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  .ملخص اليحث:

مبفاهيم اجلودة وضماهنا، وهي أمهية بناء  هذه الورقة إىل طرح مقاربة ذات عالقة تسعى
وتطبيق توصيف الربامج األكادميية كنظام فاعل لتحسني وتطوير املخرجات التعليمية، 
وذلك بغية ضمان توطيد الثقة بتلك الربامج األكادميية، إضافة إىل مواءمتها مع احتياجات 

توصيف الربانمج الورقة إىل أن فكرة كما أوضحت سوق العمل واخلطط التنموية،  
جامعة طرابلس جاءت بناًء على مقرتح  –كلية اآلداب   –األكادميي لقسم علم االجتماع 

قدمه الباحث إىل رائسة القسم يتضمن أمهية جتويد وتطوير العملية التعليمية ابلقسم، مبراعاة 
لوطين املعايري ذات العالقة، خاصة منوذج توصيف الربانمج األكادميي الصادر عن املركز ا

أيًضا إىل عدد من العراقيل والتحدايت اليت واجهت العلمية لضمان اجلودة، وتطرقت الورقة 
عملية بناء التوصيف الربامج األكادميية، حيث أوضح الباحث أبنه ال ميكن فهم تلك 
العراقيل والتحدايت بعيًدا عن قناعة مسؤويل اجلامعات الليبية أبمهية اجلودة وضماهنا يف 

التعليمية، وقدمت الورقة العلمية خارطة جديدة؛ ذات عالقة أبمهية توصيف الربامج  العملية
األكادميية يف اجلامعات الليبية، منها احلاجة إىل تشكيل فريق وطين يضم عددًا من اخلرباء 
يف اجلودة وضماهنا، يعمل على مراجعة وتطوير منوذج توصيف الربانمج األكادميي، وكذلك 
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ق أيًضا على نشر ثقافة توصيف الربانمج األكادميي يف اجلامعات الليبية، قيام هذا الفري
  .والتقدير داخل اجلامعات الليبية والعمل على أتصيل ثقافة التحفيز

 -اجلامعات الليبية –االعتماد  –اجلودة  -توصيف الربانمج األكادميي: الكلمات املفتاحية
 التعلم املستهدفة. املخرجات 

Abestract 
This paper seeks to put forth an approach related to concepts and 

quality assurance, and the importance of building and application of 

academic programs description as an active system to improve 

educational outcomes, in order to ensure the consolidation of 

confidence in those academic programs, in addition to align them with 

the needs of the labour market and plans Centre, the paper indicated 

that the idea of Academic program description for the Sociology 

Department – Faculty of Arts – University of Tripoli came upon a 

proposal by the Finder to the head of the Department includes the 

importance of enhancing and developing the educational process in 

the Department, taking into account the relevant criteria, in particular 

the programme description form Academician of the National Center 

for quality assurance, Scientific paper also addressed a number of 

obstacles and challenges faced by academic programs description 

building process, where the researcher explained that he could not 

understand the obstacles and challenges far from convinced Libyan 

universities officials the importance and quality assurance in the 

educational process, the paper provided New map related scientific 

importance of Academic program description at Libyan universities, 

including the need to establish a national team of experts in quality 

and guaranteed, is working on the review and development of the 

academic programme description form, as well as this team also 

published a culture program description Libyan universities and 

academic work on the culture of stimulation and appreciation within 

the Libyan universities 

Keywords 

Academic program description - Quality- accreditation- Libyan 

universities- Intended  learning outcomes. 



 وصيف الربامج األكادميية لتحسني املخرجات التعليميةت        3اجمللد  2خاص العدد  -جملة كلية  اآلداب
                                                     2019ر الدل ي الاا ي للتعلي   ي ليييا  مرراتة  ليييا  مار  متعدد خاص ابلورقات العلمية املقدمة للمؤ 

________________________________________________________ 

3 

 

 املقدمة -1
لتحسني وتطوير  ل دول العامل  إىل البحث والكشف عن أجنع املقارابتتسعى ج  

، واحلاجة كذلك اجلامعية خمرجاهتا التعليمية، وذلك ملواجهة حتدايت تدين نوعية املخرجات
إىل مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، واخلطط التنموية، فاقتصاد املعرفة، والتقدم 

أمهية حتسني من  كل ذلك ضاعف، واملنافسة  التكنولوجي يف املعلومات، ووسائل االتصال
سياق ذاته تعد مسألة الطوير املواصفات اليت ينبغي توفرها يف خرجيي اجلامعات، ويف وت

تقومي املخرجات التعليمية أحد أهم شروط االعتماد املؤسسي والرباجمي املعمول به يف ليبيا، 
م، لتبني أمهية أن يتم تصميم 2012عام ؤشرات الصادرة عن املركز املحيث جاءت 
للمخرجات املستهدفة، ومبشاركة املتخصصني  ادميي وفقاً برانمج أك وتوصيف أي  

جاء وهذا ما  ،(9، ص2012) دليل مؤشرات االعتماد املؤسسي والرباجمي يف التعليم العايل، واملستفدين
حيث ،م2016سنة املركز الوطين لضمان اجلودة عن ؤشرات الصادرة املأتكيده أيًضا يف 

