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mrginhussein@yahoo.com  

 يهي   مت 

حيث يقول  " وعلى ق ر جودة التعليم وملكة املعلم يكون حذق املتعلم يف الصناعة  ،األساسية جلودة التعليم املبادئابن خل ون يف مق مته عرض 

ابن خل ون على ضرورة وجود معايري خاصة مليهنة التعليم  كوهنا صناعة الب  من اإلحاطة مببادئه وقواع ه والوقوف على  يؤك وحصول ملكته"، حيث 

ع دخول العامل االلفية الثالثة برزت أمهية اجلودة واالعتماد كقضية حمورية يف مجيع وم ،(472:3891) ابن خلدون : مسائله واستنباط  فروعه من أصوله

اليت يتم من  املعايريودة واالعتماد يف التعليم، كما انيتت بتل  الكيانات وضع باجلهتتم ومراكز جل ال ول بإنشاء هيئات قامت  حيثأحناء العامل، 

إضافة إىل وضع معايري تراعي احل  األدىن من املعايري ال ولية هب ف متكن املؤسسات ، خالهلا تأصيل وتتبيق اجلودة واالعتماد يف العملية التعليمية

 .(4132،19)مرجين ،  يةالتعليمية من احلصول على االعتماد املتلوب، ابت اًء من البنية املؤسسية ومكوناهتا لتنتيهي إىل خمرجات تل  العمل

يف الىت كانت  ؛ذات العالقة بالتعليم اجلامعي مت بناء ع د من املعايري واألدلةكما  ،مت تأسيس مركز ضمان اجلودة يف ليبيا 6002ومع حلول العام 

مت إعادة ذل  التأسيس وبع  سنوات من ، اجلامعات الليبيةدون إخضاعيها خلصائص وواقع  ،اخلربات األجنبيةعلى تكال لى االعقائمة األمر  احلقيقة

حتسني بغية  ال وليني، على ع د من اخلرباءعرض تل  املعايري كما مت  ،للجامعات الليبية الفعليعلى دراسة الواقع  بناءً  ،بناء تل  املعايري واألدلة

من خالل حت ي  مواطن  ؛بغية تقومييها ،يف اجلودة واالعتمادالتجربة الليبية سوف يرتكز على دراسة الورقة العلمية موضوع لذا فأن اإلنتاج الوطين، 

توير التعليم والرفع من الكفايات، ت القيام خبتوات حثيثة حنو ؛ مما ميكن إضافة إىل تعزيز مواطن القوة يف تل  التجرية   ووضع حلول هلا، ،الضعف

 فإن الورقة العلمية هت ف إىل  لذل  

 اجلودة واالعتماد  للتجربة الليبية يف اخللفية التارخيية التعرف على  .1

  اجلودة واالعتماد  . تتبع مراحل التتور التجربة الليبية يف   .6

 .أسس ومرتكزات التجربة الليبية يف اجلودة واالعتمادالتعرف على  .3

 .التجربة الليبية يف اجلودة واالعتمادالىت واجيهت  الصعوباتالتعرف على  .4

 .  تجربة الليبية يف اجلودة واالعتمادللالتعرف على أهم املمارسات اجلي ة  .5
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 . التجربة الليبية يف اجلودة واالعتمادكيفية االستفادة من   .2

   أمهيهاوبناًء على هذه األه اف سيتم اإلجابة على ع د من التساؤالت  

    التجربة الليبية يف اجلودة واالعتماد؟ ةخلفيما  .1

 ؟  اجلودة واالعتمادالتجربة الليبية يف  هبا مرت اليت املراحل ما .6

 ؟اجلودة واالعتماد يف التجربة الليبية  علييها استن ت واملرتكزات اليت األسسما  .3

 ؟  الصعوبات الىت واجيهت تتبيق اجلودة واالعتمادما  .4

 يف اجلودة واالعتماد؟واجلامعات الليبية احلكومية ما دور وزارة التعليم العايل  .5

 القيمة املضافة الىت ق متيها التجربة الليبية يف اجلودة واالعتماد ؟ما  .2

    ما خلفية التجربة الليبية في الجودة واالعتماد؟ 

اخلاصاة التقاليا  األكادميياة امتلكات بعاا الانظم و لكنيهاا ، بالشكل املتعارف عليه حاليًاا اجلامعات الليبية نظام لضمان اجلودةمل متتل  يف احلقيقة 

للاااربام  التعليمياااة، ووجاااود توصااايف ، العلمياااة مقيماااني خاااارجيني لااابعا الاااربام  احلااارل علاااى وجاااودعلاااى سااابيل املثاااال منيهاااا  ،ة التعليمياااةبالعمليااا

بشااكل  ضااع تلاا  الاانظم للتقياايم واملراجعااةلكنيهااا مل  ُ  إضااافة إىل وجااود األدلااة واللااوائ  املنظمااة للعمليااة التعليميااة، ،لمقااررات ال راساايةوتوصاايف ل

إنشاااء بضاارورة  ؛كافااةاملركااز اجلامعااات الليبيااة   طالاا حيااث ، م6002العااام  تأساايس مركااز ضاامان اجلااودة حااىتا ساااريً ظاال هااذا التقلياا  و ، دوري

غايتيهاا تتااوير وحتساني األداء األكااادميي واإلداري يف تاال التعلاايم والاتعلم والبوااث العلماي وخ مااة ا تمااع ، مكاتا  ضاامان اجلاودة وتقياايم األداء

