 0022 يفكلتاريخ الت
  محاضر محاضر  ة ي  الدرجة العلم
  إدارةإدارة تص  مجال التخ

  م م 22000088 الجود  بالجامعة  ضمان تاريخ إنشا  مكت 
  1166 عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات

  1166 الجود  بالكليات ضمان ق س  دد منع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالفروعالجود    ضمان ق س  عدد من

 Rbayood@yahoo.com لكترون  إليد االبر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابت المكت  علو موقع الجامعة 

      : : العلمّية المحّكمة بالجامعة العلمّية المحّكمة بالجامعة   تتااالمجّلالمجّل:  :  ثالثًا ثالثًا     
  

 معامل التأثير     يم الدول  لتراا    رقم اإليداع القانون      تاريخ اإلصدار     اسم المجل ة    ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجّلة الجامعة مجّلة الجامعة  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجّلة دراسات في المال واألعمال مجّلة دراسات في المال واألعمال        2

mailto:Rbayood@yahoo.com
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  ببــــــــــــاملرقاملرق  جامعــــــةجامعــــــة
  ((  1122جدول رقم ) جدول رقم ) 

  

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل 
  

 المرق   معةاسم الجا

  2200 عدد الكليات
  2 2  عدد الفروع
  116633 العلمي ة عدد األقسام

  11553366 ن (ين والمغترب ي) الوطني عدد أع ا  هيئة التدريس   
  11338833 عدد الموظفين 
  1166115511 عدد الطالب

  

  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة  : :   ثانيًاثانيًا
  

 عل  سعيد  محم دد.  دا  اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األ

  م م 22001188/ / 0088/ / 1122 يفكلتاريخ الت
  أستاذ مساعد أستاذ مساعد  ة ي  الدرجة العلم
  اة اة علوم الحيعلوم الحي تص  مجال التخ

  م م 22000088 الجود  بالجامعة  ضمان تاريخ إنشا  مكت 
  2200 عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات

  2200 الجود  بالكلياتضمان ق  س  عدد من
  2 2  بالفروعالجود   ضمان ق  س  عدد من

 mafahej@elmergib.edu.ly لكترون  إلالبريد ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امعة علو موقع الجرابت المكت  
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  : : المجاّلت العلمّية المحّكمة بالجامعة المجاّلت العلمّية المحّكمة بالجامعة   : : ثالثًا ثالثًا 
  

  

 معامل التأثير     الترايم الدول      اع القانون  رقم اإليد    تاريخ اإلصدار   اسم المجل ة ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22000088  مجّلة العلوم اإلنسانية مجّلة العلوم اإلنسانية  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001122  مجّلة التربوي مجّلة التربوي  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001133  مجّلة القلعة العلمّية مجّلة القلعة العلمّية  3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001133  مجّلة العلوم الشريعة والقانونيةمجّلة العلوم الشريعة والقانونية 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001133  مجّلة آفاق اقتصادية مجّلة آفاق اقتصادية  5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001144  مجّلة لبدة الكبرل مجّلة لبدة الكبرل  6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001144  مجّلة لبدة الطبية مجّلة لبدة الطبية  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001166  المجّلة العلمّية لعلوم الشريعة المجّلة العلمّية لعلوم الشريعة  8

9 
مجّلة علوم التربية الرياضية وعلوم  مجّلة علوم التربية الرياضية وعلوم      

  الحركةالحركة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001166

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001166  مجّلة العلوم اإلنسانية والتطبيتية مجّلة العلوم اإلنسانية والتطبيتية  10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001177  مجّلة علمّية إلكترونية مجّلة علمّية إلكترونية  11

12 
مجّلة العمران العلمّية للدراسات مجّلة العمران العلمّية للدراسات 

  الحضرية الحضرية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001177
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  زانزانــــــــــــفف  جامعــــــةجامعــــــة
  ((  1133جدول رقم ) جدول رقم ) 

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل 
  

 فـــــــــــــــــــــزان اسم الجامعة

  4 4  عدد الكليات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الفروع
  1155 العلمي ة عدد األقسام

  9933 ن (ي) الوطنيين والمغترب  دد أع ا  هيئة التدريسع   
  119955 عدد الموظفين 
  11559900 عدد الطالب

  : :   الجودة وتقييم األداء بالجامعةالجودة وتقييم األداء بالجامعةكتب ضمان كتب ضمان بيانات مبيانات م  : :   ثانيًاثانيًا
  

 د. عبدالسالم مولود قنا  اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا  

  م م 22001188/ / 0022/ / 1155 يفكلتاريخ الت
  محاضر محاضر  ة ي  الدرجة العلم
  محاسبة محاسبة  تص  مجال التخ
  م م 22001188فبراير/ فبراير/  الجود  بالجامعة ضمان تاريخ إنشا  مكت  

  2 2  ياتعدد مكات  ضمان الجود  بالكل
  2 2  الجود  بالكليات ضمان ق س  عدد من
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فروعالجود  بالضمان ق  عدد منس  

  Abdusalum@gmail.com لكترون  البريد اإل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابت المكت  علو موقع الجامعة 

      : : ت العلمّية المحّكمة بالجامعة ت العلمّية المحّكمة بالجامعة ااالمجّلالمجّل  : : ثالثًا ثالثًا 
  

 معامل التأثير     الترايم الدول      رقم اإليداع القانون      تاريخ اإلصدار    اسم المجل ة ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1

  

mailto:Abdusalum@gmail.com


39 

 

  ااــــــــــــإجدابيإجدابي  جامعــــــةجامعــــــة
  ((  1144جدول رقم ) جدول رقم ) 

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل   
 اإجدابي اسم الجامعة

  9 9  عدد الكليات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وععدد الفر 
  22 22  العلمي ة عدد األقسام

  222211 تربين () الوطنيين والمغ عدد أع ا  هيئة التدريس   
  11445500 عدد الموظفين 
  2222000000 عدد الطالب

  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة:  :    ثانيًاثانيًا    
  

 د . مفتاح أبوبكر العرف   اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا     

  م م 22001188/ / 1111/ / 2255 يفكلتاريخ الت
  محاضر محاضر  ة ي  الدرجة العلم
  جغرافيا سياسية جغرافيا سياسية  تص  مجال التخ
  م م 22001144 الجود  بالجامعة ضمان تاريخ إنشا  مكت  

  9 9  عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات
  2288 الجود  بالكليات ضمان ق س  عدد من
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فروعالجود  بال ضمان ق عدد منس  

  e@gmail.commuftahalaruf لكترون  البريد اإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابت المكت  علو موقع الجامعة 

 

      : : ت العلمّية المحّكمة بالجامعة ت العلمّية المحّكمة بالجامعة ّلاّلاالمجالمج  : : ثالثًا ثالثًا     
  

 معامل التأثير     الترايم الدول      رقم اإليداع القانون      ريخ اإلصدارتا     اسم المجل ة ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  IISSSSII ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م   22001166  مجّلة البيئة والهندسة مجّلة البيئة والهندسة  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تجهيز تجهيز تحت التحت ال       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م   22001188/ / 1122  مجّلة عارف للدراسات اإلنسانية مجّلة عارف للدراسات اإلنسانية        2
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  انانــــــــــــالزنتالزنتجامعــــــة جامعــــــة 
  ((  1155جدول رقم ) جدول رقم ) 

 

  ::  جامعةجامعةبيانات البيانات ال  ::أواًل أواًل         
  

 الزنتان اسم الجامعة

  22 22  عدد الكليات
  1 1  عدد الفروع
  113366 العلمي ة عدد األقسام

  663333 ) الوطنيين والمغتربين ( عدد أع ا  هيئة التدريس   
  11661177 عدد الموظفين 
  55770011 عدد الطالب

  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة:  :    ثانيًاثانيًا
  

 د . سعاد سعيد الغالم ا  ن الجود  وتقييم األداسم مدير مكت  ضما   

  م م 22001188/ / 0044/ / 0044 يفكلتاريخ الت
  محاضر محاضر  ة ي  الدرجة العلم
  رياضيات رياضيات  تص  مجال التخ
  م م 22001155 الجود  بالجامعة ضمان تاريخ إنشا  مكت  

  22 22  عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجود  بالكليات ضمان ق س  عدد من
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فروعالجود  بال ضمان ق عدد منس  

  .comSwad_alghlam@hotmail لكترون  البريد اإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابت المكت  علو موقع الجامعة 

 

      : : مة بالجامعة مة بالجامعة ت العلمّية المحّكت العلمّية المحّكااالمجّلالمجّل  : : ثالثًا ثالثًا     
  

 معامل التأثير     الترايم الدول      رقم اإليداع القانون      تاريخ اإلصدار     اسم المجل ة ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م م 22001155  مجّلة الجبل العلمّية مجّلة الجبل العلمّية        1
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  ععــــــــنجم الساطنجم الساطللاا  جامعــــــةجامعــــــة
  ((  1166جدول رقم ) جدول رقم ) 

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل       
  

 النجم الساطع اسم الجامعة

  4 4  عدد الكليات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الفروع

  1144 العلمي ة امعدد األقس
  4400 ) الوطنيين والمغتربين ( عدد أع ا  هيئة التدريس   

  440000 عدد الموظفين 
  33000000 عدد الطالب

  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة:  :    ثانيًاثانيًا
  

 أ. محم د منصور الزنات   اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا     

  م م 22001177/ / 0022/ / 0055 يفكلتاريخ الت
  محاضر مساعد محاضر مساعد  ة ي  الدرجة العلم
  علوم سياسية علوم سياسية  تص  مجال التخ
  م  م  22001166/ / 0099 الجود  بالجامعة ضمان تاريخ إنشا  مكت  

  3 3  عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات
  1144 الجود  بالكليات ضمان ق س  عدد من
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فروعالجود  بال ضمان ق عدد منس  

 mohmmadmansur645@gmail.com لكترون  البريد اإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعة رابت المكت  علو موقع ال
  

      : : العلمّية المحّكمة بالجامعة العلمّية المحّكمة بالجامعة   ّلاتّلاتالمجالمج  : : ثالثًا ثالثًا     
  

 معامل التأثير     الترايم الدول        رقم اإليداع القانون     تاريخ اإلصدار     اسم المجل ة    ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1
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  اجلامعــــــةاجلامعــــــة
ّ
 األمسرية اإلسالمي
ّ
  ةةاألمسرية اإلسالمي

  ((  1177جدول رقم ) جدول رقم ) 
  : :   جامعةجامعةبيانات البيانات ال: :   أواًلأواًل    

  

 األسمرية اإلسالمي ة  اسم الجامعة

  1199 عدد الكليات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الفروع

  9966 العلمي ة د األقسامدع
  11003366 ) الوطنيين والمغتربين ( عدد أع ا  هيئة التدريس   

  11005500 عدد الموظفين 
  1133771188 عدد الطالب

  : :   يم األداء بالجامعةيم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقيبيانات مكتب ضمان الجودة وتقي  : :   ثانيًاثانيًا
  

 محمود عاهور المقلة د.  اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا  

  م م 22001188/ / 9090/ / 0101 يفكلتاريخ الت
  أستاذ مساعد أستاذ مساعد  ة ي  الدرجة العلم
  محاسبة محاسبة  تص  مجال التخ

  م م 22000077/ / 0099/ / 1177 الجود  بالجامعة  ضمان تاريخ إنشا  مكت 
  1199 عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات

  1199 الجود  بالكليات ضمان ق عدد منس  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فروعالجود  بال ضمان ق عدد منس  

  m_almogla@yahoo.com ترون  كلالبريد اإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابت المكت  علو موقع الجامعة 
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      : : ت العلمّية المحّكمة بالجامعة ت العلمّية المحّكمة بالجامعة ّلاّلاالمجالمج  : : ثالثًا ثالثًا 
  

 معامل التأثير     لدول  رايم االت    رقم اإليداع القانون      تاريخ اإلصدار     اسم المجل ة ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجّلة األسمرية الطبية مجّلة األسمرية الطبية  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجّلة أصول الدين مجّلة أصول الدين  2

3 
  مجّلة علوم البحار مجّلة علوم البحار     
  وتقنيات البيئة وتقنيات البيئة   

  22441133    --55226677 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسنة  لسنة    66..11

  م م 22001188
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجّلة كلية التربية مجّلة كلية التربية  4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجّلة العلوم اإلنسانية مجّلة العلوم اإلنسانية  5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ية ية مجّلة العلوم التطبيت مجّلة العلوم التطبيت  6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لقانون لقانون مجّلة كلية الشريعة وامجّلة كلية الشريعة وا       7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجّلة العلوم الشرعية مجّلة العلوم الشرعية  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجّلة الجامعة األسمرية مجّلة الجامعة األسمرية  9
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  ةةــــــــصباتصبات  جامعــــــةجامعــــــة
  ((1188جدول رقم ) جدول رقم ) 

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل     
 صبراتة  اسم الجامعة

  1177 عدد الكليات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الفروع
  9966 العلمي ة عدد األقسام

  11110000 ن (ين والمغترب ي) الوطني عدد أع ا  هيئة التدريس   
  11008800 عدد الموظفين 
  1166440000 عدد الطالب

  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة  : :   ثانيًاثانيًا
  

  

 عل  مفتاح راهد  أ.د. اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا  

  م م 22001188/ / 0099/ / 1177 يفكلتاريخ الت
  أستاذ أستاذ  ة ي  مالدرجة العل
  لغة عربية لغة عربية  تص  مجال التخ

  م م 22001166/ / 1111/ / 0077 الجود  بالجامعة  ضمان تاريخ إنشا  مكت 
  1177 عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات

  9966 الجود  بالكلياتضمان ق  س  عدد من
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فروعالجود  بالضمان  ق عدد منس  

  Alialhndi2017@gmail.com لكترون  البريد اإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابت المكت  علو موقع الجامعة 

      : : بالجامعة بالجامعة   المجاّلت العلمّية المحّكمةالمجاّلت العلمّية المحّكمة  : : ثالثًا ثالثًا     
  

 التأثير  معامل    الترايم الدول      رقم اإليداع القانون      تاريخ اإلصدار     اسم المجل ة ر. م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22001177//113399  22001177/ / 0066  مجّلة جامعة صبراتة للعلوم اإلنسانية مجّلة جامعة صبراتة للعلوم اإلنسانية  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22001188//443355  22001188/ / 0099  وم التطبيتية وم التطبيتية مجّلة جامعة صبراتة للعلمجّلة جامعة صبراتة للعل 2
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  ااــــات العليات العليــللدراسللدراس  ةةــــة الليبية الليبيــــاألكادميياألكادميي
  ((  1199جدول رقم ) جدول رقم ) 

  : :   بيانات الجامعةبيانات الجامعة  ::أواًل أواًل 
 للدراسات العليا الليبية األكاديمية اسم الجامعة

       عدد الكليات
  2 2  عدد الفروع

  4411 العلمي ة األقسام عدد
  7722 ) الوطنيين والمغتربين ( عدد أع ا  هيئة التدريس   

  226600 عدد الموظفين 
  33668888وو    7700 بعدد الطال

  

  : :   بيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعةبيانات مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة  : :   ثانيًاثانيًا    
  

 د. عل  صابر اسم مدير مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا   

  م م 22001100 يفكلتاريخ الت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة ي  جة العلمالدر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تص  مجال التخ
  م م 22000055 الجود  بالجامعة  ضمان ت تاريخ إنشا  مك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد مكات  ضمان الجود  بالكليات               
       الجود  بالكليات ضمان ق عدد منس    
  2 2  بالفروعالجود  ان ضمق  عدد منس    

 edu.lyali.saber@academy. لكترون  البريد اإل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابت المكت  علو موقع الجامعة 

      : : ات العلمّية المحّكمة بالجامعة ات العلمّية المحّكمة بالجامعة المجّلالمجّل  : : ثالثًا ثالثًا     
  

 معامل التأثير     الترايم الدول      رقم اإليداع القانون      اإلصدارتاريخ      اسم المجل ة ر. م   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والتطبيتيةوالتطبيتية    ة األكاديمية للعلوم األساسيةة األكاديمية للعلوم األساسيةلّ لّ مجمج 1

2 
اإلنسانية  اإلنسانية  ة للعلوم ة للعلوم مجّلة األكاديميمجّلة األكاديمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واالجتماعيةواالجتماعية
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رح القــارب بــمن تحليلنــا لنتــائج االســتبانات التــي تــّم توزيعهــا علــى مــديري مكاتــب ضــمان أن ن صــا دّ نــو ًة بدايــ  

ســيكون مبنــي علــى مجموعــة مــن األســس امعــات واألكاديميــات الليبيــة الحكوميــة الجــودة وتقيــيم األداا بالج
لتطــوير رســالتها فــي التحســين واتوظيــ  :  منهــا علــى ســبيل المثــالالجامعــات واألكاديميــات بتلــك المتعلقــة 

علـــى العمليـــات والممارســـات التفصـــيلية ألداا مكاتـــب ضـــمان  التركيـــز وكـــ لك، أفضـــل لضـــمان تعلـــيم عـــال  
  .المستهدفتحسين والتطوير المستمر من أجل تحقيق التقييم األداا، وعلى دورها في الجودة و 

مجمـوعتين؛ كوميـة إلـى الجامعـات واألكاديميـات الليبيـة الح تقسـيمهـي وقد كانت أولـى خطـوات التقيـيم      
انات ، ليــتم بعــد ذلــك بنــاا وتصــميم اســتبمم22000088، واألخــرل تمّسســت مــا بعــد مم22000088تمّسســت قبــل  إحــداهما
تلك الجامعـات واألكاديميـات  كيفية حصولفي مجملها بتضم مجموعة من التساؤالت المتعلقة والتي  التقييم

كيفيـة اســتغاللها ا، وكـ لك ا أم نهائيًـ كـان مبــدئيً أ ســي والبرامجـي سـوااعلـى االعتمـاد بشـتي  الم سّ  المسـتهدفة
 تطــــويرلسياســـات وبـــرامج وأنشـــطة طـــط و مـــن خجـــ  تنتهمـــا معرفـــة و  ،مواردهـــا البشـــرية والماديـــة المتاحـــةل

ــد ، مخرجاتهـــا ــا و  لومـ ــاركتها يـــةالمجتمع المســـ وليةفـــي تها ســـاهممانخراطهـ ــيل ثقافـــة ، ومشـ فـــي نشـــر وتمصـ
  .وضمانهاالجودة 
وفهـم مـا تقـدم سـن حاول قـدر اإلمكـان اسـتعراض نتـائج اسـتبانات التقيـيم دون تحيـّز؛ لكشـ   وتمسيًسا علـى  
 :كالتاليالليبية الحكومية، وستكون  لجامعات واألكاديميات الجودة وضمانها في ا واقع
  يزز   ضمان الجودة وتقييم األداءضمان الجودة وتقييم األداءعلى مدى الفائدة التي حققها مكتب على مدى الفائدة التي حققها مكتب ف ف رّّرالتعالتع يزز لرؤيته، وتعز   لرؤيته، وتعز
عزة  ،،الجودة األخرىالجودة األخرىضمان ضمان فسي بين مكاتب فسي بين مكاتب وضعه التناوضعه التنالل طزوير الجام فزي ت عزة ومساهمته  طزوير الجام فزي ت يزق ومساهمته  يزق لتحق لتحق

 ::  متقدمةمتقدمةومراكز ومراكز   مكاسبمكاسب
ّل مكاتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا  ات التقيــيم فــمنبحســب نتــائج اســتبان  كمــا هــي منــ  ال تــزال رؤيــة جــ 
لجــودة وتقيــيم األداا مكاتــب ضــمان اال توجــد أيــة م شــرات واضـحة ومنشــورة ل كــ لك سـنوات دون أّي تغييــر،

هــو  كمــا ت بـين ميــاا تحقيــق الرؤيـة، خاصــًة فيمــا يتعلـق بالوضــع التنافســي وتحقيـق مكاســب ومراكــز متقدمـة
، مثــل : الجامعــة المفتوحــة، وجامعــة مصــراتة، وجامعــة ســرت، الجامعــات ، وعــدد مــن األكاديميــة الحــال فــي

مكتـب  حضـّ أو  فـي حـين ،ةألسـمرية اإلسـالميّ والجامعـة ا، وجامعـة المرقـب وجامعة بنغـازي، وجامعـة غريـان، 
م يقدم أّي إسهام ملموا ي وضح أن  قام بتبني رؤية جديدة ولكن  لضمان الجودة وتقييم األداا بجامعة سبها  

 نتائج التقرير         
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 .تحتيق  لرؤيت  السابقة مدل
ر تعتبــر فــي طـــو فننهــا  ،ضـــمان الجــودة وتقيــيم األداا بالجامعــات حديثــة التمســـيسمكاتــب ق بلّــ أمــا فيمــا يتع

إال أنهـا تسـعى بشـكل  ،الجـودة األخـرل  ضـمان بين مكاتب تحديد وضعها التنافسي  مما يصعب مع  ،البناا
د بـن د محمّـ يّ جامعة بني وليد، وجامعة السّ  ما هو الحال فيتحسين رؤيتها التنافسية مثلحثيف نحو تطوير و 

جـــدابيا، إالســـاطع، وجامعـــة  ، وجامعـــة نـــالوت، وجامعـــة صـــبراتة، وجامعـــة الـــنجمةيّ اإلســـالم نوســـيسّ علـــي ال
 .الزنتان وجامعة

 
 

م   11  ))  الشكل رقمالشكل رقم م ( ُيوض    ، وتعزيزه، وتعزيزهرؤيت رؤيت لل  ههبتنفي بتنفي     ضمان الجود  وتقييم األدا ضمان الجود  وتقييم األدا   مكت مكت الفائد  الت  حققها الفائد  الت  حققها التعرف علو مدف التعرف علو مدف ( ُيوض 
  . .   تقدمة تقدمة ممتحقيق مكاس  ومراكز تحقيق مكاس  ومراكز للومساهمت  ف  تطوير الجامعة ومساهمت  ف  تطوير الجامعة   ،،الجود  األخرف الجود  األخرف ضمان ضمان وضع  التنافس  بين مكات  وضع  التنافس  بين مكات  لل

 

   بتحويل رسالته إلى خطط وسياسات وبرامج عمليةبتحويل رسالته إلى خطط وسياسات وبرامج عمليةقيام مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء قيام مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء  
يزة والمتوآآ يزة الحال يزة والمهن يزة والمتوخذًا في االعتبار الظروف المجتمع يزة الحال يزة والمهن مز    عزةعزةقّّقخذًا في االعتبار الظروف المجتمع سزالة  فزق الر مز  ) توا سزالة  فزق الر ) توا

  ::السياقات المستقبلية( السياقات المستقبلية( 
فيـــد بوجـــود خطـــط وسياســـات ي  مـــا  ال يوجـــد لـــديهاالجامعـــات ب مكاتـــب ضـــمان الجـــودة وتقيـــيم األداابعـــ       

الجامعــة  :لمســتقبلية، مثــلالســياقات ا وتتماشــى مــع ،الجامعــةنابعــة مــن رســالة ومعتمــدة  ،ومنشــورة ،واضــحة
وجامعـــة  وجامعـــة غريـــان، ، وجامعـــة ســـبها،جامعـــة بنغـــازي و ، جامعـــة ســـرت و ، جامعـــة مصـــراتةالمفتوحـــة، و 
  .الليبية للدراسات العلياوك لك الحال بالنسبة لألكاديمية ، ةيّ ة اإلسالموالجامعة األسمريالمرقب، 

لّ  منفـ  المقابلوب   لـك تال تم هـي األخـرل  التمسـيس ةحديثـ بالجامعـات  تقيـيم األداامكاتـب ضـمان الجـودة و  جـ 
د بن علـي د محمّ يّ جامعة السّ و ، : جامعة بني وليد سياسات تتوافق مع السياقات المستقبلية مثل وأ خطط أيّ 
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فــي حــين يوجــد وجامعــة الزنتــان، جــدابيا، إوجامعــة وجامعــة صــبراتة، ، جامعــة نــالوت و  ،اإلســالمّية نوســيسّ ال
 ،دةدّ ومحــ  ،الجـودة وتقيــيم األداا بجامعـة الــنجم السـاطع خطــة وسياسـات عمليــة واضـحةضممن    لـدل مكتـب 

 .لكنها تفتقر إلى اعتمادها من جهات االختصاص 
 

  
  

م ايام مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا    ((22الشكل رقم )الشكل رقم ) م ايام مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا  ُيوض    بتحويل رسالت  إلو خطت وسياسات وبرامج عملية  بتحويل رسالت  إلو خطت وسياسات وبرامج عملية  ُيوض 
  ..المستقبلية(المستقبلية(الرسالة مع السياقات الرسالة مع السياقات   )توافق)توافق  عةعةق  ق  خ اي ف  االعتظار التروف المجتم ية والمهنية الحالية والمتو خ اي ف  االعتظار التروف المجتم ية والمهنية الحالية والمتو آآ

  

    خالل خالل مكتب ضمان الجــودة وتقييم األداء مكتب ضمان الجــودة وتقييم األداء   ضمن خطةضمن خطةفيذها فيذها أهم األهداف التي تّم تحديدها وتنأهم األهداف التي تّم تحديدها وتن
  ::  مم22001188  العامالعام
ــ ي وقـــت الوفـــي   ــ  يتواصـــلالـ ــنوية  فيـ ــن وجـــود خطـــط سـ ــديف عـ ــورة ومعالحـ ــحة، ومنشـ ــّددة وواضـ ــدة محـ        تمـ

ف علـى رّ كان البد من التعـ ، بالجامعات واألكاديميةالجودة وتقييم األداا ضمان مكاتب ل ) خطط تنفي ية (،
م األهــداف التــي تقــوم مكاتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا فــي الجامعــات واألكاديميــة برســمها لتنفيــ ها أهــ 

أن بعــ  تلــك المكاتــب يفتقــر أصــاًل إلــى تــائج اســتبانات التقيــيم ن مــن ن، وتبــيمم22001188ضــمن خطتهــا للعــام 
صادرة عن رئيس  وفي الغالب يتم الركون إلى منشورات، أو تعميمات  ،واضحة ومحددة خطط سنويةوجود 

ولهــ ا فــنن  الم ّسســة؛ بشــمن إلــزام كليــات الجامعــة أو مــدارا األكاديميــة بــبع  معــايير الجــودة واالعتمــاد،
سـات سّ د الم  المركـز الـوطني لضـمان الجـودة واعتمـا دليـلفـي األهداف العامة الموجودة على مد بعضها يعت

مكتـــب ضـــمان أن  فـــي حـــين ،وجامعـــة ســـرت  ،جامعـــة مصـــراتة: ، مثـــل مم22001122لعـــام ل التعليميـــة والتدريبيـــة
أمـا ، جامعـةلابنشـر ثقافـة الجـودة  واحد، وهورئيس هدف على  زكّ ر بالجامعة المفتوحة  الجودة وتقييم األداا
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 يـة مـن اإلجـرااات التنفي يـة ب  مجموعـة قـام بوضـع  فمنـ  ألداا بجامعـة بنغـازي امكتب ضمان الجودة وتقييم 
، مم22002222--22001177 متابعــة تنفيــ  إســتراتيجية الجامعــةبشــمن شــكيل لجنــة ت:  عــدد مــن األهــداف أهمهــاتحقيــق 
ــتمارتينو  ــة توزيـــع اسـ ــة الو  ،األولـــى أكاديميـ ــاثانيـــة إداريـ ــايير الجـــودة كّـــ للتم ،ت علـــى الكليـ د مـــن اســـتيفائها لمعـ

تفعيـــل ، و واإلداري  ،التطـــوير األكـــاديميو  ،بهـــدف التحســـينوالدراســـات العليـــا  ،للمرحلـــة الجامعيـــةواالعتمـــاد 
وتبســــيط  ،لتســـهيل (الفـــايبر) وأنشـــاا مجموعـــة علـــى  ،التواصـــل االجتمـــاعيمواقـــع  حة المكتـــب علـــىصـــف

 .توفير قاعدة بيانات و  ،ن المكتب والكليات توفير قنوات اتصال بيبهدف  ،اإلجرااات 
مــن اإلجــرااات التنفي يــة  ةلبسلســ بجامعــة ســبها وتقيــيم األداا قــام مكتــب ضــمان الجــودة وعلــى نحــو مماثــل  
تحـديف ، و سـيسّ االسـتعداد لالعتمـاد الم  ، و نشر ثقافـة الجـودة بالجامعـةوهي : االستمرار في  حقيق أهداف لت

واجـ  رؤسـاا ت  ليل الصـعاب التـي   سترشـادية لتـ الزيـارات اال، والتيام بها وبرامجهارؤية ورسالة الجامعة وكليات
وضـع مكتــب ضـمان الجــودة بينمــا ، عتمـاد واال تــيح لهـم تطبيــق معـايير الجــودةي  بمـا  ؛أقسـام الجـودة بالكليــات 

ج لتقيــــيم التعليميـــة مــــن خـــالل إعـــداد نمـــوذ  العمليـــةوتقيـــيم األداا بجامعـــة غريـــان إجـــرااات تنفي يــــة لتقيـــيم 
لتقيــيم العمليــة التعليميــة خــالل  ةً   علــى أعضــاا هيئــة التــدريس بكليــات الجامعــة كافــ زّ ة يــو يّ رات الدراســ رّ المقــ 
 .ةيّ أو السنة الدراس الفصل
        مـــن اإلجـــرااات التنفي يـــة  د  بعـــد التيـــام جامعـــة المرقـــب باألداا  قـــد اســـتطا  مكتـــب ضـــمان الجـــودة وتقيـــيمو  

 قحمي  سات المجتمع المدني حتى سّ م  الربط مع  و ،  الجامعةب  اجودة وتفعيلهنشر ثقافة الالتركيز على  أهمها : 
قييم األداا بالجامعة األسمرية اإلسالمّية أن كما بّين مكتب ضمان الجودة وت ،في تنمية المجتمعن و الخريج

تـّم تشـكيل اللجنـة نـ  أو  ،لجنة تقييم واقع الجودة بكليات الجامعـةالجامعة قامت بتنفي  مقترح يتضمن تشكيل 
ّيد قــرار وفــق   مكتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا شــارأو ، ، مم22001188  لســنةلســنة  ((  776655  ))  رقــمرقــم رئــيس الجامعــةالســّ
المشـاركة فـي تنفيـ  الخطـة ، و نجـاز الدراسـة ال اتيـةأهمهـا : إاألهـداف بتنفي  عـدد  مـن  إلى ميام األكاديمية ب
ونشــــر ثقافــــة ضــــمان الجــــودة  ،عتمــــاد ضــــمان الجــــودة واال أعــــادة تنشــــيط عمليــــةلألكاديميــــة، و ســــتراتيجية اإل

  . واالعتماد 
 ؛عـدد مــن األهــدافحديثـة التمســيس تنفيــ  الجامعــات ب مكاتـب ضــمان الجــودة وتقيـيم األدااحاولـت بعــ  و  

د مّـ د محيّ جامعـة السّـ و ، : جامعـة بنـي وليـد  ومعتمـدة مثـلومنشـورة وأن كانت تفتقر إلى وجود خطط واضـحة 
د مكتــب ضـمان الجــودة وتقيــيم األداا دّ حـ و جــدابيا، إوجامعـة  ،جامعـة نــالوت و ، اإلســالمّية سـينو سّ بـن علــي ال

اسـتكمال تـوفير  مـن األهـداف وهـي :مجموعـة  ب يـة تحقيـقالتنفي يـة  مـن اإلجـرااات حزمـة جامعة صبراتة ب
ــاد الم   ــات االعتمـ ــبراتةسّ متطلبـ ــة صـ ــة الهندسـ ــي بكليـ ــن و  ،سـ ــاا مـ ــة إدار إ االنتهـ ــداد مشـــرو  تهيئـ ــة عـ ة الجامعـ
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الـدورات والمحاضـرات فـي نشـر ثقافـة مـن تقـديم مجموعـة و  ،((  IISSOO  99000011::22001155  )) شـهادةللحصـول علـى 
مـن اإلجـرااات التنفي يـة  د  عد ب ميام جامعة النجم الساطع ألداا بن مكتب ضمان الجودة وتقييم ايّ بو ، الجودة

تنظـــيم ، و داريـــةدة اإلثانيـــة لجـــائزة الجـــو تنظـــيم المســـابقة ال:  منهـــا ســـيسّ تتعلـــق بتحقيـــق وثـــائق االعتمـــاد الم  
، ســـيسّ علـــى معـــايير االعتمـــاد الم   بنـــااً الدراســـة ال اتيـــة عـــداد ، وأ المســـابقة الثانيـــة لجـــائزة الموظـــ  المثـــالي

:  أهمهــا ،مــن األهــداف د  بتنفيــ  عــد عــن ميامــ  جامعــة الزنتــان ب مكتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األدااكشــ  و 
ف علــى رّ نظــيم ورش عمــل للتعــ ، وتالجــودةبــرامج متابعــة مــن أجــل لكليــات الــبع  التيــام بزيــارات ميدانيــة 

 .وضمانهامفاهيم الجودة 

 
                                    \\ 

م    33الشكل رقم ) الشكل رقم )  م  ( ُيوض                                مكت  ضمان الجــود  وتقييم األدا  مكت  ضمان الجــود  وتقييم األدا    قبلقبلأهم األهداف الت  تم  تحديدها وتنفي ها من أهم األهداف الت  تم  تحديدها وتنفي ها من ( ُيوض 
  م .م .22001188خالل العام خالل العام 
 

   مم22001199  --22001188لجامعة تستوعب العام الجامعي لجامعة تستوعب العام الجامعي بابا  ةةوجود خطة إستراتيجيوجود خطة إستراتيجي  :: 
والخــدمي واالرتقــاا واإلداري األساســية لتطــوير العمــل األكــاديمي  دعامــةالت عــد الخطــة اإلســتراتيجية بمثابــة 
رؤيـــة وأهـــداف طريـــق تتـــرجم رســـالة و مـــن خـــالل رســـم خارطـــة ويـــتم ذلـــك بجــودة وأداا المنظومـــة التعليميـــة، 
لتحــدد  ،نحــو تقــديم خــدمات تعليميــة وبحثيــة وأداريــة ومجتمعيــة متميــزة تنفي يــة الجامعــة فــي خطــوات عمــل