ستناد إىل معايري أكادميية أو مقارنة مرجعية يف شرتط على اجلامعات الليبية ضرورة االا
وصف وتوصيف براجمها التعليمية، ومقرراهتا الدراسية، وكذلك وجود آليات ملزمة بشأن 

، ص 2016، مؤسسات التعليم اجلامعيجودة واعتماد معايري )القيام ابملراجعة الدورية لتلك الربامج 

مشول أهداف تبني أمهية م ل2012الرباجمي ، يف حني جاءت مؤشرات معايري االعتماد (13
وأن تقوم إدارة الربانمج مبراعاة احتياجات  ،الربانمج األكادميي على مواصفات اخلرجيني

) دليل مؤشرات االعتماد املؤسسي والرباجمي يف اجملتمع وسوق العمل يف عملية تصميمها للربانمج 

م لتؤكد على ما 2016ات سنة ، يف حني جاءت مؤشر (33-32، ص2012التعليم العايل، 
حتياجات اجملتمع وسوق العمل الاملخرجات التعليمية تلبية جاء يف املؤشرات السابقة بشأن 

 .(23، ص2016، اجلامعي سات التعليممعايري جودة واعتماد مؤس)
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 .مشكلة اليحث لأمهيتها 1.1

قة بني عن : العال اً مهم ن الفجوة النوعية يف املخرجات التعليمية تطرح تساؤالً إ
استمرار بعض الربامج األكادميية واحلاجة اجملتمعية هلا، ولعلنا هنا نتذكر مقولة مالك بن 

ن العلم الذي ال يرتمجه عمل ، يظل ترفًا ال مكان له يف وطن ما يزال إحني يقول : "  ،نيب
آنًفا هو ، كما أعتقد أبن التساؤل املطروح (39، ص 2006") بن نيب ، فقريًا يف الوسائل واألطر

جبل الربامج األكادميية يف الدول املتقدمة إىل حتسني وتطوير خمرجاهتا  -رمبا –الذي دفع 
التعليمية؛ وبشكل دوري ومستمر، وأتيت هذه الورقة لتطرح مقاربة ذات عالقة مبفاهيم 
اجلودة وضماهنا، وهي أمهية بناء وتطبيق توصيف الربامج األكادميية كنظام فاعل لتحسني 

ير املخرجات التعليمية، وذلك بغية ضمان توطيد الثقة بتلك الربامج األكادميية، إضافة وتطو 
إىل مواءمتها مع احتياجات سوق العمل واخلطط التنموية، حيث ننشد من هذه املقاربة 
االقرتاب أكثر من إزالة بعض العتمة حول أمهية بعض الربامج األكادميية وعالقتها 

  ابالحتياجات اجملتمعية.
ن هذه الورقة هتدف إىل أتكيد أمهية بناء وتطبيق توصيف الربامج إف ،وابلتايل

األكادميية يف اجلامعات الليبية؛ كمدخل حنو حتسني وتطوير املخرجات التعليمية، حيث 
ورث النظام اجلامعي يف ليبيا عن النظام السياسي السابق جل مشاكله؛ خاصة فيما يتعلق 

يف مرحلة ما  -ملحوظًا  –سألة ازدادت اتساًعا وعمًقا املهذه  بنوعية املخرجات؛ غري أن
عدد الكمي للجامعات الليبية البعد سقوط النظام السياسي السابق، وذلك يف ظل تزايد 

احلكومية، حيث يشري مرجني وآخرون إىل أن " التوسع الكمي يف انتشار اجلامعات 
مثالً: يتم فتح فروع لكليات وأقسام يف والربامج" كان "على حساب نوعية وجودة التعليم، ف

بعض مواقع غري مؤهلة وتفتقر ألبسط مقومات العلمية التعليمية اجلامعية، مما أثر على 
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وأكد مرجني )نريد تعليماً  (، 69، ص 2013)مرجني، وآخرون، جودة خمرجات العملية التعليمية"
مية البشرية واالجتماعية يعمل على تطوير اجملتمع وصواًل إىل حتقيق أهدافه يف التن

واالقتصادية والثقافية والعلمية، ولن يتحقق ذلك إال من خالل تعليم حيقق استعمال تقنية 
املعلومات بفعالية، واالستفادة القصوى من املعرفة العلمية واتساع شبكة املعلومات الدولية، 

ية املعلوماتية بني خصوصًا مع زايدة الفجوة الرقم ،وبذلك نستطيع مواجهة حتدايت العصر
من ميلكون املعرفة اليت متكنهم من التعامل بنجاح مع مشكالت العصر وبني من ال 

م 2018، يف حني رصد تقرير آخر صدر عام (63، ص2013)مرجني، وآخرون، ميلكوهنا."
( جامعة حكومية عام 13بوجود زايدة يف عدد اجلامعات الليبية احلكومية فبدال من )

) مرجني، وآخرون، ( جامعة؛ دون مراعاة ألي ضوابط أو معايري24ك )م، ابت هنا2013

 (. 92، ص 2018
  :الورقة العلميةأسئلة  2.1

 :، هيمن التساؤالت اً ن الورقة تطرح عددإف ،ما سبقوبناًء على 
 وما هي أمهيته وأهدافه؟  ؟ماذا يقصد ابلتوصيف األكادميي -1
 ي  ؟ما  خطوات ومناذج بناء توصيف الربانمج األكادمي -2
 ما أهم العراقيل والتحدايت اليت تواجه عملية تنفيذ توصيف الربانمج األكادميي ؟ -3
هل ميكن رسم خارطة جديدة ملهام توصيف الربانمج األكادميي يف اجلامعات  -4

 الليبية.