والكااوادر  ،كمااا تعماال هااذه املكاتاا  علااى بناااء نظااام فعااال لضاامان اجلااودة ونشاار ةقافتيهااا بااني عناصاار املؤسسااة ماان أعضاااء هيئااة التاا ريسوالبيئااة؛  

وأه اف  ،ومجيع األطراف ذوي العالقة؛ لرتسيخ مبادئ التقييم الذايت للتتوير والتوسني املستمر انتالقاً من رسالة ،والتلبة ،واإلداريني ،املسان ة

وبشااكل عااام ميكاان حت ياا  أهاام (، 29،  4134)دليللض اللمان جللودة واعتمللاد متعلللاا التعللليم العللالي ، الوطنيااةؤسسااة، واسااتناداً ملعااايري االعتماااد امل

  التالية  احملتات إىل يف ليبيا احملتات التارخيية للجودة وضماهنا يف التعليم اجلامعي 

  ن اللجنة الشعبية العامة)سابقاً( بشأن تنظيم اجليهاز اإلداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العايل) ع( 141ص ر قرار ) 6004خالل العام

سابقاً(، حيث تضمن اهليكل اإلداري ألول مرة إدارة ج ي ة حتت مسمى "إدارة البووث ومراقبة اجلودة يف التعليم العايل،" حيث أعتيت 
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العمل على تنفيذ معايري وضوابط اعتماد ؛ التعليم العايل، ومن هذه امليهام ان اجلودة واالعتماد يفهلذه اإلدارة ميهام وضع اللبنة األوىل لضم

  .مؤسسات التعليم العايل

  ( عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العايل) سابقاً( بشأن تشكيل جلنة مركزية من املتخصصني 00ص ر قرار رقم )م 6005خالل العام

اللجنة بصياغة وةيقة متتلبات نظام ضمان اجلودة هذه حيث انتيهت أعمال اجلودة والتختيط للتعليم العايل، وامليهتمني يف تاالت 

 واالعتماد ملؤسسات التعليم العايل يف ليبيا، والىت مسيت "بالوةيقة الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعليم العايل يف ليبيا "

  عن اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( بشأن إنشاء مركز ضمان جودة واعتماد  ةالصادر ( 124م ص ر قرار رقم )6002مع حلول العام

 مؤسسات التعليم العايل، والذي يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة

  االعتماد املؤسسي م؛ إضافة إىل وضع معايري 6000دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل وذل  خالل العام اص ر املركز

 والرباتي للتعليم اجلامعي.

  أصبوت جل اجلامعات الليبية متتل  مكات  ضمان اجلودة وتقييم األداء تعمل وفقا لل ليل الصادر عن مركز ضمان  6000خالل العام

 اجلودة.

  إلزاميا لكل املذكور لقانون لوفقا  ،يف التعليم اجلامعي(، لتصب  اجلودة واالعتماد 10التعليم رقم )م ص ر قانون 6010العام خالل

  .مؤسسات التعليم العايل

  املركز الوطىن  انظممع انتشار مكات  اجلودة وتقييم األداء باجلامعات الليبية ا ذت حركة ضمان اجلودة يف ليبيا أيضا بع  دويل حيث

جلودة واالعتماد التابع الحتاد ضمان ا، وا لس لضمان اجلودةإىل الشبكة العربية كما انضم لضمان اجلودة للشبكة ال ولية لضمان اجلود،ة  

  .اجلامعات العربية

  واعتماد مؤسسات التعليم العايل، إضافة إىل إعادة بناء معايري االعتماد مراجعة دليل ضمان اجلودة  م مت6011 -6010خالل الفرتة

 املؤسسي والرباتي للتعليم اجلامعي.  

 اجلودة واالعتماد يف التعليم اجلامعي.  يفهبا التجربة الليبية ت الىت مر مراحل  نتتبع أن حناول واآلن

 ؟ في التعليم الجامعي التجربة الليبية في الجودة واالعتماد بها مرا التي المراحض ما 

  واملراحل هي  رئيسة؛ ميكن تقسيم مراحل تتور اجلودة واالعتماد يف التعليم يف ليبيا إىل ةالث مراحل
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 4119 -4112: األولي المرحلة 

م، الصادر عن اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( بشأن إنشاء مركز ضمان جودة واعتماد 2006( لسنة 164ب أت هذه املرحلة مع ص ور القرار رقم )

البووث ومراقبة اجلودة واختصاصاهتا املنصول كما مت إلغاء إدارة ،  مؤسسات التعليم العايل، والذي يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة

 وميكن حت ي  السمات العامة هلذه املرحلة يف اآليت  ، م2004( لسنة 141علييها يف القرار )

 لوزارة التعليم العايل.الوطين لضمان اجلودة  تبعية املركز .1

ضمان جودة اء العشرة للوةيقة الوطنية لم، والذي تضمن األجز 6000إص ار دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل  .6

 جنبية يف هذا ا ال.ألمؤسسات التعليم العايل، حيث كان االتكال على اخلربات ا

 إع اد معايري االعتماد املؤسسي والرباتي للتعليم اجلامعي.  .3

التعليم العايل للمعايري واإلجراءات م،عن اللجنة الشعبية العامة )سابقاً(، بشأن إخضاع مؤسسات 6000( لسنة 430ص ور القرار رقم ) .4

 اليت تضمن ت قيق اجلودة واالعتماد الواردة يف دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل.