 ، فعنــد طــرحفــي أدائهــا وخلــق فــرص للتنــافس مــن أجــل تحقيــق الجــودة والتميــّزنظيراتهــا عــة بــين مكانـة الجام
 ، وبنغــازي جابــات وجــود خطــط إســتراتيجية لجــامعتي مصــراتالتســاؤل فــي اســتبانة التقيــيم تبــين مــن اإل هــ ا

إعــداد  جامعــة ســبها واألكاديميــة بتشــكيل لجــان مــن أجــلقامتــا ، بينمــا مم22001199  --  22001188تغطــي الفتــرة مــن 
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خطـط إســتراتيجية وهــي إمـا فــي طــور االنتهــاا منهـا أو اعتمادهــا، وكــ لك الحـال بالنســبة للجامعــة األســمرية 
ا بتشــكيل لجنــة مــن أجــل إعــداد الخطــة اإلســتراتيجيةاإلســالمّية التــي قامــت أي إال أنهــا لــم تتقيــد بــالفترة  ؛ضــً

اتيجية التــي تســعى إلــى تنفيــ ها تســتوعب الزمنيــة المــ كورة فــي التســاؤل المطــروح، ذلــك ألن خطتهــا اإلســتر 
ة خطــط إســتراتيجية، مثــل : الجامعــة   فــي حــين  ،م (م (22002244  --22001199) ) الفتــرة  ال تمتلــك بعــ  الجامعــات أيــّ

 .  المفتوحة، وجامعة المرقب، وجامعة غريان، وجامعة سرت 
ا إســتراتيجية، باســـتثناا ج  ّلهــا ال يمتلــك خططـــً امعــة الـــنجم وبخصــوص الجامعــات حديثـــة التمســيس فـــنن ج 

، إال أنها بحاجة إلى اعتماد من ((مم22002222  --2012)تغطي الفترة  للجامعةالساطع تمتلك خطة إستراتيجية 
 . قبل رئاسة الجامعة

 
  

م وجود خطة إستراتيجي  ((44))الشكل رقم الشكل رقم  م وجود خطة إستراتيجيُيوض    مم22001199  ––  22001188لجامعة تستوع  العام الجامع  لجامعة تستوع  العام الجامع  بابا  ةةُيوض 
 

   في  الجامعــة   في  الجامعــة     ااأو نظم ( واضحــــة، ومعتمـدة يتم العمل بمقتضاهأو نظم ( واضحــــة، ومعتمـدة يتم العمل بمقتضاه  ططـــــات ) ضوابـــــات ) ضوابوجود سياســوجود سياســ
 ::بشـأن تعيين أعضــــــاء هيئة التدريس  بشـأن تعيين أعضــــــاء هيئة التدريس  

 

بشمن تعيـين أعضـاا هيئـة التـدريس، كمـا أن  ،مم22001100( لسنة ( لسنة 550011))عات بضوابط الالئحة ّل الجامتلتزم ج  
فــيمن يتعــين الجامعــة المفتوحــة التــي تشــترط  بعــ  الجامعــات وضــعت بعــ  الشــروط اإلضــافية، مثــل :

ات ، كمـا ت وجـد لـدل بعـ  الجامعـ عـن أسـتاذ مسـاعد  العلميـّة درجتـ  لّ تقـ  ة تـدريس بالجامعـة أالّ ئعضو هي
ــاا هيمجموعــة مــن  ــمن تعيــين أعضــــــ ، حيــف يــتم التــدريس ئــةالسياـســات التــي يــتم العمــل بمقتضــاها فــي شــــــ
دد تــدريس  ئــةعضــاا هيألعــن الحاجــة اإلعـالن  ب صــّ تحديــد التخ إلــى جانــب  ،للــوائح المعمــول بهــا اوفقًــ جــ 
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ــ  لبــات القالتــدريس بالجامعــة تلقــي ط ئــةضــاا هيعإدارة أ  ىتتــولكمــا  ،والعــدد المطلــوب  د مــن كّــ تمالبعــد  ،ولب
ق قبل صور الوثـائت  و  ، ب لكول إيصاالً ب  منح طالب القمن ثم ي  و  ،غات األصلية المعتمدةوّ المساستيفاا كافة 

ول والمفاضــلة علــى بــ  ضــ  تشــكيل لجــان للقوّ في  و مــن أيتــولى رئــيس الجامعــة ، كمــا بعــد مقارنتهــا باألصــل
  : التدريس ب لج نعة وتكو  ك لت لي ئةشؤو  أعض ء هي ارةد إمن على اقتراح  بنااً  ،الجامعة ل مستو 

 .فةيالوظ م إلي  طالب دّ تقلم  مجال االصين في ّص تدريس متخ ئةأعضاا هي ((33))عدد ثالثة  --11
 .لتقييم مستول لغة المحاضرتدريس في مجال اللغة العربية  ئةعضو هي ((11))عدد واحد  --22

 . ةبيل التر مجا ب فيّص تدريس متخ   يئةعضو ه  ((11))عدد واحد  --33
، ة عـن درجـة " أسـتاذ مشـارك "يّـ تهم العلماتقل درجـ  على أالّ  ،ويجوز أن يكون بعضهم من خارج الجامعة 
 ئــةقبــولهم علــى وظيفــة عضــو هي مّ ين بعقــد ممــن تــ يــ ار مــن رئــيس الجامعــة بشــمن التعقــر بعــد ذلــك يصــدر و 

بها، امعـــة ســـرت، وجامعـــة ســـ : جامعـــة مصـــراتة، وج، والجامعـــات التـــي تعمـــل بهـــ ه السياســـات هـــيتـــدريس
وجامعة المرقب، الجامعـة األسـمرية اإلسـالمّية، فـي حـين تضـع جامعـة بنغـازي شـروًطا أخـرل بعـد االلتـزام 

 : ، وهيالتدريسئة بشمن تعيين أعضاا هيم م 22001100لسنة لسنة   ((550011) الالئحةبضوابط 
 . مدل احتياج القسم --11
 . و الرف  في اجتما  القسمأول ب  بات للقبّ سم  بررات والممين مع تقديم الدّ تقم  المفاضلة بين ال --22
 .االعتماد في محضر اجتما  الكلية --33
   .د من صحة اإلجرااات كّ التدريس للتم ئةي عرض الموضو  في اجتما  لجنة ش ون أعضاا ه  --44
ا ل  لتعيـــين أعضـــاا هيئـــة التـــدريس  مم22001100ســـنة ســـنة لل  ((501)ضـــوابط الالئحـــة كمـــا تعمـــل جامعـــة غريـــان وفقـــً
د ال هنــاك ضــوابط  أنــ  لــيس أيّ  –لالئحــة الداخليــة بالكليــة  وفقــاً  ،كــل كليــة بضــوابط معينــةتنفــرد  د، ولكــنجــ 
 .ة بالجامعةيّ الكليات واألقسام العلم كافةً  ىي علدة وموّحدة تصدرها الجامعة وتسر دّ مح
 ئــةاعتمادهــا الســتقطاب وقبــول أعضــاا هي مّ عــدد مــن الضــوابط تــ فقــد وضــعت ألكاديميــة أمــا فيمــا يتعلــق با 

صـات ّص شملت الضـوابط معـايير تغطـي التـوازن بـين التخو ، مم22001188ين اعتباًرا من العام رّ تدريس بصفة قا
 .ال ي تّم قبول التدريس  ئةيمية لعضو هيالمطلوبة، والخصائب األكاد 

ا تعمـل علـى نفـس الضـوابط ن بـين فـي هـ ا السـياق ويبقى أن   إلـى أن الجامعـات حديثـة التمسـيس هـي أيضـً
 .السابقة بشمن تعيين أعضاا هيئة التدريسوالسياسات 
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م وجود سياســـــــات   ((55))الشكل رقم الشكل رقم  م وجود سياســـــــات ُيوض  ف  الجامعــة ف  الجامعــة   ااعتمــــــد  يتم العمل بمقت اهعتمــــــد  يتم العمل بمقت اهواضحــــة، ومواضحــــة، وم  نتم(نتم(أو أو   )ضوابت)ضوابتُيوض 
  ..بشــــــأن تعيين أع ــــــا  هيئة التدريسبشــــــأن تعيين أع ــــــا  هيئة التدريس

 

     ضمان ضمان     ائي( من مركز ائي( من مركز ههسي ) مبدئي أو نسي ) مبدئي أو نلمؤّسلمؤّسالبرامج العلمّية التي تحّصلت على االعتماد البرامجي، واالبرامج العلمّية التي تحّصلت على االعتماد البرامجي، وا
 ::لية إن وجدت لية إن وجدت المراكز والجمعيات  الدوالمراكز والجمعيات  الدو  أوأو  عتماد المؤسسات التعليمية والتدريبيةعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبيةااووجودة جودة 

نســـتنج مـــن اســـتبانات التقيـــيم أن الجامعـــات حديثـــة التمســـيس لـــم تتحصـــل حتـــى إعـــداد هـــ ا التقريـــر علـــى  
د بـن علـي االعتماد البرامجي، أو االعتماد الم ّسسي المب ّيد محمـّ دئي مثل : جامعة بني وليد، وجامعـة السـّ

الــنجم الســاطع، جامعــة إجــدابيا، وجامعــة الّسنوســي اإلســالمّية، وجامعــة نــالوت، جامعــة صــبراتة، وجامعــة 
لت علـــى االعتمـــاد المبـــدئي  مم22000088الزنتـــان، فـــي حـــين أن الجامعـــات التـــي تمّسســـت قبـــل  كانـــت قـــد تحصـــّ

ن قبل اللجنة  على دليل ضمان جودة واعتماد م ّسسات التعليم العالي المعتمد مالم ّسسي والبرامجي؛ بنااً 
لم تتحصل علـى االعتمـاد الم ّسسـي والبرامجـي النهـائي المطلـوب منهـا، الشعبية العامة " سابًقا "، إال أنها 

ا للـــدليل المـــ كور، والجامعـــات هـــي : الجامعـــة المفتوحـــة، وجامعـــة مصـــراتة، وجامعـــة ســـرت، و  جامعـــة وفقـــً
بنغازي، وجامعة سبها، وجامعة غريان، وجامعة المرقب، والجامعة األسمرية اإلسـالمّية، وفـي المقابـل فـمن 

لت علــى االعتمــاد المبــدئي الم ّسســي العــام األكاديم ، واالعتمــاد المبــدئي البرامجــي لعــدد مم22000088يــة تحصــّ
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مية دة واعتماد الم ّسسات التعلي، من المركز الوطني لضمان جو م م 22001111--22000088بين أعوام   ابرنامجً     ((8844))
ــ كر أن ــدير بالـ ــودة، والجـ ــمان جـ ــات ضـ ــى عمليـ ــة إلـ ــرامج بحاجـ ــل تلـــك البـ ــة، إال أن كـ ــة  والتدريبيـ األكاديميـ

 .كم ّسسة بحاجة لالنتقال إلى االعتماد الم ّسسي والبرامجي النهائي
ــون الم سّ   ــتي  الم ّسســـي والبرامجـــي مـــن كـ ــمتي أهميـــة االعتمـــاد األكـــاديمي بشـ ســـة مســـتوفية للمعـــايير وتـ

دة ســــات التعليميــــة والتدريبيــــة، لترســــيخ نظــــام الجــــو المطلوبــــة مــــن المركــــز الــــوطني للجــــودة واعتمــــاد الم سّ 
وضــــمانها بهــــا مــــن أجــــل تعزيــــز مكانتهــــا بــــين نظيراتهــــا والجهــــات ذات العالقــــة علــــى المســــتول الــــداخلي 

العمل، وللتعرف على مدل مساهمة هـ ه والخارجي، وزيادة الثقة في مخرجاتها لتتالام مع متطلبات سوق 
بمثابــة قــاطرة  ســات علــى هــ ا االعتمــاد المخرجــات فــي خدمــة المجتمــع وتنميتــ ، ويعــد حصــول تلــك الم سّ 

 .         ة والبحثية واإلدارية والخدمية إلى مستول أداا متميز وجودة عاليةللوصول ببرامجها األكاديمية والعلميّ 
ة علـى االعتمـاد الم ّسسـي والبرامجـي يقـ  حـائاًل الجامعات كافًة واألكاديميـ والالفت هنا أن عدم حصول  

 .  ز، أو جمعيات دوليةأمام حصولهم على أي اعتماد دولي من مراك

 
م البرامج 66الشكل رقم )الشكل رقم ) م البرامج ( ُيوض  من مركز  من مركز    ((نهائ نهائ أو أو     )مبدئ )مبدئ ، والم سس  ، والم سس  العلمية الت  تحصلم علو االعتماد البرامج العلمية الت  تحصلم علو االعتماد البرامج ( ُيوض 

  ..ضمان الجود  أو المراكز والجم يات الدولية إن وجدتضمان الجود  أو المراكز والجم يات الدولية إن وجدت
  لتي تقّدمـــــها الجامعـــــة معتمـدة، ومنشـورة على لتي تقّدمـــــها الجامعـــــة معتمـدة، ومنشـورة على القيام بتوصيف البرامـــج األكاديميــــــة االقيام بتوصيف البرامـــج األكاديميــــــة ا

  ::اإللكترونـــــياإللكترونـــــيموقــعهـــــا موقــعهـــــا 
لجامعــة بمـا يتفــق ورســالتها إن إعـداد توصــيًفا للبـرامج األكاديميــة وتطويرهــا بشـكل ت راعــى فيـ  خصوصــية ا 

ادر عــن المركــز الــو ورؤيتهــا وأهــدافها ومخرجاتهــا التعليميــة ويتوافــق  طني لضــمان جــودة مــع النمــوذج الصــّ
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ــة  ــة والتدريبيـ ــات التعليميـ ــاد الم ّسسـ ــين مم22000088واعتمـ ــوير والتحسـ ــو التطـ ــق نحـ ــير الطريـ ــة تجسـ ــو بمثابـ ، هـ
ز جوهر  ا مــن خــالل نتــائج اســتبانات المســتمر وبنــاا منظومــة تعليميــة الجــودة والتميــّ هــا، إال أنــ  يتضــح جليــل
ة،  قعهـا اإللكترونيـ امو ج األكاديميـة ومنشـورًا علـى للبـرام التقييم بمن كل الجامعـات ال تمتلـك توصـيًفا معتمـداً 
 . وك لك الحال بالنسبة للجامعات حديثة التمسيس

ــيًفا لـــ   ــة  ،بـــرامجبع  الوفيمـــا يتعلـــق باألكاديميـــة فقـــد أوضـــحت أنهـــا تمتلـــك توصـ بمدرســـة العلـــوم التطبيتيـ
 .، إال أن  غير منشور في موقعها اإللكترونيوالهندسية

 
   

مـها الجامعـة وه  معتمـد ، ومنشـور  علو موقــعهـــــا   ((77))الشكل رقم الشكل رقم  م القيام بتوصيف البرامج األكاديميـة الت  تقد  مـها الجامعـة وه  معتمـد ، ومنشـور  علو موقــعهـــــا ُيوض  م القيام بتوصيف البرامج األكاديميـة الت  تقد  ُيوض 
  ..اإللكترونـــــ اإللكترونـــــ 

    لزى م بتوم بتوالقياالقيا شزر  ع لزى صيف المقّررات الدراسّية لكل برنامج أكاديمي ُتقدمه الجامعة، ون شزر  ع صيف المقّررات الدراسّية لكل برنامج أكاديمي ُتقدمه الجامعة، ون
  ::يياإللكترونــــــاإللكترونــــــموقعهـا موقعهـا 

 الجامعـــات وحتـــى حديثـــة التمســـيس منهـــا ال يتـــوفر لـــديها، أيّ  كـــلن نوعلـــى نحـــو مماثـــل للفقـــرة الســـابقة فـــ  
ادر عــن المركــز للمقــّررات الدراســّية معتمــد ومنشــور علــى موقعهــا اإللكترونــي، و  اتوصــيفً  ا للنمــوذج الصــّ فقــً

 . ك لك الحال بالنسبة لألكاديمية، و مم22000088الم ّسسات التعليمية والتدريبية الوطني لضمان جودة واعتماد 
توصــي  البــرامج األكاديميــة حيــف  مــعإال  ال يــتم ةرات الدراســيّ توصــي  المقــرّ ويجــب لفــت االنتبــاه هنــا أن 

علـى خـريجين إلـى ضـمان إعـداد  إضـافةً  ،ليميـةها في العملية التعضمان الجودة وتحتيقإلى كالهما  عىيس
 .رفيةة والمعالعلميّ  الكفايات  من مستول عال  
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والبــرامج ة رات الدراســيّ أهميــة توصــي  المقــرّ ا أاّل تغفــل الجامعــات واألكاديميــات حــال كــان لزامًــ  وعلــى أيّ  
 الحتياجـات  ةالدراسـيّ  البـرامج مالئمـة مـدلمـن شـمنها أن تبـين تلـك ذلـك أن عمليـة التوصـي   ؛األكاديميـة
 برسـالة ةالدراسـيّ  والبـرامج والمنـاهج ت راالمقـرّ  ارتبـاط مـدلو  ،تنميـةال ومتطلبـات  العمـل، وسـوق  المجتمـع
 مدلوضح ك لك فننها ت   االرتباط؛ له ا المستمر للتياا واضح توافر نظام مدلمعرفة و  وأهدافها، الجامعة
مـن شـمنها و  المجـاالت؛ جميـع في العصر واكبةم بما يضمن رمقرّ  لكل رومتطوّ  د محدّ  دراسي منهج وجود 
 اوفقّـ  ةالعلميّـ  الدرجـة مـنح لمتطلبـات  دراسـي رمقـرّ  لكـل الوحـدات  د وعـد  رات،المقـرّ  مالئمـة مـدل أن تبـين
 إعـداد  لمتطلبـات  ةالدراسـيّ  البـرامج مالئمـة مـدلباإلضـافة إلـى معرفـة  ؛المحليـة والدوليـة واألنمـاط للمعـايير
 والتعامـل فريـق ضـمن والعمـل وتحمـل المسـ ولية واإلبـدا  المنطقـي والتفكيـر على التحليل القدرة لدي  يجخر 
 زالتميّ  مدلف ك لك على  التعرّ و  ؛اإلقليمية والدولية  المتغيرات  حتيقة وفهم الحديثة الوسائل التكنولوجية مع
 .   ةوالعلميّ  البحثية برامجها وأنشطتها في كلية كل ب  تتمتع ال ي

 
 

رات الدراسي ة لكل 88الشكل رقم ) الشكل رقم )  م القيام بتوصيف المقر  رات الدراسي ة لكل ( ُيوض  م القيام بتوصيف المقر    برنامج أكاديم  ُتقدم  الجامعة ونشره علو موقعهـا برنامج أكاديم  ُتقدم  الجامعة ونشره علو موقعهـا ( ُيوض 
  ..  موقــعهـــــا اإللكترونـــــ موقــعهـــــا اإللكترونـــــ 

 

    ضمان الجــودة ضمان الجــودة ـة ما بين مكتب ـة ما بين مكتب أهـــــــم المخرجــــــــات التنفيذيــــــــــة لالجتماعـــــــات الدورّيـــــأهـــــــم المخرجــــــــات التنفيذيــــــــــة لالجتماعـــــــات الدورّيـــــ  
  ::قي الجـــــــودة بالكليــــــــات قي الجـــــــودة بالكليــــــــات بالجامعة ومنّسبالجامعة ومنّسوتقييم األداء وتقييم األداء 

مكاتب ضمان الجودة وتقييم بع  تجدر اإلشارة هنا إلى وجود مخرجات تنفي ية لالجتماعات الدورّية بين 
يــات، ودليــل الطالــب، ودليــل لكلة للّــ قي الجــودة بالكليــات مثــل : إعــداد بعــ  األد سّــ مــع من الجامعــات باألداا 
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 عـات هـي : جامعـة مصـراتة،التيام بورش عمل عـن الجـودة وضـمانها، وهـ ه الجامو التدريس،  ةئعضاا هيأ 
بجامعـة  ضـمان الجـودة وتقيـيم األداامكتـب الجتماعـات  أهم المخرجات التنفي يةكانت ، كما جامعة سرت و 

عدد من في  مم22001188نوفمبر نوفمبر   22العالمي للجودة باليوم  االحتفال: هي قي الجودة بالكليات، سّ مع منبنغازي 
د مكتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم دّ وحــ ، ة بالجامعــةعمــل لضــمان الجــود فــرق  ةخمســ  شــكيلكليــات الجامعــة، وت

إقامــــة ورش عمــــل لرؤســــاا أقســــام الجــــودة  : ن المخرجــــات التنفي يــــة أهمهــــامــــ  ااألداا بجامعــــة ســــبها عــــددً 
نشــر ثقافــة الجــودة مــن خــالل النــدوات االســتمرار فــي و ، كليــات وبرامجهــاتحــديف رؤيــة ورســالة الو ، بالكليــات 

الدراســـة ال اتيـــة ، و تشـــكيل لجـــان استرشـــادية بالجامعـــة، و اإلحصـــائي تشـــكيل فريـــق للتحليـــل، و وورش العمـــل
ضـــع  درجـــة مكتـــب ضـــمان الجـــودة وتقيـــيم األداا بجامعـــة غريـــان إلـــى أن  أشـــاركمـــا  ،للبـــرامج والكليـــات 
ضـع   ىبظاللـ  علـ  ىألقـ قـد  بهـا، واإلداريـةة يّـ قي الجـودة بالكليـات ورؤسـاا األقسـام العلمسّـ التعاون بين من
ورغــم ذلــك قــام عــدد قليــل  ؛بالجامعــةوتقيــيم األداا الجــودة ضــمان مكتــب الجتماعــات تنفي يــــة المخرـجــات ال

 .ةيّ الدور  االجتماعات مناقشت  في  ّمت قي الجودة بالكليات بتنفي  ما تسّ ا من منجدً 
قي الجتماعات بين مكتـب ضـمان الجـودة وتقيـيم األداا بالجامعـة ومنسّـ لبع  المخرجات التنفي ية وهناك  
ــحلكليــــات ا ــال فــــي ةغيــــر واضــ ــو الحــ ــا هــ ــة،  كمــ ــة المفتوحــ ــة المرقــــب الجامعــ ــة األســــمرية وجامعــ ، والجامعــ

قي الجــودة منســّ ل يــة تنفيالمخرجــات ة وتقيــيم األداا باألكاديميــة أن الن مكتــب ضــمان الجــود يّ بــ و ة، اإلســالميّ 
ة بالمـــــدارا ــّ ــدار و نـحــــ  ي: الســـــع هـــــي العلميـــ ــّ ا العلمتنشـــــيط عمليـــــة ضـــــمان الجـــــودة واالعتمـــــاد بالمـــ            ،ةيـــ
ة يعمـل يّـ ى بالهيكل التنظيمـي للمدرسـة العلممّ سم  عدم وجود وجد عدد من الصعوبات الفنية منها : يإال أن  
 .دااألوتقييم اق لضمان الجودة عين وفق  منسّ و ي  أ ،من خالل 

لّ  وفـي المقابـل، يظهـر أن  فـي  ال تـزال تمسـيسحديثـة ال مكاتـب ضـمان الجـودة وتقيـيم األداا بالجامعـات  جـ 
وجامعـة جامعـة بنـي وليـد، : مثـل  ،طور وضع اللبنات األولى للجودة وضمانها في كليـات وأقسـام الجامعـة

د بــن علــي د محمّــ يّ السّــ  جامعــةبقيــيم األداا ضــمان الجــــودة وتاســتطا  مكتــب  وقــد  ،وجامعــة الزنتــاننــالوت، 
ــيالسّ  ــالمّية نوسـ ــ   اإلسـ ــة تنفيـ ــات الدور مـــن المخرجـــات لالجتمامجموعـ ــّ يّـــ عـ ــع منسـ ــودة بالكليـــات ة مـ           قي الجـ
متابعـة ، و ةيّـ العلمعلـى مسـتول الكليـات واألقسـام الجـودة أقسام من قسم تنفي  الخطة التشغيلية لكل :  أهمها

متابعـة ، و ةلّـ متابعـة تطـوير األد و ، ةيّ وتقييم المناهج باألقسام العلم ،التدريس ةئم أعضاا هيتعبئة نماذج تقيي
د مكتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم دّ وحــ ، وضــع تقريــر فصــلي لســير العمليــة التعليميــةو ، الدراســة ال اتيــةلجــان 

ضــمان جهــا مكاتــب تــوفير النــواقب التــي تحتامنهــا مــن المخرجــات التنفي يــة  ااألداا بجامعــة صــبراتة عــددً 
لتـي تقـوم بهـا لجنـة متابعـة الـورش والعـروض المرئيـة ا، و فـي ظـروف مناسـبة االجودة بالكليات ألداا أعمالهـ 
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، الجـودة بالكليـات لالسـتفادة مـن خبـرات عمـل اللجنـةقي أقسـام منسّـ سة بكلية الهندسة من قبل سّ عتماد الم  ا 
لتســـهيل   ((OOffffiiccee336655))  ولين خـــالل الموقـــع الـــد الجـــودة بالكليـــات مـــ بمقســـام خـــاص بريـــد إلكترونـــي عـــداد وأ 

يم األداا بجامعـــة الـــنجم الســـاطع أنـــ  قـــام ح مكتـــب ضـــمان الجـــودة وتقيـــ ضـــّ ، كمـــا أو األقســـامالتواصـــل بـــين 
ة لإشــراف علــى تنفيــ  معــايير يّــ قســام العلموعضــوية رؤســاا األ ،تشــكيل لجنــة برئاســة مــدير مكتــب الجــودةب

عــن جــدابيا إمكتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا بجامعــة  وكشــ ، مم22001199عــام الاالعتمــاد البرامجــي خــالل 
وتقييم ، ة والكليات يّ خطة التشغيلية للجودة باألقسام العلمال: تنفي   عدد من اإلجرااات التنفي ية منها  وضع

  .ةلّ األد  ومتابعة تطوير ،ةيّ المناهج باألقسام العلم
 

 
  

ميُ يُ   ((99))الشكل رقم الشكل رقم  موض  دا  دا  ضمان الجــود  وتقييم األضمان الجــود  وتقييم األما بين مكت  ما بين مكت    ةةلالجتماعــات الدوري  لالجتماعــات الدوري    ةةأهــم المخرجات التنفي يأهــم المخرجات التنفي ي  وض 
ق  الجـــــــود  بالكليــــــــات ق  الجـــــــود  بالكليــــــــاتبالجامعة ومنس    ..بالجامعة ومنس 

  

    مم22001188دراسة الذاتية بالجامعة لسنة دراسة الذاتية بالجامعة لسنة جرت الجرت الأأقسام التي قسام التي عدد الكليات واألعدد الكليات واأل  ::  
 وفــرص  بحيــف توضــح مالمــح نقــاط القــوة طــراف العمليــة التعليميــةعــد الدراســة ال اتيــة بمثابــة تقيــيم لواقــع أت   

بهـدف تحسـين ات لمجابهتهـا والتعـرف علـى العراقيـل والتحـديّ  لهـا،حلول  دعمها ونقاط الضع  للبحف عن
ا وهــي جــودة مخرجاتــ  وخــدماتها، التــي مــن خــالل  بــوادر تمهيديــة النطــالق عمليــة التقيــيم الخــارجي أيضــً
  .وضمانهاتستكمل منظومة الجودة 

 : لعـدد مـن الكليـات؛ وهـي جامعة بنغازي بـنجراا الدراسـة ال اتيـةمن نتائج استبانات التقييم ميام تبين وقد  
مفـي حـين ق ،التمـري  كليـة ، و العامـة ةالصحكلية و ، األسنانكلية طب و  ،الطب البشري كلية  ت جامعـة سـّ
 ابرنامجًــ   ((3366)ولــى التجهيــز العتمــاد عــدد اعتمــاد بــرامج الجامعــة وكلياتهــا علــى مراحــل، المرحلــة األســبها 
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مً م   التربيــة ، وكليــة القــانون ، وكليــة الهندســة، وكليــة اآلداب  ، وكليــةالعلــومكليــة  : كليــة وهــي ((1166)علــى  اقســّ
 أمـا بتيـة الكليـات ، التربيـة بـراك، وكليـة التمـري  ، وكليـة التقنيـة الطبيـة، وكليـة وباري أالتربية ، وكلية غات 

، كمـا أوضـحت جامعـة المرقـب أنهـا قامـت مم22001199العـام إجراا الدراسـة ال اتيـة خـالل  ي تنو  بحسب النتائج
 اتيــة، الدراســات ال د رئــيس الجامعــة بتشــكيل لجنــة التقيــيم الــ اتي للشــرو  بتنفيــ  يّ   قــرار للســّ بنحالــة مشــرو 
فــي م م 22001188 ملجــان إلجــراا الدراســة ال اتيــة خــالل العــالت كّ ة أنهــا شــ يّ الجامعــة األســمرية اإلســالم وبّينــت 

الدراسـات ال اتيـة  للجـان تقـاريرم ادّ قـ ت  ة، ولـم يّ كليات العلوم الشرعية، كليـة اللغـة العربيـة والدراسـات اإلسـالم
بالجامعــة دراســة اســتطالعية لتقيــيم واقــع الجــودة بكليــات وتقيــيم األداا الجــودة ضــمان   مكتــب فّــ ن، كمــا بعــد 

   .الجامعة بهدف وضع خطة تنفي ية للمكتب 
ــان،كن بتيـــة الجامعـــات ين أفـــي حـــ    الجامعـــة المفتوحـــة، وجامعـــة مصـــراتة، وجامعـــة ســـرت، وجامعـــة غريـ

  .األقسامعلى مستول  وأ ،لكليات سواا على مستول ادراسات ذاتية  ةأيّ  جرِ لم ت  األكاديمية  وك لك
ا ت جــرِ لــم التمســيس  وعلــى نحــو مماثــل فــنن بعــ  الجامعــات حديثــة  ى دراســات ذاتيــة ســواا علــ  هــي أيضــً

بنــي وليــد  جامعــةبينمــا جــدابيا، إجامعــة و ، جامعــة نــالوت : مثــل  علــى مســتول األقســام وأمســتول الكليــات، 
 نوســــيسّ د بــــن علــــي الد محمــــّ يّ جامعــــة الســــّ  كشـــفت ، و بدراســــات اســــتطالعية علــــى مســــتول الكليــــات  ت قامـــ 

جامعـة نـت ، وتمكّ دفةلكنهـا لـم تحـدد الكليـات المسـته ذاتيـة ات ثـالث دراسـ عـدد تنفي  بعن ميامها  اإلسالمّية
، وقامــت جامعــة أقســامثمانيــة عــددهم و  ،كليــة الهندســة واألقســام التابعــة لهــاتنفيــ  دراســة ذاتيــة بمــن صــبراتة 

هنــاك كليــة  نــت جامعــة الزنتــان أنيّ ، فــي حــين بقســم هندســة الــنفط فقــطالــنجم الســاطع بتنفيــ  دراســة ذاتيــة ب
  .دون تحديد ماهيتها ؛ر التنفي  في طو وهي  دراسة ذاتية واحدة بالجامعة تعمل على إعداد 
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م   ((1100))الشكل رقم الشكل رقم  م ُيوض    ..مم22001188جرت الدراسة ال اتية بالجامعة لسنة جرت الدراسة ال اتية بالجامعة لسنة أأقسام الت  قسام الت  عدد الكليات واألعدد الكليات واألُيوض 

    يزة   عملها بالجامعة بناًءعملها بالجامعة بناًء  مّّمية التي تية التي تأهم الخطوات اإلجرائية أو التنفيذأهم الخطوات اإلجرائية أو التنفيذ يزة على الدراسات الذات على الدراسات الذات
  ::أقسام الجامعةأقسام الجامعةداخل كليات وداخل كليات و

تزال  ال نتائج تلك الدراسات أن ؛ إال ذاتية لعدد من الكليات  دراسات بنجراا  بنغازي  ةبالرغم من ميام جامع 
تقــارير الدراســة ال اتيــة للكليــات بنحالــة فقــد قامــت جامعــة ســبها أمــا بالنســبة ل ،جامعــةالرئاســة لــدل حبيســة 
خطـوات إجرائيـة أو تنفي يـة للدراسـات ال اتيـة للكليـات  ةيّـ كما ال توجد أ ،ب على نقاط الضع لّ للتغالمعنية 

 .المحّدد  ها في الوقت تقارير فة لّ المكاللجان لعدم تسليم ة؛ يّ ية اإلسالمالمستهدفة بالجامعة األسمر 
بوضـع خطـوات إجرائيـة وتنفي يـة التمسـيس جامعـات حديثـة ال إحـدلوهـي وليـد  قامت جامعة بنيفي حين  
مـــن كليـــات الجامعـــة العمـــل علـــى تحســـين مـــواطن  ت حيـــف طلبـــ  ،االســـتطالعيةاســـة علـــى نتـــائج الدر  بنـــااً 

نـــت جامعــة صـــبراتة مـــن التيــام بخطـــوات تنفي يـــة بنــاًا علـــى الدراســـة كّ وتم، مــواطن القـــوةالضــع  وتعزيـــز 
، ر الدراسـي لـبع  أقسـام كليـة الهندسـةرّ إجـراا تعـديالت علـى توصـي  المقـ ال اتيـة لكليـة الهندسـة وهـي : 

موقـــع أنشـــاا الة، و المطلوبـــ المعـــايير التـــدريس تتوافـــق و  ئـــةوأعضـــاا هي ،خاصـــة بـــالطالب  ســـتبانات أعـــداد او 
ال تـزال بينمـا  ،ةيّ اإللكتروني الخاص بكلية الهندسة صبراتة لتسهيل عمل المنظومة اإلدارية والش ون العلم

ال اتيــة الخاصــة  ات للدراســ  ةالنهائيــ التقــارير بصــدد رفــع  اإلســالمّية نوســيسّ د بــن علــي الد محمّــ يّ جامعــة السّــ 
خطــة  هاوضــععــن جامعــة الــنجم الســاطع  فت كشــ ، فــي حــين بالكليــات التــي اســتكملت تنفيــ  الدراســة ال اتيــة
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، وأوضــحت ال اتيــة للكليــة المــ كورة الدراســةعلــى  بنــااً وذلــك ؛ مم22001199تشــغيلية لكليــة العلــوم الهندســية لعــام 
 .للدراسة ال اتية كونها ال تزال في طور التنفي   أو تنفي يةخطوات إجرائية،  ةوجد أيّ تجامعة الزنتان أن  ال 

 

 

 
 