 :الورقة العلمية أهداف   3. 2
 هتدف الورقة العلمية إىل حتقيق التايل : 
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 األكادميي. حتديد ماهية توصيف الربانمج  -1
 التعرف على أمهية وأهداف توصيف الربانمج األكادميية .  -2
   .معرفة آليات وخطوات تنفيذ توصيف الربانمج األكادميي -3
 التعرف على العراقيل والتحدايت اليت تواجه عملية تنفيذ التوصيف . -4
 اقرتاح بعض احللول والتوصيات. -5

 :املنهج لاإلجراءات  -2
ترى أبن بناء  -ذات عالقة مبفاهيم اجلودة وضماهنا  –لورقة من مقاربة تنطلق هذه ا

نموذج الصادر عن املركز الوطين لضمان جودة واعتماد لل وتوصيف الربانمج التعليمي وفقاً 
خرجات التعليمية من املاملؤسسات التعليمية سوف يؤدي إىل تضييق الفجوة النوعية بني 

عد استخدام هذا النموذج بشكل ية من جهة أخرى، وي  جهة، وسوق العمل واخلطط التنمو 
دوري ومستمر وسيلة حنو تقومي املخرجات التعليمية، كما يعمل هذا النموذج على إعادة 

تحدايت اليت تواجه التعريف الربامج التعليمية؛ حبيث تتعاطى  تلك الربامج األكادميية مع 
 نوعية املخرجات.

تماع، بكلية اآلداب جامعة طرابلس، يف بناء وسيتم تناول جتربة قسم علم االج
 :ني االعتبار النقاط التاليةعتوصيف الربانمج األكادميي، ويف ضوء هذا املنهج سيتم األخذ ب

رصد أهم اخلطوات املتبعة يف بناء توصيف الربانمج األكادميي لقسم علم  - أ
 االجتماع.



 وصيف الربامج األكادميية لتحسني املخرجات التعليميةت        3اجمللد  2خاص العدد  -جملة كلية  اآلداب
                                                     2019ر الدل ي الاا ي للتعلي   ي ليييا  مرراتة  ليييا  مار  متعدد خاص ابلورقات العلمية املقدمة للمؤ 

________________________________________________________ 

7 

 

لربانمج حتديد أهم الواثئق والنماذج املستخدمة يف عملية توصيف ا - ب
وأكثر  األكادميي لقسم علم االجتماع،  واليت قد جتعل الورقة أكثر متاسكاً 

 .   فهماً 
 استعراض أهم آليات تقومي توصيف الربانمج األكادميي. - ت
ديد أهم األسباب اليت حالت دون تنفيذ وتطبيق توصيف الربانمج حت - ث

 األكادميي لقسم علم االجتماع.

 :. النتائج3
 .مهيته لأهدافهأاألكادميي  ل الربانمج  مفهوم التوصيف1. 3
مفهوم مكان ما تسمح به املعلومات املتوفرة لدينا من شرح إلأحاول قدر اس

دد دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم حيألكادميي، حيث اتوصيف الربانمج 
العملية، جمموعة من األنشطة العلمية النظرية و العايل مفهوم الربانمج األكادميي يف كونه " 

، دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل) ."س للحصول على درجة علمية ختصصيةدر  ت  

 -2008منذ الوطين لضمان اجلودة الصادر عن املركز دلة األإال أن ، (12، ص 2012
كما ابلرغم من أمهيته،   لربانمج األكادمييمل تتطرق إىل حتديد املقصود بتوصيف ا م،2016

 .أدلة املركزنقطة سلبية يف لمفهوم رمبا ي شكل لغياب ال ذلكأن 
يف وحتديد أهدافه املفهوم غياب عن ن ما يدعم وجهة النظر هذه هو ما يالحظ إ

خالل فرتة الوطين لضمان اجلودة منوذج دليل توصيف الربانمج األكادميي الصادر عن املركز 
وذلك ابلرغم من   ،م2012عد خالل مرحلة ما ب هم، إضافة إىل تعديالت2008ما بعد 

العام  عد أحد أهم البنود األساسية يف معايري االعتماد الرباجميي  املذكور كون التوصيف 
من و وعموًما م، 2016هو أيًضا أهم مؤشرات االعتماد الرباجمي يف معايري سنة و ، 2012
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مه يف كونه مفهو نموذج التوصيف الربانمج األكاميي ميكن حتديد تانية لاملقراءة الخالل 
يف أكادميي برانمج  أي   رغبي الىتاملستهدفة من عملييت التعليم والتعلم النتائج ي شكل 

أبن توصيف هذا ببساطة شديدة  ومعىن، ألهداف الربانمجترمجة  هوالوصول إليها، و 
الربانمج خمرجات  ارسم صورة ملا ينبغي أن تكون عليهالربانمج األكادميي هو عملية 

جاء يف معجم يف حني ، تصاغ بشكل مرتب حسب األولويةيث ح، املستهدفة
مصطلحات ضمان اجلودة يف التعليم العايل الصادر عن الشبكة العربية لضمان جودة 