القيام بعق  ع د من ورش عمل مل يري مكات  اجلودة باجلامعات والكليات، هب ف التعريف مبكات  اجلودة وأه افيها، إضافة للتعريف  .5

 ا.باجلودة وضماهن

 للجامعات اخلاصة.املؤسسي والرباتي لع د من من عمليات الت قيق  بتنفيذ ع دقيام املركز  .2

   ، تعمل وفًقا ل ليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل.أصبوت جل اجلامعات الليبية متتل  مكات  اجلودة وتقييم األداء .7

 :4131 - 4118 المرحلة الثانية 

 ، وميكن حت ي  أهم مسات هذه املرحلة يف اآليت  6010م، وحىت عام 6002الزمنية هلذه املرحلة منذ عام ميكن حت ي  الفرتة 

بشأن تع يل تسمية املركز ليصب  مركز ضمان جودة واعتماد  6002( لسنة 162ص ور قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقا( رقم ) -1

، إمنا اشتمل مراحل العايل، حيث مل يع  تال اهتمام املركز ينص  على التعليم العايلاملؤسسات التعليمية ب الً من مؤسسات التعليم 

 .التعليم كافة

م، بشان إعادة تنظيم اهليكل التنظيمي ملركز ضمان 6002( لسنة 134ص ور قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبوث العلمي رقم ) -2

 جودة واعتماد املؤسسات التعليمية ، 
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م، الذي من  املركز صالحيات يف متابعة برام  اجلودة واالعتماد يف املؤسسات التعليمية والت ريبية، إال 2010لسنة  (18)قانون ص ور ال -3

 أن القانون مل يوض  اآلليات الالزمة لتنفيذ تل  الصالحيات.

 ء.قيام املركز الوطين لضمان اجلودة بتكثيف ورش العمل مل يري مكات  اجلودة وتقييم األدا -4

 للجامعات اخلاصة.الت قيق املؤسسي والرباتي لع د من االستمرار يف تنفيذ ع د من عمليات  -5

  معايري االعتماد املؤسسي ومعايري االعتماد الرباتي.فرق الت قيق حتيل بعا املالحظات عن بعا  -6

 اجلودة يف اجلامعات الليبية.م، هو عام 2010ص ور قرار من وزارة التعليم والبوث العلمي آنذاك باعتبار أن عام  -7

  .تشكيل فريق ملراجعة دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل، ومعايري االعتماد املؤسسي والرباتي لل راسة اجلامعية -8

  اجلامعات، أوضاع تل تناول التقرير  احلكومية واخلاصة، حيث تقرير الزيارات االستتالعية للجامعات الليبية م ص ر 2010يف العام  -9

 .واالعتماداليت تواجيهيها يف سبيل حتقيق اجلودة  والصعوبات

  2014-2011 -المرحلة الثالثة    

مناذج التقييم املؤسسي والرباتي، إضافة إىل تع يالت  بإعادة بناءالقيام من فرق العمل الوطنية انتيهاء بع  م، وذل  6011ب أت هذه املرحلة عام 

 دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل، وميكن حت ي  مسات هذه املرحلة يف اآليت 

 ،تياالنتيهاء من تع يالت دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل، إضافة إىل إص ار مناذج تقييم ج ي ة   مثل النموذج الربا .1

 واملؤسسي ملؤسسات التعليم العايل، وكذل  النموذج اخلال بتقييم برام  ال راسات العليا.

تعاق  ةالةة وزراء على وزارة التعليم العايل، حيث مل تكن ل ييهم رؤية من قبل وزارة التعليم العايل، فلق   يع  حيظى املركز باهتمام مل .6

 واضوة ملا جي  أن يقوم به املركز. 

 يكن مواتياً لذل . ملرفا الوزارة النظر يف مسألة استقاللية املركز، حبجة أن الوقت   .3

 م.2017 -2012وضع ختة إسرتاتيجية للمركز  .4

 م. 6010 -6013الليبية احلكومية  وضع ختة اعتماد اجلامعات  .5

 ليم العايل اخلال.االستمرار يف تشكيل فرق ت قيق لغرض االعتماد املؤسسي والرباتي لع د من مؤسسات التع .2

 االستمرار يف عق  ورش عمل يف اجلامعات الليبية للتعريف باملعايري اجل ي ة، ومتالبة اجلامعات بضرورة إع اد ال راسات الذاتية.  .7
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 ص ور مقرتح من املركز الوطين بشأن استو اث تلس للجودة يف كل اجلامعات، حيث قامت وزارة التعليم العايل والبوث العلمي بتبين .0

سب  املقرتح، ومت اإليعاز إىل اجلامعات بضرورة تأسيس تلس للجودة يكون برئاسة وكيل اجلامعة للشؤون العلمية، إال أن الوزارة مل توض  ال

 يف تكوين هذا اجلسم اجل ي  وعالقته مبكات  اجلودة وتقييم األداء، إضافة إىل آليات وإجراءات عمله، واملزايا املالية واإلدارية.  

 االستمرار يف عق  اجتماعات تقابلية بني املركز الوطين لضمان اجلودة وم يري مكات  اجلودة يف اجلامعات الليبية. .2

ص ور مقرتح ج ي  من املركز الوطين لضمان اجلودة، يتضمن املزايا املالية واإلدارية وميهام مكت  ضمان جودة وتقييم األداء على مستوى  .10

  (.امليهام -األه اف  -التنظيم -تأسيس اجلامعة والكلية والقسم )ال

 م.2013ص ور تقرير عن املركز يتضمن التو يات اليت تواجه مكات  اجلودة وتقييم األداء، يف العام  .11

( أستاذاً جامعياً، من 130م، حياث شارك يف إع اده أكثر من )6013ص ور تقرير الزيارات االستتالعية للجامعات الليبية احلكومية  .16

فريق ت قيق موزعني على كل اجلامعات احلكومية، حيث تضمن التقرير مجلة من التو يات، إضافة إىل تموعة من  (13خالل )

املمارسات اجلي ة اليت تقوم هبا بعا اجلامعات، كما طال  املركز كل اجلامعات بضرورة معاجلة مواطن الضعف، والتجيهيز ملرحلة مقبلة 

من قيام اجلامعات مبعاجلة مواطن الضعف املوجودة يف تقرير الزيارات االستتالعية، والذي مت إحالته سيقوم هبا املركز ترتكز على التأك  

 لكل اجلامعات.