م ( ( 1111الشكل رقم )الشكل رقم ) م ُيوض  علو الدراسات ال اتية داخل  علو الدراسات ال اتية داخل    عملها بالجامعة بنا ي عملها بالجامعة بنا ي   م  م  أهم الخطوات اإلجرائية أو التنفي ية الت  تأهم الخطوات اإلجرائية أو التنفي ية الت  تُيوض 
  ..الجامعةالجامعةكليات وأقسام كليات وأقسام 

    خـــــــــارجيينخـــــــــارجيينى مقّيمين ى مقّيمين ــــــــــــة علــــة علــــــــــج األكاديميـــــــــــــــــــج األكاديميـــــــــالقيام بعــــــــــــرض البرامالقيام بعــــــــــــرض البرام::  
ّل الجامعـات لـم ت جـِر الدراسـة ال اتيـة التـي تعـد بمثابـة تقيـيم يظه   ر مـن خـالل نتـائج اسـتبانات التقيـيم أن جـ 

لعمليـة تعكـس ذاتي لها، وال ي ي مثـل بوابـة رئيسـة لعـرض البـرامج األكاديميـة علـى متّيمـين خـارجيين، هـ ه ا
يميـة بشـكل دوري لتوضـح مـدل التـزام صـورة نقديـة للواقـع األكـاديمي ووسـيلة مجديـة لمراجعـة البـرامج األكاد 

وتطويرهــا، وفـي هــ ا الصـدد بّينــت بـرامج تلـك الالمســتمر لضـمان جــودة والتطـوير الجامعـة بعمليـة التحســين 
علـى متّيمـين االقتصـاد ، وكليـة طبيـةيـة الالتقنجامعة سبها أنها قامت بعرض عـدد  مـن برامجهـا فـي كليـات 

ا الجامعــة األســمرية اإلســالمّية أنهــا خــارجيين إال أنهــا لــم ت وضــح ماهيــة المتيّ  مــين الخــارجيين، وبّينــت أيضــً
بتيـة ت عـرض لـم بينمـا  عرضت عدًدا من برامجها علـى متّيمـين خـارجيين دون توضـيح أسـماا تلـك البـرامج،

مثـل : الجامعـة المفتوحـة، وجامعـة مصـراتة، وجامعـة  على متّيمـين خـارجيينبرامجها األكاديمية الجامعات 
 .عة بنغازي، وجامعة غريان، وجامعة المرقب سرت، وجام
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وأكـدت بعــ  الجامعــات حديثـة التمســيس أنهــا قامــت بعـرض عــدد مــن برامجهـا األكاديميــة علــى مجموعــة  
د بــن علــي بنــي وليــد : جامعــة مــن المتّيمــين الخــارجيين مــن الجامعــات الوطنيــة، مثــل ، وجامعــة الســّيد محمــّ

ــنجم ال ــة الـ ــة الّسنوســـي اإلســـالمّية، وجامعـ ــا األكاديميـ ــم ت عـــرض برامجهـ ــها اآلخـــر لـ ــا بعضـ ــاطع، أمـ علـــى سـ
 . : جامعة نالوت، وجامعة صبراتة، وجامعة إجدابيا، وجامعة الزنتانمثل مين خارجيينيّ مت

 

 
  

م القيام بعــــــــــــ  ((1122))الشكل رقم الشكل رقم  م القيام بعــــــــــــُيوض    ..  جيينجيينيـــــــــــــة علو مقي مين خـــــــــار يـــــــــــــة علو مقي مين خـــــــــار رض البرامــــــــــج األكاديمرض البرامــــــــــج األكاديمُيوض 
 

  

    تزدريس ئزئزأعضــــــــاء هيأعضــــــــاء هي  )دليل)دليلــــة اإلجراءات اإلدارية واألكاديمية ــــة اإلجراءات اإلدارية واألكاديمية لّّلنشــر أدنشــر أدالقيام بالقيام ب تزدريس ة ال   --ة ال
  ::  .. وغيرها (.. وغيرها (..دليـــــــل الموظفيندليـــــــل الموظفين  --دليـــل الطــــــــالب دليـــل الطــــــــالب 

من ذلك و  ،زم بها الجامعةتأن تل يتوجب التي من األولويات  كاديميةاإلدارية واألة اإلجرااات لّ نشر أد  ي عد  
ر الوقــت والجهــد والتكــالي ، األمــر الــ ي يعــزز جــودة العمليــة التعليميــة واألكاديميــة ية تــوفلّــ األد شــمن هــ ه 

 تيبـات يئـة كعلـى هاألكاديميـة  األدلـّةنشـر عـدد مـن بمصـراتة ، ول لك فقـد قامـت جامعـة واإلدارية بالجامعة
األكاديمية واإلدارية على هيئة كتيبـات  ةلّ عدد من األد نشرت أيًضا هي  جامعة سرت على غرارها و ورمية، 
الجامعـة استطاعت و  ة على موقعها اإللكتروني،لّ من األد  مجموعةقامت بنشر  أما جامعة سبها فقد ورمية، 

فـي حـين  ،اإلنجـاز بنسـب متفاوتـة آلخر تحت بعضها ا ياألسمرية اإلسالمّية نشر بع  األدّلة ورمًيا، وبق
ة منشــورة ولكنهــاأن لــديه الجامعــة المفتوحــة أوضــحت  جامعــات لــم الأمــا بتيــة  ،حــدد نوعيــة النشــرت  لــم  ا أدلــّ
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ألكاديميـة فقــد أمـا بالنســبة ل، جامعــة المرقـب و وجامعــة غريـان،  جامعـة بنغـازي، : ة بعـد، مثــللّــ أد  ةنشـر أيّـ ت  
   . ة بعد تحديثهالّ األد  عة عدد منإعادة طبانت أنها بصدد يّ ب
مثل : جامعة بني وليد، وجامعة الّسّيد محّمد بن علي   ثة التمسيسلجامعات حديابع   ب  في ما يتعلقأما  

ة إداريـــة وأكاديميـــةلـــديها أفـــنن  الّسنوســـي اإلســـالمّية، وجامعـــة إجـــدابيا، وجامعـــة الزنتـــان، زال تحـــت تـــ ال  دلـــّ
فــي عتهــا اة عبــر طبلّــ األد مــن  جملــةنشــر قامــت جامعــة صــبراتة بين حــ  فــي ،والنشــر الطباعــةو أ اإلنجــاز
التغليــ   مّ وكــ لك تــ  ،توزيعهــا علــى الكليــات تــّم و  ،((22،،11))ين أمــن جــز  اً د لّــ مج  ((1166)ت طباعــة مّــ تفمجلــدات، 

 فيمـــا أوضـــحت ، علـــى إدارات ومكاتـــب الجامعـــة اوتوزيعهـــ  ،ةلّـــ جـــزا مـــن األد  ((4433)الحلزونـــي لعـــدد حـــوالي 
  جامعـة نـالوت  بينمـا ،نوعيـة النشـربـين ت  لكنهـا لـم و  ،ةلّـ بنشر عدد مـن األد أنها قامت  طعجامعة النجم السا

 . أّية أدّلة إدارية، أو أكاديمية نشر لديها سجلت   لم

 
م ( ( 1133الشكل رقم )الشكل رقم ) م ُيوض  دليـــل دليـــل   ––التدريس التدريس   ةةئئــا  هيــا  هيالقيام بنشــر أدل ــــة اإلجرا ات اإلدارية واألكاديمية ) دليل أع ــــــالقيام بنشــر أدل ــــة اإلجرا ات اإلدارية واألكاديمية ) دليل أع ــــــُيوض 

  ..((  وغيرهاوغيرها  دليـــــــل الموظفين...دليـــــــل الموظفين...  ––الطــــــــالب الطــــــــالب 
  

      القيام بنشـــــــــر وتعميــم المواثيق األخالقية بالجامعة القيام بنشـــــــــر وتعميــم المواثيق األخالقية بالجامعة : : 
تبّين من نتائج استبانات التقييم أن جامعة مصراتة تمتلـك عـدًدا مـن المواثيـق األخالميـة، الخاصـة بعضـو  

ــدريس، وال ــة التـ ــقات هيئـ ــات أو مّلصـ ــالل مطويـ ــن خـ ــا مـ ــرها وتعميمهـ ــت بنشـ ــف قامـ ــ ، حيـ ــب، والموظـ طالـ
(ppoosstteerrss    ا أخالميـًا ألعضـاا هيئـة التـدريس (، وعلـى غرارهـا تمتلـك الجامعـة األسـمرية اإلسـالمّية ميثاقـً

ا ولكن  غيـر منشـورمعتمد من رئاسة الجامعة،  ا وأ ورميـً ا أخإلكترونيـً ا ، فيمـا تمتلـك جامعـة سـبها ميثاقـً الميـً
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وضــع عى جامعــة بنغــازي إلــى ، فــي حــين تســ لبحــف العلمــيأخالقــي ل ميثــاقللطــالب، وتعمــل علــى إنجــاز 
، بينمــا ال تمتلــك الجامعــة المفتوحــة، وجامعــة ســرت، وجامعــة خالميــات الجامعيــة والبحــف العلمــياألمدونــة 

ا غريان، وجامعة المرقب، أّية مواثيـق أخالميـة، أمـا بالنسـبة لألكاديميـة فقـد بيّ  ا أخالميـً نـت أنهـا تمتلـك ميثاقـً
  . في طور الطباعة والنشر ألعضاا هيئة التدريس والموظفين؛ وأن 

ا قامـــت بعرضـــ  فـــي  ا أخالميـــً            وبخصـــوص الجامعـــات حديثـــة التمســـيس؛ فـــمن جامعـــة صـــبراتة تمتلـــك ميثاقـــً
 " ppoosstteerrss"  ملصـقات  فـي تـ بع، كمـا قامـت بطذات حجم كبير في أماكن بارزة بندارة الجامعة " براويز"
مع أنها لم ت وضح نوعيت ، والجهة  ؛على موقعها اإللكتروني ، وك لك نشرهتوزيع  على كليات الجامعةّم وت

ــا  ــ كور  ، بينمـ ــاق المـ ــى الميثـ ــور علـ ــتم العثـ ــم يـ ــة لـ ــي للجامعـ ــع اإللكترونـ ــة الموقـ ــ ، وبمراجعـ ــتهدفة منـ المسـ
ل مـن أجـل إنجـاز تلـك المواثيـق، أمـا بتيـة الجامعـات حديثـة جامعتي بني وليد والـنجم السـاطع ال تـزال تعمـ 

 . ا ال تمتلك أّية مواثيق أخالميةالتمسيس  فمنه

  
  

م القيام بنشـــــــــر وتعميــم المواثيق األخالاية بالجامعة  1144الشكل رقم ) الشكل رقم )  م القيام بنشـــــــــر وتعميــم المواثيق األخالاية بالجامعة( ُيوض    ( ُيوض 
  

     نزاًءمّّمالتي تالتي تأو التنفيذية أو التنفيذية   الخطوات اإلجرائيةالخطوات اإلجرائيةأهم أهم هزا ب يزام ب نزاًء الق هزا ب يزام ب تزائ   الق لزى ن تزائع لزى ن سزتباناع سزتباناج ا ت ت ج ا
  ::  الذي تجريه الجامعات لتقييم الوض  العام لديهاالذي تجريه الجامعات لتقييم الوض  العام لديها  التقييـمالتقييـم

لّ خلصــت نتــائج هــ ا التســاؤل إلــى أن   ، وجامعــة جامعــة مصــراتةالجامعــة المفتوحــة، و  :مثــل الجامعــات  جــ 
األكاديميـة، كـ لك و سرت، وجامعة سبها، وجامعة غريان، وجامعة المرقب، والجامعة األسمرية اإلسالمّية، 
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مـن فتـرة إلـى التقييم التي يتم إجراؤها على نتائج استبانات  اً أو تنفي ية بنا ،إجرائيةة خطوات يّ أ لديهمليس 
ال تــزال  فــي حــين، خدميــة م، أإداريــة مأ ،ســواا أكانــت أكاديميــةتــوفير الخــدمات  ف علــى مــدلأخــرل للتعــرّ 
لـزم مـن إجـرااات ي  اتخـاذ مـا  منبشـ رئـيس الجامعـة فـي جامعـة بنغـازي موجـودة لـدل التقيـيم سـتبانات ا نتائج
  .تنفي ية
   األكاديميــة،  اســتبانات تقيــيم للعمليــة  ةن بعضــها ال يمتلــك أيّــ نات حديثــة التمســيس فــ الجامعــ باالنتقــال إلــى و  

، اإلســالمّية نوســيد بــن علــي السّ د محمّــ يّ جامعــة الســّ و ، جامعــة بنــي وليــد : مثــل  ،أو الخدميــة ،أو اإلداريــة
ــنجم الســاطع قامــت جامعــة ابينمــا وجامعــة الزنتــان،  جــدابيا،إاتة، وجامعــة ة صــبر وجامعــ ، جامعــة نــالوت و  ل

 إال أنهـا  ،مم22001199 للعـام هـداف فـي الخطـط التشـغيليةاألضـمن  لـديها بوضع بعـ  نتـائج اسـتبانات التقيـيم
 . منها والجهات المستهدفة ،ح نوعية االستبانات ّض و ت  لم 

 

 
م( (   1155الشكل رقم ) الشكل رقم )  مُيوض    ..  استظانـات التقييـــــماستظانـات التقييـــــم  ججئئالت  تـم  القيــام بها بنا ي علو نتاالت  تـم  القيــام بها بنا ي علو نتائية أو التنفي ية ئية أو التنفي ية اإلجرااإلجرا  الخطواتالخطواتأهـم أهـم   ُيوض 

  

     سزتبانات   التي تّم القيام بها بناًءالتي تّم القيام بها بناًءالخطوات اإلجرائية أو التنفيذية الخطوات اإلجرائية أو التنفيذية أهــــــــم أهــــــــم تزائج ا سزتبانات على ن تزائج ا على ن
  ::  حول ما تقدمه من خدماتحول ما تقدمه من خدمات  استطالع آراء الطالباستطالع آراء الطالب

، وجامعــة ســرت، وجامعــة بنغــازي، وجامعــة ســبها، وجامعــة اتةجامعــة مصــر : مثــل الجامعــات تقــوم بعــ   
لكنهـا تفتقـر إلـى أو اإلداريـة  ،أو الخدميـة ،آراا الطالب حول بع  القضايا األكاديمية باستطال  غريان،
أن الجامعـــة المفتوحـــة، الحـــظ فيمـــا ي  ، ات ســـتطالعالا تلـــك نتـــائجلأو تنفي يـــة  ،ةيـــ أيـــة خطـــوات إجرائوجـــود 

ةأ امتلكــ ت الوجامعــة المرقــب   أوضــحت  ات الشــمنوفــي ذ  ،ب اســتبانات ذات عالقــة باســتطال  آراا الطــال يــّ
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الطـالب فـي إعـداد الخطـة اسـتطال  آراا توظيـ  نتـائج اسـتبانات األسـمرية اإلسـالمّية أنهـا تقـوم ب الجامعة
 . ستراتيجية بالجامعةإلا
التــي تــّم التيــام بهــا بنــاًا علــى  نفي يــةأو التة اإلجرائيــ مــن الخطــوات حزمــة دت دّ حــ وبالنســبة لألكاديميــة فقــد  

أعادة النظر في ، و إعادة النظر في إجرااات التسجيل والقبول: منها   آراا الطالب نتائج استبانات استطال
وقـات أو  طرائـق التـدريس،أعـادة النظـر فـي ين، و رّ غيـر القـا ةً ليات التعاقـد مـع أعضـاا هيئـة التـدريس خاصـ آ

  .ةيّ رات الدراسرّ ليات التقييم للمقآو  ،ئيةالمتحانات النهاعادة النظر في اوأ المحاضرات، 
بعـ  الجامعـات حديثــة التمسـيس االسـتفادة مــن نتـائج اسـتبانات اســتطال  اســتطاعت  فـي سـياق متصـلو  

بّينـت جامعـة الـنجم السـاطع و  ،مركـز الحـوار والمنـاظرة فـتح مّ جامعـة بنـي وليـد حيـف تـ  : آراا الطالب مثـل
 أن حــين فــي، مم22001199للعــام  هــداف فــي الخطــط التشــغيليةات ضــمن األاالســتبان نتــائج تلــكوضــعت أنهــا 

ــالب لكنهـــا  اســـتطال  اســـتبانات  جامعـــة نـــالوت لـــديها نتـــائج           إجرائيـــةأيـــة خطـــوات وجـــود لتفتقـــر آراا الطـ
د محّمد ية الجامعات حديثة التمسيس مثل : جامعة الّسيّ تبأّن  إلىبقي أن نلفت ، لالستفادة منها أو تنفي ية

ــالمّية، وجامعـــة ــبراتة، وجام بـــن علـــي الّسنوســـي اإلسـ ــانصـ ــة الزنتـ ــدابيا، وجامعـ ــة إجـ ــد  عـ ــديها ال توجـ ة أيّـــ  لـ
 .ب اللطااستبانات استطال  آراا 

 

 
  

م   ((  1166الشكل رقم ) الشكل رقم )  م ُيوض    علو نتائج استظانات استطالععلو نتائج استظانات استطالعالت  تم  القيام بها بنا ي الت  تم  القيام بها بنا ي الخطوات اإلجرائية أو التنفي ية الخطوات اإلجرائية أو التنفي ية أهــــــــم أهــــــــم ُيوض 
  ..  آرا  الطالبآرا  الطالب

  



70 

 

    خالل العام الدراسي خالل العام الدراسي المؤتمــــــرات والنـــــــدوات العلمّيـــــــــة التي تــــــّم إنجازهــــــا المؤتمــــــرات والنـــــــدوات العلمّيـــــــــة التي تــــــّم إنجازهــــــا   أهــــــــمأهــــــــم
  ::م م   22001199  --22001188
ّل الجامعــات بننجـــاز عـــدد مــن المـــ تمرات وا  لنـــدوات الملفــت عنـــد مراجعــة نتـــائج اســـتبانات التقيــيم ميـــام جـــ 

ة خــــالل العــــام الدراســــي  الجامعــــة المفتوحــــة فــــي مــــ تمر العلــــوم كت ، حيــــف شــــار مم22001199  --22001188العلميــــّ
، وبّينــت جامعــة مصــراتة أنهــا قامــت مم22001188الهندســية بالتعــاون مــع هيئــة التعلــيم التقنــي فــي شــهر مــارا 

الم تمر الدولي للتعليم : بننجاز عدد من الم تمرات والندوات، دون تحديد أماكنها، وتواريخ انعقادها، وهي 
، المـ تمر األكـاديمي الثـاني لدراسـات االقتصـاد واألعمـال، و للعلوم األساسـية الم تمر الدولي، و العالي بليبيا

د مــة الّ عالمـ تمر العلمــي األول للشـيخ الو  ، وكــ ا الحـال جامعــة بنغـازي التــي قامـت بتحديــد مفتــاح قريـومحمـّ
هــا، ّم إنجازهــا، دون أن توضــح هــي األخــرل أمــاكن، وتــواريخ انعقاد سلســلة مــن المــ تمرات والنــدوات التــي تــ 

 تمر تطوير األداا ، ومم تمر حماية المستهلك، و لكترونيةم تمر الرقابة اإلأهم تلك الم تمرات والندوات : 
مــــ تمر ، و ة لتقنيــــات النــــانويّــــ النــــدوة العلم، و المــــرج -المــــ تمر العلمــــي لكليــــة اآلداب والعلــــوم ، و األكــــاديمي

ة  قات حــّددت عــدًدا مــن، وكــ لك فــنن جامعــة المرقــب كنظيراتهــا الســابســيسّ الم  إلصــالح ا األنشــطة العلميــّ
، المـ تمر األول للعلـوم الهندسـية والتقنيـةولكن لم تحديد أماكن وتواريخ انعقادها وهـي :  التي تــــــّم إنجازهــــــا

ــاني و  ــاة  الئـــتالف، ونـــدوة عـــن الثـــورة التكنولوجيـــةلالمـــ تمر الـــدولي الثـ وأدب االخـــتالف نحـــو استشـــراف حيـ
"، وندوة  الجمهورية الطرابلسية واستشراف المستقبل ىمائة عام علوندوة علمّية بعنوان " ، مجتمعية معتدلة

 .(عالمهاأ  –تراثها –ج ورها  ) المدرسة المالكية في الغرب اإلسالميعن 
يــف تحديــد نوعيــة المــ تمرات وأمــاكن وتــواريخ فــي حــين أن بتيــة الجامعــات كانــت إجاباتهــا مســتوفاة مــن ح 

المـ تمر الـدولي األول بّينت جامعة سبها أنهـا نفـّ ت عـدًدا مـن المـ تمرات والنـدوات، أهمهـا :  فقد انعقادها، 
  فبرايـــرفبرايـــر  1144--1122الفتـــرة خـــالل  ،للعلـــوم والتكنولوجيـــا بعنـــوان " مـــن أجـــل تطبيـــق أمثـــل للعلـــوم والتكنولوجيـــا "

المــ تمر ، و مم22001188مــارا مــارا   1133طقــة فــزان باستضــافة كليــة الصــيدلة للصــيادلة بمن الملتقــى األول، و مم22001188
المـ تمر العلمـي ، و 22001188و و يوليـ يوليـ   55 العلمي الثـاني لطلبـة الدراسـات العليـا بالجامعـة باستضـافة كليـة اآلداب 

     ة بعنــوانيّــ نــدوة علم، و مم22001188نــوفمبر نــوفمبر   2255  --2244الثــاني لالقتصــاديين الــزراعيين باستضــافة كليــة الزراعــة 
 وقامـت ، مم22001188ديسـمبر ديسـمبر   2233قتصـاد والمحاسـبة سـبها تنظـيم فـر  كليـة اال "، التمويل اإلسـالمي والتنميـة" 

المــ تمرات والنــدوات العلميــة، وهــي:  مــ تمر حــول اســتراتيجية اإلعــالم فــي مــن عــدد بتحديــد جامعــة ســرت 
كليـة اآلداب، وورشــة عمــل  مم22001188مــايو مــايو   33--22ظـل التحــوالت المجتمعيـة الراهنــة للمجتمــع الليبـي والعربــي 

السابعة والتسعون لمـ تمر السـالم  ل ، الندوة العلمية لل كر مم22001188توبر توبر أكأك  1177إعادة إعمار مدينة سرت في 
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ــاير   2211 -بســــرت  ــاير ينــ ــيم اآلداا مم22001199ينــ ــديري مكاتــــب الجــــودة وتقيــ ــاني لمــ ــى الــــوطني الثــ ــافة الملتقــ ، إستضــ
العلــوم الصــحية    كليــة -ن مــرض اللشــمانيا، ونــدوة علميــة عــ مم22001199فبرايــر فبرايــر --55--44بالجامعــات الليبيــة فــي 

أمــــا جامعــــة غريــــان فقــــد رصــــدت جملــــة مــــن المــــ تمرات والنــــدوات التــــي تــــّم إنجازهــــا  ،مم22001199ينــــاير ينــــاير   1144
دور األمــم المتحــدة مــا بعــد التــدخل العسـكــري "  :المــ تمر العلمــي الــدولي األول بعنــوان بالجامعــة، وهــي : 

ــي ليبيـــا  ة يّـــ نـــدوة علم، و مم22001188فبرايـــر فبرايـــر   2222  --1212خـــالل الفتــرة مـــن  "، النجاحـــات واإلخفاقـــات  :  مم22001111ـف
ــّ النباتــــات ال"  : بعنــــوان ــاســ ــارا   2277 ، بتــــاريخ" امة فــــي ليبيــ ــارا مــ ــداد " إ :  ورشــــة عمــــل بعنــــوانو   ،مم22001188مــ عــ

تطــوير " :  ة بعنــوانيّــ علمالنــدوة وال ،،مم22001188مــارا مــارا   28 ، بتــاريخ" داخــل الجامعــات  المشــاريع والنشــاطات 
 ." وصقل الشباب في المجتمع

نـــدوة المــ تمرات والنـــدوات المنجــزة، أهمهـــا :  فــي حـــين عرضــت الجامعـــة األســمرية اإلســـالمّية حزمــة مـــن 
أبريـــل أبريـــل   21بكليـــة العلـــوم الشـــرعية مســـالت   بعنـــوان " تجديـــد فقـــ  السياســـة الشـــرعية بـــين التـــمخير والتفعيـــل "

ــة، و مم22001188 ــوائح الخاصـــــ ــام واللـــــ ــة واألقســـــ ــة الهندســـــ ــة بكليـــــ ــدوة تعريفيـــــ ــة نـــــ ــة بالكليـــــ ــة ، كليـــــ   2255الهندســـــ
تحــت إشــراف إدارة النشــاط العــام وكليــة الشــريعة  ،ليبــي ومراحلــ  "" الدســتور الحــولنــدوة و م، م، 22001188أكتــوبرأكتــوبر
ســات التعليميــة وعالقتــ  سّ واقــع التفتــيت التربــوي والم   بعنــوان "ة يّــ نــدوة علم، و مم22001188نــوفمبرنــوفمبر  1133والقــانون 

مشرو  الدستور الليبي بـين  بعنوان " ةيّ علمالندوة للم، وام، وا22001199ينايريناير  2222بالمدخالت والمخرجات الجامعية " 
ــانونيالم ــبة   ،مم22001199ينـــايرينـــاير  24تحـــت رعايـــة قســـم العلـــوم السياســـية  "،وقـــ  السياســـي والفقـــ  القـ ــا بالنسـ وأمـ

 . لألكاديمية فقد بّينت أنها لم ت نجز أّي م تمر أو ندوة علمّية
امــت بننجــاز عــدد مــن المــ تمرات وفــي ســياق متصــل أوضــحت بعــ  الجامعــات حديثــة التمســيس أنهــا ق 

      ، فجامعـــــة بنـــــي وليـــــد قامـــــت بننجـــــاز عـــــدد مـــــن د أماكنهـــــا وتـــــواريخ انعقادهـــــادّ لـــــم تـحــــ والنـــــدوات إال أنهـــــا 
ــةلنـــدوة مثـــل :  النـــدوات، ــة العامـ ــمن امتحانـــات الثانويـ ــايير الجـــودة ، و لتوعيـــة والتثتيـــ  بشـ نـــدوة تطبيـــق معـ

 . بالتعليم الجامعي
 مـــ تمر البيئـــة والتنميـــة أهمهـــا:مـــن المـــ تمرات والنـــدوات  اجـــدابيا عـــددً إامعـــة ج  ت فّـــ ن وعلـــى نحـــو مماثـــل 

 ةيّــ المسـتدامة فـي المنــاطق الجافـة وشــب  الجافـة، والمــ تمر العلمـي الثـاني للــنفط والغـاز، وكــ لك النـدوة العلم
 الليبــي اإلعــالمع واقــ " ة عــن يّــ ، والنــدوة العلم"دة فــي التنميــة المكانيــة المســتدامةدّ دور الطاقــات المتجــ " عــن 

 "، أمـا نظـرة مسـتقبلية :االسـتقالل بـين الواقـع والطموحـات "  ة عـنيّ ة العلم، والندو " بين الممتهن واألكاديمي
 .عن الحركة السنوسية جامعة الّسّيد محّمد بن علي الّسنوسي اإلسالمّية قامت بننجاز عدد من الندوات 
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جــزت كمــا أن الهندســية، اإلدارةعلمــي الرابــع عــن مــ تمر الوبينــت جامعــة الــنجم الســاطع أنهــا قامــت بتنفيــ  ال
 . األطفاللعاب اإللكترونية على ثير األمة حول تيّ ندوة علمجامعة نالوت 

ة، ومــرد ذلــك حســب وجهــة نظرهــا يرجــع   بينمــا افتقــرت جامعــة صــبراتة إلــى تنفيــ  أي مــ تمر أو نــدوة علميــّ
  مـ تمركما بّينـت جامعـة الزنتـان أنهـا لـم تقـم بننجـاز أيّ  ،وجود الدعم المالي واللوجستي له ه البرامج لعدم

  .أو ندوة علمّية، دون ذكر مبررات ذلك
ة و  مـا يســترعي االنتبــاه هنــا أن الجامعـة قــد تســاهم مــن خــالل نتـائج وتوصــيات المــ تمرات والنــدوات العلميــّ

 .التي تقوم بننجازها في تقديم الحلول لبع  المشاكل والقضايا المختلفة

 
  

ـــــــــة الت  تــــــم  إنجا هــــــا ( (   1177الشكل رقم ) الشكل رقم )  م أهــــــــم الم تمــــــرات والنـــــــدوات العلمي  ـــــــــة الت  تــــــم  إنجا هــــــا ُيوض  م أهــــــــم الم تمــــــرات والنـــــــدوات العلمي                              خالل العام الدراس خالل العام الدراس ُيوض 
  ..  مم22001199  --22001188

  

    خزالل ا هزا  تزّم إنجاز خزالل اأهم ورش العمل ذات العالقة بالجودة وضمانها والتي  هزا  تزّم إنجاز عزام أهم ورش العمل ذات العالقة بالجودة وضمانها والتي  عزام ل سزي ل سزي الدرا                                               الدرا
  ::  مم22001199  --22001188

األداا األكــاديمي واإلداري  هــو االرتقــاا بمســتول ذات العالقــة بــالجودة العمــل  إن الغــرض مــن ميــام ورش 
خطوة نحو تفعيـل ونشـر ثقافـة الجـودة وضـمانها، فقـد لألطراف ذات العالقة بالعملية التعليمية، وهي ك لك 

ة وضـمانها خـالل العـام الدراسـي ت بننجـاز عـدد مـن ورش العمـل ذات العالقـة بـالجود قامت أغلـب الجامعـا
، وتمتي الجامعة األسمرية اإلسالمّية على قمة الترتيب في تحديدها لتلك الورش وأمـاكن مم22001199  --22001188

جلســة حواريــة حــول وتــواريخ انعقادهــا، فقــد بينــت أنهــا أنجــزت ورش عمــل عــن الجــودة وضــمانها أهمهــا : 
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توصـي  حـول "  نـدوة، و مم22001188//0011//1177 بتـاريخ العربيـة ةـة بكليـة اللغـ يّ رات الدراسـ رّ ي  البرامج والمقـ توص
" كيفيــة بنــاا حــول  ورشــة عمــل، و مم22001188//0033//2277 بتــاريخ ،" المفــاهيم وآليــات التنفيــ  : برنــامج التعليمــي ال

ــايير الجـــودة ومواصـــفات الورقـــة االمتحانيـــة "  ــئلة االمتحانـــات فـــي ضـــوا معـ ، وجلســـة مم22001188//0044//2222أسـ
ـــوارية ــرامج وال ـح ــي  البـ ــول توصـ ــة يّ رات الدراســـ رّ مقـــ حـ ــة الهندسـ ــاريخ ة بكليـ ــين مم22001188//0099//2200بتـ ــي حـ ، فـ

سـتراتيجي للكليـات إلالـدورة التدريبيـة للتخطـيط اأنجـزت جامعـة مصـراتة مجموعـة مـن ورش العمـل أهمهـا : 
العتمــاد مــن خــالل المعــايير م الجــودة وادراســة مفــاهي، و ة بــين الواقــع والمــمموليّــ الرســائل العلم، و الجامعيــة
، كمــا قامــت ســات التعليميــة والتدريبيــةسّ ادرة عــن المركــز الــوطني لضــمان الجــودة واعتمــاد الم  صــّ ال ةلّــ واألد 

، في حين أنجزت جامعة بنغـازي ومعايير الجودة ،ورش عمل للتعري  بالدراسة ال اتيةجامعة سرت بتنفي  
قامــت جامعــة ســبها ، بينمـا ســتراتيجيإلعــن التخطــيط ا، وأخـرل العــاليورشـة عمــل عــن الجـودة فــي التعلــيم 

التقيــيم ، التــدقيق الــداخلي، الدراســة ال اتيــةبننجــاز سلســلة مــن ورش العمــل عــن الجــودة وضــمانها، أهمهــا : 
أنجزت جامعة غريان عدًدا من ورش العمل أهمها : فيم ، التصني  الدولي والعالمي، سيسّ البرامجي والم  

صدار صدار إإ  ((IISSOO  99000011))  م حسب معايير المواصفةمواصفات الجودة في التعلي"و"،   ستراتيجييط اإلالتخط "
قامــت جامعـــة المرقــب بننجــاز ورشـــة فـــي حــين "، داريــةعــداد وكتابــة المراســـالت والتقــارير اإل"إ و، ""  22001155

نمــا لــم تنجــز بي، وبنــاا فريــق عمــل الجــودة ،إعــداد وتنفيــ  بــرامج اعتمــاد الجــودة بالدراســات العليــاعمــل حــول 
 . ّية ورش عمل ذات عالقة بالجودة وضمانهاالجامعة المفتوحة واألكاديمية أ

وفي ذات الشمن وسعيا منها لتفعيـل ونشـر ثقافـة الجـودة قامـت الجامعـات حديثـة التمسـيس بتنفيـ  عـدد مـن  
     بعنــوان عمــل ورشــةالنــدوات وورش العمــل ذات العالقــة بــالجودة وضــمانها؛ فجامعــة الزنتــان قامــت بننجــاز 

، مم22001188//0022//1122تيجــي بتــاريخ  –، والتــي انعقــدت فــي كليــة التربيــة " ل اتيــةمفــاهيم ومتطلبــات الدراســة ا" 
، فــي مم22001199//0011//1100--0099بتــاريخ  ســة التعليميــة"سّ "أهميــة الدراســة ال اتيــة فــي تقيــيم الم  عــن  ورشــة عمــلو 

أقامـت "، و ودة بـالتعليم الجـامعيايير الجـ تطبيـق معـ " ورشة عمـل بعنـوان حين قامت جامعة بني وليد بننجاز
ملتقـــى كمـــا عقـــدة ، و ةيّـــ قي الجـــودة باألقســـام العلمتـــدريبي لرؤســـاا أقســـام الجـــودة بالكليـــات ومنســـّ الامج برنـــ ال

د بــن علــي الّسنوســي اإلســالمّية بننجــاز ورشــة جامعــة بنــي وليــد األول للجــودة ّيد محمــّ ، وقامــت جامعــة الســّ
ورشـة عمـل عـة صـبراتة جام عقـدت ، و ةيّ ورشـة عمـل عـن الوحـدات الدراسـ لك ، وكـ  الدراسة ال اتيـةعمل عن 
مــن مجموعــة "، وبّينــت جامعــة الــنجم الســاطع أنهــا نفــّ ت نظــم إدارة الجــودة وكتابــة إجــرااات العمــل" بعنــوان
، ولكن لـم يـتم تحديـدها، فـي حـين أن جامعـة نـالوت، وجامعـة إجـدابيا تثتيفيةالمحاضرات النقاش و الحلقات 
    .نجزا أّية ورش عمل عن الجودة وضمانهالم ت  