توصيف الربانمج " هو حتديد تفاصيل تصميم الربانمج بكل غاايته كون التعليم العايل إىل  
لفة ) احل زم، الوحدات، املساقات/ وأهدافه العامة وبنيته وحمتوى أجزائه املكونة املخت

 وخمرجات التعلم املطلوبة وطرق التعليم والتعلم والتقييم والوزن لكل مكون ،املقررات..إخل(
 .(22، ص 2009الشبكة العربية لضمان اجلودة يف التعليم العايل، من مكوانت التقييم" )

ة واالعتماد عند متطلبات اجلودمجاع حول تالزم هذا املفهوم مع إيلوح شبه كما 
سواء أكان  ،أو قيام أي  برانمج أكادميي للتقدم للحصول على االعتماد الرباجمي ،رغبة

تقوم هبا إدارة  اليت عملياتالإحدى توصيف الربانمج األكادميي وهو فأم النهائي،  ،املبدئي
ملياً، تواكب ابلضرورة ما هو معمول به عاحبيث ، حمددةخلطوات الربانمج األكادميي وفقا 

، املستهدفة هالربانمج األكادميي ميتلك رؤية واضحة ملخرجاتالتأكد من أن وهتدف إىل 
البىن كذلك وفر ويعزز  ، ويبشكل دوري ومستمر ويعمل على مراجعة تلك األهداف

 .ة لتحقيق ذلكالتحتية املطلوب
ملية توصيف الربانمج األكادميي ميكن رصد عدد من أهداف عوعلى وجه اإلمجال 

 التايل : يف
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وحتسااااني مسااااتوى األداء والااااتعلم املسااااامهة يف تعزيااااز نوعيااااة وجااااودة التعلاااايم  -1
 واخلدمات التعليمية. 

ماااااع أهاااداف الاااربانمج وأهاااداف املساااتهدفة خرجاااات املالتأكاااد مااان مواءماااة  -2
 اجلامعة.

املساااامهة يف تعزياااز شااافافية العملياااة التعليمياااة وإجراءاهتاااا وإعطااااء مصاااداقية  -3
وتعزيااااز حتقيقهاااا لشااااروط  ،ادات والاااادرجات املمنوحاااةعالياااة ملسااااتوى الشاااه

 املنافسة العاملية .
 .واالعتمادقياس مدى حتقيق الربانمج األكادميي ملعايري اجلودة  -4
 .اخلارجيوالتدقيق لعمليات االعتماد  األكادميي الربانمجهتيئة  -5

بنااااء ماااا هاااي أهااام خطاااوات : الساااؤال اجلاااوهري الاااذي يقفاااز إىل الاااذهن هناااا هاااوإن 
 ف الربانمج األكادميي، وهذا ما سيتم التطرق إليه يف الفقرة التالية. توصي

 ي قسمم   لالنممماذا املسممالد  لممه  أهمم  خطمموات بنمماء توصمميف الممربانمج األكممادميي  2. 3
 جامعة طرابلس. –عل  االجتماع 

 ،خطاوات بنااء توصايف الاربانمج األكاادميي يف تفاصايلوقبل الولوج  ،ابدئ ذي بدء
أن حناادد  ميكانويف هاذا اخلصاوص علاى قسام علام االجتماااع، جاة إىل التعاارف ن األمار حباإفا

 يف التايل : جامعة طرابلس –دابكلية اآل  تضمهالذي ذا القسم ية هلتارخيالراحل أهم امل
  قسااام  ىم، حياااث كااان حتاات مساام1966يرجااع أتساايس القساام إىل عااام

لتابعاة س، االدراسات االجتماعية، ضمن أقسام كلياة املعلماني العلياا بطارابل
 .آنذاك إىل منظمة اليونسكو

  أصاااااابح القساااااام ي عاااااارف ابساااااام قساااااام الفلساااااافة وعلاااااام  ،م1967يف عااااااام
االجتماااع، بعاادما انضاامت كليااة املعلمااني إىل اجلامعااة الليبيااة لتعاارف ابساام  
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ربط ماا باني علام االجتمااع والفلسافة يف كلياة الرتبياة الاكلية الرتبية، واستمر 
اك إىل التاااادريس والبحااااث قساااام آنااااذلساااانوات، حيااااث اجتهاااات خمرجااااات ال

 .االجتماعي
  م انفصال علام االجتمااع عان الفلسافة، وأصابح قسام علام 1980يف العاام

االتاااااه وفروعاااااه التخصصاااااية االجتمااااااع قائمااااااً بذاتاااااه، وتوساااااعت باااااذلك جم
 .املتنوعة

  م أصاااابح قساااام علاااام االجتماااااع ماااان ضاااامن أقسااااام كليااااة 1996يف العااااام
لتاااااريب أصاااابحت خمرجااااات القساااام اآلداب جبامعااااة طاااارابلس، ومنااااذ ذلااااك ا

ترتكز على ختريج حباث يف اجملال البحاث االجتمااعي، وميانح القسام درجاة 
 الليسااااانس خااااالل أربااااع ساااانوات دراسااااية، مقساااامة كاااال ساااانة إىل فصاااالني