األسس واملرتكزات الىت ، وأهم السمات اليت متيزت هبا كل مرحلة، فإننا حباجة إىل التعرف على اجلودة واالعتماد بع  تناول مراحل تتور  

 يف اجلودة واالعتماد. لليبيةا ةاستن ت علييها التجرب

  الجودة واالعتماد في التجربة الليبية ؟ عليها اعتندا والمرتكزاا التي األعسما 

، حياث ميكان االعتمااداجلاودة و  وذلا  للوصاول علاى ،أساس ومرتكازات ساتةتستن  تتبيق اجلودة واالعتماد يف التعليم اجلامعي يف ليبيا إىل عا د 

     (29-22، 4134)دليض امان جودة واعتماد متعلاا التعليم العالي ،  التايل حت ي  تل  املرتكزات يف 

 طالا  الارتخاياص.  .1

 االعتماد املب ئي املؤسسي. .6

 االعتماد املب ئي الرباتي. .3

 االعتماد النيهائي املؤسسي.  .4
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 االعتماد النيهائي الرباتي. .5

 ضامااان الاجااودة. .2

، مباا يضامن متتااع ضامان جاودة واعتماااد مؤسساات التعلايم العااايل ومتتلبااات اجلاودة املنصاول علييهااا   دليالتساتن  كال هااذه املراحال إىل معاايري كماا 

    وهي  وهلذا سوف حنرل يف الصفوات القادمة على توضي  تل  املرتكزات املؤسسة التعليمية مبستوى عاٍل ومميز من األداء، 

  :الترخيص:المرتكز األول-  

 ، على النوو التايل خاصة، وأخرى حكوميةُتصنف مؤسسات التعليم العايل العاملة يف ليبيا إىل مؤسسات        

 تتبع وزارة التعليم أو إح ى الوزارات األخرى.  حكوميةمؤسسات تعليمة  (1

 مؤسسات تعليم عاٍل خاصة تتبع  شركات تعليمية وطنية، أو بالتنسيق مع مؤسسات تعليمية أجنبية. (6

 فروع ملؤسسات تعليمية أجنبية. (1

ملبا ئي املؤسساي يعترب قرار إنشاء مؤسسة تعليمية عامة من قبل وزارة التعليم ترخيصاً للمؤسسة، وإذناً هلا مبزاولة نشااطيها بعا  حصاوهلا علاى االعتمااد ا

علااى الرتخاايص إىل  اجليهااة املسااؤولة عاان التعلاايم  ماان قباال املركااز. أمااا يف حااال املؤسسااات اخلاصااة أو األجنبيااة فينبغااي علييهااا أن تتقاا م بتلاا  للوصااول

مان قبال املركاز، وباذل   بوزارة التعليم، ومُين  الرتخيص ملزاولة النشاط ملؤسسة التعليم العايل من وزارة التعليم بناًء على تقرير االعتمااد املبا ئي املؤسساي

 يعابية يف الربام  احمل دة   تقرير االعتماد املب ئي املؤسسي.يكون هذا الرتخيص إذناً لقبول طالب لل راسة هبا وفقاً لق رهتا االست

القائمااة تعتارب يف حكام مؤسساات حتصاالت علاى االعتمااد املبا ئي، وذلا  ماان منتلاق أهناا خضاعت ملتابعااة احلكومياة   حاني أن املؤسساات التعليمياة 

ملؤسسااات قاا  زاولاات نشاااطيها وقاماات بتخااري  أعاا اد كباارية ماان اجليهااات املشاارفة علييهااا يف السااابق وحصاالت علااى الرتخاايص ماان قباال، كمااا أن هااذه ا

امال هاذه التاالب، وبالتاايل فاإن إجاراءات التختايط واملتابعاة والتقيايم فييهاا قا  تكاون أكثار تتاوراً مان املؤسساات ح يثاة اإلنشااء )اجل يا ة(، لاذل  تع

 املؤسسات معاملة املؤسسات املتوصلة على تصنيف االعتماد املب ئي.

 االعتماد المبدئي المتعلي:لثاني: المرتكز ا-  

لمؤسسة بأن ل ييها اإلمكانات والق رات والفعالية املتلوبة لتق مي تعليم مبستوى مقبول وفق معايري اجلودة يُع  االعتماد املب ئي املؤسسي ضماناً ل 

 .ومين  هذا االعتماد مل ة سنة واح ة، وجي  على املؤسسة أن تتوصل خالل هذه امل ة على االعتماد املب ئي الرباتي للربام  اليت تق ميها املعتم ة .
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  :االعتماد المبدئي البرامجي:المرتكز الثالث-  

يضمن هذا االعتماد بأن املؤسسة قامت مبعاجلة مالحظات فريق ت قيق االعتماد املب ئي املؤسسي، واستوفت متتلبات هاذا االعتمااد، وأن 