74 

 

 

م أهم ورع العمل عات العالقة بالجود  وضمانها والت  تم  إنجا ها خالل العام   1188شكل رقم ) شكل رقم ) الال م أهم ورع العمل عات العالقة بالجود  وضمانها والت  تم  إنجا ها خالل العام ( ُيوض                                                  الدراس  الدراس  ( ُيوض 
      ..  مم22001199  --22001188

  

    ة ة ئئعضاء هيعضاء هيورش عمل خارجية ألورش عمل خارجية أل  أمأم  ندواتندوات  أمأمة سواء أكانت مؤتمرات ة سواء أكانت مؤتمرات يّّيأهم المشاركات العلمأهم المشاركات العلم
  ::  التدريس بالجامعةالتدريس بالجامعة

فـي رورت ، وسـي عبـر عـن تطبيـق نظـام الجـودةدة التـي ت  ة من ضمن الممارسات الجيّ ات العلميّ عد المشاركت   
تلــك المــ تمرات  وتوصــيات  نتــائجوأنمــا جنــي ثمــار  ،تقــ  عنــد المشــاركة فقــطيجــب أن كــل نشــاطاتها وال 

 الســياق، وفــي هــ ا التعليميــة يســاهم فــي تطــوير العمليــةوتحويلهــا إلــى واقــع ملمــوا  والنــدوات وورش العمــل
ورش و  ،أو النـــدوات  الجامعـــات أنهـــا قامـــت بالمشـــاركة فـــي عـــدد مـــن المـــ تمرات األكاديميـــة، وبعـــ  نـــت يّ ب

إلــى  ةً ، إضــافأو عــددها إال أنهــا لــم تقــم بتحديــد تلــك المشــاركات  ،ة التــدريسئــ العمــل الخاصــة بمعضــاا هي
ــاد  ــان االنعقـ ــاريخ ومكـ ــلتـ ــراتة : ، مثـ ــة مصـ ــرت، ، جامعـ ــة سـ ــدل ايال و وجامعـ ــد لـ ــةوجـ ــة المفتوحـ ــة  لجامعـ أيـ

جامعـــة  : مثـــل وعـــددها، ،دت بعـــ  الجامعـــات نوعيـــة المشـــاركةدّ حـــ وعلـــى نحـــو أخـــر ، ةيّـــ مشـــاركات علم
مــ تمر تقنيــة فــي إيطاليــا، و  مــ تمر طــب األســنانفــي بريطانيــا، و مــ تمر البيئــة شــاركت فــي  التــيبنغــازي 
نهـا أجامعـة سـبها أوضـحت كمـا  ،لمتحـدةفي اإلمارات العربية ا للغة العربيةام تمر و في تركيا،  المعلومات 

جامعــة المرقــب  ت د دّ وحــ تهــا، قامــت بالمشــاركة فــي عــدد مــن المــ تمرات والنــدوات؛ إال أنهــا لــم ت وضــح ماهي
 التـــداعيات مـــ تمر  :وهـــي  ،هـــانعقاد اريخ او بعـــ  أماكنهـــا وتـــ ة دون توضـــيح يّـــ مـــن المشـــاركات العلمجملـــة 
صفاقس الدولي الخـامس  ىملتق، و طورات والتحوالت اإلقليميةالتّل ية واالقتصادية لإرهاب في ظاالجتماع

ــة، و ةيّ للماليـــة اإلســـالم ــوم الرياضـ ــي الـــدولي لعلـ ــ تمر العلمـ ــوم األو  ،المـ ــ تمر الـــدولي الثالـــف للعلـ ــية المـ ساسـ
 .وتطبيقاتها
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ة يّـ ًا لعدد المشاركات العلمرصد أكثر كانت  ةيّ مالجامعة األسمرية اإلسالالحظ في ه ا الخصوص أن الم  و  
ــاماكنتحديـــــــدًا ألو  ــااريخ انعقاد و وـتــــــ  هـــــ ــا : و  ،هـــــ ــ تمر الأهمهـــــ ــالي م  المـــــ ــة بـــــ ــد بمدينـــــ ــيةاألنعقـــــ ــوم  ندونيســـــ يـــــ

الملتقــى ، و مم22001188//1111//55--44ماليزيــا خــالل  –المــ تمر العلمــي الــدولي بجامعــة مااليــا و  ،مم22001188//0099//2277
ــام  ــدولي األول المقــ ــالجزاالعلمــــي الــ ــدة ئر بــ ــة البليــ ، مم22001188//1111//2288--2277لونيســــي خــــالل الفتــــرة  22بجامعــ

المــ تمر العلمــي الــدولي بجامعــة ، و مم22001188//1111//3300--2266مــ تمر اإلعــالم الجغرافــي الرقمــي خــالل الفتــرة و 
وعلـــى غرارهـــا ، ، مم22001188//1122//1100--22 ة بغـــزة خـــالل الفتـــرةســـكاريا التركيـــة بالتنســـيق مـــع الجامعـــة اإلســـالميّ 

ريـادة األعمـال أهمهـا : مـ تمر اركاتها فـي مجموعـة مـن المـ تمرات العلميـّة شمحيف عددت جامعة غريان 
ــار بالجامعــــات الليبيــــة ــ ي ، واالبتكــ ــيةع  والــ ــة التونســ ــي الجمهوريــ ــد فــ ــاركة مم22001188//0033//2288فــــي  قــ       ، والمشــ

                     فـــــــــي الفتـــــــــرة  قـــــــــد بماليزيـــــــــاع  الـــــــــ ي  ،ســـــــــيانية الثالـــــــــف المـــــــــ تمر الـــــــــدولي للجامعـــــــــات العربيـــــــــة اآلفـــــــــي 
                     نعقـــــــــد فـــــــــي مدينـــــــــة مـــــــــراكت المغربيـــــــــةم  فريقـــــــــي الثـــــــــاني الالمـــــــــ تمر األ، و مم22001188//0066//2277  --2244مـــــــــن 
               بعنــــــوان المــــــ تمر العلمــــــي الســــــنوي فــــــي دورتــــــ  الســــــابعة ، والمشــــــاركة فــــــي مم22001188//0011//2277  --2244مــــــن 
           بــــالجزائرجامعــــة أبــــي بكــــر بالقايــــد ب ي ع قــــد " الــــ   العولمــــة وتنميــــة المــــوارد البشــــرية فــــي الــــوطن العربــــي" 

   .مم22001188//1111//1155  --1144يومي 
ــا حظيـــت   ــيس بعـــ  فيمـ ــة التمسـ ــات حديثـ ــي الجامعـ ــاركة فـ ــةبالمشـ ــدوات الوطنيـ ــن المـــ تمرات والنـ ــدد مـ  عـ

ــم تقــم والدوليــة د بــن علــي د محمّــ يّ جامعــة الســّ ، و جامعــة بنــي وليــد :  ، مثــلبحصــرها أو تحديــدها إال أنهــا ل
تحــدد  هــا لــم، ولكنةيّــ العلمعــدد المشــاركات ا لدً أكثــر تحديــ جامعــة نــالوت  كانــت بينمــا ، اإلســالمّية نوســيالسّ 

المـ تمر الخـامس و ، المـ تمر العـالمي العاشـر للميكانيكـا الحاسـوبية: اريخ انعقادهـا، وهـيو بع  أماكنهـا وتـ 
المــ تمر ، و " فــي المملكــة المتحــدةن و بيــ اللين و بــاحثل" اة الثالثــة يّــ لنــدوة العلماو ، للمهندســينجمعيــة العربيــة لل
مـن عـن مشـاركتها فـي عـدد جامعـة صـبراتة  كشـفت و ، اجامعة سـبهب العلوم والتكنولوجيا ولي األول حولالد 

مشـــاركة فـــي المـــ تمر ال : منهـــاتحديـــد بعـــ  أماكنهـــا وتـــواريخ انعقادهـــا،  ولكنهـــا لـــم، المـــ تمرات والنـــدوات 
      العربيـــة للثقافـــة والعلـــوم متهـــا المنظمـــة مشـــاركة فـــي دورة دوليـــة نظّ لا، و أم البـــواقي بـــالجزائر الـــدولي لجامعـــة

ســات سّ حــول التحليــل اإلحصــائي للبيانــات الخاصــة بم   مم22001188بريــل بريــل أأفــي تــونس فــي شــهر  " ليســكواأل" 
جامعــة الــنجم الســاطع رصــدت ، فــي حــين ا  القــرار فــي الدولــةنّ الدولــة واســتنباط الم شــرات وتقــديمها لصــ 

ولكـن لـم  ،مشـاركات مـن ال مجموعـةأن لـديها جـدابيا إنت جامعة يّ بو ، ، لم يتم تحديدهاواحدةة يّ علممشاركة 
وهـــي :  تـــواريخ انعقادهـــا، بيـــان، دون ةيّـــ عـــدد ثـــالث مشـــاركات علمجامعـــة الزنتـــان  دت دّ حـــ ، و يـــتم حصـــرها

--GGEEEEFFSSMM22001177,,VVaalleenncciiaaالمـــ تمر الــــدولي حـــول علــــم الفيروســـات واألمــــراض الفيروســـية الســــارية 
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ssppaaiinn الم تمر الدولي حول علـم الفيروسـات الجزيئـي وهندسـة جيناتهـا ، وJJFFVV22001188,,PPaarriiss--FFrraannccee ،
--GGEEEEFFSSMM22001188,,MMaasssseellllooالمـــ تمر الـــدولي حـــول علـــم الفيروســـات واألمـــراض الفيروســـية الســـارية و 

IIttaallyy  .  
 

 

 
 

م( (   1199الشكل رقم ) الشكل رقم )  مُيوض    ةةئئورع عمل خارجية ألع ا  هيورع عمل خارجية ألع ا  هي  ممندوات أندوات أ  ممم م تمرات أم م تمرات أ  أكان  أكانأهم المشاركات العلمي ة سواأهم المشاركات العلمي ة سوا  ُيوض 
  ..التدريس بالجامعةالتدريس بالجامعة

  مة في الجامعةمة في الجامعةكّّكة المحة المحيّّيالعلمالعلم  ّلاتّلاتعدد المجعدد المج  ::  
ة فــي الجامعــات واألكاديميــات الرافــد العلمــي الفاعــل إليصــال اإلنتــاج الفكــري ي عــد وجــود المجــاّل   ت العلميــّ

ــين بـــ ،  ــين إلـــى المهتمـ ــاهوالعلمـــي والبحثـــي الرصـ ــل وي سـ ــة البحـــف العلمـــي لتحقيـــق التواصـ م فـــي دفـــع عجلـ
ــدول  ة، والجــــ ــّ ــتزادة العلميــــ ــد المعرفــــــي، واالســــ ــالي يرصــــ ــاّل التــــ ــّ المجــــ ــات ة المحكّ ت العلميــــ ــي الجامعــــ ــة فــــ         مــــ

 . واألكاديميات 
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العلمّية المحّكمة في الجامعات واألكاديميات الليبية العلمّية المحّكمة في الجامعات واألكاديميات الليبية   ّلاتّلات( يوضح عدد المج( يوضح عدد المج  2222الجدول رقم ) الجدول رقم ) 

  ةةحكوميحكوميالال
ة مجلّــ  ((((6666تصــدر الليبيــة الحكوميــة المســتهدفة واألكاديميــات الجامعــات أن التــالي  حيــف يتبــين مــن الجــدول

 ومن خالل البيانـات  ،ةصات العلميّ التخّص  لّ ت لتشمل ج  تنوعت مجاالت تلك المجاّل و مة، ة محكّ ة دوريّ علميّ 
 : يمكن رصد التاليالة من قبل الجامعات المح

 
 ر. م

 
 اسم الجامعة

 
عدد 
ت  المجال 

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
رقم اإليداع 
 القانون 

معامل التأثر  الترايم الدول 
 العرب 

معامل التأثر 
 إلكترون   ورق   الدول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجامعة المفتوحة الجامعة المفتوحة  1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3 3   2 2   55  33  11 11   جامعة مصراتة جامعة مصراتة  2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1 1   1 1   6 6   جامعة بني وليد جامعة بني وليد  3
        2 2   1 1   55  جامعة سرتجامعة سرت 4
جامعة الّسّيد محّمد بن علي جامعة الّسّيد محّمد بن علي  5

  الّسنوسي اإلسالمّيةالّسنوسي اإلسالمّية
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 . ةة علميّ مجلّ  ((1133))ترميم الدولي للنسخ الورمية الت التي تمتلك عدد المجاّل  *
 .ت مجاّل ( ( 33))لكترونية عدد ترميم دولي للنسخ اإلالت التي تمتلك عدد المجاّل * 
 . ةمجلّ ( ( 1122))محلي حوالي القانوني اليدا  اإلت التي تمتلك عدد المجاّل * 
   .ةت علميّ مجاّل (  (  66))عربي التمثير الت التي تمتلك معامل عدد المجاّل * 
 .دوليال التمثيرمعامل  ة كافةً ت العلميّ في حين ال تمتلك المجاّل * 
ّلهـا أن هناك تفاوًتا جليلا بين الجامعات في إصدارها للمجاّل أيًضا ي الحظ كما  ت العلميـّة المحّكمـة، كمـا أن ج 

ا  القانوني ال ي ي عد بمثابة الحماية والحصانة الفكرية التـي تضـمن وتحفـظ حقـوق الجهـود اإليد رقم  ال يحمل
    .العلميالعلمّية للب حاث من االختالسات والسرقات العلمّية وتعزز مبادب أخالميات البحف 

ّل المجــاّل   ا أن جــ  ة المحّكمــة ال تحمــل معــايير الجــودة المتعلقــة بومــن المالحــظ أيضــً لنشــر العلمــي ات العلميــّ
كالترميم الدولي ال ي ي تيح لهـا التعريـ  باألبحـاث والدراسـات المنشـورة علـى المسـتول اإلقليمـي والـدولي، كمـا 
ة  أنهــا تفتقـــر لوجـــود معامـــل تـــمثير عربـــي ودولـــي ممـــا يجعلهــا تكـــاد تكـــون غيـــر معروفـــة فـــي األوســـاط العلميـــّ

 .  يلاإلقليمية والدولية لتصبح مقتصرة فقط على النشر المح
ت العلمّية المحّكمة ي عد من األولويات الرئيسـة التـي تقـع علـى عـاتق ل ا فنن االهتمام بتحسين مسار المجاّل  

التيــادات العليــا فــي الجامعــات واألكاديميــات، والجهــات ذات العالقــة للنهــوض بهــا، وأزالــة العراقيــل والعتبــات 
ما يشهده العالم من حراك علمي يستدعي مواكبة  ظلالتي من شمنها عرقلة حركة النشر العلمي، وأيًضا في 

التطور التكنولوجي والتقني لتدشين النمط اإللكتروني للنشر، من أجل توسيع نطـاق البحـف العلمـي واإلسـهام 
 . في تطويره

   خزالل خزالل قيام الجامعة بتنفيذ جوائز خاصة بالجودة والتمّيز  سزي قيام الجامعة بتنفيذ جوائز خاصة بالجودة والتمّيز  عزام الدرا سزي ال عزام الدرا                             ،،مم22001199  --22001188ال
  ::  جائزة أفضل موظف ...وغيرها جائزة أفضل موظف ...وغيرها     ––  جائزة أفضل باحثجائزة أفضل باحث  ––ئزة البرنامج العلمي ئزة البرنامج العلمي جاجا  ::  للمثمث
ا أن   جــوائز  اال تمتلكــ والجامعــة المفتوحــة  ،األكاديميــةمــن خــالل رصــد نتــائج اســتبانات التقيــيم اتضــح جليــل

 زيّـ تموالجـوائز خاصـة بـالجودة وجـد فـي حـين تومرجع ذلك يعود إلـى أسـباب ماليـة، ز؛ يّ والتمخاصة بالجودة 
ز يّــ توجــد جــائزة الباحــف المتمف، فقــط مســتول الكليــات ولكــن علــى  ،ةاألســمرية اإلســالميّ و مصــراتة، بجــامعتي 

ة بكليـــة اللغـــة العربيـــة والدراســـات اإلســـالميّ وجـــائزة البرنـــامج التعليمـــي ، جامعـــة مصـــراتة بكليــة التربيـــة البدنيـــة
ا أن ة، بالجامعــة األســمرية اإلســالميّ  مــن الجــوائز ذات العالقــة  اتمتلــك عــددً  عــة ســرت جاموالالفــت هنــا أيضــً

داريـة للجـودة إلجـائزة جامعـة سـرت ا، و زيّـ جـائزة جامعـة سـرت األكاديميـة للجـودة والتمز مثـل : يّـ بالجودة والتم
او ، زيّــ جــائزة الموظــ  المتم، و زيّــ والتم جامعــة رصــدت كمــا تمتلــك جامعــة بنغــازي جــائزة أفضــل بحــف،  أيضــً
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جــائزة أفضــل ، و ة تــدريسئــ جــائزة أفضــل عضــو هي، و جــائزة در  الجــودةأهمهــا : ئز مــن الجــواجملــة المرقــب 
، حيــف لجّ سـ م  جـائزة أفضــل ، و جـائزة أفضــل كليـة، و جـائزة أفضـل موظــ ، و جــائزة أفضـل عميــد ، و رئـيس قسـم

 تعتمد في تطبيقها على قرار رئيس الجامعة، دون وجود لوائح تنفي ية بشمنها.
 غريان جامعةوأما ، أّي شئ وضح بشمنهات  ز لكنها لم يّ ك جائزة للجودة والتممتلنت جامعة سبها أنها تيّ بقد و  

منح ألفضل أستاذ، وطالب، وموظ ، عن كل كلية من كليات ، ت  " جائزة الجامعة "  بعنوان  امقترحً  فمن لديها
  .إعداد ه ا التقرير ه ا المقترح من رئاسة الجامعة حتى اعتماد ، ولكن لم يتم الجامعة
 امتالكهافمن جامعة النجم الساطع بوصفها إحدل الجامعات حديثة التمسيس كشفت عن  متصلاق سي وفي 

، داريـةتنظيم مسابقتين فـي جـائزة الجـودة اإلبع  الجوائز الخاصة بالجودة والتمّيز التي أفضت إلى ميامها ب
 ئـةعضـو هي ةداث جـائز ستحا، وتمّكنت الجامعة من مسابقتين في جائزة الموظ  المثاليإلى جانب تنظيمها 
، فـي حــين مم2019والتـي سـيتم تنفيـ هما العـام  ز فـي البحــف العلمـييّـ الطالـب المتمجـائزة و ، زيّـ التـدريس المتم

وجامعــة ، اإلســالمّية نوســيد بــن علــي السّ د محمّــ يّ جامعــة السّــ و ، بنــي وليــد كــان تنفيــ  الجــوائز بالنســبة لجامعــة 
 ،أو األنشـطة والبـرامج التحفيزيـة وجـود بعـ  المقترحـات   يتعـد ال ،جامعـة الزنتـانو  جدابيا،إصبراتة، وجامعة 

  في الوقت ال ي تفتقر في  جامعة نالوت لوجود أية جوائز خاصة بالجودة والتمّيز.
   

  
 

م ( ( 2200الشكل رقم )الشكل رقم ) م ُيوض      ،،مم22001199  --22001188      العام الدراسالعام الدراسايام الجامعة بتنفي  جوائز خاصة بالجود  والتمي ز خالل ايام الجامعة بتنفي  جوائز خاصة بالجود  والتمي ز خالل ُيوض 
  ..  ااجائز  أف ل موظ ...وغيرهجائز  أف ل موظ ...وغيره  ––  جائز  أف ل باح جائز  أف ل باح     ––مثل : جائز  البرنامج العلم  مثل : جائز  البرنامج العلم  
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  تزّم دّّدأهم المقترحات التي قأهم المقترحات التي ق عزة و سزة الجام ازألداء لرئا يزيم  جزودة وتق ضزمان ال تزب  تزّم مها مك عزة و سزة الجام ازألداء لرئا يزيم  جزودة وتق ضزمان ال تزب                        مها مك
  ::    تنفيذهاتنفيذها

بتقــديم عــدد مــن المقترحــات يــة األكاديمفــي بعــ  الجامعــات و  ضــمان الجــودة وتقيــيم األدااقامــت مكاتــب  
جية لكليــات ياإلســترات طنعــداد الخطــ ب، منهــا ميــام جامعــة مصــراتة مــن قبــل رئاســة الجامعــة تنفيــ ها مّ تــ  التــي
عدد  الشرو  في نشر ثقافة الجودة من خاللالجامعة المفتوحة بوميام ، التدقيق الداخلي للكليات و ، الجامعة

ــاز بينمـــا عملـــت ، مـــن المحاضـــرات  ــام الجـــودة لـــى ع ي جامعـــة بنغـ ــدار تعمـــيم لـــدعم دور رؤســـاا أقسـ استصـ
اســتمارة ، و االحتياجــات مــن المعيــدين تحديــد ل معــاييروضــع كــ لك و  ،تحديــد معــايير للمتعــاونين، و بالكليــات 

جامعــة اســتطاعت كمــا ، مقتــرح لجنــة األخالميــات الجامعيــة والبحــف العلمــي، و تقيــيم بــرامج الدراســات العليــا
أهمهــا : بالجامعــة، ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا مــة مــن قبــل مكتــب دّ قم  ال حــات قتر الممــن ســبها تنفيــ  عــدد 
تنفيــ  و ، ةيّــ قي األقســام العلمالجــودة بالكليــات ومنسّــ أقســام مواصــفات رؤســاا تحديــد و ، إقامــة مــ تمر للجــودة

خبــراا  داد أعــ ، و واالعتمــاد متطلبــات الجــودة ل اً وفقــ  ،ورش العمــلعقــد االســتمرار فــي ، و االسترشــاديةالزيــارات 
 .االستمرار في تعميم االستبانات ، و في الجودة عن طريق التدريب الخارجي

مكتـب ضـمان الجـودة مـن المقترحـات الم قّدمـة مـن قبـل  حزمةقامت جامعة غريان بتنفي  وفي ذات الشمن  
ر عــاييواصــفات الجــودة فــي التعلــيم حســب م" م تنفيــ  ورشــة عمــل بعنــوان، أهمهــا : جامعــةالوتقيــيم األداا ب
عــــداد وكتابـــــة المراســـــالت " إ  تنفيـــــ  ورشــــة عمـــــل بعنـــــوانو م "، م "، 2015إصـــــدار  ((IISSOO99000011))  ،المواصــــفة
بشمن  مكتب ضمان الجودة وتقييم األداا بالجامعةبتنفي  مقترح وقامت جامعة المرقب "،  داريةاإل  والتقارير
ح مكتـب فيمـا  ،لجنة التقييم ال اتي تشكيل  جامعـة األسـمرية اإلسـالمّيةبال ضـمان الجـودة وتقيـيم األدااأوضـّ
زة التابعـــة لمكتـــب الجـــودة هّـــ جم  زيـــادة المرافـــق المـــن المقترحـــات، وهـــي :  عـــدد  بتنفيـــ   الجامعـــة رئاســـة ميـــام

، زة باألثـــاث الـــالزمهّـــ جم  باإلضــافة إلـــى صـــالة اجتماعــات  ،مــنح المكتـــب ثـــالث غـــرفّم تـــ حيـــف بالجامعــة 
ن الهيكل التنظيمي الجديـد قسـمين مّ تضو  ،ة بالجامعةلجود اضمان مقترح الهيكل التنظيمي لمكتب واعتماد 

ل ثّـ وتم ،ل أحـدهما فـي قسـم ضـمان جـودة الوحـدات األكاديميـةثّـ مت الجـودة بالجامعـة، ضمان تابعين لمكتب 
رح إلـــزام أقســـام الدراســـة واالمتحانـــات ، وكـــ لك تنفيـــ  مقتـــ اآلخـــر فـــي قســـم ضـــمان جـــودة الوحـــدات اإلداريـــة

بينمـا ال يوجــد لـدل مكتــب  يــة،متحانم أنمـوذج الورقـة االلّ مــع ضـرورة تســ  يـةحانالمتبتطبيـق ضـوابط الورقــة ا
ــات تنفي يـــة نتيجـــة للتغييـــر الحاصـــل فـــي رئاســـة  ة مقترحـ ــمان الجـــودة وتقيـــيم األداا بجامعـــة ســـرت أيـــّ ضـ

 .    الجامعة، وأدارة مكتب ضمان الجودة وتقييم األداا بالجامعة
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بتنفيـــ  بعـــ  رئاســـة األكاديميـــة يـــام ماألداا باألكاديميـــة قيـــيم مكتـــب ضـــمان الجـــودة وت  ي  بممم فمممي  مممي   
داا ق لضـــمان الجـــودة وتقيـــيم األســـّ ضـــمين وظيفـــة من، وتودعمهـــا ال اتيـــةإجـــراا الدراســـة  وهـــي:المقترحـــات 
  .مع بيان كافة الخصائب والمواصفات والمهام والحقوق والواجبات  ،اار بالمد 
 مكتب ضمان الجودة وتقييم األداا بجامعة بني وليد د أشار فق،  يسيتعلق بالجامعات حديثة التمسما  فيأما  
، في طـور التنفيـ  الجامعة، وهي إلى رئاسة  حالةم   ،ماهيتها دون تحديد من المقترحات مجموعة وجود إلى 
ميــام  أوضــح اإلســالمّية نوســيد بــن علــي السّ د محمّــ يّ الســّ ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا بجامعــة مكتــب  أمــا

متابعـة برنـامج الدراسـات ، و طباعـة ملفـات التقيـيمتنفيـ  :  مـن المقترحـات مثـلسلسلة تنفي  امعة برئاسة الج
مكتـب حالـة مـن قبـل لم  ، وارؤية ورسالة وأهداف الجامعةباعتماد كما قامت جامعة نالوت ، العليا ومراجعت 

مــة مــن قبــل مكتــب لم قدّ مــن المقترحــات اجملــة تــّم تنفيــ   فــي حــين، جامعــةالمان الجــودة وتقيــيم األداا بضــ 
ة، ســي لكليــة الهندســة صــبراتسّ برنــامج االعتمــاد الم  ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا بجامعــة صــبراتة وهــي : 

ــرااات األكاديميـــ و  ــل اإلجـ ــامج دليـ ــة ةواإلداريـــ  ةبرنـ ــ  ، للجامعـ ــاطع بتنفيـ ــنجم السـ ــة الـ ــت جامعـ ةوقامـ ــّ ــن  ث لـ مـ
، الئحــة التــدريب  تعــديل:  وهــي جامعــةبالداا يم األمكتــب ضــمان الجــودة وتقيــ مــن قبــل الم قّدمــة المقترحــات 
 .سيسّ وثائق االعتماد الم  ، وأنجاز جوائز الجودةوتنفي  
مـن عـدد مـن المقترحـات تنفيـ   مّ تـ  جـدابيا أنـ إ مكتب ضمان الجودة وتقيـيم األداا بجامعـة نيّ بفي المقابل  

هيئــة  ألعضــااا اســتراحات نشــاأ، و مم2019جــل للعــام ألي خطــة قصــيرة انّــ تب:  أهمهــاقبــل رئاســة الجامعــة 
، ة واالجتماعية والدينيةيّ المناسبات العلمفي ة يّ قسام العلمألادور  تفعيل، و منها المتهالكوصيانة  ،التدريس
ــ  يّ وبـــ  ــت بتنفيـ ــة الجامعـــة قامـ ــان أن رئاسـ ــة الزنتـ ــيم األداا بجامعـ ــودة وتقيـ ــب ضـــمان الجـ المقترحـــات ن مكتـ

األداا  متابعــةالجــودة و ضــمان نظمهــا مكتــب ي  رح ورشــة عمــل مقتــ فيــ  مــن قبــل المكتــب وهــي : تنالم قّدمــة 
ــة ــ  بالجامعـ ــاد الم  ، وتنفيـ ــودة واعتمـ ــمان جـ ــوطني لضـ ــز الـ ــع المركـ ــيق مـ ــل بالتنسـ ــة عمـ ــات سّ مقتـــرح ورشـ سـ

 .التعليمية والتدريبية

 
  

م( (   2211الشكل رقم ) الشكل رقم )  مُيوض  مها مكت  ضم  ُيوض  مها مكت  ضمأهم المقترحات الت  قد  ..    وتقييم األدا  لرئاسة الجامعة وتم  تنفي ها  وتقييم األدا  لرئاسة الجامعة وتم  تنفي هاان الجودان الجودأهم المقترحات الت  قد 
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                    سزؤولية أأ ـزـق بالم مزا يتعلــــ يزذها في تزّم تنف تزي  ـزـة ال سزؤولية هــــــــــم برامــج وأنشطة الجامعـــــ ـزـق بالم مزا يتعلــــ يزذها في تزّم تنف تزي  ـزـة ال هــــــــــم برامــج وأنشطة الجامعـــــ
  ::  المجتمعية والبيئيةالمجتمعية والبيئية

ضــايا الق الجــةمعومســاهمتها فــي  ،التركيــز علــى مشــاركة الجامعــات فــي تقــديم الخــدمات المجتمعيــة والبيئيــة 
مــن  مكـن أن تلعبــ  الجامعــات فـي خدمــة المجتمــع وتطـويره وتنميتــ المختلفـة يتــمتى مــن الـدور الريــادي الــ ي ي  

في تعزيـز مس ولياتها المجتمعية والبيئية سهم تومن ناحية أخرل  ة والبحثية،خالل برامجها األكاديمية والعلميّ 
 .  دة لتلك الجامعات الممارسات الجيّ ة كنحدل وتمصيل ثقافة المشاركة المجتمعي ،روح المنافسة

برامج  فنن ،فيما يتعلق بالمس ولية المجتمعية والبيئيةالتقييم  ات من خالل اإلجابات الواردة في نتائج استبانف 
ةال توجــد أ ، فمــثالً معدومــةفــي هــ ا المجــال تكــاد تكــون محــدودة إلــى الجامعــات األكاديميــة و وأنشــطة          بــرامج يــّ
ــطة ذات أأو  ــة  نشـ ــةعالقـ ــ ولية المجتمعيـ ــة،  بالمسـ ــة فـــي الجامعـــة المفتوحـ ــرت، أو البيئيـ ــة سـ ــة وجامعـ وجامعـ

وذلــك  ،توميــع مــ كرة تفــاهم مــع منظمــة الرقيــب قامــت جامعــة مصــراتة بفــي حــين  األكاديميــة،كــ لك ، و المرقــب 
فـي حـين ، المدينـةفـي حملـة النظافـة بجامعـة بنغـازي شـاركت و ، المسـتهلك لحمايـةم تمر علمي مشترك  لعقد 

اســتخدام ، و ورشــة عمــل حـول قــانون التقاعــد مــن البــرامج واألنشـطة أهمهــا :  سلســلةقامـت جامعــة ســبها بتنفيـ  
المشـاركة فـي و ، مم22001188معـرض ليبيـا الزراعـي المشـاركة فـي و ، رشفة للمواد الكيميائية في المخـازن برنامج األ

كمـا قامـت  ،رمضـان والشـروق  بـنذاعتيسبوعي أي ذاعإبرنامج ، والمشاركة في مم22001188الصالون االقتصادي 
ى، فـــن التعامـــل مـــع تالميـــ  الصـــفوف األولـــ مـــن المحاضـــرات التوعويـــة حـــول  مجموعـــة جامعـــة غريـــان بتنفيـــ  

ة الجامعــة األســمرية اإلســالميّ  رصــدت و عــدد مــن البلــديات،  فــي دارة المدرســيةإلا، و التــدريس الحديثــة ائــقطر و 
نت أكثر تحديدًا من حيـف تـواريخ المشـاركة والجهـة المسـتهدفة كا حيف ية عدد من البرامج واألنشطة المجتمع

برعايــة  "نقــ  حيــاة إنســان يلإســعافات األوليــة قــد  إتقانــك :ورشــة عمــل بعنــوان " اإلســعافات األوليــة أهمهــا : 
  فــي إدارة  EEnndd  NNoottee  ))) ) برنــامج  أقامــة دورة مهــارات اســتخدامو ، مم22001188//0011//2255كليــة الصــحة والتمــري  

اإلشــراف والمشــاركة علــى حملــة التوعيــة و  ،مم22001188//1100//0044--0033 اا مستشــفى زليــتن التعليمــيراجــع ألطبــ الم
المشــاركة فــي مشــرو  دعــم و ، مم22001188//1100//06 ســة إنســان الخيريــةبخطــر مــرض الســرطان بالتعــاون مــع م سّ 

دة جية في مـاأقامة دورة منه، و مم22001188//1100//16وتدريب عناصر من الجامعة ، المرأة الليبية في القطا  العام
نـدوة ، والتيـام بمم22001188//1122//2200--1177 ها مركـز اللغـات بالجامعـة فّـ اللغة اإلنجليزية لمرحلة الشهادة الثانوية، ن

ســات التعليميــة وعالقتــ  بالمــدخالت والمخرجــات الجامعيــة " سّ واقــع التفتــيت التربــوي والم  "  : عنوانهــا ةيّــ علم
  .مم22001199//1010//2222
ــا بالمســـ وليةو   قامـــت بعـــ  الجامعـــات حديثـــة التمســـيس بجملـــة مـــن والبيئيـــة  المجتمعيـــة فـــي إطـــار اهتمامهـ
تشـكيل لجـان مـن أعضـاا هيئـة التـدريس جامعـة بنـي وليـد بحيـف نجحـت فـي هـ ا المجـال، برامج واألنشـطة ال

بعـــ   ّ  لم األهلـــي داخـــل المدينـــة مـــن خـــالل فـــ ســـّ للعمـــل باســـم الجامعـــة فـــي رأب الصـــد  والحفـــا  علـــى ال
مخـــاطر بعـــ  التيـــام بسلســـلة مـــن المحاضـــرات التوعويـــة حـــول و ، المحلـــيت المجتمـــع النزاعـــات بـــين مكونـــا
نـــت الجامعـــة أن هـــ ا يّ بوقـــد ، امـــة ومحاربتهـــا والقضـــاا عليهـــا داخـــل المجتمـــع المحلـــيدّ الظـــواهر الســـلبية واله
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ــامج  ــة االبرنـ ــتمر طيلـ ــي السـ ــام الدراسـ ــين ، مم22001188عـ ــي حـ ــّ فـ ــة السـ ــت جامعـ ــي السّ د محمّـــ يّ قامـ ــن علـ ــيد بـ  نوسـ
حـول  أخـرل ، و عقد نـدوة حـول الدسـتور الليبـيالمس ولية المجتمعية، أهمها :  تنفي  عدد من برامجب سالمّيةاإل

 . احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، و موسم ثقافي رمضاني، و أزمة السيولة النقدية بالمصارف الليبية
بالمشـاركة جـدابيا إت جامعـة قامـ و ، ايت بل حمس  م تمر عن األمن الغ ائي في ليبيا و جامعة صبراتة وعقدت  
نــدوة عــن المخــدرات و  ،ثارهــا النفســيةآنــدوة عــن ضــغوط العمــل و سلســلة مــن البــرامج المجتمعيــة أهمهــا : فــي 
نـدوة و ، جـدابياإخبـار أمع صـحيفة بالتعاون احتفال اللغة العربية وتنظيم ، فراد ألدول(، وتمثيراتها على اا)الترام

المـ تمر األول للنهـوض بالخـدمات قامـت جامعـة الزنتـان برعايـة فيمـا ، دابياجـ إالثقـافي المركز بـ الهوية الليبيـة 
نشـاط أو برنـامج للمسـ ولية المجتمعيـة والبيئيـة لجامعـة نـالوت، وجامعـة  بينمـا ال يوجـد أيّ  ،في بلديـة الزنتـان
 .النجم الساطع

   ناك جامعات نشـطة سـاهمت والبيئة، فهوالملفت هنا أن هناك تفاوت بين مبادرات الجامعات تجاه المجتمع   
في إحداث تغيير إيجابي في النسق االجتماعي واالقتصادي والسياسي والتقني، وفـي المقابـل هنـاك جامعـات 

  .، وثالثـة لـم تسـجل أيـة مبـادرات اتجـاه المجتمـع والبيئـةإلـى المسـتول المطلـوب  لها مبادرات متواضعة لم ترق  
يتحقق االلتحام الحتيقي بين الجامعة والمجتمع البد  وحتى  وبيئتها،جاه مجتمعها  تقوم الجامعة بدورها ت ولكي

ا من إيمانها أن مس وليتها المجتمعية والبيئية هي واجب وطني قبل أن تكـون أن تقوم الجامعة بدورها انطالقً 
 . أخالقي التزام

    

 
  

م   ((  2222الشكل رقم ) الشكل رقم )  م ُيوض         تنفي ها  يما يتعلــــــق بالمس ولية المجتم ية  تنفي ها  يما يتعلــــــق بالمس ولية المجتم ية ـــة الت  تم  ـــة الت  تم  أهــــم برامــج وأنشطة الجامعــــأهــــم برامــج وأنشطة الجامعــــُيوض 
  ..  والبيئيةوالبيئية
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   يزذ هزا بتنف يزذ أهم شهائد ورسائل الشكر والتقدير التي تحّصلت عليها إدارة الجامعة لقيام هزا بتنف أهم شهائد ورسائل الشكر والتقدير التي تحّصلت عليها إدارة الجامعة لقيام
  ::  مم22001188برامج المسؤولية المجتمعية والبيئية خالل العام برامج المسؤولية المجتمعية والبيئية خالل العام 

تقــدير  يســتوجب وجــود  البيئيــةة المجتمعيــة و علــق بالمســ ولييتد اســتكمااًل للفقــرة الســابقة فــنن تتــويج أّي جهــ  
 لالتنــ  وتقدمــ  وتماســك وتطــويره  عاتقهــا مســ ولية المســاهمة فــي بنــاا المجتمــععلــى لجامعــات التــي تضــع ل

جامعـة بنغـازي  نحـت م  ، فقـد نظيـر خـدماتها تجـاه المجتمـع والبيئـة مـنح شـهائد التقـديرت  ب لك شرف التكريم و 
لت جامعـة سـبها علـى عـدد مـن عمـال الخيريـةم بنـي وليـد لألجمعية السـالمن شهادة شكر وتقدير  ، وتحصـّ
شـركة سـفير المعرفـة ، و جمعية حرائر ليبيـا الغـد لألعمـال الخيريـة سـبهاالشكر والتقدير، من شهائد ورسائل 

 .سة ملتقى فزان من أجل ليبياسّ م  ، و للتعليم والتدريب تراغن
شـهادة شـكر مـن مـدير ائل الشـكر والتقـدير أهمهـا : د من شهائد ورسـ كما تحّصلت جامعة غريان على عد  

 -جمعيـة تنزغـت لألعمـال الخيريـة ، و مكتب التعليم بمدينة الجـوش، و المعهد العالي للعلوم والتقنية بالحرابة
مكتــب التعلــيم ، و مكتــب التعلــيم ببلديــة الحوامــد ، و منظمــة شــباب ســيناون للعمــل التطــوعي، و ببلديــة الحرابــة

شـهادة شـكر وعرفـان مـن العديـد مـن  ((2288))عدد نما رصدت الجامعة األسمرية اإلسالمّية بي ،ية الشتيقةببلد 
خــالل المجتمعيــة والبيئيـة المسـ ولية وأنشــطة بـرامج أو إشـرافها علــى ســات نتيجـة تنفيــ ها سّ المنظمـات والم  

 .  مم22001188العام 
لت علــى عــدد مــن شــهائد فــي حــين   مجموعــة الشــكر مــن  التقــدير ورســائلبّينــت جامعــة المرقــب أنهــا تحصــّ

نـادي ، و ورام الخمـسمستشـفى األ، و مستشفى السـكر، و الخمس يالمجلس البلد م ّسسات مجتمعية أهمها : 
لت علـى صـّ تحأوضـّحت األكاديميـة أنهـا قـد ، و ثي الرياضـي الخمـسانادي الحـار ، و الري  الرياضي الخمس

نشطة ذات العالقة ألوا الفعاليات ديد من شاركتها في العو مأيها نّ و تبأمن الرسائل نتيجة الستضافتها  عدد 
  .بالخدمة المجتمعية

بـالرغم مـن عـدم  رسم ئ  شمكر وتيمديرعلم   ج نعمة النربمب وااك دينيمة صمو  ولن  أ  نستغرب هن   
ة أنشــطة أو بــرامج فيمــا يتعلــق بالمســ ولية المجتمعيــة هــ ا يجعلنــا نتســاال عمــا إذا كانــت تلــك ، ميامهمــا بميــّ

بتقــديم  الــم تلتزمـ  جامعــة المرقـب واألكاديميـة أن مأ عبــارة عـن مجاملـة مجتمعيــة وحسـب، لشـهائد والرسـائلا
 .المجتمعية والبيئية مس وليتهاإجابة واضحة ووافية بخصوص 

رسـائل شـكر علـى وأما فيما يتعلـق بالجامعـة المفتوحـة، وجامعـة مصـراتة وجامعـة سـرت فمنهـا لـم تتحصـل  
  .لديها في  برامج المس ولية المجتمعية والبيئيةتن دية أو انعداممحدو وتقدير بسبب 
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د بـن علـي الّسنوسـي اإلسـالمّيةوبخصوص ا  ّيد محمـّ عـن  لجامعات حديثة التمسيس فقد كشـفت جامعـة السـّ
لت علــى عــدد كبيــر مــن شــهادة شــكر وتقــدير مــن هيئــة األوقــافاســتالمها  ، أمــا جامعــة إجــدابيا فقــد تحصــّ

منظمة الليبيـة ، والشركة الخليج للنفطو  ،جدابياإخبار أمن صحيفة همها : الشكر والتقدير أ  الشهائد ورسائل
، وم نحــت محمــد المقريــ إمستشــفى الشــهيد ، و التجمــع الليبــي للتنميــة المكانيــة، و دة والبيئــةدّ للطاقــات المتجــ 

ر شـهادة شـكالزنتان  جامعة واستلمت ، نادي البريقة الرياضيجامعة النجم الساطع شهادة شكر وتقدير من 
  .على أول م تمر علمي للبلدية للنهوض بخدماتهاها وتقدير من بلدية الزنتان إلشراف

فيمــا لــم تتحصــل جــامعتي بنــي وليــد وصــبراتة علــى أي شــهائد شــكر وتقــدير بــالرغم مــن ميامهمــا بــبع   
 . ائل شكر وتقديرفي حين ال تمتلك جامعة نالوت أّية شهائد أو رس األنشطة والبرامج المجتمعية،

 
م   ((2233))رقم رقم الشكل الشكل  م ُيوض  لم عليها إدار  الجامعة لقيامها بتنفي  أهــــــــــم أهــــــــــم ُيوض  لم عليها إدار  الجامعة لقيامها بتنفي  أهم ههائد ورسائل الشكر والتقدير الت  تحص  أهم ههائد ورسائل الشكر والتقدير الت  تحص 

  ..مم22001188برامج المس ولية المجتم ية والبيئية خالل العام برامج المس ولية المجتم ية والبيئية خالل العام 
 

    بمخرجات بمخرجات   ذات العالقــــــــــةذات العالقــــــــــة  أهم البرامج واألنشطة التي تّم تنفيذها م  جهـــــــات سوق العملأهم البرامج واألنشطة التي تّم تنفيذها م  جهـــــــات سوق العمل
  ::  الجامعةالجامعة
ا علــى العالقــة التفاعليــة  ، فــنن هنــاك مجموعــة مــن األنشــطة والجامعــةبــين ســوق العمــل  والتكامليــة تمسيســً

والبـــرامج التـــي تقـــام بـــين الطـــرفين فـــي إطـــار التعـــاون والتنســـيق المســـتمر لتســـتطيع مخرجـــات الجامعـــات 
ال وأيجــابي فـي عمل ومــا تبـين لنــا مـن خــالل اســتقراا المجتمـع،  يــات البنـاا والتنميــة فــيالمسـاهمة بشــكل فعـّ

يطاليـــة إلا "ينــي"إ تعــاون بـــين الجامعــة وشـــركة اتفاميــةتوميـــع ميــام جامعـــة بنغــازي ب نتــائج اســتبانات التقيـــيم
 "بوكـوني"ب الرعاية الصحية من خالل جامعة ّص في تخ اطالبً   ((3300)عليا لعدد الدراسات اللتمويل برنامج 
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ها بمنهــا نفــّ ت عــدًدا مــن البــرامج واألنشــطة مــع جهــات ســوق العمــل لكنهــا لــم ، وبّينــت جامعــة ســبطاليــةياإل
دورة ، و نترنـت أساسيات الحاسـوب واإلت وضح ماهية تلك الجهات وعالقتها ببرامج الجامعة، والبرامج هي : 

جامعــة غريــان  اســتطاعت و ، لكترونيــةإلســجالت الطبيــة ا، والأخالميــات المهنــة، و العّــ الف االتصــالمهــارات 
 اســتهدفت (، بالتعــاون مــع حاضــنة أعمــال الجبــل الغربــي،  لقــاافــن العــرض واإل : ) محاضــرة بعنــواننفيــ  ت

  ..مم22001188الفائزين في مسابقة غريان ألفضل فكرة مشرو  للعام 
مرقـب، : الجامعة المفتوحة، وجامعـة مصـراتة، وجامعـة سـرت، وجامعـة الأما بالنسبة لبتية الجامعات وهي 

عالقــة الة بــرامج أو أنشــطة مــع جهــات ســوق العمــل ذات يّــ أ ال توجــد لــديها اإلســالمّية،والجامعــة األســمرية 
  .التعليمية، وك لك الحال بالنسبة لألكاديمية مخرجات الب
بتنفيــ  عــدد مــن البــرامج واألنشــطة مــع جهــات ســوق العمــل قامــت بعــ  الجامعــات حديثــة التمســيس بينمــا  

ــيم تعــاون مــعامعــة بنــي وليــد بالقامــت ج فمــثالً  قــة بــالتعليم لّ نجراا وتنظــيم ورش العمــل المتعبــ  ،مرامبــة التعل
ــيخ وتـــوطين المشـــروعات ، كمـــا قامـــت ق التـــدريسائـــ وتطـــوير طر  ــاول آليـــات ترسـ ــديم بـــرامج وأنشـــطة تتنـ بتقـ

العمــل، ونفــّ ت جامعــة الزنتــان عــدًدا مــن البــرامج واألنشــطة مــع جهــات  ،الصــناعية منهــا ةً الصــغرل وخاصــ 
مستشــفى ، وبــرامج تدريبيــة مــع مطــار الزنتــان، وبــرامج مــع ميــداني مــع بلديــة الزنتــان بــرامج تــدريب منهــا : 

فــي  ،المختصــة فــي الشــبكات  " السيســكو" وبــرامج تــدريب معتمــدة مــن شــركة ، الحــوادث والجراحــة بالزنتــان
ــين ــً دّ قـــ  حـ ــبراتة مقترحـ ــة صـ ــاق امت جامعـ ــي نطـ ــة فـ ــديات الواقعـ ــن البلـ ــدد مـ ــى عـ ــمن إلـ ــة؛ بشـ ــة  الجامعـ دراسـ
العمل سوق صات التي يحتاج ّص اجات سوق العمل من الخريجين والعمل على وضع خطة تهتم بالتخاحتي
 .تطويرهاإلى 
د يّ جامعـة السّـ  :مثلتتعلق بربط المخرجات التعليمية بسوق العمل برامج  ةأيّ  اآلخر بع  اللك تميال بينما  
    .جدابياإالساطع، وجامعة ، وجامعة النجم جامعة نالوت و ، اإلسالمّية نوسيد بن علي السّ محمّ 
 فنننـا ،أهمية التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتمهيـل وتـدريب الخـريجين عن في ه ه النقطة نتحدث وأذ  

توظيفها أو إسـناد عند من المخرجات  ضمن االستفادةالبرامج المشتركة تو ن كد على أن مثل تلك األنشطة 
 . ةبشكل يخدم التنمية المجتمعيا األدوار إليه
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م أهم البرامج واألنشطة الت  تم  تنفي ها مع جهـــــــات سوق العمل عات العالقــــــــــة بمخرجات   2244الشكل رقم ) الشكل رقم )  م أهم البرامج واألنشطة الت  تم  تنفي ها مع جهـــــــات سوق العمل عات العالقــــــــــة بمخرجات ( ُيوض  ( ُيوض 
  ..  الجامعةالجامعة

    ــدة التــي قـــام المكــتب بإنجـازهاــدة التــي قـــام المكــتب بإنجـازهايّّيأهــم الممارســــات الجأهــم الممارســــات الج  ::  
نشــطة وبــرامج ومشــاركات مكاتــب ضــمان واستعرضــنا خاللهــا أ   والتحليــلاعتمــدنا فيهــا الوصــ  بعــد رحلــة 

متمرجحين بين مد وجزر في أداا تلك المكاتب لنصـل إلـى الضـفة األخـرل ة وتقييم األداا بالجامعات الجود 
 يمكـن عـرض و ، دة مـن أجـل نشـر وتمصـيل ثقافـة الجـودةمن ممارسات جيّ  المكاتب ما جادت ب  تلك  وننهل

 : على النحو التالي دةالجيّ  تلك الممارسات 
دة فـي عقـد سلسـلة مـن يّـ رصـد أهـم ممارسـات  الج ::الجامعـة المفتوحـةالجامعـة المفتوحـةالجـودة وتقيـيم األداا بالجـودة وتقيـيم األداا ب  مكتب ضـمانمكتب ضـمان    --

 .المحاضرات التوعوية حول أهمية الجودة وضمانها في الجامعة
اسـتبانة : تنفيـ  فـية د يّ الج  ممارساتصر مجموعة ح: جامعة مصراتةجامعة مصراتةوتقييم األداا بوتقييم األداا ب  الجودةالجودة  مكتب ضمانمكتب ضمان  --
رات رّ تقيـيم المقـ ، و استبانة تقيـيم الطالـب لعضـو هيئـة التـدريس، و ى أداا الكليات الجامعيةعل الب الط ىرض
لكترونـي إلالملـ  ا، وأنجـاز ةيّـ دليـل األقسـام العلم، و نتهـاا الفصـل الدراسـيباة من قبل أسات ة المـادة يّ الدراس

 .ة الصادرة عن الجامعةيّ مت العلالّ تقييم المج، و ةيّ المساند لألقسام العلم
االسـتمرار  : دة أهمهـايّ من الممارسات الج اعددً  سّجل ::  سرت سرت   الجودة وتقييم األداا بجامعةالجودة وتقييم األداا بجامعة  مكتب ضمانمكتب ضمان  --

قدمها ت  وتحسين البرامج التي  ،للتمكيد على تطبيق جودة اإلداريةجتماعات التقابلية مع الوحدات الافي عقد 
تنفيــ  ورش عمــل للتعريــ  و ، بالكليــات قي الجــودة مــع منسّــ  ةيّــ د اجتماعــات دور عقــ فــي االســتمرار و ، الجامعــة

ة ومنــدوبي ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا يّــ بالدراســة ال اتيــة ومعــايير الجــودة اســتهدفت رؤســاا األقســام العلم
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شــاا ن، وأبالجامعــات  اإلداريــةة اإلجــرااات لجميــع الوحــدات لّــ د أاســتكمال نحــو  يالســعو ، اإلداريــةبالوحــدات 
 .نجليزيةة اإللكتروني للجامعة باللغالموقع اإل

ــيم األداا بجامعـــة   مكتـــب ضـــمانمكتـــب ضـــمان  -- ــة الجـــودة وتقيـ ــيم األداا بجامعـ ــازي الجـــودة وتقيـ ــازي بنغـ ــات تمحـــورت  ::  بنغـ ــة  :فـــي دة يّـــ الج  ممارسـ وجـــود الرؤيـ
مراجعـة معـايير الجـودة ، و العمـل بـروح الفريـقبالجامعـة، و  ةيّـ الكليات واألقسـام العلم ج لّ لوالرسالة واألهداف 

تنفيــ  بعــ  البــرامج واألنشــطة، و لجــودة بالكليــات اجتماعــات رؤســاا أقســام اســتمرار فــي عقــد ، واالبالكليــات 
   .قي فرق الجودة لمناقشة الخطط التنفي يةعقد اجتماعات مع منسّ و 
نشـر  : أهمهـالعـل  دة يّـ مـن الممارسـات الج اد عـددً دّ حـ : : سـبهاسـبها  الجـودة وتقيـيم األداا بجامعـةالجـودة وتقيـيم األداا بجامعـة  مكتب ضمانمكتب ضمان  --
رات االسترشادية لجميع كليات الجامعـة الواقعـة فـي الزيا، و التسّوق اإللكتروني، و إللكترونيتوعية بالموقع اال

 . مرزق  ،غات  ،سبها ي،أوبار  ئ،الشاط : بلديات الجنوب منها
تطبيـق االسـتمرار فـي فـي : أهم ممارسات  الجّيدة  بّين ::غريانغريان  الجودة وتقييم األداا بجامعةالجودة وتقييم األداا بجامعة  مكتب ضمانمكتب ضمان  --

ة يّ رات الدراسـ رّ عداد نمـوذج لتقيـيم المقـ أ ميم و تص، و للجامعة تجاه المجتمع المحليجتمعية الملية  و مبدأ المس
  .مم22001199للعمل ب  خالل العام الجامعي 

نشـــر ثقافـــة الجـــودة فـــي دة يّـــ الج  ممارســـات زت كّـــ تر  ::المرقـــب المرقـــب الجـــودة وتقيـــيم األداا بجامعـــة الجـــودة وتقيـــيم األداا بجامعـــة   مكتـــب ضـــمانمكتـــب ضـــمان  --
 .وممارستها من خالل لجان التقييم ال اتي

دة التـي  بـّين ::مرية اإلسـالمّيةمرية اإلسـالمّيةالجامعة األسالجامعة األسالجودة وتقييم األداا بالجودة وتقييم األداا ب  تب ضمانتب ضمانمكمك  -- عـدًدا مـن الممارسـات الجيـّ
مكتــب مــع تبــادل الخبــرات ، و لتقيــيم واقــع الجــودة بكليــات الجامعــة اســتطالعيةإجــراا دراســة : وهــي  بهــا قــام

قي سّــ ( لمنســاعات تدريســيةســاعات تدريســية  66دل دل بــ بــ فعيــل المقابــل المــادي )وتبجامعــة مصــراتة، ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا 
 . الجامعةبة، دعًما إلنجاز أعمال الجودة يّ ألقسام العلموحدات الجودة با

  .دةيّ ممارسات ج ةأيّ  لم يرصد   ::األكاديمية الليبية للدراسات العليااألكاديمية الليبية للدراسات العلياالجودة وتقييم األداا بالجودة وتقييم األداا ب  مكتب ضمانمكتب ضمان  --
أنجزتهـا دة التـي يّـ مـن الممارسـات الج اعـددً  رصـدت  بع  الجامعـات حديثـة التمسـيسالسياق ذات  فنن  فيو 

 :وكانت على النحو التالي الجودة وتقييم األداا بها،مكاتب ضمان 
 :مجموعــة نقــاط أهمهــا دة فــييّــ الج  ممارســاتحــدد حــدد   ::بنــي وليــد بنــي وليــد الجــودة وتقيــيم األداا بجامعــة الجــودة وتقيــيم األداا بجامعــة   مكتــب ضــمانمكتــب ضــمان  --

، الســـتمرار فــي نشــر ثقافــة الجـــودةاو  ،ةيّــ قي وحــدات الجــودة باألقســام العلمســـّ ة مــع منيّــ عقــد اجتماعــات دور 
بعــ  وضــع آليــة تواصــل مــع خريجــي و لعــدد مــن كليــات الجامعــة،  االســتطالعيةات الدراســ تنفيــ  بــرامج و 

  .الكليات 
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مـن  اعـددً  سـّجل :اإلسـالمّيةاإلسـالمّية  نوسـينوسـيد بـن علـي السّ د بـن علـي السّ د محمّـ د محمّـ يّ يّ السّـ السّـ   الجـودة وتقيـيم األداا بجامعـةالجـودة وتقيـيم األداا بجامعـة  مكتب ضمانمكتب ضمان    --
تقريـر عـن ، و تيـةورش عمـل بخصـوص الدراسـة ال اوالتيـام بـ  ،الدراسة ال اتيةعداد إ  :دة منهايّ الممارسات الج

 .تعديل برامج الدراسات العليا
في  االبد : دة أهمها يّ ممارسات الجحصر عدًدا من ال:  نالوت نالوت الجودة وتقييم األداا بجامعة الجودة وتقييم األداا بجامعة   مكتب ضمانمكتب ضمان  --

ــة الجـــودة نشـــر  ــين ثقافـ ــّ منبـ ــة، و سـ ــد قي الجـــودة بالجامعـ ــد تمســـيس مكفـــي ا البـ ــة، وتحديـ تـــب الجـــودة بالجامعـ
 .خطط التنفي ية لتطبيقهاوضع الفي والبدا األولويات 

بعـ  اإلشـكاليات  لّ حـ دة فـي يّـ ن أهم ممارست  الجيّ ب ::صبراتةصبراتةالجودة وتقييم األداا بجامعة الجودة وتقييم األداا بجامعة   مكتب ضمانمكتب ضمان  --
المعايير التـي  ة بالكليات وفقيّ رات الدراسرّ ة التدريس فيما يخب المقئوأعضاا هي التي تحدث بين الطالب 

 .والتدريبيةسات التعليمية سّ واعتماد الم   وصي بها مركز ضمان الجودةي  
دة  ::الـنجم السـاطعالـنجم السـاطعالجودة وتقييم األداا بجامعـة الجودة وتقييم األداا بجامعـة   مكتب ضمانمكتب ضمان  --  العمـل علـى فـيزت تركّـ أهـم ممارسـات  الجيـّ

 .يقةووث آلية ((6565) يحوال سيسّ ليات والوثائق الخاصة بمعايير االعتماد الم  آلاستكمال ا
اســتبانة لتقيــيم  إعــداد  دة فــيثلــت ممارســات  الجيّــ تم  ::  جــدابياجــدابياإإالجــودة وتقيــيم األداا بجامعــة الجــودة وتقيــيم األداا بجامعــة   مكتــب ضــمانمكتــب ضــمان  --

ــس الجامعـــة ــوذج مو ، وأ اجتماعـــات مجلـ ــداد نمـ ــهل دراســـت  حـــّ عـ ــة ليسـ ــائي لالمتحانـــات النهائيـ ــر النهـ د للتقريـ
 .ا وتنتيحهايً متابعة الخطة شهر ، و والمقارنة

عمل حول عقد ورش  دة فييّ الج  أهم ممارساتت لّ تج ::الزنتانالزنتانوتقييم األداا بجامعة وتقييم األداا بجامعة الجودة الجودة   مكتب ضمانمكتب ضمان  --
التنسـيق مـع مركـز ضـمان جـودة و  ،ستراتيجي والدراسة ال اتيةمفاهيم الجودة في التعليم العالي والتخطيط اإل

تخصـيب ، و اد عمل وكل ما يخـب بـرامج االعتمـ الفي تنسيق ورش والتدريبية سات التعليمية سّ واعتماد الم  
وضـع بـرامج وخطـط لتنميـة ، و لكترونـي للجامعـةاإلعلى الموقـع لمكتب ضمان الجودة وتقييم األداا مساحة 

 .قدرات أعضاا هيئة التدريس
دة الصورة اإليجابية التي نراها على صـعيد الممارسـات من رغم بال، أن  لة القول في ه ا المقامفمن نا  الجيـّ

لجـودة سـهم فـي تحقيـق الهـدف المنشـود مـن التحسـين المسـتمر لالتـي ت  األداا  ضمان الجودة وتقيـيم لمكاتب 
  .مكاتب تلك  لّ يلوح في أفق ج  مازال يات والمعوقات وضمانها، إال أن هاجس العديد من التحدّ 

  ات التي منعت مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة من تنفيذ ات التي منعت مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة من تنفيذ ييأهم المعوقات والتحّدأهم المعوقات والتحّد
  ::افهافهمهامه وتحقيق أهدمهامه وتحقيق أهد

مان الجـودة وتقيـيم األداا حـول األسـباب مـن االسـتبانة حاولنـا إبـراز اتجاهـات مكاتـب ضـ  التسـاؤل في ه ا 
 .اوتحقيق أهدافه االتي تمنع تلك المكاتب من تنفي  مهامهيات تحدّ العراقيل و الالدافعة لبروز 
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معــات واألكاديميــات، فــي حــين كــل األســباب والموانــع الموجــودة داخــل أســوار الجا المعوقــات المعوقــات ببقصــد هنــا قصــد هنــا ي  ي  و و   
ــدّيات  ــدّيات ي قصـــد بالتحـ ــع ال ي قصـــد بالتحـ ســـوف و  ،الجامعـــات واألكاديميـــات تـــي تـــمتي مـــن خـــارج أســـوار كـــل األســـباب والموانـ

 الجـــودة وتقيـــيم األداا بالجامعـــات مـــديري مكاتـــب ضـــمان مـــا التمســـ   علـــى إبـــراز هـــ ا الســـياق حـــرص فـــين
ات التـــي واجهـــتهم فـــي تنفيـــ  مهـــامهم وتحقيـــق يوالتحـــدّ  معوقـــات واألكاديميــات الليبيـــة الحكوميـــة حـــول أهـــم ال

هنا قـد ال يسـمح المجال يات؛ فوالتحدّ  معوقات الدون الخوض في تفاصيل تلك  ،ناطة بمكاتبهمم  األهداف ال
 :      يات إلى التاليوالتحدّ  معوقات التصني  تلك  مّ ها، وعموًما تبمناقشة جميع عناصر 

 :ماليةيـات وتحد  معوقــات  --

 ات ألداا الجامعــ تــب ضــمان الجــودة وتقيــيم اكاالماليــة لتنفيــ  مهــام وأهــداف مالمصــادر  حّ شــ   وأنقــب  --11
 .واألكاديمية

     ةً معـــايير االعتمـــاد وخاصـــ تطبيـــق تعـــارض القـــانون المـــالي للدولـــة مـــع أوجـــ  الصـــرف المطلوبـــة علـــى  --22
 .والبرامجي سيسّ االعتماد الم  ب يما يتعلقف
فــي  تـدنيأدل إلــى األمــر الـ ي  وضـمانها،الجـودة بـرامج وأنشــطة بتطبيــق  فـينلّ للمك عـدم وجـود حــوافز --33
 .(والحوافز المالية والمعنوية آت المكاف )قلة تنفي  ت العمليا

 :ةـبشرييات وتحد  معوقــات   --

 .االفتقار إلى العدد الكافي من العاملين الم هلين والمدربين والمهرة، في برامج الجودة وضمانها --11
تركيـز ، حيـف أصـبح هنـاك بع  رؤسـاا أقسـام الجـودة بالكليـات لقدرات الو ات مكاناإلوضع   قصور --22

 .(والتدريب برامج الصقل  قلة) دون غيرها التيام ببع  اإلجرااات الروتينيةعلى 
ــاا   --33 ــر رؤسـ ــام أتغيـ ــدات قسـ ــتمر ووحـ ــكل مسـ ــودة بشـ ــدل) الجـ ــال  دوران  معـ ــود (عـ ــتت الجهـ ــى تشـ ؛ أّدل إلـ

بـرة الكافيـة قين الـ ين لـيس لـديهم الخسّـ المن تكليـ  العديـد مـن نـتج عـناز أعمال الجـودة، كمـا المب ولة إلنج
 .برامج وأنشطة بالشكل المطلوب والمناسب نجاز التمخر في إ

وســاط التياديــة بالجامعــات واألكاديميــات، ســواا علــى المســتول وضــمانها فــي األ ضــع  ثقافــة الجــودة --44
عـــدم االقتنــا  بــنجرااات الجــودة وعــدم وجــود الـــدعم ممــا أدل إلــى  إلداري،األكــاديمي، أم علــى المســتول ا

اعتنــاق الجــودة  عــدم) بــرامج الجــودة وضــمانهاضــع  تطبيــق نتــائج كــل ذلــك مــن  ، فكــانة الفاعلــةوالمســاند 
 .(كمنهاج عمل

 .الجامعات(بع   )في ينرّ قاال تدريسالة معضاا هيمحدودية عدد أ   --55
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 : إداريـة يـاتوتحد   معوقـات  --

 .(المقيتة )البيروقراطيةالتقليدي لإدارة ومقاومة التغيير  ك بالنمطسّ الروتين والتم --11
ا عتبــة بــداًل مــن أن يكــون حــافزًا لتشــجيع مــديري مكاتــب ضــمان  --22 عــدم االســتقرار اإلداري ي شــكل أحيانــً

 .الجودة وتقييم األداا إلتمام مهامهم وأنجاز أهدافهم
بالوحــــدات وضــــمانها التخاذهــــا منهــــاج عمــــل خاصــــة بــــالجودة  وقــــوانين م لزمــــة ريعات عــــدم وجــــود تشــــ  --33

 .اإلدارية
ا   أغلبيـة تفتقـر  --44 أعـ ار الجامعـات لوجـود خطـة إسـتراتيجية لكلياتهـا، وأن وجـدت تلـك الخطـط فهنـاك دائمـً

 .هاتنفي   إمكانيةمتواصلة حول 
        األكاديميــة،  ســواا أكانــت  ،الدميقــة والمحدثــة ةوفر البيانــات الالزمــ يــ  عــدم وجــود نظــام معلومــات كــ ا  --55
 .() ضع  منظومة االتصال الرسمي بيةأم الطال اإلداريةأم 
 ضـمان تـب امكيـ  ثر بشـكل سـلبي علـى ميـة، يضع  درجة التعاون المتبـادل بـين أطـراف العمليـة التعل --66

 .فايات بك مأداا مهامه ات والكليات فيالجودة بالجامع
ديميــات اإلداريــة لمكاتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا بالجامعــات واألكاختصاصــات ضــوح االو عــدم  --77

وثر علــى عـــدم مشــاركتها الليبيــة الحكوميــة  )كاختيـــارفــي اتخــاذ القــرار مــع اإلدارات العليــا ، األمــر الــ ي يــ 
 .(قي الجودة بالكليات سّ من
ــّ عـــدم وجـــود من --88 ــام العلمسـ الجـــودة ضـــمان فـــي الهيكـــل التنظيمـــي لمكتـــب ة للكليـــات يّـــ قي الجـــودة باألقسـ

ومنحـ  المجـال  ،كليات الجامعـةمع عيق عملية تواصل  ي  يس إدارة مكتب ول، مع استمرار تسمية البالجامعة
 .لعملل

 :وتقنيةفنية  معوقـات وتحد يـات --

سـات التعليميـة سّ المركز الوطني لضمان جودة واعتمـاد الم  من قبل تقييم المتابعة و التواصل و الغياب   --11
 .والتدريبية

قي ســـّ شـــجع منال ت  وكثـــرة عـــددها والتـــي بـــدورها  ،ةتعقيـــد المعـــايير التـــي يعتمـــدها مركـــز ضـــمان الجـــود  --22
تحتيقهـا؛ نظـًرا لعمـق الفجـوة بـين مسـتول المعـايير المطلوبـة للعمـل علـى ة يّـ الجودة بالكليات واألقسام العلم
 .ةيّ وواقع الكليات واألقسام العلم
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فــي عــدم المتمثلــة وتقيــيم األداا باالحتياجــات الضــرورية  ضــمان الجــودة بعــ  مكاتــب  تجهيــز عــدم --33
دم وجـود أجهـزة عـ )وأجهزة الحاسـب اآللـي وملحقاتهـا  ،قسام الجودة بالكليات أر مكاتب مستقلة لرؤساا يتوف

 .(اإلمكانات التقنية الحديثة -العرض 
 . األداا بالكليات لبرامج وأنشطة الجودةتفرغ رؤساا أقسام ضمان الجودة وتقييم  عدم --44
عــدم ربــط المكتــب والكليــات باالتصــاالت الحديثــة و مــة بالمكتــب، وســائل االتصــاالت الالز  رتــوفعــدم   --55

ا ا ودوليًـ الجـودة بكليـات الجامعـة مـن ناحيـة، والجامعـات المنـاظرة محليًـ ضمان مكاتب  مديري للتواصل مع 
 .ل من ناحية أخر 