 .ريف، وفصل الربيعاخلني، فصل يدراس
كلياة اآلداب   –توصايف الاربانمج األكاادميي لقسام علام االجتمااع جااءت فكرة لقد 

جتوياااد علااى مقاارتح قدماااه الباحااث إىل رائسااة القساام يتضاامن أمهيااة  بناااءً امعااة طاارابلس ج –
راعاااااة املعااااايري ذات العالقااااة، خاصااااة منااااوذج توصاااايف مبوتطااااوير العمليااااة التعليميااااة ابلقساااام، 

اللجنااة  الباحااث رائسااة تااوىلو ، الصااادر عاان املركااز الااوطين لضاامان اجلااودةاألكااادميي الااربانمج 
لة مبوجاب تكلياف مان رئايس القسام  بتااريب املشاك  ، و لتحاديث والتطاويراملناط هبا عمليات ا

عملاات اللجنااة املكلفااة ومنااذ البدايااة علااى حتديااد باارانمج عملهااا يف ،حيااث م9/11/2016
 النقاط التالية :ميثاق عمل مت إحالته لرائسة القسم، والذي تضمن 

 وات ومراحل إجناز العمل املطلوبخط. 
  لتحديث والتطويررؤية ورسالة وأهداف عملية احتديد. 
 احلاجاة إىل وجاود توصايف لاربانمج علام والايت تضامنت  ،صياغة الفرضيات

 .االجتماع
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  مراجعاااة وتطاااوير بااارانمج علااام االجتمااااع العناصااار املشااامولة ابلنطااااق، وهاااي
بغية حتسينها وتطويرها ووضع توصايف للاربانمج وفقاا لنماوذج مركاز ضامان 

 .اجلودة

 جية املتبعة يف إعداد التوصيف.املنه 

 متطلبات إجناز التوصيف. 

 .صالحيات ومسؤوليات اللجنة 

 .الواثئق املرجعية وامللحقات 

 اشتمل نطاق عملية التحديث والتطوير القسم على النقاط التالية: كما 
  نبذة عن القسمحتديد. 
  القسم.أهداف و  رسالةو رؤية و قيم حتديد 
  تنفيذ األهدافلآليات وضع. 
  خمرجات التعليم املستهدفةحتديد. 
 تسكني املقررات. 

 ارتكزت على اآليت : املتبعة واليت نهجية املحددت اللجنة  ،جناز العمل املطلوبإلو 
 .عقد اجتماعات دورية بني أعضاء اللجنة -1
مان خاالل الشابكة الدولياة للمعلوماات )الربياد اللجناة التواصل بني أعضااء  -2

 اإللكرتوين(. 
واملسؤوليات باني األعضااء، حياث قاام كال عضاو بتنفياذ املهاام توزيع املهام  -3

 املناط به وفقا جلدول زمين حمدد. 
 جتميع املادة العلمية.  -4
 بدئية. املسودة املصياغة  -5
 توزيع املسودة على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم.  -6
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توزيع استبانة تقييم خمرجات التعلم املستهدفة على بعاض جهاات التوظياف  -7
 .واخلرجيني

 مراجعة التغذية الراجعة.  -8
 إعادة صياغة املقرتح .  -9

 نتاج على بعض اخلرباء. إلعرض ا -10
 مراجعة مالحظات اخلرباء.  -11
 نتاج إىل رائسة القسم.إلتسليم ا -12

ليساات ابملهمااة وهي ،متشااابكةعمليااة توصاايف الااربانمج األكااادميي إن خطااوات بناااء 
ل كاهااال ثقاااض يف جزئياااات ال تاخلاااو إىل عااان التوساااع يف حبثهاااا قاااد يااادفعنا  فضاااالً  ،الساااهلة

رتكزات الايت اساتندت عليهاا املابلتايل سيتم الرتكيز على أهم و ه، منا تضعفإ ؛حث وحسباملب  
عملياة بنااء مراحال أهام ويف هاذا اخلصاوص  ميكنناا أن حنادد اللجنة يف عملية بناء التوصيف،

 :توصيف الربانمج األكادميي يف التايل
 ة ورسالة وأهدف القسمبناء قيم ورؤي -األوىل رحلة امل: 

قاايم ورؤيااة وأهااداف القساام، حيااث مت مسااودة مقاارتح تتضاامن املكلفااة بصااياغة قاماات اللجنااة 
علااااى  توزيعهااااا علااااى أعضاااااء هيئااااة التاااادريس ابلقساااام، وبعااااد ذلااااك مت مراجعااااة املسااااودة بناااااءً 

 املالحظات احملالة من أعضاء هيئة التدريس.
 ألكادمييةاالستناد إىل املعايري ا -الثانية رحلة امل:   

وماان ضاامنها علاام  ،يف العلااوم االجتماعيااةاألكادمييااة للااربامج وطنيااة معااايري لعاادم وجااود  نظااراً 
بعاض بارامج يف وبشاكل خااص مان  ،اإلقليمياةاألكادميياة مت االساتناد إىل املعاايري  ؛االجتماع

 علااام االجتمااااع يف بعاااض اجلامعاااات اإلقليمياااة، وهاااي اجلامعاااة األردنياااة، وجامعاااةعني مشاااس،
وجاء اختيار هذه الاربامج يف تلاك اجلامعاات كوهناا مان أفضال الاربامج  وجامعة امللك سعود،