 ة، حيث جي  تق ميها توفرت هلا موارد تعليمية )بشرية ومادية( مناسبة لتلبية احتياجاهتا ودعميها وتقييم فاعليتيها وفقاً ملعايري اجلودة املعتم اليتالربام  

فاعليااة اإلجااراءات املتبعااة. وأن تلتاازم إدارة الربنااام  األكااادميي علااى املؤسسااة أن تتقاا م للمركااز للوصااول علااى االعتماااد املباا ئي الرباتااى؛ للتوقااق ماان 

حتصاال علااى االعتماااد املباا ئي قباال انقضاااء ساانة واحاا ة  ماان تاااريخ حصااوهلا علااى االعتماااد املباا ئي املؤسسااي، وجياا  أن  باملعااايري واملتتلبااات اإللزاميااة

  ومين  هذا االعتماد مل ة ةالث سنوات.الرباتي قبل انقضاء امل ة احمل دة  لالعتماد املب ئي املؤسسي، 

 : االعتماد النهائي المتعلي:المرتكز الرابع-  

ي املؤسسي والرباتي واستوفت متتلبات يضمن االعتماد النيهائي املؤسسي بأن املؤسسة قامت مبعاجلة مالحظات فرق ت قيق االعتماد املب ئ

باملؤسسة، وتوفري هذا االعتماد، حبيث أصب  هلا إمكانات وجتيهيزات كافية لتنفيذ رسالتيها وأه افيها وفقاً ملعايري اجلودة املعتم ة، ويشمل ذل  العاملني 

ئاة التا ريس؛ لضاامان تعلايم مبساتوى عااٍل ماان اجلاودة، وميان  هااذا اخلا مات األكادميياة والتالبياة املسااان ة واملنااه  ومساتويات إلااز التلبااة وأعضااء هي

 االعتماد مل ة زمنية وفقاً لنتيجة التقييم املتوصل عليه.

  : االعتماد النهائي البرامجي:المرتكز الخامس- 

ي واستوفت متتلبات هذا االعتماد مبا يضمن االعتماد النيهائي الرباتي بأن املؤسسة قامت مبعاجلة مالحظات فريق ت قيق االعتماد النيهائي املؤسس 

يؤك  هذا االعتماد بأن الربام  اليت تق ميها املؤسسة تتوفر هبا معايري اجلودة املعتم ة، ومنيها على سبيل املثال  اتساق يتفق واملعايري والضوابط املعلنة. و 

إىل أعضاء هيئة ت ريس ذوي كفاية، وفاعلية خ مات ال عم التعليمية، إىل  املناه  التعليمية، وطرق الت ريس املناسبة، والبيئة التعليمية احملفزة، إضافة

الربنام  على جان  نظام فعال لضمان وحتسني اجلودة بالربام . كما يعكس هذا االعتماد جودة نوات  التعلم اليت يكتسبيها خرجيو الربنام ، وق رة 

لى الربنام  تزوي  التالب بامليهارات والق رات املختلفة؛ لتمكينيهم من التعليم والتعلم بشكل  فاعل ومتميز، إضافة لتوافر نظام للات قيق ال اخلي ع

صول على هذا االعتماد قبل حتقيق أه افه، ومن مث حتسينه وتتويره. وجي  على املؤسسة أن تتق م للمركز للو يفبشكل مستمر؛ للتوقق من فاعليته 

 علييها.  انقضاء امل ة الزمنية احمل دة لالعتماد املب ئي الرباتي، ومين  هذا االعتماد مل ة زمنية وفقاً لنتيجة التقييم املتوصل
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  : امان الجودة :المرتكز اللادس- 

لضوابط املستوفاة، إضافة إىل التأك  من قيام املؤسسة مبعاجلة يضمن للمؤسسة التعليمية سالمة إجراءاهتا من خالل املراجعة ال ورية للمعايري وا

 .مالحظات وتوصيات فرق الت قيق طوال م ة صالحية االعتماد

الواج  القيام هبا للوصول على اجلودة واالعتماد، ومن مث عمليات حت ي  الهذه املرتكزات هو  إليه تسعى الذي اهل ف فإن اخللفية هذه ضوء يف 

   يها ةالةة خيارات عن  قياميها هبذه اخلتوات هيمالتعليمية سيكون أما فأن املؤسسات

 على االعتماد أو البرنامج حصول المتعلة  .3

 ،مُتن  املؤسسة شيهادة وطنية معتم ة ،مب ئي أم هنائي ،أم براتي ،ويف حال حصول املؤسسة التعليمية على االعتماد املتلوب سواء كان مؤسسي

مُين  الربنام  الذي حتصل على االعتماد الرباتي شيهادة برنام  معتم اً وطنياً، وذل  حس  ، كما وذل  حس  مستوى اجلودة الذي حققته

 مستوى اجلودة الذي حققه.