  .الجودة وضن نه رانج ببعض ب ه وربط ةبع اإللكترونياالنو تفعيلعدم   --66
بنشــاط الجــودة بالوحــدات  المرتبطــة المعلومــات  جميــع وتنظــيم كامــل لتســجيل معلومــات  نظــام غيــاب   --77

 .(إدارة المعلومات والبيانات  )ضع اإلدارية بالجامعة 
ع دائــرة اإلشــراف ي  ا عــن مركــز إدارة الجامعــة ممــ  -فــي بعــ  الجامعــات  -الكليــات بعــ  تباعــد   --88 وســّ

 .ويضعفها
 :أخــرى اتيوتحد   معوقـات  --

عــــدم االســـــتقرار اإلداري ، ممــــا أدل إلـــــى ســــات الدولـــــةسّ فـــــي م  الحكــــومي  االنقســـــامالــــة اســــتمرار ح --11
 .الفساد اإلداري والماليتفشي حاالت واالقتصادي واألمني، و 

فاعلــة تقــوم باإلشــراف والتوجيـــ   -ة التعلــيم ربمــا تكــون إدارة تابعــة لــوزار  - مركزيــةوجــود جهــة  عــدم --22
 . ات والدعم لمكاتب ضمان الجودة بالكلي

طـــال  علـــى صـــة، واإلّص فـــي المراكـــز المتخ ةً ّح الصـــرف علـــى التـــدريب الـــداخلي والخـــارجي خاصـــ شـــ   --33
 .دة لدل الجامعات المناظرةيّ الممارسات الج

مـن ذات طبيعـة خاصـة بـالعلوم  -ة إلسالميّ مثل الجامعة األسمرية ا –ات الجامعبع  تغير طبيعة  --44
؛ أدل إلى الحكومية صات المختلفة كغيرها من الجامعات الليبيةّص ة إلى جامعة تضم جميع التخاإلسالميّ 

ــدة بتخ ــاا كليـــات جديـ ــم وأنشـ ــتراتيجية الجامعـــةإصـــات مختلفـــة اســـتوجبت تغييـــر ّص ضـ ــر  ،سـ ــالي تغييـ وبالتـ
 . )حالة خاصة( جامعةالجودة بالضمان  الخطط التنفي ية لمكتب 
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    حززة صززيات المقتر حززةالتو صززيات المقتر ـززـذ   التو لززى ه لزّزب ع ـززـذ للتغ لززى ه لزّزب ع قززـات و للتغ قززـات والمعو سززين يززيززالتحّدالتحّدالمعو مززواطن التح سززين ـات )  مززواطن التح ـات ) 
 ::  ((  ومقترحات التطويرومقترحات التطوير  --المستقبليةالمستقبلية

التوصــيات حاول أن ننشــد بعــ  و فنننــا ســن   ،يات مــن خــالل العــرض الســابق لمجموعــة المعوقــات والتحــدّ  
مكاتــب ضــمان  ومــدير  مجموعــة اآلراا والمقترحــات التــي قــدمهاالمقترحــات التــي ســتكون بمثابــة حوصــلة لو 

التــي مــن شــمنها معالجــة مــواطن الضــع ، وتعــزز مــواطن و  ةبالجامعــات واألكاديميــ  الجــودة وتقيــيم األداا
  :، وهيةالمقترح التوصيات رصد عدد من  مّ القوة، وتدفع نحو إنتاج المزيد من الممارسات الجّيدة، حيف ت

 واألكاديميــات  ،الجامعــات الجــودة وضــمانها بدعــم رؤيــة شــاملة لــوزارة التعلــيم بشــمن الحاجــة إلــى وجــود   ▪
 .الليبية الحكومية

  الجــودة بالجامعــات والكليــات ضــمان تــنظم آليــات عمــل مكاتــب وتشــريعات إصــدار لــوائح الحاجــة إلــى   ▪
  . جعل الجودة منهاج وأسلوب عملفي سهم ت  ، لواألكاديميات 

مهمتــ  رســم  ،واألكاديميــات الليبيــة الحكوميــة الجامعــات علــى مســتول كــل  تشــكيل فريــق عمــل للجــودة  ▪
تتفاعــل متكاملــة نظومــة م ، يكــون عملــ  وفــقالجــودة وضــمانهاتقــديم المشــورة والخبــرة لتطبيــق و السياســات 
  .التناغم واالنسجام والتوازن فيما بينها لخلق حالة منية د الموارد البشرية والمااإلمكانيات و فيها 

 تكـــون ، وميـــةالحك بشـــمن اعتمـــاد الجامعـــات واألكاديميـــات الليبيـــة ســـتراتيجيةجـــة إلـــى وجـــود خطـــة إالحا  ▪
 . وزارة التعليم إلستراتيجيةمنبثقة وموازية 

مــــن خــــالل اســــتخدام وســــائل التواصــــل  هــــاوكلياتات البيانــــات بــــين الجامعــــ المعلومــــات و تحســــين تــــدفق   ▪
ومحدثــة  دميقـة مركزيـةبيانـات قاعـدة  بنـاا، و كليـات الجامعــة( للتواصـل مـع لكترونـيالبريـد اإللكترونـي )اإل

تطـوير إلـى جانـب تفعيـل و  ،لالسـتفادة منهـا فـي تطبيـق ومراجعـة معـايير الجـودة سـةسّ كل م  على مستول 
ة، واعتبارهــا أحــد الم شــرات المــ ثرة فــي تفعيــل وأنجــاح بــرامج وأنشــطة الجــودة وضــمانها قــع اإللكترونيــ امو ال

 .اديميات في الجامعات واألك
هنــــاك دورات إلزاميــــة  ن تكــــون ، وأ( تــــدريب ، و ورش عمــــل ) نشــــر ثقافــــة الجــــودة بشــــكل أكبــــر وأعمــــق  ▪

ــاا ــور ألعضـ ــوظفين الحضـ ــدريس والمـ ــة التـ ــادات، حيـــف هيئـ ــتول التيـ ــى مسـ ــ لك علـ ــرامج ن أ، وكـ ــل بـ تفعيـ
ا الجــــودة يتطلــــب وأنشــــطة  يم، ورؤســــاا وجــــود إرادة حتيتيــــة للتغييــــر والتطــــوير مــــن قبــــل وزارة التعلــــ أساســــً

 . الجامعات، واألكاديميات وعمداا الكليات 
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، تكـــون بنودهـــا واألكاديميـــات  بـــرامج وأنشـــطة الجـــودة وضـــمانها فـــي الجامعـــات ميزانيـــة خاصـــة ل تحديـــد   ▪
 تطــوير متطلبــات  ، تتســم بالمرونــة بحيــف يمكــن تحــديثها وتطويرهــا لتنســجم مــعوأبوابهــا واضــحة ومحــددة

 . اعتماد مبدأ المساالة المالية إلى ةً إضاف ،التعليمية رامجالب
مسـتواها تحديـد و  ،الحكوميـة الليبيـةواألكاديميـات الجامعـات  ة بشمن تقييمرير سنوياتقالحاجة إلى وجود   ▪

  . الجودة واالعتماد  من حيف االلتزام بمعايير
تبــادل ضــمانها، و بشــمن تطبيــق بــرامج الجــودة و  عضــهاببالتمســيس مقارنــة الجامعــات حديثــة العمــل علــى   ▪

   .دةيّ الممارسات الج
تتبع واألكاديميات  و إدارات داخل الجامعات أز الجودة بحيف تصبح مراكضمان ى مكاتب مّ سم  تعديل   ▪

 .التعليم من الناحية الفنيةلوزارة 
       ، الطــــالب ، أو ة التــــدريسمأعضــــاا هيــــ ســــواا العمليــــة التعليميــــة أطــــراف مشــــاركة مــــن جميــــع تشــــجيع ال  ▪
 .برامج وأنشطة الجودة وضمانهافي ، الموظفينو أ
للقائمين على تطبيق بـرامج وأنشـطة الجـودة (، ةوالمعنوي يةالماد الحوافز والمكافآت تقديم الدعم الكافي )  ▪

ــز  ، والحاجــة إلــى أحســن وجــ  ىفــين بهــا علــ لّ ، ألداا المهــام المكوضــمانها بالجامعــات واألكاديميــات  تجهـي
ــودة وتقيـــيم ا ــب ـضـــمان الجـــ ــة مكاـت ـــزات الفنـي ـــلالالزمـــة، ألداا باإلمكانـــات واالحتياجــات والتجهـي ت آلا :مـث

 .صوير والطابعات وغيرهاالت
 ية كمحددات أساسية ألداا مكاتـب ضـمان الجـودة وتقيـيم د تقل الموارد البشرية أهمية عن الموارد الما ال  ▪

  لهــا االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة تحديــد لحاجــة إلــى األمــر الــ ي يتطلــب ا ،األداا بالجامعــات واألكاديميــة
 . للعمل في مجال الجودة وضمانها واحترافيةة، بمس ولياتها ومهامها بكفاية مهنيللتيام 

 م بالجامعـــات لّ ضـــمن سياســـات الـــتعترســـيخ  لكترونـــي، و م اإليلـــ الحاجـــة إلـــى تفعيـــل بـــرامج وأنشـــطة التع  ▪
 . واألكاديميات 

هـا، مـع االلتـزام بنمـوذج توصـي  البـرامج تطوير يـة بهـدف تحسـينها و الحاجة إلى مراجعة البـرامج التعليم  ▪
التدريبيـة، مـع مراعـاة و  التعليميـة سـات سّ در عـن المركـز الـوطني لضـمان جـودة واعتمـاد الم  االتعليمي الصـّ 

 .متطلبات التنمويةالاحتياجات سوق العمل و 
 .طالب للكليات من حيف قبول ال االستيعابيةالحاجة إلى التقيد بالقدرة   ▪
ــمان ا  ▪ ــب ضـ ــولي إدارة مكاتـ ــام تـ ــّددة لمهـ ــحة ومحـ ــايير واضـ ــع معـ ــى وضـ ــة إلـ ــودة بالجامعـــات، الحاجـ لجـ

 .والعاملين بتلك المكاتب، وك لك بالنسبة الختيار منّسقي مكاتب ضمان الجودة بالكليات 
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سـات سّ الم  ا من قبل المركز الوطني لضمان جـودة واعتمـاد يً عادة النظر في المعايير المعمول بها حالإ   ▪
د لكافــة عناصــرها وم شــراتها يّــ ك الجدراإلصــعوبة تنفيــ ها مــن جهــة، وغيــاب الالتعليميــة والتدريبيــة، نتيجــة 

وتقيـيم بـرامج الجـودة وضـمانها فـي متابعـة ل، حتى يـتمكن المركـز مـن ممارسـة دوره أخر  جهةتنفي ها من 
  .واألكاديميات الليبية الحكومية لجامعات في ا
 اا،مكاتـب ضـمان الجـودة وتقيـيم األد ب عقد اللقااات واالجتماعات وورش العمل الخاصةاالستمرار في   ▪

وتقيــيم  الجــودة ضــمان تحقيــق أهــداف مكاتــب للتبــادل الخبــرات والتجــارب الناجحــة  بهــدف إفســاح المجــال
 . بدرجة عالية من الكفااة والفاعليةاألداا 
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ســـات التعلـــيم العـــالي سّ ات مجتمـــع المعرفـــة أن م  يواجـــ  عراقيـــل وتحـــدّ ت  هـــي و الـــدول المتقدمـــة لقـــد أدركـــت  
بحاجة إلى عمليات تقييم وتقويم بشكل دائم ومستمر؛ وذلك ب ية تحسينها وتطويرها؛ لالستجابة للمتطلبات 

الـدولي ة التي يشهدها عالم اليوم، فمصبح هناك زيادة متسارعة في االهتمام اإلقليمـي و المعرفية والتكنولوجي
، مم22003300بمهميــة الجــودة وضــمانها فــي منظومــة التعلــيم، وجــاات أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة 

حو المستقبل وحسـب، لت كد الحاجة إلى توفير تعليم عالي الجودة؛ فالتعليم وفًقا لتلك الفلسفة لم يعد بوابة ن
 .نما أصبح ي شكل أيًضا أهم مرتكزات االستمرار والبقااأو 
فهـي  ولم تكن ليبيا بمعزل عن مواكبة التوجهات الحديثة باتجاه الجودة وضـمانها فـي المنظومـة التعليميـة، 

كاديميـات المتتبع لمسيرة الجامعات واألفرغم الظروف التي تعايشها، بمجتمع المعرفة ركب تحاول اللحاق ب
سـات فـي تـوفير سّ واجـ  تلـك الم  ت  ات التي يالليبية الحكومية يتضح ل  جلًيا وجود العديد من العراقيل والتحدّ 

 معانيهـا غيـر أنبكـل تقصير في فهم وتطبيق وتمصيل مفهوم الجـودة تجة عن اوهي ن تعليم عالي الجودة،
ازدادت و ، مم22001111السياسـي سـنة  سـقوط النظـام سجلت تزايًدا خـالل مرحلـة مـا بعـد  ت ايتلك العراقيل والتحدّ 

خــرل األفـي المنطقــة الشـرمية، و إحـداهما ؛ مم22001144فـي ســنة  لــى حكـومتينانقســام الدولـة الليبيـة إ بعـد حـدتها 
بالعمليــة التعليميــة برمتهــا، وأحــداث تــمثير ســلبي علــى بــرامج  اإلضــرارفــي المنطقــة الغربيــة؛ ممــا أدل إلــى 
 .خاص وأنشطة الجودة وضمانها بشكل 

عمليـة  ةتنفيـ  أيّـ عـاجزة عـن  - قعفي الوا -جامعات واألكاديميات الليبية الحكومية ال تزال بع  من الفال 
ال يكفـي أن يكـون هنـاك اعتقـاد  من عمليات الجودة واالعتماد، وه ا األمر يدعو إلى التمكيد على كـون أنـ 

علـى  دّ ت التطبيق، والعمل الحتيقي والجـانما األحرل توفير كل متطلبات عملياإبالجودة وضمانها وحسب؛ 
ــة  ــريعية الداعمــ ــة التشــ ــة البيئــ ــن –تهيئــ ــوائح مــ ــوانين ولــ ــدّ  - قــ ــل والتحــ ــع العراقيــ ــة، واإلداريــــة، يلرفــ ات الماليــ

ــاف ــة، إضـ ــة، ةً واألكاديميـ ــواا أكانـــت الحكومـ ــة سـ ــزام الجهـــات التنفي يـ ــيم،  إلـــى إلـ ــدرة بأم وزارة التعلـ ــة المقـ تهيئـ
اليـة سات التعليم العالي القائمة والمستحدثة من أجـل تحقيـق مخرجـات عسّ لبرامجية لم  سية والفاعلية اسّ الم  
لّ تفتقـر كمـا ، الجـودة  ومعتمــدة، ،واضـحةو  ،دةدّ وسياسـات محـ  ،جـود خطـطالجامعـات واألكاديميـات إلــى و  جـ 
دت تتماشــى مــع الســياقات المســتقبلية، حتــى إن وجـــ ســات، و سّ رســالة وأهــداف تلــك الم  نابعــة مــن ومنشــورة 

 النتائــــج اخلتاميــة            
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جـــرااات واآلليـــات الحـــظ غيـــاب اإلي  إال أنـــ   ؛بعـــ  المحـــاوالت الخجولـــة لوضـــع خطـــط وسياســـات للجـــودة
 .دةدّ التنفي ية بصورة عملية مح

ــكاليات التـــي ت    ــ  مـــن حلـــول لإشـ ــنن تحقيـــق مـــا نقترحـ ــام الجـــودة فـــي الجامعـــات وبرأينـــا فـ واجـــ  تطبيـــق نظـ
ليبية للجودة والتميـّز فـي التعلـيم ومـديري مكاتـب ضـمان تكثي  الجهود بين الجمعية الواألكاديميات يتطلب 
 يـةسـات التعليمم سّ الضـمان جـودة واعتمـاد ل الـوطني مركـزالو  الجامعات واألكاديميـات الجودة وتقييم األداا ب

مضــي تلو  ،اإلشــكاليات تلــك تجــاوز مــن أجــل  اهــ جســور التعــاون فيمــا بين لمــد  وكــ لك وزارة التعلــيم والتدريبيــة
 .ز في التعليمتحقيق أعلى مستويات التميّ ول أفضل ديم أداا جودةا نحو تققدمً 
ا مــ و   ومــا  حالــة مــن قبــل مــديري مكاتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا،م  ال ن نتــائج اســتبانات التقيــيمانطالقــً

ش  وشرح واقـع فنننا سنقوم بك ،الجماعات الب ريةنقاشات إلى نتائج  ةً إضافتحمل  من معلومات وبيانات، 
م م 22001188 هر فبرايــرهر فبرايــرمــا بعــد شــ مــا بعــد شــ دة وضــمانها فــي الجامعــات واألكاديميــات الليبيــة الحكوميــة خــالل الفتــرة الجــو 

ا وبالتالي أكثر فهمًـ  ،أكثر تماسًكاليكون وتحليل أعمق وسنسعى إلى تكوين فهم  ،مم22001199إلى شهر فبراير إلى شهر فبراير 
؛ بموضـوعية وحياديـة، التطوير والتحسينمسارات ، ومن تم سنقترح تلك الم ّسسات بها  مرتظروف التي لل

  .دون أّي تحيز
 فـي ر سنوات على تمسيس مكاتب ضـمان الجـودة وتقيـيم األداابالرغم من مرور أكثر من عشن  نفوب لك  
أي مشاريع وطنية إصالحية للتطوير والتحسين،  لوجود  سات افتقدت سّ الم  بع  ن أسات؛ إال سّ الم    تلك

سة إلى أخرل، فـي سية، أو الفاعلية األكاديمية من م سّ قدرة الم سّ ات؛ من حيف اليفتباينت العراقيل والتحدّ 
ســات، ســواا علــى مســتول ّي إرادة سياســية قويــة وحتيتيــة نحــو إحــداث التغييــر فــي تلــك الم سّ ظــل انعــدام أ

دارة العليــا، وفــي الوقــت ذاتــ  بــرزت فــي بعــ  تلــك إلعلــى مســتول ا مالحكومــة، أم علــى مســتول الــوزارة، أ
ــ وليســـات فـــر الم سّ  ــا  مسـ ــوعي واقتنـ ــد كبيـــر بـ ــين والتطـــوير؛ ارتبطـــت إلـــى حـ ــود  هاص للتحسـ ــة الجـ ة بمهميـ

           ن المجــال هنــا أســات، إال سّ الم   تلــكدة فــي بعــ  يّــ مــن المبــادرات والممارســات الجثلــة  ت وضــمانها، فبــرز 
نــا بتســليط ســنقوم هوالمبــادرات  جهــودات تلــك المنحــو دعــم منــا ، وســعًيا هاال يتســع لالستفاضــة فــي عرضــ 

 :    كالتالي ، وهييبية الحكوميةالجامعات واألكاديميات اللالجودة وضمانها في أهم وقائع الضوا على 
ــاني   ▪ ــانيت عـ ــي ت عـ ــة األساسـ ــي البنيـ ــع  فـ ــن ضـ ــة مـ ــة الحكوميـ ــات الليبيـ ــات واألكاديميـ ّل الجامعـ ــ  ــل وربمـــا ) ،ةجـ         بـ

ــا ا و  ،( افتقادهـ ــً ــر أيضـ ــود يفتقـ ــى وجـ ــا إلـ ّلهـ ــد البيانـــ قو  ج  ــات  ات اعـ ــودة  والمعلومـ ــايير الجـ ــة لتطبيـــق معـ  الالزمـ
، حيـف تقـوم فـي الغالـب مم22000088  التـي تـّم تمسيسـها بعـد  واألكاديميـات  الجامعـات واالعتماد، وبشكل خاص 

تفتقـــر إلـــى وجـــود المرافـــق  قديمـــة ومتهالكـــة ( مبـــاني ) مـــدارا التعلـــيم األساســـي أو الثـــانوي  أنقـــاض علـــى 
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 : ) التصـاميم الهندسـية المناسـبة للعمليـة التعليميـة (، مثـل مباني الجامعيـةواإلمكانات الالزم توافرها في ال
زة بوســائل التعلــيم الحديثــة كالســبورات ال كيــة، أو أجهــزة العــرض، كــ لك تفتقــر إلــى هّــ التــدريس المج ات عــ قا

ــاه،.. ــات، والمعامــــل، والمختبــــرات، ودورات الميــ ــا إوجــــود المكتبــ ــهايلخ، كمــ ــع  فتقــــر بعضــ ــود مواقــ إلــــى وجــ
ة التــدريس ئــ اا هيســات ال تلتــزم فــي العــادة بشــروط قبــول أعضــ الم سّ  تلــكبعــ  لكترونيــة، إلــى جانــب أن إ

إضــافة إلــى عــدم تمصــيل ثقافــة المحافظــة علــى   ،مم22001100( لســنة ( لســنة   550011) )   المنصــوص عليهــا فــي الالئحــة
     .الم سسة التعليمية من خالل قنوات التنشئة االجتماعية المختلفة

 ق فمننـا نلفـت االنتبـاه إلـى أن أغلـب الجامعـات واألكاديميـات التـي تمسسـت مـا بعـد ا على ما سـبوتمسيسً   ▪
 مركـــزالتوجههـــا تحتــاج إلـــى وقفــة جـــادة مــن قبــل الجهـــات المعنيــة فـــي وزارة التعلــيم و كــان أينمــا  ،مم22000088
ستفادة إلعادة النظر في وجودها وأمكانية اال التعليمية والتدريبيةسات م سّ الجودة واعتماد لضمان  الوطني

ــا ــن أعبائهـ ــد مـ ــة وتزيـ ــل الدولـ ــل كاهـ ــى ال تثقـ ــا حتـ ــيمنهـ ــوات التـ ــى الخطـ ــاه  ، وأولـ ــتم باتجـ ــن أن تـ ــكيمكـ  تلـ
ــبح م سّ  ــي لتصـ ــي والبرامجـ ــاد الم ّسسـ ــا االعتمـ ــي منحهـ ــات هـ ــطتها الجامعـ ــارا أنشـ ــا تمـ ــرف بهـ ــات معتـ سـ

تمكن تلـك الم ّسسـات مـن أداا ، ولتـ دةمعايير االعتماد المحدّ بما يتوافق مع التعليمية واإلدارية واألكاديمية 
  .اجات سوق العمل وتسهم في إنجاح خطط التنميةولتنتج مخرجات تلبي احتيرسالتها وتحقيق أهدافها 

هنــاك  يتبــين أن، مم22001199  --22001188م، وم، و22001188  --22001177مــن خــالل قــرااة أهــم بيانــات الجامعــات بــين عــامي  ▪
أقسام أو فرو  صاحب  فارق واضـح فـي  ات أوكليفارق واضح في البيانات الواردة عند استحدثت أو إقفال 

، كما هو مبين فـي الجـدول أعضاا هيئة التدريس والطالب والموظفين األرقام بالزيادة أو النقصان في عدد 
  :التالي

العام العام بين بين   تتح الفروقات بالزيادة والنقص لبيانات بعض الجامعاح الفروقات بالزيادة والنقص لبيانات بعض الجامعاضّّضوو( ُي( ُي  3322رقم ) رقم ) جدول جدول 
 مم22001199--22001188معي معي العام الجاالعام الجا  وو      88220011--77220011الجامعي  الجامعي  

 الطالب الموظفين ة التدريسأع ا  هيئ ةي  األقسام العلم الفروع الكليات الجامعةاسم  ر. م

 102- 342 + +19 *** 1+ *** الجامعة المفتوحة 1

 454- 21+ 62- 19+ *** 1+ جـامعة مصرات  2

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 4+ 7 - 1+ *** وليد  جامعة بن 3  
225+ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ *** جــامعة سرت 4  *** -2115 

    د بن محم   السي د جامعة 5
 *** ـــــــــــــــــــ *** 1+ 2+ *** اإلسالمي ة  نوس عل  الس  
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ال تقودنـا هنـا للحكـم علـى السياسـات والخطـط وبمالحظة الجدول أعاله يتبـين أن تلـك الفروقـات واالختالفـات 
ــرات ال ــل التغييـ ــا كـ ت بموجبهـ ــّ ــي تمـ ــين التـ ــتهدفة بـ ــى الجامعـــات المسـ ــرأت علـ               مم22001188  --2069عـــامي تـــي طـ

، فلسـنا هنــا فــي مجـال لطــرح تســاؤالت تتعلـق بالكيفيــة التــي تـّم بهــا فــتح تلـك األقســام وهــل مم22001199  --22001188وو
؟ وكيـ  تـّم ذلـك اسـتحداثها علـى موافقـات رسـمية مـن وزارة التعلـيم بالخصـوص  حصلت تلك الكليات التي تـمّ 

 )المبــدئي مـا كانــت الجامعـة األم هــي األخـرل ال تمتلــك باألسـاا االعتمــاد الم سسـي أو البرامجــي بشـتي إذا 
؟ ومـا هـي ( ؟ وهل تّمت دراسـة جـدول لتلـك الكليـات واألقسـام لمعرفـة كيفيـة االسـتفادة مـن مخرجاتهـاوالنهائي

ت مراعـاة القـدرة المقّررات التي ستقوم بتدريسها والخطة التدريسية التي ستقوم عليها ؟ إضافة إلـى ذلـك هـل تمـّ
؟ وهل تملك االستيعابية للجامعات والكليات وما يتفر  عنها في فتح أقسام جديدة وأقفال أقسام أو فرو  أخرل 

 .؟تلك الجامعات التمويل الكافي للتيام بكل ذلك
علميـّة الكفايات الوجودها يعكس  وفي ه ا المقام فنن مالحظاتنا لن تكون لنقد التغيرات الحاصلة إذا ما كان 
نتاجية معرفيـة، بـل سـتكون مجـرد إضـااات لـتعكس الوضـع العـام لكـل جامعـة مـن الجامعـات المسـتهدفة، اإلو 

 : وه ه المالحظات ستكون كالتالي
  

ــا ي :  -- ــة بنغـــــ ــا ي :جامعـــــ ــة بنغـــــ خـــــــالل العـــــــام الجـــــــامعي              ثت د اســـــــتحالجامعـــــــة أن الجـــــــدول الســـــــابق مـــــــن  الحـــــــظي   جامعـــــ
قسًما علميلا جديدًا، وأقفلت فرعين من فروعها، وقابل ذلك  ((  110066) ) كلية، وفتحت  ((  1133) )  مم22001199  --22001188

طالًبا، بالمقابـل  ((  33773366) ) ، وال ي بل  مم22001188  --22001177 يعمزيادة في عدد الطالب المقيدين عن العام الجا

 الطالب الموظفين أع ا  هيئة التدريس ةي  األقسام العلم الفروع الكليات الجامعةاسم  ر. م
 3736+ 1453+ 1070+ 106+ 2- 13+ جامعة بنغا ي  6
ـــــــــــــــــــ 2+ جـامعة سبها 7  +35 +171  +433 -3000 
 1993- 12- 39+ 8- *** *** جامعة غريان 8
108+ 43+ *** 1- جامعة المرق  9  +26  *** 
5- *** 3+ جامعة إجدابيا 10  -9  +300 +7000 
 1689- 300 - 219- *** 2- 1+ جامعة الزنتان 11
1+ *** *** 1+ جامعة النجم الساطع 12  -47 *** 
36- *** 1- مرية اإلسالمي ةالجامعة األس 13  +20  +164 -382 
 36- 127+ 193+ *** *** *** جامعة صبراتة 14

 

 الجدول من إعداد : أ.د. محم د مسعود هلوف الجدول من إعداد : أ.د. محم د مسعود هلوف 



100 

 

، ((11007700ى) ى) إلــ إلــ وصــلت  م،م،22001188  --22001177 تعيــين أعضــاا هيئــة تــدريس جــدد بزيــادة عــن العــام الجــامعي تــمّ 
ا تـّم تعيـين  ا، وي مكــن القـول أن هنـاك تغيـر إيجـابي وعالقــة طرديـة فيمـا يتعلـق بالزيــادة ( ( 11445533) ) وأيضـً موظفـً

 . في عدد الكليات واألقسام وما قابلها من زيادة في عدد الطالب والموظفين
بقفـل  مم22001199  --22001188أن الجامعـة قامـت خـالل العـام الجـامعي   تبين من الجـدول أعـالهجامعة المرق  : جامعة المرق  :   --

ا، بالتــالي زاد عــدد أعضــاا هيئــة التــدريس إجمــااًل  ((  4433) ) كليــة واحــدة، واســتحدثت  ــل فــي  ((110088) ) قســًما علمي
      عـــدد المـــوظفينصـــاحب  زيـــادة فـــي  م،م،22001188--22001177عـــن العـــام الجـــامعي  مم22001199  --22001188العـــام الجـــامعي 

 .ب مع ازدياد األقسام العلمّيةوه ا يعني أن الزيادة في عدد الموظفين جاات لتتناس (،(،  2266)
قسـمًا جديـدًا،  ((3355))، ومم22001199  --22001188خـالل العـام الجـامعي افتتـاح كليتـين جديـدتين  مّ تـ جامعة سـبها : جامعة سـبها :   --

بفـارق قـدره     ((  2211550000) ) يصـبح العـدد فـي عـدد الطـالب ل موظفـًا جديـدًا، وقابـل ذلـك نقـب  ((  443333  ))وتعيين 
، وه ا ما يجعلنـا نسـتغرب هنـا ألن الزيـادة فـي األقسـام مم22001188--22001177الجامعي  عامطالب عن ال ((33000000) ) 

  .كان من المفترض أن تتبعها زيادة في عدد الطالب وليس العكس
ا،  ((  1199) ) وتــّم افتتــاح كليــة واحــدة،  مم22001199--22001188خــالل العــام الجــامعي  جامعــة مصــراتة :جامعــة مصــراتة :  -- قســًما علميــل

ع ة مصرات  إال أن  يتضـح مـن الجـدول أن هـ ا التوسّـ بالرغم من عملية التوسع التعليمي التي قامت بها جامع
ــوالي  ــدريس والطـــالب علـــى التـ ــة التـ ــاا هيئـ ــدد أعضـ ــي عـ ــ  نقـــب فـ ــ ا يطـــرح  (،(،  454454--) ) و ((  6622--) ) قابلـ وهـ

مــن المفتــرض أن يزبــد معهــا عــدد الطــالب وأعضــاا ع والجــدول منهــا والتــي كــان اســتفهاًما حــول عمليــة التوسّــ 
   .    هيئة التدريس

 مم22001199--22001188: من الجدول السابق تبـين أن الجامعـة فـي العـام الجـامعي ألسمرية اإلسالمي ة ألسمرية اإلسالمي ة الجامعة االجامعة ا  --
 ((  1133771188) ) قسًما علميلا، قابلـ  نقـب فـي عـدد الطـالب حيـف وصـل إلـى  ((  3366) ) قامت بقفل كلية واحدة، و

عضـاا ، وفي الوقت ذات  كانت هنـاك زيـادة فـي عـدد أ ((  883322--) ) م م 22001188--22001177لعام الجامعي بفارق عن ا
علـى التـوالي،  ((  116644) ) و ((  2200) ) تصـل إلـى   مم22001188--22001177هيئة التـدريس والمـوظفين عـن العـام الجـامعي 

ا ي طــرح التســاؤل عــن جــدول الزيــادة فــي أعــداد المــوظفين وأعضــاا هيئــة التــدريس مــع نقــب األقســ  ام هنــا أيضــً
    .      وقلة الطالب 

ة خـــالل العـــام  ((88))الجامعـــة أقفلـــت يتضـــح مـــن اســـتقراا الجـــدول الســـابق أن  ::جامعـــة غريـــانجامعـــة غريـــان  -- أقســـام علميـــّ
بفارق عن العـام الجـامعي  ((  88662244) ) في عدد الطالب بحيف أصبح  قابل  نقب ، مم22001199--22001188الجامعي 

ة فــي عــدد أعضــاا هيئــة التــدريس بحيــف إال أننــا ن الحــظ زيــاد ، طالــب   ((11999933))يصــل إلــى  مم22001188--22001177
عضــًوا، وفــي هــ ا  ((  3399) ) تصــل إلــى  مم22001188--22001177ي بزيــادة عــن العــام الجــامع ((  998800) ) وصــل عــددهم 
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ة ونقـــــب               الشـــــمن نتســـــاال لمـــــاذا يـــــتم تعيـــــين وقبـــــول أعضـــــاا هيئـــــة تـــــدريس جـــــدد إذا قلـــــت األقســـــام العلميـــــّ
 . ؟عدد الطالب 

ا جديــًدا للجامعــة، قابلــة زيــادة فــي   مم22001199--22001188خــالل العــام الجــامعي تــّم : : الجامعــة المفتوحــةالجامعــة المفتوحــة  -- فــتح فرعــً
، إال أنـــ  فـــي ((334422) ) ، وكـــ لك زيـــادة فـــي عـــدد المـــوظفين وصـــلت إلـــى ((  1199) ) د أعضـــاا هيئـــة التـــدريس عـــد 

طالــب .  ((  110022--) ) بفــارق م م 22001188--22001177المقابــل شــهدت نقــب فــي عــدد الطــالب مقارنــة بالعــام الجــامعي
لعالقــة تــرض أن تكــون هنــاك زيــادة فــي عــدد الطــالب إذا مــا اعتمــدنا الفرضــية القائمــة علــى اوكــان مــن المف

   .   الطردية بين عدد الكليات واألقسام والطالب وأعضاا هيئة التدريس والموظفين
ــان  -- ــة الزنتـ ــانجامعـ ــة الزنتـ ــة الجـــدول الســـابق يتضـــح  ::جامعـ ــدة ل الجامعـــة اســـتحداث بمراجعـ ــامعي كليـــة جديـ فـــي العـــام الجـ

  ، ونقــب موظــ     ((  330000  ))عضــو هيئــة تــدريس، ونقــب  ((  221199))، وقفــل فــرعين، ونقــب مم22001199  --22001188
، وي مكــن القــول أن هــ ا الــنقب هــو نتيجــة طبيعيــة لقفــل فــرعين مــن الجامعــة بكامــل كلياتهــا طالــ  ((  11668899)) ب 

 .وفروعها

يــات، كل ((  33) ) مــن اســتحداث م م 22001199--22001188تمّكنــت الجامعــة خــالل العــام الجــامعي جامعــة إجــدابيا : جامعــة إجــدابيا :   --
ة، وزاد عـدد الطـالب مقارنـًة بالعــام الجـامع ((  55) ) وقامـت بقفـل  بزيـادة وصــلت  مم22001188--22001177ي أقسـام علميــّ