تطلاع إىل يف جامعاة طارابلس الايت تاجلديادة  رؤياة علام االجتمااعماع وهذا يتعااطى  ،اإلقليمية
 ،ومتمياااازاً يف جمااااايل البحااااث العلمااااي االجتماااااعي ،أن يكااااون باااارانمج علاااام االجتماااااع رائااااداً 
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، كماااااا مت حتدياااااد أهااااام املميااااازات واإلقليماااااي ،تمعياااااة علاااااى املساااااتوى احمللاااااياجمل واالستشاااااارة
 اليت سيمتاز هبا برانمج علم االجتماع عن ابقي تلك الربامج اإلقليمية.واملواصفات 

 صياغة خمرجات التعلم املستهدفة -الثالثةرحلة امل:   

رباااط أهاااداف هاااي و تعتااارب هاااذه املرحلاااة مااان أهااام مراحااال بنااااء توصااايف الاااربانمج األكاااادميي، 
مااا حتديااد ، هناااالااربانمج ابملخرجااات الااتعلم املسااتهدفة، ويقصااد مبخرجااات الااتعلم املسااتهدفة 

ايل أقارب ، وهاي ابلتاوالقدرة على أدائه يف هناية الاربانمج ،هو متوقع من املتعلم معرفته وفهمه
 علم االجتماع. ويتمتع هبا خرجيواصفات اليت ساملإىل حتديد 

جهاات علاى عادد مان استبانة تقاومي خمرجاات الاتعلم املساتهدفة مت توزيع  وخالل هذه املرحلة
جهااات التوظيااف يف املعااارف واملهااارات الواجااب توفرهااا  ءار سااتطالع آ، وذلااك الالتوظيااف

 أمهها:  ،من التساؤالت اً فتضمنت االستبانة عدد، لدى خرجيي قسم علم االجتماع
  ؟علم االجتماع رجييعارف واملهارات الواجب توفرها يف خاملما أهم  -
ما أهم مقرتحاتكم لتحسني بارانمج علام االجتمااع وخمرجاتاه  )مثال ناوع املقاررات،  -

 التدريب، التقنية(؟
واملطلوباااة يف اجملااااالت  ،مااا أهااام اخلصااائر والقااادرات واملهااارات الالزماااة للخاارجيني -

 ؟سنوات قادمة 5-3خالل  ،ذات الصلة
 رص التوظيف خلرجيني القسم ؟كيف ميكن التعاون مع الربانمج لزايدة ف -
 تسكني املقررات الدراسية حسب خمرجات التعلم املستهدفة -الرابعة  رحلةامل:  

، املساااتهدفةخرجاااات املخاااالل هاااذه املرحلاااة مت تساااكني املقاااررات الدراساااية حساااب مصااافوفة 
حيااث اسااتلزم األماار توزيااع مالحظااات اسرتشااادية علااى أعضاااء هيئااة التاادريس ابلقساام بشااأن 

هااااذه املرحلاااة وأمهيتهااااا يف عمليااااة التوصااايف، بعااااد ذلااااك مت توزياااع مسااااودة تسااااكني أهاااداف 
 .لقسم، ومت مراجعة مالحظاهتماملقررات الدراسية على أعضاء هيئة التدريس اب
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 حتديد آليات تنفيذ التوصيف -اخلامسة رحلةامل:  

 ، وهي :أهم تلك اآللياتحتديد ختصار إىل واب؛كتفي يف هذا السياق ابلتنويهأس
  .نظام القبول يف الربانمج -

  .حتديد طرق التعليم والتعلم -

 .حتديد طرق التقييم -

 .حتديد متطلبات االستمرار يف الدراسة ابلربانمج -

 حتديد تصنيف التقييم.  -

  .حتديد آليات تقييم الربانمج -

  .حتديد مصادر التعليم واإلمكاانت -

  علم االجتماعتقييم التوصيف الربانمج األكادميي ل -املرحلة السادسة:  

علاى ثاالث مراحال رئيساة الربانمج األكاادميي لعلام االجتمااع  اشتملت مرحلة تقييم توصيف
 وهي :
 .إحالة التوصيف إىل أعضاء هيئة التدريس ابلقسم -

 داخليني. القي مني عدد من املإحالة التوصيف إىل  -

 ارجيني. اخل املقي منيعدد من إحالة التوصيف إىل  -
  مراجعة املالحظات وإحالة التوصيف إىل إدارة القسم -املرحلة السابعة:  

  ، والايت املقي مانيقبال ل املالحظات احملالة من قام أعضاء اللجنة خالل هذه املرحلة مبراجعة ج  
العمال املنجاز، بعاد ذلاك قامات اللجناة احالاة املقارتح ودقاة  وضاوعيةمكان هلا دور يف إثراء 

أعضااااااااء هيئاااااااة التااااااادريس ية ابعتمااااااااده مااااااان قبااااااال التوصاااااااهبااااااادف ؛العلميإىل إدارة القسااااااام 
 إىل جهات االختصاص هبدف اعتماده.بعد ذلك إحالته ابلقسم،و 