   االعتماد المشروطعلى أو البرنامج حصول المتعلة   .4

االعتماد املشروط يف حاال وجاود بعاا أوجاه اخللال أو القصاور يف األداء، وتُعتاى ميهلاة حما دة ال تتجااوز السانة للتصاوي ، أو الربنام  مُتن  املؤسسة 

ع م قبول طالب ج د مل ة زمنية حم دة.  ضع بع ها لعملية ت قيق ةانية، مث متن  االعتمااد يف حاال قياميهاا بتعا يل أو الربنام  ويُتل  من املؤسسة 

 اخللل والقصور، أما يف حال ع م تصوي  أوجه اخللل والقصور، فيتم تع يل القرار إىل  الرفا.وتصوي  أوجه  

 منح االعتماد للمتعلة أو البرنامج  رفض .1

واقاع يف حال ص ور القرار برفا من  املؤسساة أو الربناام  االعتمااد لعا م قا رة املؤسساة أو الربناام   علاى اساتيفاء املعاايري املقاررة وذلا  مان 

. و قتقارير فرق الت قيق ، تلزم املؤسسة أو الربنام  ع م قبول طالب ج د مل ة يتم حت يا ها مان قبال املركاز بنااًء علاى توصاية مان فرياق التا قي

خارى تلتازم املؤسساة  أو الربناام  باإبالط التاالب املساتمرين يف ال راساة هباا باالقرار، وتقاوم بإرشاادهم لاللتوااق مبؤسساات تعليمياة أو بارام  أ

لى معتم ة،ويتوج  على املركز خماطبة جيهات االختصال ال اذ اإلجراءات الكفيلة حبفظ مصاحل التلبة والعاملني باملؤسسة أو الربنام  ، ع

 أن يتضمن ختاب املركز النقاط التالية   
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 درجة العجز يف استيفاء املعايري )عجز متوسط / ش ي (. -

 املعايري اليت مل تتبقيها املؤسسة.  -

 ما جي  على املؤسسة القيام به حىت يتسىن هلا احلصول على شيهادة االعتماد. -

خاالل زياارات فارق تا قيق  طاوال ما ة صاالحية االعتمااد، وذلا  مانهلاا  ال ورياة واملراجعةالمعتمدة لمتعلاا كما عيقوم المركز الوطني بمتابعة ا

ونظااام عماال  يقااوم هبااا املركااز أو ماان ياارخص لااه املركااز بتلاا  الزيااارات ال وريااة، وذلاا  هباا ف التأكاا  ماان اسااتمرار اسااتيفاء نشاااط الاايتضاامان اجلااودة 

يص ر املركز قاراراً مسابباً بتعلياق شايهادة االعتمااد للما ة الايت يقررهاا قد ، كما ابق استيفاؤهواالعتماد الس ،وبراتيها األكادميية ملعايري اجلودة ،املؤسسات

أو الفوص ال وري للمؤسساة التعليمياة الصاادر هلاا  ،املراجعة أو ،أو أعمال املتابعة ،إذا تبني من عملية ضمان اجلودة حبس  جسامة املخالفة، وذل 

ااُ  املؤسسااة التعليميااة أحاا  الشااروط املقااررة لالعتماااد، أو ارتكاااب املؤسسااة أي خمالفااات، أو إجراؤهااا أي تعاا يالت يف نشاا اطيها، أو شاايهادة اعتماااد، فا قا

يص ر املركاز قاراراً ق  وخمالفتيها هلا، كما  ،ملعايري اجلودة  واالعتماد املقررة براتيها التعليمية اليت تق ميها، مما  جيعليها غري مستوفاة أو يف نظام العمل هبا،

كماا يقاوم املقاررة لالعتمااد،   وذلا  يف حاال فقا  املؤسساة أو الربناام  أحا  الشاروط األساسايةأو الربناام  األكاادميي  املؤسساة بساو  شايهادة اعتمااد

 د.تعليق شيهادة االعتماب املركز بإختار املؤسسةأيًضا 

أو  الربناام  الاىت حتصالت علياه، علاى  ،صالحية شيهادة االعتماد اليت  مينويها املركز للمؤسسات التعليمية حس  مستوى جودة املؤسسة تلريكما 

للمؤسساة ضامن يُ حاىت وذلا  يف القارارات الصاادرة عان املركاز ة حاق الاتظلم يامُتن  املؤسسة التعليم كمام ة مخس سنوات،   األحوالأال تتجاوز يف كل 

عملياة ا اااذ القاارار،  الاىت مت إجااراء عملياة التاا قيق هلااا مان قباال املركاز حصااوهلا علااى الثقاة الكاملااة يف النزاهاة والشاافافية، إضااافة إىل االحرتافياة وامليهنيااة يف

 حيث جي  على املؤسسة أن تتق م للمركز بتل  التظلم قبل انقضاء امل ة الزمنية احمل دة لذل .

  ؟ واجيهت تتبيق اجلودة واالعتماد يف التعليم اجلامعي اليتما الصعوبات   هواآلن ومن مث فأن السؤال الذي يتف  على الست  

  ما الصعوباا التى واجهت تطبيق الجودة واالعتماد ؟ 

، مشيه  تل  التجربةجوان   جانبًا منذل   اجلامعات الليبية، حيث يعكسأسس ومرتكزات تتبيق اجلودة واالعتماد يف أن ما ذكرناه سابًقا يتناول 

بغية  ،كون ذل  سيساهم يف تقييم التجربة الليبية ،اجلامعات الليبيةواجيهت تتبيق اجلودة واالعتماد يف ومن مث فأننا نعتق  بأمهية تناول الصعوبات الىت 

املركز الوطين لى استخالل وجيهة نظر عوهلذا سوف حنرل عمليات تتبيق اجلودة واالعتماد، إجراءات و البوث عن حلول ومقرتحات لتوسني 

ألهم مث نتبع ذل  بتلخيص عام ع د من التقارير الصادرة عنه، من خالل وذل   ،لضمان اجلودة اجتاه الصعوبات الىت واجيهت تتبيق اجلودة واالعتماد
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يف تال اجلودة العمل حيث أن  ،مؤسسات التعليم العايل من خالل رئاسته إلدارة ضمان جودة واعتماد ،مصبغة بتجربة الباحثتل  الصعوبات 

 .معارف ال ميكن استيعاهبا وفيهميها إال من خالل الفكر، وبالتايل تصب  املسافة بني املمارسة والفكر أكثر قرباً انت  واالعتماد 

ع د من الصعوبات الىت واجيهت  ،م6010عام الصادر عن املركز الوطين لضمان اجلودة للجامعات الليبية و تقرير الزيارات االستتالعية رص   لق 

   ، غ.م(4131)تقرير المركز الوطني لضمان الجودة ،  وهي واالعتمادتتبيق اجلودة 

تسيري مكات  اجلودة من  ش  املصادر املالية وع م  صيص بن  لإلنفاق على برام  اجلودة واألنشتة والفعاليات املصاحبة هلا واالعتماد على .1

 خالل املتاح من املصادر املالية.