ا ازداد  ((  2222000000) ) إلـى  مم22001199  --22001188ليصل عددهم خالل العام الجامعي  ((  77000000) ) إلى  طالـب، أيضـً
، ((  330000) ) لـــى تصـــل إم م 22001188--22001177بزيـــادة عـــن العـــام الجـــامعي  ((  11445500) ) عـــدد المـــوظفين ليصـــل إلـــى 

 .   االشين الحظ هنا أن التغيير كان منطتًيا بع  
بفـتح  مم22001199  --22001188قامت الجامعة خالل العـام الجـامعي   اإلسالمية:اإلسالمية:بن عل  السنوس  بن عل  السنوس    جامعة محمدجامعة محمد  --

قسم واحد، إال أن عدد أعضاا هيئة التـدريس وعـدد الطـالب إضـافًة إلـى عـدد المـوظفين لـم يحـدث عليهـا أي 
عــدد ، ون الحــظ هنــا أن ثبــات مم22001188--22001177ن بالزيــادة أو الــنقب كمــا فــي العــام الجــامعي تغييــر ســواا كــا

ــتفهام  ــد، ولكـــن االسـ ــم جديـ ــتح قسـ ــة بفـ ــام الجامعـ ــان مقبـــواًل حتـــى مـــع ميـ ــة التـــدريس والمـــوظفين كـ أعضـــاا هيئـ
 المطــروح هنــا يتعلــق بعــدم تغييــر عــدد الطــالب فهــل مــرد ذلــك عــدم وجــود قبــول لطــالب جــدد أم عــدم تخــريج

      .   ؟دفعات جديدة
مــت الجامعــة بتعيــين أعضــاا هيئــة تــدريس قا، ، مم22001199  --22001188خــالل العــام الجــامعي  جامعــة صــبراتة :جامعــة صــبراتة :  --

ليصــبح إجمــالي  ((  119933) ) بزيــادة تصــل إلــى  مم22001188--22001177جــدد حيــف زاد عــددهم مقارنــة بالعــام الجــامعي 
ا  11110000) ) عــددهم  ا(، أيضــً موظــ  بزيــادة عــم العــام  ((  11008800) ) قامــت بتعيــين مــوظفين وصــل عــددهم إلــى  (، أيضــً

حدث أي كليات أو فرو  أو أقسـام، إلـى جانـب إال أن الجامعة لم تست (،(،  112277) ) تصل إلى  مم22001188--22001177
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طالب من إجمـالي  ((  3366) ) بـ  مم22001188  ––22001177انخفاض طفي  في عدد الطالب ينقب عن العام الجامعي 
ن يقل عدد الطالب بقدر طفي  أمام ، وه ا ما يجعلنا نستغرب الوضع ؛ فكي  يمكن أ((  1166443366) ) عددهم 

 . ئة التدريسالزيادة الرهيبة في عدد الموظفين وأعضاا هي
كليــة واحــدة، وقامــت   ،مم76027602  --86028602اســتحدثت الجامعــة خــالل العــام الجــامعي : : جامعــة الــنجم الســاطعجامعــة الــنجم الســاطع  --

، حيـف مم22001188--22001177بتعيين عضو هيئة تدريس واحد، قابل ذلك نقب فـي المـوظفين عـن العـام الجـامعي 
حيف  مم22001199  --22001188امعي ولم يتغير عدد الطالب خالل العام الج (،(،  4477) ) بفارق    ((440000) ) وصل عددهم  
ــددهم  ــالي عـ ــامعي  ((  33000000) ) إجمـ ــام الجـ ــ  للعـ ــن عدمـ ــريجين مـ ــود خـ ــن وجـ ــاال عـ ــا نتسـ ــ ا يجعلنـ طالـــب، وهـ

 .    مم22001188--22001177
قامـت الجامعـة   مم22001199  --22001188  عيمـن الجـدول السـابق تبـين أنـ  خـالل العـام الجـامجامعة بن  وليـد : جامعة بن  وليـد :   --

ة، وتـــّم تعيــين  ((    ) ) ت بفــتح فـــر  جديــد لهـــا، إال أنهـــا أقفلــت فـــي ذات الوقـــ  أعضـــاا هيئـــة  ((  44) ) أقســام علميـــّ
تدريس جـدد، أمـا بالنسـبة لعـدد الطـالب وعـدد المـوظفين لـم نـتمكن مـن التيـام بعمليـة المقارنـة ذلـك أن مكتـب 

ــم ــة لـ ــودة وتقيـــيم األداا بالجامعـ ــددهم خـــالل العـــام الجـــامعي  ضـــمان الجـ ــن عـ يزودنـــا بالمعلومـــات الوافيـــة عـ
 . مم22001188--22001177

 ((  222255) ) باســـتقراا البيانــات الــواردة فـــي الجــدول الســابق تبـــين أن الجامعــة قامــت بتعيـــين : : معــة ســرتمعــة ســرتجاجا  --
في حين نقب عدد الطالب عن العام الجـامعي م، م، 22001199  --22001188عضو هيئة تدريس خالل العام الجامعي

ــا نظـــل ( (   22111155) ) بفـــارق وصـــل إلـــى  ((  77888855) ) حيـــف وصـــل عـــددهم  مم22001188--22001177 ــًا هنـ طالـــب، وأيضـ
فــي جــدول الزيــادة فــي عــدد أعضــاا هيئــة التــدريس مقابــل نقــب الطــالب، وهــ ا يــدفعنا إلــى ضــرورة  نبحــف 

    ..البحف عن الهدف واألسباب والدوافع الكامنة وراا ذلك
مــن التيــام بعمليــة المقارنــة ذلــك أن مكتــب ضــمان الجــودة  لــم نــتمكن ::األكاديميــة الليبيــة للدراســات العليــااألكاديميــة الليبيــة للدراســات العليــا  --

 . مم22001188--22001177مية لم يزودنا بالمعلومات الوافية عن عددهم خالل العام الجامعي وتقييم األداا باألكادي
باعتبارهمــا مــن الجامعــات المســتهدفة، والتــي تــّم اســتحداثهما فــي العــام  جــامعت  نــالوت وفــزانجــامعت  نــالوت وفــزانوبخصــوص   --

 . مم22001199  ––22001188نات الواردة منهما كانت بطبيعة الحال متعلقة فقط بالعام الجامعي ، فان البيامم102 102 
 

وعلى أّي حـال فـنن تلـك األرقـام والبيانـات بحاجـة إلـى وقفـة جـادة للتـدبر مـن المسـ ولين فـي الحكومـة ووزارة  
ع ل وضـع شـروط للتوسّـ التعليم والمركز الوطني للجودة واعتماد الم ّسسات التعليمية والتدريبيـة، وذلـك مـن أجـ 

 .وضمانهاالتعليمي بما يتناسب مع متطلبات الجودة 
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فـي حتـى  -إلـى حـد كبيـر -أيًضا موجودةال تزال غير الالزمة لتطبيق الجودة واالعتماد  متطلبات متطلبات الالن ن إإ   ▪
ــية،حيـــف المقـــدرة الم سّ  فمـــن، مم22000088 عـــام تمسيســـها قبـــل مّ التـــي تـــ  واألكاديميـــات  الجامعـــات  ــنن تلـــك  سـ فـ
، كمـا لتطبيـق بـرامج وأنشـطة الجـودة وضـمانها مخطـط وملمـوا بحاجة إلى دعم مالي ومعنـوي  الجامعات 

، أنها بحاجة إلى ميـادات أكاديميـة، وأداريـة علـى درجـة عاليـة مـن الـوعي بمهميـة تطبيـق الجـودة واالعتمـاد 
ســــية، المبــــاني، والقاعــــات التدريكال تــــزال ت عــــاني مــــن ضــــع  البنيــــة األساســــية،  الجامعــــات  تلــــكفــــبع  

لـــدورات الميـــاه، إضـــافًة إلـــى  والمعامـــل والوســـائل التعليميـــة، بـــل وحتـــى افتقادهـــا للميـــاه؛ ســـواا للشـــرب، أو
التواصــل بــين بعــ  الكليــات وأدارة الجامعــة، وغيــاب توثيــق المعلومــات، واســتمرار الــروتين  قلــةاســتمرار 

ــزال  ــثاًل : ال يــ ــدار اإلداري المقيــــت؛ فمــ ــرارإصــ ــا قــ ــاا الجامعــ ــن بعــــ  رؤســ ــالة، ت مــ ــة رســ ــمن مناقشــ            بشــ
ة       بمعـــايير ن نبحـــف ونتـــيم التـــزام تلـــك التيـــادات الجامعيـــةشـــهوًرا، فكيـــ  لنـــا أ يســـتغرق أو أطروحـــة علميـــّ
  الجودة ؟ .     

مكاتـــــب ضـــــمان الجـــــودة وتقيـــــيم األداا بالجامعـــــات مـــــديري بعـــــ   ت عيـــــق التـــــي ات يالتحـــــدّ  أكبـــــر مـــــن  ▪
 سـات بمهميـة بـرامج وأنشـطة الجـودةإقنا  المس ولين في تلـك الم سّ صعوبة واألكاديميات الليبية الحكومية 

ضـمان  مكاتـب ه جـااتسـات التـي تنتهجهـا ميـادات تلـك الم سّ  الالمباالةإلى  ةً إضاف ،سةفي الم سّ  وضمانها
 ة،المطلوبــ  باإلمكانــات  تجهيزهــاوعــدم  المناســبة، المقــرات  تــوفير عــدم مــن ابتــدااً  ،بهــا الجــودة وتقيــيم األداا

وكنتيجــة لهــ ه ، اوضــمانه الجــودة وبــرامج مقترحــات وأنشــطة مــع يجــد  بشــكل يالتعــاط عــدم إلــىوصــواًل 
ســات التعلــيم عــبا ثقيــل علــى م سّ بمثابــة فــنن تطبيــق بــرامج وأنشــطة الجــودة واالعتمــاد ســيكون  يات التحــدّ 

 . هي التي تتحمل مس وليات التخطيط والتطبيق والمتابعة مياداتهاالعالي كون 

مـن ر مرجعـي كنطـا توجهـات إسـتراتيجية أو خطـط أو سياسـات عـن الجـودة وضـمانها ةيّـ أ وجـود  نعداما  ▪
، بهــدف واألكاديميــات  ة إلــى الجامعــات هّــ الغربيــة؛ موجالمنطقــة  قبــل وزارتــي التعلــيم بالمنطقــة الشــرمية، أو

ــق ــواام التوافـ ــات تتـ ــمان مخرجـ ــرؤل المســـتقبلية، وضـ ــين الـ ــتلزما بـ ــر، ومسـ   ت مجتمـــعمـــع متطلبـــات العصـ
 .   المعرفة

، كمـا أن الموجـودة اإلسـتراتيجيةإلـى وجـود الخطـط  الحكوميـة األكاديميات الليبيـةو  أغلب الجامعات تفتقر   ▪
إلــى افتقــار بعضــها لالعتمــاد مــن قبــل جهــات  ةً بحاجــة إلــى مراجعــة مــن قبــل بعــ  الخبــراا، إضــافمنهــا 

 .سهل عمليات تنفي هاتتنفي ية  رااات إج، كما يحتاج بعضها إلى وجود نشرهااالختصاص، ومن ثم 
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وضـع الخطـط والسياسـات لتلـك  ت شـرف علـىوجود مجـالس أمنـاا  األكاديميات إلىالجامعات و  ج لّ تفتقر   ▪
وجـود مجلـس لـزم بي   ،مم22001100لسنة  ((1188))  : من قانون التعليم رقم  ((7700))سات بالرغم من كون المادة سّ الم  

 .يةأمناا بكل جامعة، وكل أكاديمية، وكل كل

 الجامعــــات  التعلــــيم فــــي منظومــــة الرشــــيدة ومكافحــــة الفســــاد داخــــل االفتقــــار لوجــــود أّي بــــرامج للحوكمــــة  ▪
األكـاديمي، كمـا  زيّـ الم عيق للجـودة والتم والروتين فشى البيروقراطية،ت، حيف تالحكومية الليبية األكاديميات و 

 فــــي عــــدد مــــن ي والمــــالي واألكــــاديميت بــــين تقــــارير ديــــوان المحاســــبة بوضــــوح تفشــــي ظــــاهرة الفســــاد اإلدار 
تقريــر ديـوان المحاسـبة لســنة دد ي مكـن االستشـهاد بي هـ ا الصــّ فـ و ، الحكوميــة الليبيـة واألكاديميـات  الجامعـات 

ضـع  التقـارير  أهمهـا : " الحكومية الليبية واألكاديميات  عدد من المخالفات في الجامعات بشمن  ،مم60260299
عدم احتوائها على بيـان تفصـيلي وشـامل يوضـح آليـات لوالمتابعة  السنوية التي تصدر عن مكتب التخطيط

 .(907، ص 2069ن المحاسبة، ا) تقرير ديو ." العمل وتنفي ه

ّح، وأ ،بـــين ضـــع تتـــرنح مـــا مكاتـــب ضـــمان الجـــودة وتقيـــيم األداا  أغلـــب ال تـــزال   ▪   الصـــرف  أو عـــدم شـــ 
 ميزانيـات  فـي للجودة ار عدم وجود بنود خاصةوضمانها، وه ا متمتي من استمر  الجودة برامج على ،المالي
 .على برامج وأنشطة الجودة وضمانها ف منهاالصر سات التعليم العالي ليتم م سّ 

ّل تزال  ال ▪ الجامعات واألكاديميات الليبية الحكومية تعتمد على التمويـل الحكـومي، ممـا ي عـزز اسـتمرار ج 
غيــر معنيــين بتطبيــق بــرامج الجــودة واالعتمــاد، وهــ ا  ســات بــمنهماالعتقــاد الراســخ لــدل رؤســاا تلــك الم سّ 

سـات فـي سّ ن وزارة التعليم لن تجرؤ على اتخاذ أّي إجراا ضد تلك الم  أ : وهي مةلّ سم  االعتقاد مبني على 
الجامعـات الخاصـة، األمر ال ي تستطيع التيام بـ  اتجـاه حال عدم تطبيقها أو تحتيقها االعتماد المطلوب، 

مانها فـي تطبيق الجـودة وضـ  واج ي  ي الكبير ال ي و أقرب للواقع المسكوت عن ، وهو التحدّ وه ا االعتقاد ه
ــة،  ــة الحكوميـ ــات الليبيـ ــات واألكاديميـ ــة الجامعـ ــق حالـ ــ ي يخلـ ــر الـ ــاا روح المبـــادرة األمـ ــل، وانطفـ ــن التواكـ مـ

     . سات سّ والتنافس بين تلك الم  

إلــى م م 22001155ســات التعليميــة والتدريبيــة ســنة الم سّ كــان النقســام المركــز الــوطني لضــمان جــودة واعتمــاد   ▪
ا لــنب المــادة ثالثــة مراكــز، التــمثير الســلبي  لســنة ( ( 116644))  مــن قــرار تمسيســ  رقــم( ( 33))فــي تحقيــق أهدافــ  وفقــً

ــودة يّ ، حيـــف بمم22000066 ــمان الجـ ــويم وضـ ــامل للتقـ ــام شـ ــميم وتطـــوير نظـ ــي : " تصـ ــز هـ ــداف المركـ نـــت أن أهـ
ي؛ من أجل تطوير العملية التعليمية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة، سات التعليم العالواالعتماد بم سّ 

 . " زميّ ة، والتوالكفاا
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ا ▪  ،معتمــدة وواضــحة خطــط أليوالتدريبيــة  التعليميــة ســات الم سّ  واعتمــاد  جــودة ضــمان مراكــز تفتقــد حاليــً
ن تبعيــة ألحكوميــة، كمــا األكاديميــات الليبيــة االجامعــات و  ومنشــورة بشــمن تنفيــ  بــرامج الجــودة واالعتمــاد فــي

 رقـم قـانون ال  فـي شـرّ م  ال اناط بها وفًقا لما حدده لهم  ال فقد المراكز الدورأمراكز ضمان الجودة لوزارة التعليم 
 ىمّ سـ م  وه ا يدعو إلى الحاجة لتوحيد تلك المراكز ضـمن هيئـة وطنيـة واحـدة تحـت  ،مم22001100لسنة لسنة   ((  1188) ) 
عــن وزارة  ا،ا ووظيفيًــ ا وتنظيميًــ ســتقاللية قانونيًــ "، تضــمن اال التعلــيم الهيئــة الوطنيــة للجــودة واالعتمــاد فــي "

  .   تستمر تبعية المراكز إلى الجهة التي تقوم بتقييمهاعقل أن ي  فال  م،التعلي

الغربية، في منشوراتهما وتعميماتهما بمن  المنطقةبالرغم من إعالن وزارتي التعليم في المنطقة الشرمية، و   ▪
         دة،دّ األكاديميـات تخضـع لمعـايير محـ و  الجامعـات  لتيـادات األكاديميـة؛ وبشـكل خـاص رؤسـاامسملة تعيـين ا

ج وأهــواا وزيــر التعلــيم وحســب، حيــف يــتم تعيــين اإال أن واقــع الحــال ي بــين أن تلــك المســملة تخضــع فقــط لمــز 
تعيين عدد من رؤساا   مّ توقد علنة،  م  م إلى أّي معايير  إخضاعهاألكاديميات دون و  الجامعات  بع  رؤساا

 . ن عن شغور تلك المناصب دون اإلعال  مم22001199  --22001188وو  22001188  --22001177الجامعات خالل سنوات 

مـــن العتبــــات التـــي تقــــ  فـــي طريــــق تطبيـــق الجــــودة واالعتمـــاد، الحاجــــة إلـــى مراجعــــة معـــايير الجــــودة   ▪
ســات التعليميــة  سّ ادرة عــن المركــز الــوطني لضــمان جــودة واعتمــاد المالصــّ  تلــك واالعتمــاد؛ وبشــكل خــاص 
د أي منهجيـــة واضـــحة فـــي إعـــدادها، وضـــع معـــايير دون وجـــو  مّ ، حيـــف تـــ مم22001166والتدريبيــة بطـــرابلس ســـنة 

 للدراسـة البرامجـي االعتمـاد  م شـرات  عـدد  : أن بمخطـاا جسـيمة أهمهـا تعـج ه ه المعـاييرباإلضافة إلى أن 
 فـي هـي أنمـاو  ؛((2200))  رقـم الصـفحة ييرالمعا كتيب  في موجود  هو كما م شًرا ((113344)) ليس األولى الجامعية
 بهدف لتياسها واضحة آليات  الم شرات الموضوعة إلى وجود  ، كما تفتقرام شرً  ((113355)) عن عبارة الحتيقة
لتياســها فننهــا ســتكون  آليــات وحتــى وأن وجــدت  التقيــيم، عمليــة فــي ســلبية نقطــة مثــلت   يجعلهــا ممــا تقييمهــا،
 عمليــة شــفافية ضــمان عــدم مســملة إلــى اضــً أي يقــود  قــد  وهــ ا آخــر؛و  قدقّ مــ   بــين والتفــاوت  للتبــاين، عرضــة
ــيم، ــاف التقيـ ــدان لـــىإًة إضـ ــداقيتها فقـ ــم فـــي مصـ ــوعة، الم شـــرات  علـــى الحكـ ــايير  الموضـ ــماا المعـ ــا أن أسـ كمـ

إلــى إعــادة تعــديل، فمفهــوم  هــي األخــرل بحاجــة ســي والبرامجــيالموجــودة فــي دليــل معــايير االعتمــاد الم سّ 
ا هو متياا لتقيـيم أدا " ((44))، الصفحة رقم مم22001166سنة ادر عن المركز لمعايير الّص المعيار حسب دليل ا

هـل يمكـن هـل يمكـن  والس ال المطـروح هنـا :والس ال المطـروح هنـا :"،  سيا أو برامجي ا ( ويتكون من مجموعة من الم شرات ) م سّ  سةالم سّ 
نن الموجـود نـا فـ وبرأي، ة التدريس والكـوادر المسـاندة مقـاييس؟ة التدريس والكـوادر المسـاندة مقـاييس؟ئئ، أو معيار هي، أو معيار هيالبرنامج التعليميالبرنامج التعليمياعتبار معيار اعتبار معيار 
ا لمحــور، أو مجــااًل يتأ، إنمــا يصــلح الــيس متياســً  كمــا كــان مــن ضــمن عــدد مــن المعــايير، ن يكــون عنوانــً

الم مــل أن يكــون هنــاك تطــوير وتحســين للمعــايير الســابقة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر : أن يــتم تقســيم 
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ة، ا للتخّصصـــات العلميـــّ ــً         تطبيتيـــة  مإنســـانية أ اســـواا أكانـــت علومًـــ  المعـــايير البرامجيـــة للتعلـــيم الجـــامعي وفقـ
 .المالحظات  كل بنبانة يسمح ال المجال أنة كثيرة؛ غير طبية، وعموًما فنن األمثل مأ

ــوم   ▪ ــندة فـــي يّـــ الممارســـات الجمفهـ ــر مـ ــ ،يالجامعـــات  كثيـ ــى إعـــادة تعريـ ــاج إلـ ــبطو  حتـ ــر بحيـــف  ضـ        أكثـ
قي الجــودة ســواا علــى د علــى كونهــا مجــر ال يقــ  مفهــوم تلــك الممارســات  ة بــين منســّ عقــد اجتماعــات دوريــّ
دة فــي بعــ  الجامعــات  مفهــومباإلضــافة إلــى أن ، مســتول الكليــات أو األقســام يفتقــر إلــى  الممارســات الجيــّ

  دي إلـى عمليـات التحسـين والتطـوير فـي أدااتـ  أو أنشـطة أو مبـادرات  فعلي لبرامجال تطبيقالالتركيز على 
  .اأم أكاديميً  ،اكان إداريً سواا أ الجامعات تلك 

ــن بعـــ  رؤســـاا الجامعـــات   ▪ ــام مـ ــاك زيـــادة اهتمـ ــات واأل هنـ ــة الليبيـــة كاديميـ ــنيفات  الحكوميـ ــملة التصـ بمسـ
إلــى  ةً عــن تطبيــق بــرامج الجــودة واالعتمــاد، إضــاف إغفــال، بالمقابــل هنــاك تصــني  ويبمتــركستصــني  ويبمتــركسالدوليــة، مثــل 

                  صـــةّص الجمعيــــات والمجـــالس الدوليـــة المتخ عـــدم االهتمـــام بمســـملة الحصـــول علـــى االعتمـــاد مـــن قبـــل
: وهـي أنـ  لـن يـتم االعتـراف بمخرجاتهـا فـي حـال  ية ست عاني منهـا بـرامج كليـات الطـب : هناك إشكال فمثالً 

حلـول ب الطبـي للتعلـيم العـالمي عدم حصولها على االعتماد الوطني، ومن ثم االعتمـاد الـدولي مـن المجلـس
 .مم22002233  ةةسن

لّ  تـــزال ال  ▪    أغلـــب تيـــة، كمـــا تفتقـــر الدراســـات ال اإجـــراا تفتقـــر إلـــى المســـتهدفة الجامعـــات واألكاديميـــات  جـــ 
عـن المركـز الـوطني  ةادر ة إلى وجـود توصـي  لهـا حسـب النمـاذج الصـّ يّ الدراس هاراترّ التعليمية، ومقبرامجها 

 .سات التعليمية والتدريبيةلضمان جودة واعتماد الم سّ 

 ةلـدل بعـ  مسـ ولي مكاتـب ضـمان الجـودة وتقيـيم األداا بعـدم جـدول أيّـ  اإلحبـاطبعور أصبح هناك شـ   ▪
  وللخـروج مـن هـ ه الحالــة، الحكوميـة الليبيـة واألكاديميــات  أنشـطة أو بـرامج للجـودة وضـمانها فـي الجامعـات 

 األكاديميـــــة، واإلداريـــــة، واإلجـــــرااات  الفوضـــــى لجـــــم فـــــننهم يقترحـــــون ضـــــرورة – حســـــب وجهـــــة نظـــــرهم -
األمر ال ي ودة وضمانها، في تنفي  برامج وأنشطة الج تراجعحتى ال يحدث والسياسات الراكدة،  الستثنائيةا

 .ومعايير الجودة واالعتماد المراد تطبيقهاالجامعات تلك واقع  بين إلى زيادة الفجوةي دي 

الليبيـــة  األكاديميــات و  اتخــاذ القــرارات، حيــف ال تــزال القـــرارات التــي تصــدر عــن الجامعــات  فــي المركزيــة  ▪
ــعة ــاديمي، أم إداري، خاضـ ــابع أكـ ــواا أكانـــت ذات طـ ــة سـ ــادة  – الحكوميـ ــي العـ ــى توج –فـ ــات هّـــ إلـ ات ورغبـ

سة، وهنـا يـتم سّ سة، فهو المس ول األول عن كل القرارات والمنشورات والتعميمات بالم  شخب رئيس الم سّ 
سـة تعليميـة سّ م   إسـتراتيجيات فـي أيّ أو  ت سياسـا أو مهمـة جـًدا وهـي : أن أّي خطـط،إداريـة قاعـدة  إغفال
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الجغرافــــي  معطيــــات الموقــــع تفرضــــها ورغبــــات رئيســــها؛ إنمــــا أهــــواا يعتمــــد فــــي رســــمها ووضــــعها علــــى ال
 .التنمية ومتطلبات  العمل، سوق  احتياجات  وتحركها سة،سّ للم  

لّ ن العلمـي، بـالرغم مـن كـو  البحـف  فـيبدور الجامعات واألكاديميـات  الوعيي ف  هناك ضع  ▪ هـا يمتلـك ج 
، سياسـات بحثيـة واضـحة ومعتمـدة ومنشـورةبرامج بحثية، إال أن تلك البرامج تفتقر إلى وجود أّي خطـط أو 

وبالتالي هناك حاجة إلى استحداث وحدات ذات طابع خاص في كثيـر مـن الجامعـات واألكاديميـات الليبيـة 
 .جتمعيةالحكومية؛ تكون معنية بقضايا البحف العلمي، والمس ولية الم

على  ، عالوةً ة العالمية عالية التمثيرت العلميّ لدعم النشر في المجالّ عدم وجود التحفيز والتشجيع الكافي   ▪
ت العلمّية المحّكمة في الجامعات واألكاديميـات تفتقـر إلـى وجـود تـرميم دولـي، إضـافًة إلـى أن معظم المجاّل 

  .عدم حصولها على معامل تمثير عربي أو دولي

ــالرغ ▪ ــة بــ ــيم مــــن أهميــ ــام إدارات  البحــــف العلمــ ــ  ال يحــــ  باهتمــ ــات واألك إال أنــ ــب الجامعــ ــات أغلــ           اديميــ
ا ألعضــاا المنشــورة ةيّــ العلم بيانــات أو معلومــات عــن األبحــاث  ةســات أيّــ فمــثاًل : ال تمتلــك تلــك الم سّ   دوليــً

 –، ) ال يوجــد أرشـــفة دوليـــةبحثيـــة وطنيــة أو  مشــاريع إليهـــا، أو المشــاركين فـــي المنتســبين التـــدريس ةئــ هي
 .(ات في المجال البحثيسالم سّ  تلك لمساهمات وأنشطة –أو إلكترونية  عادية

ا اإللكترونيــة المواقــع لقــد أوضــح دليــل المواقــع اإللكترونيــة بــمن " وجــود   ▪  الجــودة بعمليــات  أضــحى مرتبطــً
 إلكترونيـة مواقـع تمتلـك أن شـمنها مـن زةيّ المتم العالي التعليم سات العالي، كما أن م سّ  التعليم في واالعتماد 
، 2068مرجين، وآخرون،  ) " الخارجي العالم نحو سةالم سّ  تواصل يف اإللكتروني الموقع ألهمية زة،يّ متم
أنهـــا  الحكوميـــة، األكاديميـــات الليبيـــةو  الجامعـــات  فـــي اإللكترونيـــة (، والمالحـــظ علـــى بعـــ  المواقـــع 5ص 
جــد فــي بعــ  المواقــع بعــ  المعلومــات واألخبــار التــي تو : ال تــزال  فمــثالً  وتطــوير، تحــديف  إلــى بحاجــة

 .() عدم وجود مواقع تفاعلية سنوات تجاوز عمرها ست 

إلــى وجــود تقــارير ســنوية منشــورة تتضــمن األعمــال،  الحكوميــة الليبيــة األكاديميــات تفتقــر كــل الجامعــات و   ▪
دوات، وورش العمـل، ومشـاركات أعضـاا هيئـة : عدد الم تمرات، والن واألنشطة، والممارسات المنجزة، مثل

 سـات سّ م   مـع التطـوعي فيد التفاعـلي  ما  ةً لمس ولية المجتمعية، خاصإلى برامج ا ةً إضاف التدريس الخارجية
ة االستشــارات  المحلــي، وعــدد  المجتمــع  بــين المشــتركة المشــاريع المجتمــع، وعــدد  لخدمــة قــدمهات   التــي العلميــّ
 . لخإ...المجتمع سات سّ وم   الجامعة

فــال يجــب أن ، ضــايا المجتمــعوأهميتهــا فــي حــل العديــد مــن ق المســ ولية المجتمعيــة بثقافــة الــوعي ضــع   ▪
هنــــاك أهــــداف وأدوار أخــــرل وأنمــــا م، لّ علــــى التعلــــيم أو الــــتع ســــات التعلــــيم العــــاليدور وأهــــداف م سّ يقــــ  



108 

 

فـي معدومـة   الجامعـات إلـى فـي بعـ  محـّدودة برامجهـا وأنشـطتها تكـاد تكـون  يوالتـ  المس ولية المجتمعيةك
سـات التعليميـة مـن القضـايا الكبـرل التـي سـات التعليميـة مـن القضـايا الكبـرل التـي سّ سّ تلـك الم  تلـك الم  : أيـن : أيـن   جـد مهـم وهـوجـد مهـم وهـو  يطرح تسـاؤالً يطرح تسـاؤالً البع  اآلخر، وه ا 

ا ؟، ي  ي   ا ؟، واجههـــــا الـــــوطن حاليـــــً حة، والتهجيـــــر القســـــري، لّ ـســــ م  الحـــــرب األهليـــــة، وانتشـــــار الجماعـــــات ال : مثـــــلواجههـــــا الـــــوطن حاليـــــً
 .لخإوالمصالحة الوطنية...