رمباا مراحل بنااء توصايف الاربانمج األكاادميي سايمكن القاارئ إن االسرتسال يف احلديث عن 
ة أكثاار ابنااابإلغااري أن طبيعااة العماال ال تساامح ، التوصاايف عمليااة بناااء معرفااة مكانيزماااتإىل 
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، وهاااذا يااادفعنا إىل البحاااث عااان العراقيااال والتحااادايت الاااىت واجهااات عملياااة تنفياااذ ذلاااك مااان
 ما سيتم التطرق إليه يف اجلزئية التالية.  واالجتماع، وهقسم توصيف برانمج علم 

أهممم  العراقيمممح لالتحمممدات المممة تواجمممه عمليمممة تنفيممم  توصممميف المممربانمج   3.3
 :األكادميي

 ،يف الاربانمج األكاادمييت الايت تواجاه عملياة تنفياذ توصاعان العراقيال والتحادايقبل احلاديث 
هاااي الصاااعوابت الااايت واجهااات عملياااة تنفياااذ توصااايف  :توضااايح أبن املقصاااود ابلعراقيااالالنااود 

هااااي تلااااك  :اجلامعااااة، يف حااااني يقصااااد ابلتحاااادايتأسااااوار الااااربانمج األكااااادميي ماااان داخاااال 
أبناه أيضاا ود التأكياد نكما   ،من خارج أسوار اجلامعة الصعوابت اليت واجهت عملية التنفيذ

أبمهياااة قناعاااة مساااؤويل اجلامعاااات الليبيةا عااان بعيااادً والتحااادايت تلاااك العراقيااال فهااام ال ميكااان 
ون ذلاااك يعاااد كااا؛  ، وبشاااكل خااااص رؤسااااء اجلامعااااتالتعليمياااة العملياااة يف اجلاااودة وضاااماهنا

ابلس طاار رئاايس جامعااة جريتااه مااع أ:اللقاااء األول؛ انوهنااا يستحضاارين لقاااء، األكااربالتحاادي 
نتيجاة ، بشأن احلاجة لدعم ومساندة  اعتماد توصايف بارانمج علام االجتمااع، 2017عام 

مااع جريتااه أ:القساام، واللقاااء الثاااينعلااى جملااس متاطاال إدارة القساام يف مسااألة عرضااه واعتماااده 
ابلارغم ناه إحياث م لانفس الغارض، 2018العاام ابجلامعاة وتقييم األداء مدير مكتب اجلودة 

الادعم واملسااندة انتهات مبجارد انتهااء إال أن عملياة  ؛التوصايفبنااء ى أمهياة من أتكيدمها عل
املسااكوت اجلااامعي لواقااع تعاارب عاان الكنهااا  ،مقتضاابةحوصاالة اللقاااءين قااد تكااون ف، يناللقاااء
توصيف برانمج زال يال ابلتايل و وهي غياب ثقافة اجلودة وضماهنا لدى تلك القيادات، ،عنه

 رج املكتبية داخل قسم علم االجتماع!.داألل اً يسحبعلم االجتماع 
إىل حتديااد معااايري القيااادات  -خااالل هااذه املرحلااة -اجااة وهااذا ياادفعنا إىل التأكيااد علااى احل

متخصااار، وأن تكاااون هلاااا  ،وفاااين ،تكاااون ذات طاااابع أكاااادميي والااايت جياااب أن ،األكادميياااة
 .(274، ص 2012) مرجني ، ال ابلوالءات ،عالقة ابلكفاايت
  ،امجيًعااتها قااد ال يساامح اجملااال مبناقشاا؛ حيااث تفاصاايلالن الاادخول يف دو و  ،وعموًمااا

 يف النقاط التالية:العراقيل  ديد أهمأن حنميكن إال أننا 
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كااال وذلاااك علاااى  ، الاااوعي أبمهياااة بنااااء توصااايف الاااربامج األكادميياااةغيااااب  -
مساااتوى أعضااااء هيئاااة التااادريس، أم علاااى علاااى مساااتوى ساااواء  ،تساااتو امل
 .امعيةاجلقيادات ال

 .اجلامعيةشطة األنربامج و اليف مجيع اجلودة وضماهنا هتمام بتطبيق االعدم  -

والقياادات  لادى جال أعضااء هيئاة التادريس ثقافة اجلودة وضاماهنا،ضعف  -
 .اجلامعية

 . األكادميني يف اجلامعة قصور وضعف كفاايت وقدرات بعض املسؤولني -

 امج اجلودة وضماهنا.غياب احلوافز املادية واملعنوية املشجعة على أتصيل بر  -
اخلارجيااااة الاااايت واجهاااات عمليااااة توصاااايف الااااربانمج التحاااادايت يف حااااني ميكاااان حتديااااد أهاااام 

 :يف النقاط التالية األكادميي 
لعالقااااة الاااربامج اجلامعيااااة بسااااوق العماااال رؤيااااة وطنياااة واضااااحة وجااااود عااادم  -

 وخطط التنمية.

 غياب اإلطار الوطين للمؤهالت العلمية. -

عااااض جهااااات التوظيااااف مااااع اسااااتبانة تقااااومي بماااان اجلاااادي تعاااااطى العاااادم  -
 خمرجات التعلم املستهدفة. 

احلاجااة لوجااود تشااريعيات ولااوائح ذات عالقااة ابجلااودة وضااماهنا يف العمليااة  -
 التعليمية.