 ا.ضعف الكفايات والتأهيل واإلع اد ألغل  العناصر البشرية اليت أوكلت إلييها ميهمات إدارة برام  اجلودة يف بعا اجلامعات و كليات وفروعيه .6

 .يعع م وجود تشريعات مفعلة ملزمة تعترب اجلودة خياراً إسرتاتيجياً وملزماً للجم .3

 ع م وضوح اللوائ  اخلاصة باختصاصات وميهام مكات  اجلودة باجلامعات . .4

 .ع م تفويا مكات  اجلودة باجلامعات بصالحيات كاملة للعمل من اجل التوسني .5

 ع دم، 6016الصادر عن املركز الوطين لضمان اجلودة عام أداء مكات  ضمان اجلودة وتقييم األداء يف اجلامعات الليبية احلكومية و تقرير كما تناول 

   (17، 4134)تقرير المركز الوطني لضمان الجودة ، يف اآليت واجيهت تتبيق اجلودة واالعتماد من الصعوبات اليت 

 أو املخازن.إطالق تسمية مكت  على اجلودة تضع اجلودة يف آخر املستويات اإلدارية يف اجلامعة شأهنا شأن مكت  املشرتيات  -1

 ال توج  تغتية قانونية إلنشاء تلس للجودة حم دة ميهامه واختصاصاته.  -2

 ع م تفويا مكات  اجلودة يف اجلامعات بصالحيات كاملة للعمل من أجل حتسني اجلودة. -3

م اجلامعات ضعف الكفايات والتأهيل واإلع اد ألغل  العناصر البشرية اليت أوكلت إلييها ميهمات إدارة برام  اجلودة يف معظ -4

 والكليات وفاروعيها.

 عا م جتيهيز مكات  اجلودة باحتياجاهتا الضارورية . -5

 النظرة ال ونية ملكات  اجلودة كوهنا وظائف شرفية ال تنفيذية ملزمة و واجبة التنفيذ. -6

يااهتم مان تذمر تالس الكليات من وجود منسقي اجلودة يف اجتماعات الكليات، وعا م الساماح لبعضايهم حبضاور اجتماعاات كل -7

 األساس.

  ع م شعور ع د من منسقي اجلودة بالكليات بأمهية املركز الوظيفي املكلفني به وال ور املناط هبم. -8



 02من  10 صفحة  
 

 تغري أعضاء فريق اجلودة يف اجلامعات بشكل مستمر ألسباب كثرية، مثل  اإليفاد، امللل، ع م القناعة، اإلحباط...إخل. -9

 اجلودة.ع م تفريغ منسقي اجلودة بشكل تام مليهام  -11

ُشا  املصاادر املالياة وعا م  صايص بنا  لإلنفااق علاى بارام  اجلاودة واألنشاتة والفعالياات املصااحبة هلاا  واالعتمااد علاى تسايري  -11

 مكات  اجلودة من خالل املتاح من املصادر املالية.

ون اجلاااودة يف القسااام ضااعف االعتمااااد علاااى العماال اجلمااااعي، واالعتقااااد بااأن منساااق اجلاااودة هااو املساااؤول األول عااان تنفيااذ شاااؤ  -12

 والكلية.

 ع م توفري نظام معلومات متكامل يقاوم بتسجيل وحتليل مجيع املعلومات املرتبتة بنشاط اجلامعات. -13

 عا م وجود تشريعات مفعلة ملازمة تعترب اجلودة خياراً إسرتاتيجياً ملزماً للجميع . -14

 معات .عاا م وضوح  صصات وميهااام مكاات  اجلاااااودة يف لوائ  اجلاا -15

 عا م تفويا مكات  اجلاااودة يف اجلامعات بصالحيات كاملة للعمل من أجل التوسني. -16

عااااا د  حااااا دفلقااااا  املركاااااز الاااااوطىن لضااااامان اجلاااااودة ، م، الصاااااادر عااااان 6013للجامعاااااات الليبياااااة احلكومياااااة لعاااااام اماااااا تقريااااار الزياااااارات االساااااتتالعية 

) تقريلللللر المركلللللز اللللللوطني لضلللللمان الجلللللودة،  وهاااااي علااااى النواااااو التاااااايل  الليبياااااة امعاااااات يف اجلتتبياااااق اجلاااااودة واالعتمااااااد واجيهااااات  الااااايتماااان الصاااااعوبات 

4131 ،27- 29): 

 إطالق تسمية مكت  على اجلودة تضع اجلودة يف آخر املستويات اإلدارية يف اجلامعة شأهنا شأن مكت  املشرتيات أو املخازن. .1

 للعمل من أجاااال حتسني اجلودة.احلاجة إىل تفويا مكات  اجلودة باجلامعات بصالحيات كاملة  .6

 احلاجة إىل جتيهيز مكات  اجلودة باحتياجاهتا الضارورية . .3

 احلاجة إىل شعور عا د من منسقي اجلاودة بالكليات بأمهية املااركز الوظيفي املكلفني به و ال ور املناط هبم. .4

، مثااااال  اإليفااااااد، امللااااال، عااااا م القناعاااااة، اإلحبااااااط تغاااااري أعضااااااء فااااارق جاااااودة وتقيااااايم األداء يف اجلامعاااااات شاااااكل مساااااتمر ألساااااباب كثااااارية .5

 ... إخل.