: اسـتبانات اسـتطال  آراا  لتقيـيم، مثـلالـبع  آليـات  واألكاديميـات  ع  الجامعـات بالرغم من امتالك ب  ▪
إجرااات تنفي ية لالستفادة من نتائج آليات التقييم، في حـين أن الـبع  يفتقر إلى  هابعضالطالب؛ إال أن 

إلـى  ن وقـت مـ  تقـوم بـ   ياآلخر من الجامعـات اتخـ  إجـرااات تنفي يـة فعالـة لالسـتفادة مـن نتـائج التقيـيم الـ 
 . خرآ

ضـمان الجـودة وتقيـيم األداا إلـى وجـود  بـرامج وأنشـطة الجـودة وضـمانها فـي مكاتـب  أغلب  ال تزال تفتقر  ▪
ــورة ــدة ومنشـ ــحة ومعتمـ ــات واضـ ــف خطـــط وسياسـ ــودة ، حيـ ــطة الجـ ــرامج وأنشـ ــ  بـ ــم وتنفيـ ــات دعـ ــد عمليـ تعتمـ

سـة، عالقـة بـين شـخب رئـيس الم سّ يجابيـة الإعلـى  الحكوميـة الليبيـة واألكاديميات  الجامعات  وضمانها في
   .األداا ميوتقي الجودة ضمان مكتب  مدير وشخب 

ــات   ▪ ــمانها فـــي الجامعـ ــاد لمســـ ولي الجـــودة وضـ ــول الجـــودة واالعتمـ ــة حـ ــود بـــرامج تدريبيـ ــة إلـــى وجـ  الحاجـ
 مجـرد هـي  وظيفـتهمبـمن  ل بعـ  مسـ ولي الجـودةلـد  السـائد  عتقاد الا إلزالة، الحكومية الليبيةواألكاديميات 

أّي عن تقديم  قاعسهموتطرح المبادرات، عن  همذلك االعتقاد ال ي سبب في إحجام وظيفة إدارية وحسب،
  .أنشطة أو برامج

 واألكاديميــات  الجامعــات  فــي وضــمانها الجــودة تطبيــق واجــ ت   التــي ات يوالتحــدّ  العراقيــل مــنبــالرغم العديــد   ▪
 الفــرص  مــن باالســتفادة قامــت  داااأل وتقيــيم دةالجــو  ضــمان بعــ  مكاتــب  هنــاك أن إال الحكوميــة، الليبيــة
 عــن الجــودة نمــور"  لقــب  فاســتحقت  ،االعتمــاد لجــودة و ليميــة الخاصــة األكاد  لمتطلبــات اير فطاعت تــو واســت
 ."جدارة

 تطبيــق الجــودة واالعتمــاد ســيمتي الجامعــات واألكاديميــات بــمن فــي المســ ولين بعــ   مــن هنــاك اعتقــاد   ▪
 تتغيـر؛ ال بهـم المحيطـة األفكـار واألشـياا بـمن متناسـين داخلهـا، مـن ولـيس سـة؛الم سّ  خـارج مـن بالضرورة

 .التغيير ذلك قادة هم يكونوا أن يجب  نماإ

ــاني   ▪ لّ ت عـ ــ  ــى المعلومـــات والبيانـــات، ســـواا  تـــوفير قنـــوات  فـــي مـــن ضـــع  واألكاديميـــات  الجامعـــات  جـ علـ
ال للمعلومــات والبيانــات عّــ الف التوظيــ  ىعلــ  المقــدرة إلــى ضــع  ةً اإلداريــة أم األكاديميــة، إضــاف المســتويات 

 . ت المناسبةفي حال وجودها وذلك في اتخاذ القرارا
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 ج لّ ستهم التعليمية، حيف ال تمتلك بم سّ  الخريجين علنة بشمن ربطم  و  دةدّ مح  سياسات  الحاجة إلى وجود   ▪
 تـــوافر إلــى عــدم ةً جهــات التوظيــ ، إضــاف أو قنــوات تواصــل مــع الخــريجين، ةاألكاديميــات أيّــ الجامعــات و 
 في الخريجين فيد بمساعدةي  الي ليس هناك ما الوظيفية، بالت بمساراتهم أو بالخريجين، خاصة بيانات  قواعد 

 .والخاص  الحكومي بالقطاعين توظي  أو تدريب، فرص  على الحصول

د مـن مـن خـالل وجـود عـد عنـد بعـ  الجامعـات  وتطوير األداا نحو تحسين والسعي زيّ التم ثقافة شيو   ▪
ــة؛ يّـــ الجـــوائز للجـــودة والتم ــين أن از، ســـواا أكانـــت إداريـــة، أم أكاديميـ  الجامعـــات  لـــبع  األخـــر مـــنفـــي حـ

 . فتقر إلى وجود ه ه الثقافة، وآلياتها التنفي ية في برامجها وممارساتهاياألكاديميات و 

 واألكاديميــات  عـات دة مـا بـين الجاميّـ ممارسـات الجال فـي نشـر وتعمـيم أفضـل تبـرز الحاجـة إلـى المشـاركة  ▪
سـات فـي تطبيـق بـرامج وأنشـطة تلـك الم سّ  ن ذلك سي سـهم فـي تبـادل الخبـرات بـينإ، حيف الحكومية الليبية

 . الجودة واالعتماد، وتوفير الحلول القائمة على ممارسات واقعية
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فــي تطبيــق ، الحكوميــة الليبيــةات الجامعــات واألكاديميــ اجــ  ت و ات التــي يالرغم مــن تعــدد العراقيــل والتحــدّ بــ  
 ، حيـف بـرز سـعيتلوح في األفـقحسين والتطوير ال تزال التإال أن فرص  برامج وأنشطة الجودة وضمانها؛

وتنفيـ   ،طـرحخـالل بعـ  مسـ ولي مكاتـب ضـمان الجـودة وتقيـيم األداا مـن  جانـب  من ل  حدود  ال دؤوب 
الحاصـلة فـي البيئـة  ئمـة علـى الـوعي الكامـل بـالمتغيرات رسم البـدائل القاك لك و  ،الحلول اإلبداعية عدد من

ال يكفـي أبـًدا  بمنـ التمكيـد وهنـا نـوّد واقعية الطـرح، والتنفيـ ، والممارسـة،  على مستندةالو ، الداخلية والخارجية
األمــر االعتقـاد بثقافــة الجــودة وضــمانها؛ إنمـا يجــب توجيههــا لــدورها فــي عمليـات التحســين والتطــوير، وهــ ا 

 يمكـن أن تقـوم إلى تجديد العقول لتتعاطى بشكل جـدي مـع تلـك الثقافـة، فمـن دون تجديـد العقـول ال بحاجة
 :طرح عدد من المقترحات، أهمهاأّي اجتهادات جديدة، وعموًما ي مكن 

ــادة هيكلـــــة الجامعـــــات علـــــى  العمـــــلالعمـــــل  ▪  تبنـــــي عمليـــــات التطـــــوير واإلصـــــالح مـــــن قبـــــل وزارة التعلـــــيم، وأعـــ
  .الحكومية الليبية واألكاديميات 

أدنـى   ِ را تـ  الصـورة المعيبـة والتـي لـم  بهـ هواألكاديميـات ع في الجامعات سّ التو  -كارثة -مراجعة   ضرورةضرورة  ▪
يتطلـب واألكاديميـات ، والبد لنا مـن القـول بـمن مراجعـة أوضـا  الجامعـات أكاديميةشروط إنشاا جامعة أو 

ل كــل الجامعــات وبصــورة موضــوعية جــادة شــمت بــل يجــب أنيقتصــر علــى الجامعــات المســتحدثة فقــط،  أالّ 
  .بررها غير العلميوبعيدًا عن المجامالت مهما كان مصدرها وم

 األكاديميـــات،الجامعـــات و  فيهـــا بمـــا العـــالي؛ التعلـــيم ســـات م سّ  وأهـــداف فلســـفة تعريـــ  إعـــادة  ضـــرورةضـــرورة ▪
 العمــل ســوق  تياجــات اح مــع لتتوافــق ،بهــدف تحســينها وتطويرهــا بدقــة وبرامجهــا التعليميــة أدوارهــا جعــةاومر 
   .التنموية متطلبات تتسق مع الو 

، والخطـط التشـغيلية الخاصـة بهـا؛ سـتراتيجيةاإلخطـط البالعمل علـى إعـداد  يات واألكاديم  الجامعات إلزام إلزام   ▪
 . تتضمن م شرات واضحة، وقابلة للتحقيق والتي

ــة   ▪ ــة أهميــ ــة فــــيأهميــ ــو الالمركزيــ ــر  عمليــــات  االتجــــاه نحــ ــرارات، وأشــ ــيط واتخــــاذ القــ اك المجتمــــع المحلــــي التخطــ
 .ة في تلك العمليات يّ والمنظمات والجمعيات العلم

 ،أعضــاا هيئــة التــدريس والمــوظفين بــين بشــكل أكبــر وأعمــقوضــمانها، علــى نشــر ثقافــة الجــودة   التركيــزالتركيــز  ▪
 .لخإ...صقات اإلرشاديةلالمأو التدريب، أو ورش العمل، أو خالل الم تمرات سواا من  ،والطالب 

  اتــــ م املقرتح ــــأه      
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؛ اومنهجًـ  اوبً صـبح أسـلت  لجودة في األداا؛ سواا أكان من الناحية اإلدارية، أم األكاديميـة؛ لفلسفة ا ترسيخترسيخ  ▪
وليس كوظيفـة مسـتقلة، بحيـف تعمـل علـى بنـاا منظومـة التحسـين والتطـوير بشـكل دائـم ومسـتمر، وتضـمن 

 .(دةيّ ) الممارسات الج من ثم وجود ميمة مضافة لألداا اإلداري، أو األكاديمي
 ومســــتمر، ميــــام الجامعـــات واألكاديميــــات بمراجعـــة وتطــــوير المواقـــع اإللكترونيــــة، بشـــكل دوري  ضـــرورةضـــرورة  ▪
 تكــون مجــرد واجهــة ألخبــار تلــك ، وأالّ ةً دفع نحــو االســتفادة منهــا مــن قبــل أطــراف العمليــة التعليميــة كافــ الــ و 

 .   سات الم سّ 

هيئـة وطنيـة واحـدة  تدريبية فـي إطـارسات التعليمية والتوحيد مراكز ضمان الجودة واعتماد الم سّ   ضرورةضرورة  ▪
 ،تكــون مســتقلة عــن وزارة التعلــيمعلــى أن  ؛تمــاد فــي التعلــيم "تحــت م ســّمى " الهيئــة الوطنيــة للجــودة واالع

بم سـّمى  استبدال م سّمى مكتـب ضـمان الجـودة وتقيـيم األداا بالجامعـة، أو األكاديميـة باإلضافة إلى ضرورة
 .بما يحدث في أغلب الجامعات العربية ةً أسو إدارة الجودة أو عمادة الجودة، 

 ،اإلشــرافتتكفــل بمهــام ومســ وليات المتابعــة، و وتقيــيم األداا بــالوزارة إدارة عامــة لضــمان الجــودة  إنشــااإنشــاا   ▪
 .  الجودة وضمانها بالجامعات واألكاديميات برامج على 

سـات ة واعتمـاد الم سّ د مان جـو ادرة عن المركز الوطني لضمعايير الجودة واالعتماد الّص   مراجعةضرورة ضرورة   ▪
صـة للبـرامج التعليميـة ّص نحو بناا معـايير برامجيـة متخ يوالسع ،مم16021602التعليمية والتدريبية بطرابلس سنة 

  .سواا أكانت للعلوم االجتماعية واإلنسانية، أم العلوم التطبيتية، أم العلوم الطبية

بـين مكاتـب ضـمان الجـودة وتقيـيم األداا، ب يـة  " التشـبيك المشـاركة " ع فـي ممارسـات سّـ التو على العمل العمل    ▪
 .دةيّ تبادل الخبرات والممارسات الج

ة التـدريس مـن خـالل ئـ مسـتول التدريسـي ألعضـاا هياللالرتقاا ب ومعتمدة واضحة خططوضع ب  االهتماماالهتمام  ▪
 .ةبرامج تدريبية وتمهيلي

فيمـــا يتعلـــق بالمســـتول  ةً خاصـــ إعـــادة مراجعـــة الهياكـــل التنظيميـــة للجامعـــات واألكاديميـــات، علـــى   العمـــلالعمـــل   ▪
 . سات مراكز، أو إدارات على مستول تلك الم سّ  اإلداري لمكاتب ضمان الجودة وتقييم األداا؛ لتصبح

 الجامعـات  دة يتم الصرف منها على بـرامج وأنشـطة الجـودة وضـمانها فـيدّ تخصيب ميزانية محضرورة ضرورة    ▪
أو علـــى مســـتول  ،علـــى مســـتول وزارة التعلـــيم، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة ســـواا واألكاديميـــات 

 .المالية والتخطيط تيوزار 

ب يــة وضــع  ؛والكليــات  الجامعــات واألكاديميــات اإلســرا  فــي تشــكيل مجــالس أمنــاا فــي كــل ى علــ العمــل العمــل   ▪
 .سات سّ ن تعمل وفقها تلك الم  أالخطط والسياسات التي يتوجب 
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          علــــى نتــــائج تقــــدم اً ؛ بنــــاالحكوميــــة يميــــات الليبيــــةتقيــــيم أداا رؤســــاا الجامعــــات واألكاد و و متابعــــة   أهميــــةأهميــــة   ▪
 فـيسهم ت   بادرات ممن  رح طما يتم و تطبيق برامج الجودة واالعتماد، في  الم سسات،أو تراجع مراكز تلك 
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ــبية ومكافحـــة الفســـاد فـــي زيـــادةزيـــادة   ▪ ــرامج المحاسـ ــى اإلداريـــة، ؛األكاديميـــات الجامعـــات و  بـ ــة لجـــم الفوضـ  ب يـ
 . والمالية، واألكاديمية

التابعـة لهـا بالتنسيق مع مراكز ضمان الجودة  المنطقتين الشرمية والغربية في التعليم تيميام وزار  ضرورةضرورة   ▪
ــدة مـــن أجـــل بوضـــ  ــة الجامعـــات  إقحـــامع خطـــة واضـــحة ومعتمـ  الجـــودة فـــي عمليـــات  واألكاديميـــات الحكوميـ
 . االعتماد و 

 ات،الجامعــات واألكاديميــ والتنــافس بــين ز، يّــ ، والتمبــدا تحفيــز اإللــى طــرح مبــادرات تــدعو إ علــىالعمــل العمــل    ▪
علـى  ؛علـى مسـتول الدولـةخـر آى مّ سـ م   يّ أو ، أل  سة تعلـيم عـاأفضل م سّ  جائزة استحداث وذلك من خالل 

 .ها وزارة التعليمان تتبنأ

 .بنعداد كوادر بشرية م هلة ومدربة للعمل في مجال الجودة وضمانهااالهتمام االهتمام   ▪
ة بالجامعـــات واألكاديميـــات الليبيـــة الحكو   حـــفّ حـــفّ   ▪ ــّ ــام العلميـ ــد كـــل األقسـ ــة بضـــرورة اإلســـرا  بتحديـ ــا ميـ رؤيتهـ

دة بجـداول زمنيـة، وأن تكـون آليـات التنفيـ  مرنـة دّ محت تنفي  ، ووضع آلياورسالتها وأهدافها بصورة واضحة
  .قابلة للتعديل والتطوير

ـوأخيوأخي     ــــــــــــــــ لّ التمكيــد بــمن  دّ نــو  ريارياـــــــــــــــ اديميــات ات تطبيــق الجــودة وضــمانها فــي الجامعــات واألكيعراقيــل وتحــدّ  جــ 
اد، أهمهـا : تـداعيات انقسـام الدولـة تنـاوب عـدد مـن األبعـ بإلى حـد كبيـر  -حالًيا – مرتبطة الحكومية الليبية

الليبية، واالفتقـار إلـى إرادة سياسـية حتيتيـة وجـادة نحـو تطبيـق بـرامج وأنشـطة الجـودة واالعتمـاد، سـواا مـن 
ــا ــا للجامعـ ــن قبـــل اإلدارة العليـ ــيم، أو مـ ــافقبـــل وزارة التعلـ ــاالت  ةً ت واألكاديميـــات، إضـ ــتمرار حـ ــى اسـ حّ إلـ ــ         شـ

ا وهـو  كمـا ال ي مكـن أن نغفـلي والمعنوي ألنشطة وبرامج الجـودة وضـمانها، أو انعدام الدعم الماد  بعـًدا هامـً
 .االفتقار إلى وجود قوانين ولوائح تنظيمية داعمة ومساندة لتطبيق الجودة وضمانها

            ن بعـــ  أدة وضـــمانها فـــي الجامعـــات واألكاديميـــات الليبيـــة الحكوميـــة؛ إال وبـــالرغم مـــن قتامـــة واقـــع الجـــو  
           :  مكــــدت بـــ لك مقولــــةتســـات اســــتطاعت االســـتفادة مــــن الفـــرص المتاحـــة للتحســــين والتطـــوير، فسّ تلـــك الم  

أن ثمة عالقة وثيقة ، كما يتضح لنا أيًضا  ""ات فهناك فرص للتحسين والتطويرات فهناك فرص للتحسين والتطويرييأينما توجد العراقيل والتحدّ أينما توجد العراقيل والتحدّ " 
فـي وضـمانها، وخلـق وبنـاا إرادة العـزم التـي ت سـهم سات ألهميـة الجـودة سّ بين إدراك القدرة الواعية لتلك الم  

االسـتفادة مـن الفـرص للتحسـين والتطـوير، وبـين العالقـة التفاعليـة بـين شـخب مـدير مكتـب ضـمان الجــودة 
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كتــب ضــمان الجــودة وتقيــيم األداا؛ الحركــة والعمــل يســتطيع مــدير م حتــىســة، سّ رئــيس الم  و وتقيــيم األداا 
ة، في فسح ل  المجال أمام تنفي  برامج وأنشطة الجودة وضمانها؛ بعيـًدا عـن بحرية أكثر، وبطريقة غير رسمي

دة؛ وه ا ربما ي ف سر يّ عدد ب لك وتتنو  المبادرات والممارسات الجتالعراقيل البيروقراطية، والروتين اإلداري، فت
ِحها، أو انعـــدامسّ دة فـــي م  يّـــ شـــكل وتتعـــدد تلـــك المبـــادرات والممارســـات الجكيـــ  تت ســـة سّ ها فـــي م  ســـة، وشـــ 

 .تلك التي تتشاب  من حيف اإلمكانات البشرية والمادية ةً أخرل، خاص
لتجـاوز  ةدّ جـابحاجة إلى وقفة ت مستجدة ايأمام رهانات وتحدّ  الحكومية األكاديميات الليبيةو إن الجامعات  

عـد ي  فـالتعليم  ؛اد تحسين جودة المخرجات التعليميـة، وتحقيـق معـايير الجـودة واالعتمـ من أجل يات حدّ تلك الت
 . انحلم ب  جميعً أساسية لبقاا واستمرار وبناا الوطن ال ي ركيزة 
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  جــــــع جــــــع را را الـــمــــ الـــمــــ 
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  قائمــــــة املراجــــــــع قائمــــــة املراجــــــــع 
  
  

  ،،وتفعيـل المواقـع اإللكترونيـة لم سسـات التعلـيم العـاليوتفعيـل المواقـع اإللكترونيـة لم سسـات التعلـيم العـاليدليـل بنـاا دليـل بنـاا (، (، 22001188))  وآخرون،وآخرون،حسين، حسين، مرجين، مرجين،   --11
   ة للجودة والتمّيز في التعليم.ة للجودة والتمّيز في التعليم.منشورات الجمعية الليبيمنشورات الجمعية الليبي

  

  ..، منشورات ديوان المحاسبة، طرابلس، ليبيا، منشورات ديوان المحاسبة، طرابلس، ليبيا((مم22001177  لسنةلسنة  تقرير ديون المحاسبةتقرير ديون المحاسبة --22
  

جـودة واعتمـاد جـودة واعتمـاد   منشـورات مركـز ضـمانمنشـورات مركـز ضـمان ،((22000088، )، )سات التعليم العـاليسات التعليم العـاليدليل ضمان جودة واعتماد م سّ دليل ضمان جودة واعتماد م سّ   --33
  م سسات التعليم العالي.م سسات التعليم العالي.

(، منشـورات مركـز ضـمان جـودة واعتمـاد (، منشـورات مركـز ضـمان جـودة واعتمـاد 21022102، )، )تعليم العـاليتعليم العـاليدليل ضمان جودة واعتماد م ّسسات الدليل ضمان جودة واعتماد م ّسسات ال  --44
  م سسات التعليم العالي.م سسات التعليم العالي.

 .مم22001100( لسنة ( لسنة 1188قانون التعليم رقم )قانون التعليم رقم )   --55
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  الحـــــــق الحـــــــق الـــمــــ الـــمــــ 
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 والتم  للجودة  الليبية ة اجلمعي 
ّ
 التعليم  يف زي

                              ات ــــ باجلامع  األداء وتقييم ودةــــ اجل  انــــ ضم  اتبـــك م  أداء مــ لتقيي  ةــ استبان  ارةـــاستم 
 م 2019 ومية ــــــاحلك  ة ــــ لليبي ا 

 أوالً : املعلومات العامة : 
   

ـة : ـة :اسـم الجامعــ              ،--------: :   الفـروعالفـروع  عـددعـدد، ،   ::--------------الكليـاتالكليـات  عـددعـدد ،----------------- اسـم الجامعــ
، ------------ ::  الـوطنيين والمغتـربينالـوطنيين والمغتـربين  التـدريسالتـدريس  هيئـةهيئـة  أع ـا أع ـا   عـددعـدد، -----ة : ة : يـ  يـ  ممالعلالعل  قسـامقسـاماألاأل  عـددعـدد
، ----------::  الجـود الجـود ضـمان ضـمان   مكت مكت   مديرمديراسم اسم ،  ------: :   الطالبالطالب  ددددــــــــــــعع  ،-----  الموظفين :الموظفين :  عددعدد

ـالدرجالدرج، /          م /          م         :     /:     /  التكليـــــــــفالتكليـــــــــف  تـــــــــاريختـــــــــاريخ ــ ـــــــــــــ ــ ـي  ي  لعلملعلماا  ةةــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ،                    ------------------: :   ةةــــــــــــــــــ
ـالبريالبري، -----------------  ::تتص  ص  التخالتخ  مجالمجال ـــــــــــــــ ، -------------------: :   اإللكترونـ اإللكترونـ   ددــــــــــــــ

ـــ  : ـــ  :رقـــم الهاتــــــــــــــ ،            ------------  ::  بالجامعـــةبالجامعـــة  الجـــود الجـــود   مكتـــ مكتـــ   إنشـــا إنشـــا   تـــاريختـــاريخ، ، -------------  رقـــم الهاتــــــــــــــ
 ------::  الفروعالفروعببو و   ،،----------------  ::  بالكلياتبالكليات  الجود الجود   ق ق منس  منس    عددعدد ،----- ::  عدد مكات  الجود  بالكلياتعدد مكات  الجود  بالكليات

  : أسئلة التقييم األدائي :: أسئلة التقييم األدائي :ثانيًا 
وضـع  التنافسـ  بـين مكاتـ  وضـع  التنافسـ  بـين مكاتـ  لل  ، وتعزيـزه، وتعزيـزهرؤيتـ رؤيتـ لل  ضـمان الجـود  وتقيـيم األدا ضـمان الجـود  وتقيـيم األدا   مكتـ مكتـ الفائد  الت  حققهـا الفائد  الت  حققهـا مدف مدف   ماما* * 

  ؟ ؟   لتحقيق مكاس  ومراكز متقدمةلتحقيق مكاس  ومراكز متقدمةومساهمت  ف  تطوير الجامعة ومساهمت  ف  تطوير الجامعة   ،،الجود  األخرف الجود  األخرف   ضمانضمان
 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --

 

------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------  
خــ اي فــ  خــ اي فــ  آآســات وبــرامج عمليــة ســات وبــرامج عمليــة بتحويــل رســالت  إلــو خطــت وسيابتحويــل رســالت  إلــو خطــت وسياقــام مكتــ  ضــمان الجــود  وتقيــيم األدا  قــام مكتــ  ضــمان الجــود  وتقيــيم األدا  هــل هــل * * 

  ؟ ؟ ) توافق الرسالة مع السياقات المستقبلية( ) توافق الرسالة مع السياقات المستقبلية(   عةعةق  ق  االعتظار التروف المجتم ية والمهنية الحالية والمتو االعتظار التروف المجتم ية والمهنية الحالية والمتو 
 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --

 

------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------  
ــا * *    ــا مـ ــ ها مـ ــدها وتنفيـ ــم  تحديـ ــ  تـ ــداف التـ ــم األهـ ــ ها أهـ ــدها وتنفيـ ــم  تحديـ ــ  تـ ــداف التـ ــم األهـ ــةأهـ ــمن خطـ ــةضـ ــمن خطـ ــالل   ضـ ــيم األدا  خـ ـــود  وتقيـ ــمان الجــ ــ  ضـ ــالل مكتـ ــيم األدا  خـ ـــود  وتقيـ ــمان الجــ ــ  ضـ مكتـ

  ::  مم81028102العامالعام
 ----------------------------------------------------نأمل تحديدها  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
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  ؟ ؟     مم91029102  --  81028102بالجامعة تستوع  العام الجامع  بالجامعة تستوع  العام الجامع    ةةخطة إستراتيجيخطة إستراتيجي  وجدوجدهل تُ هل تُ * * 
 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --

 

------------------------------------------------------------- 

---------------------------------، فمـــــا هي األسباب : ، فمـــــا هي األسباب :   ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --
-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

ـة  ااأو نتم ( واضحــــة، ومعتمـد  يتم العمل بمقت اهأو نتم ( واضحــــة، ومعتمـد  يتم العمل بمقت اه  تتسياســـــــات ) ضوابسياســـــــات ) ضواب  وجدوجدل تُ ل تُ هه* *    ـةفـ  الجامعــ ـأن تعيـين   فـ  الجامعــ ـأن تعيـين بـش بـش
  أع ــــــا  هيئة التدريس ؟ أع ــــــا  هيئة التدريس ؟ 

 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
لم علو االعتماد البرامج ، والم س  ما هو عدد ما هو عدد * *    لم علو االعتماد البرامج ، والم س  البرامج العلمي ة الت  تحص  ( مـن مركـز ( مـن مركـز   ائ ائ هـ هـ سـ  ) مبـدئ  أو نسـ  ) مبـدئ  أو نالبرامج العلمي ة الت  تحص 

  مراكز والجم يات الدولية إن وجدت ؟ مراكز والجم يات الدولية إن وجدت ؟ الال  ضمان الجود  أوضمان الجود  أو
 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
مـــــها الجامعـــــة معتمـد ، ومنشـور  علو موقــعهــــاتوصيف البرامـــج األكاديميتوصيف البرامـــج األكاديميهل هل   ** مـــــها الجامعـــــة معتمـد ، ومنشـور  علو موقــعهــــاــــــة الت  تقد    اإللكترونـــــ  ؟ اإللكترونـــــ  ؟   ــــــة الت  تقد 
 ----------------------------------------------نأمل عكر أسما  البرامج  --

 

------------------------------------------------------------- 

  ------------------------------------------------------------- 
رات الدراسي ة لكل برنامهل هل * *  رات الدراسي ة لكل برنامتوصيف المقر    علو موقعهـا اإللكترونــــــ  ؟ علو موقعهـا اإللكترونــــــ  ؟ منشور منشور   ج أكاديم  ُتقدم  الجامعةج أكاديم  ُتقدم  الجامعةتوصيف المقر 
 -------------------------------------------------- هاعدد نأمل عكر --

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
    

ضــمان الجــــود  وتقيــيم األدا  ضــمان الجــــود  وتقيــيم األدا  أهـــــــــم المخرجــــــــــات التنفي يــــــــــــة لالجتماعـــــــــات الدوري ــــــــة مــا بــين مكتــ  أهـــــــــم المخرجــــــــــات التنفي يــــــــــــة لالجتماعـــــــــات الدوري ــــــــة مــا بــين مكتــ  مــا مــا * *   
  ق  الجـــــــود  بالكليــــــــات ؟ ق  الجـــــــود  بالكليــــــــات ؟ بالجامعة ومنس  بالجامعة ومنس  

 -----------------------------------------------------عكرها نأمل  --
 

------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------   
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  م ؟م ؟81028102جرت الدراسة ال اتية بالجامعة لسنة جرت الدراسة ال اتية بالجامعة لسنة أأقسام الت  قسام الت  عدد الكليات واألعدد الكليات واألما هو ما هو * * 

 -----------------------------------------------------نأمل عكرها   --
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
علــو الدراســات ال اتيــة داخــل كليــات علــو الدراســات ال اتيــة داخــل كليــات   لجامعــة بنــا ي لجامعــة بنــا ي عملهــا باعملهــا با  م  م  أهــم الخطــوات اإلجرائيــة أو التنفي يــة التــ  تــ أهــم الخطــوات اإلجرائيــة أو التنفي يــة التــ  تــ مــا مــا * * 

1؟ ؟   وأقسام الجامعةوأقسام الجامعة
 -----------------------------------------------------ا نأمل عكره  --

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
1  ؟ ؟ ين خـــــــــارجيين ين خـــــــــارجيين عــــــــــــرض البرامــــــــــج األكاديميـــــــــــــة علو مقي معــــــــــــرض البرامــــــــــج األكاديميـــــــــــــة علو مقي مل تم  ل تم  هه* *  
 -------------------------------------------------- نأمل عكر عددها --

------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------  

  ––دليـــــل الطــــــــــالب دليـــــل الطــــــــــالب   ––يــة واألكاديميــة ) دليــل أع ــــــــــا  هيئــة التــدريس يــة واألكاديميــة ) دليــل أع ــــــــــا  هيئــة التــدريس نشــــر أدل ــــــة اإلجــرا ات اإلدار نشــــر أدل ــــــة اإلجــرا ات اإلدار هــل تــم  هــل تــم  * *   
          ؟ ؟ دليـــــــل الموظفين... وغيرها ( دليـــــــل الموظفين... وغيرها ( 

 ----------------------------------------------نأمل تحديد أنواع نشرها --
------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 
  )     (         ،           ال )     ()     (         ،           ال )     (  نعمنعم                            نشـــــــــر وتعميــم المواثيق األخالاية بالجامعة ؟ نشـــــــــر وتعميــم المواثيق األخالاية بالجامعة ؟   هل تم  هل تم  * * 

  ------------------------------، نأمـــل ذكـر أنواع النشر : ، نأمـــل ذكـر أنواع النشر :  ((  نعم نعم   ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

  ---------------------------------، فمـــــا هي األسباب : ، فمـــــا هي األسباب :   ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --
جريــ  جريــ  يـيــم الــ ي تُ يـيــم الــ ي تُ التــ  تـم  القيــام بهــا بنـا ي علــو نتــائج اسـتظانات التقالتــ  تـم  القيــام بهــا بنـا ي علــو نتــائج اسـتظانات التقاإلجرائيـة أو التنفي يــة اإلجرائيـة أو التنفي يــة   أهــم الخطــواتأهــم الخطــواتمـا مـا   * *  

1؟ ؟ الجامعات لتقييم الوضع العام لديها الجامعات لتقييم الوضع العام لديها 
 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 

سـتظانات اسـتطالع آرا  الطـالب سـتظانات اسـتطالع آرا  الطـالب الت  تم  القيام بها بنا ي علو نتائج االت  تم  القيام بها بنا ي علو نتائج االخطوات اإلجرائية أو التنفي ية الخطوات اإلجرائية أو التنفي ية ـــم ـــم أهـــــأهـــــما ما * * 
            ؟ ؟ حول ما تقدم  من خدمات حول ما تقدم  من خدمات 

 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --
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------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 

؟   ؟   م م   91029102  --81028102خالل العام الدراس  خالل العام الدراس  هــــــــم الم تمــــــرات والنـــــــدوات العلمي ـــــــــة الت  تــــــم  إنجا هــــــا هــــــــم الم تمــــــرات والنـــــــدوات العلمي ـــــــــة الت  تــــــم  إنجا هــــــا أأما ما * * 
 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 

  ؟           ؟             م م 91029102  --81028102الدراس  الدراس  أهم ورع العمل عات العالقة بالجود  وضمانها والت  تم  إنجا ها خالل العام أهم ورع العمل عات العالقة بالجود  وضمانها والت  تم  إنجا ها خالل العام ما ما * * 
 -----------------------------------------------------ا نأمل عكره --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 

ة ســوا  أكانــم مــ تمرات أم نــدوات أم ورع عمــل خارجيــة مــا مــا * *  ة ســوا  أكانــم مــ تمرات أم نــدوات أم ورع عمــل خارجيــة أهــم المشــاركات العلميــ  ألع ــا  هيئــة التــدريس ألع ــا  هيئــة التــدريس أهــم المشــاركات العلميــ 
      ؟ ؟ بالجامعة بالجامعة 

 -----------------------------إلو العناوين(  ةي )المقصود هنا العدد إضاف نأمل عكرها  --
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 

  مة ف  الجامعة ؟مة ف  الجامعة ؟ك  ك  ة المحة المحي  ي  ت العلمت العلمال  ال  ما عدد المجما عدد المج* * 
  

 -----------------------------------: التال نأمل اإلجابة من خالل تعبئة الجدول  --
  
  

 معامل التأثير  الترايم الدول   رقم اإليداع القانون   تاريخ اإلصدار اسم المجل ة ر . م

1      

2      

3      

4      

5      
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ــم * *  ــل قامــ ــم هــ ــل قامــ ز خــــالل الجاالجاهــ ــ  ــالجود  والتميــ ــة بــ ــوائز خاصــ ــ  جــ ــة بتنفيــ ز خــــالل معــ ــ  ــالجود  والتميــ ــة بــ ــوائز خاصــ ــ  جــ ــة بتنفيــ ــ  معــ ــام الدراســ ــ  العــ ــام الدراســ                               ،،مم91029102  --81028102العــ
     ؟ ؟     جائز  أف ل موظ  ...وغيرهاجائز  أف ل موظ  ...وغيرها    ––جائز  أف ل باح  جائز  أف ل باح    ––مثل : جائز  البرنامج العلم  مثل : جائز  البرنامج العلم  

 )     ()     (    )     (         ،         ال)     (         ،         ال      نعمنعم 

  -----------------------------------: : ، نأمـــل ذكـرها ، نأمـــل ذكـرها  ((  نعم نعم   ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --    
    

 --------------------------------ـــا هي األسبــاب : ـــا هي األسبــاب : ، فم، فم ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --   
  

      * ما أهم المقترحات الت  قدمها مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا  لرئاسة الجامعة وتم  تنفي ها ؟ * ما أهم المقترحات الت  قدمها مكت  ضمان الجود  وتقييم األدا  لرئاسة الجامعة وتم  تنفي ها ؟   

 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --
 

------------------------------------------------------------- 
 

 ------------------------------------------------------------- 
  

    ؟ ؟ تم ية والبيئية تم ية والبيئية أهــــــــــم برامــج وأنشطة الجامعـــــــة الت  تم  تنفي ها  يما يتعلــــــق بالمس ولية المجأهــــــــــم برامــج وأنشطة الجامعـــــــة الت  تم  تنفي ها  يما يتعلــــــق بالمس ولية المجما ما * * 
 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------  
  

ــا بتنفيـــ  بـــرامج   أهـــم هـــهائد ورســـائل الشـــكر والتقـــدير التـــ أهـــم هـــهائد ورســـائل الشـــكر والتقـــدير التـــ مـــا هـــ  مـــا هـــ  * *  ــا إدار  الجامعـــة لقيامهـ لم عليهـ ــا بتنفيـــ  بـــرامج تحصـــ  ــا إدار  الجامعـــة لقيامهـ لم عليهـ تحصـــ 
 ؟ ؟ م م 81028102يئية خالل العام يئية خالل العام المس ولية المجتم ية والبالمس ولية المجتم ية والب

 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --
 

------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------  
  

 ؟ ؟   مع جهـــــــات سوق العمل عات العالقــــــــــة بمخرجات الجامعةمع جهـــــــات سوق العمل عات العالقــــــــــة بمخرجات الجامعة  البرامج واألنشطة الت  تم  تنفي هاالبرامج واألنشطة الت  تم  تنفي ها  ماما* * 
 -----------------------------------------------------نأمل عكرها  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
  

  ؟؟ـــــــــد  التـــــــ  قــــــــــام المكــــــــــــت  بإنجــــــــــــــــا ها ـــــــــد  التـــــــ  قــــــــــام المكــــــــــــت  بإنجــــــــــــــــا ها ي  ي  أهـــــــــــــم الممارســــــــــــــــات الجأهـــــــــــــم الممارســــــــــــــــات الجما ه  ما ه  * * 
------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
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                          األدا  بالجامعـــــة مـــــن تنفيـــــ  مهامـــــ  األدا  بالجامعـــــة مـــــن تنفيـــــ  مهامـــــ    الجـــــود  وتقيـــــيمالجـــــود  وتقيـــــيم  ات التـــــ  منعـــــم مكتـــــ  ضـــــمانات التـــــ  منعـــــم مكتـــــ  ضـــــمانييوالتحـــــد  والتحـــــد    المعوقـــــاتالمعوقـــــات  **
  أهداف  :  أهداف  :    وتحقيقوتحقيق
  معوقـــــــــــــــات ماليـــــــــــــــة :معوقـــــــــــــــات ماليـــــــــــــــة :  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
  ــــــــــات إداريـــــــــــــــة :ــــــــــات إداريـــــــــــــــة :معوقــــمعوقــــ  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
  ــــــــــــــــــــــة :ــــــــــــــــــــــة :معوقــــــــــــــات فنيــــمعوقــــــــــــــات فنيــــ  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
  ـــــــرل :ـــــــرل :معوقــــــــــــــات أخــــــــــــــــمعوقــــــــــــــات أخــــــــــــــــ  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

ـ ه المعوقـــــــ  -- ـ ه المعوقـــــــالخطت المقترحة للتغلـ   علـو هــــــــ ـات والتحد  الخطت المقترحة للتغلـ   علـو هــــــــ ـات والتحد  ـــــــ ـاتييـــــــ ـاتــ ومقترحـات ومقترحـات   --) مـواطن التحسـين المسـتقبلية) مـواطن التحسـين المسـتقبلية  ــ
  التطوير ( :التطوير ( :

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 