يف ميزانيااااة اجلامعااااات ذات عالقااااة واضااااحة وحمااااددة احلاجااااة لوجااااود بنااااود  -
 أبنشطة وبرامج اجلودة وضماهنا.  

لة مساأتساتمر أن ثقافة اجلاودة وضاماهنا  غيابرضية أيف ظل  ليس غريباف ،ا سبقمل وخالصةً 
يف  عاااادم وجااااود أي  دعاااام أومساااااندة حقيقيااااة وجااااادة لعمليااااات توصاااايف الااااربامج األكادمييااااة

 .اجلامعة
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 :هام توصيف الربانمج األكادميي  ي اجلامعات الليييةمرس  خارطة جديد  مل4.3
خارطة جديادة؛ ذات عالقاة ولة رسم هو حما اتالصفحهذه إن اهلدف الذي نسعى إليه يف 

حيااااث ميكاااان حتديااااد عاااادد ماااان أبمهيااااة توصاااايف الااااربامج األكادمييااااة يف اجلامعااااات الليبيااااة، 
 : املسارات املهمة يف دعم عمليات توصيف الربامج األكادميية يف اجلامعة الليبية، وهي 

يعمل على  ،من اخلرباء يف اجلودة وضماهنا اً تشكيل فريق وطين يضم عدد -
جعة وتطوير منوذج توصيف الربانمج األكادميي، كما يعمل هذا الفريق مرا

 .  يف اجلامعات الليبية أيًضا على نشر ثقافة توصيف الربانمج األكادميي

وتبسيط آليات عمل على توضيح ي ،تشكيل فرق يف كل اجلامعات الليبية -
 تنفيذ توصيف الربانمج األكادميي.

طوات وآليات تنفيذ توصيف اخل ضح للجامعاتو إعداد دليل إرشادي ي -
 الربانمج األكادميي.

 إشراك جهات التوظيف يف برامج وأنشطة توصيف الربامج األكادميية. -

وجود أمهية ىف حسباهنا كافة اجلامعات الليبية  و  ،وزارة التعليمأن تضع  -
 توصيف للربامج األكادميية.

معات الليبية، يف جل اجلاتوصيف الربامج األكادميية لالزمنية وضع اخلطط  -
الداخلية العراقيل وتضع ىف حسباهنا مجيع  ،حمددةو تكون واضحة حبيث 

 .التحدايت اخلارجيةو 

 .الليبية والتقدير داخل اجلامعاتالتحفيز العمل على أتصيل ثقافة  -

الربامج  ما يتعلق بتوصيفقليمية والدولية فيإلالتجارب ا االستفادة من -
متطلبات اجملتمع و مبا يتفق مع خصوصية وتطويعها ومواءمتها األكادميية، 

 .اللييب

-  
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 :االستنتاجات لالتوصيات .4
 بشكل عام ميكن حتديد أهم االستناجات والتوصيات يف التايل : 

 االستمرار يف نشر ثقافة اجلودة وضماهنا يف أقسام وكليات اجلامعة كافة. -
دات اجلامعية العمل على إصدار تشريعات ولوائح أكثر مما هو موجود؛ إللزام القيا -

 ابلتقيد بربامج اجلودة وضماهنا.

 نشر وتعميم املمارسات اجليدة فيما يتعلق بتوصيف الربامج األكادميية. -

 االهتمام اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة للعمل يف جمال اجلودة وضماهنا. -
ج تشكيل اللجان االستشارية يف اجلامعات لتقدمي املشورة واخلربة فيما يتعلق بربام -

 اجلودة وضماهنا. 
 احلاجة إىل وضع معايري األداء الوظيفي واملهين املتميز. -
احلاجة إىل وجود برامج حتفيزية لربامج اجلودة وضماهنا، مثل جائزة أفضل برانمج  -

 .تعليمي ، وجائزة األستاذ املتميز ...إخل

بغياة التفكاري  ؛أنمال الوقاوف عنادهاالايت أو التحادايت تسااؤالت بعدد من الخنتم هذه الورقة 
 :، وهي براجمنا األكادمييةالذات لضمان جودة خمرجات والتدبر مع 

  ؟أبمهية اجلودة وضماهناات الليبية على قناعة اجلامعو التعليم وزارة سؤولون يف املهل 
 االرتقاء ؟ را من التطوير والتحسني والتميز و ح للجامعات قدوأهنا تتي

  امعاااااات الليبياااااة تنفياااااذ خطاااااوات وآلياااااات الكلياااااات واألقساااااام يف اجلهااااال تساااااتطيع
 توصيف الربامج األكادميية ؟

  قفل األقسام والكليات يف اجلامعات الليبياة، الايت لايس هلاا عالقاة بساوق هل ميكن
 العمل وخطط التنموية ؟
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  ًاجلامعااات مااا بااني ربامج األكادمييااة الاانسااب اسااتمرار  هاال يصاابح ماان املقبااول علميااا
 ؟التنموية قضاايالو ق العمل سو لدور الليبية دون اعتبار 

طريقاااة منظماااة ومهنياااة واحرتافياااة وبأن حتااارك جمااااديف اجلامعاااات الليبياااة حناااو العاملياااة فااا وأخاااريًا
 وبروح الفريق حتتاج إىل عقلنة اجلودة وجلم الفوضي.
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