 ضعف االعتماد على العمل اجلماعي، واالعتقاد بأن منسق اجلودة هو املسؤول األول عن تنفيذ شؤون اجلودة بالقسم والكلية. .2

 معات.احلاجة إىل توفري نظام معلومات متكامل يقاوم بتسجيل وحتليل مجيع املعلومات املرتبتة بنشاط اجلا .7

 احلاجة إىل وضوح  صصات وميهام مكاات  اجلودة يف لوائ  اجلامعات. .0



 02من  13 صفحة  
 

الصعوبة يف عملية االتصال والتواصل بني مكات  اجلودة يف فروع بعا اجلامعات ومكت  اجلودة يف مقر اجلامعة، مما ترت  علييها لتأخري  .2

 والتتوير النوعي يف عملية التعاليم والتعلم.يف إلاز امليهمات والتواضع يف املنجز منيها وإعاقة عملية التوسني 

 احلاجة إىل قناعة وتقبل ةقافة اجلودة من بعا القيادات األكادميية واإلدارية باجلامعات. .10

 احلاجة إىل اإلملام مبفيهوم اجلودة وضماهنا أةر على هتيئة وتفعيل املمارسات اجلي ة يف العملية التعليمية. .11

اد ألغل  العناصر البشرية اليت أوكلت إلييها ميهمات إدارة برام  اجلودة يف بعا اجلامعات و كلياهتا ضعف الكفايات والتأهيل واإلع  .16

 وفروعيها.

قيام بعا مكات  اجلودة وتقييم األداء يف اجلامعات بع م إشراك مجيع أطراف العملية التعليمية من أعضاء هيئة ت ريس، وطالب،  .13

 اح اجلودة.وموظفني واعتبارهم شركاًء يف تتبيق وإل

 ضعف حلقات الوصل على مستوى اجلودة يف الكليات، واألقسام، ومكات  ضمان اجلودة وتقييم األداء يف بعا اجلامعات.  .14

يف حني أن البعا اآلخر مل حُيلا نتائ  تل  ال راسات إىل إدارات  احلاجة إىل قيام بعا اجلامعات بإجراء ال راسات الذاتية، .15

 نتائ  اليت مت التوصل إلييها مبا يضمن التوسني املستمر للعملية التعليمية يف اجلامعات. اجلامعات،ووضع ختة عمل لل

 ح وث دون تتوقق أن ميكنال  أهناكما  ،سيهلةالمل تكن بالعملية يف التعليم اجلامعي عملية تتبيق اجلودة واالعتماد أن حاصل القول فإذن 

وبشكل عام ميكن تل  الزيادة،  على مرتتبة أن بعضيها أصب  نتيجةكما يف زيادة،   يهابعضحيث أصب  ، ومتشابكة ع ي ةوصعوبات  ،احتكاكات

 يف النقاط التالية  تلخيص أهم تل  الصعوبات 

   وضماهنااجلودة عن احلاجة إىل إص ار تشريعات أو لوائ . 

  يف املركزبعا املسؤولني خاصة من قبل  ،حتت نريان تضارب املصاحللضمان اجلودة املركز الوطين وقوع.  

 التعليموزارة عن  املركز ع م استقالل. 

  امل ققنيعا بل االحرتافيةنقص ال قة. 

  التيه ي  و  ،، خاصة بع  انتشار السالحم6011بع   ازدادت تل  الوقائعو اجلامعات، رؤساء ضغوط بعا حتت وقوع بعا امل ققني

   واألمثلة والشواه  ع ي ة.  ،باستخ ام القوة



 02من  14 صفحة  
 

 االعتماد قراراتلية نفيذتالجراءات اإلبا اذ خاصة فيما يتعلق  ،ووزارة التعليم ،لضمان اجلودةالوطين  املركزإىل التنسيق ما بني فتقار اال 

انع ام بسب  ، وذل  اصةاخل اتامعاجلالع ي  من الربام  التبية اليت تق ميها الوطىن لضمان اجلودة ، فمثال رفا املركز عن املركزالصادرة 

تنفيذية اجتاه إجراءات تل  القرارات حني يتم إحالتيها للوزارة ال اذ  باملقابل فأن ،مبمارسات احتيالية، إضافة إىل قيام تل  اجلامعات ودةاجل

 بإعتاء شيء حيال تنفيذ تل  القرارات، أمنا ل ها ال تزال تقومتقوم بال إدارة التعليم اخلال يف الوزارة املتمثلة  ل تل  اجلامعات، ض  

تفعيل سلتة وزارة التعليم فيما اجة إىل احل تربز ، ومن مث املركز عنأو القرارات الصادرة دون النظر إىل التقارير جلامعات، لتل  اأذن مزاولة 

  .م6010( لسنة 10الىت تفتقر إىل كفاية اجلودة وضماهنا، وذل  حبس  قانون )يتعلق بقفل اجلامعات والربام  

   اجلودة وضماهنا مرتبتة ومتوقفة على من يقودها داخل اجلامعات.ال تزال برام 

  واالعتمادلجودة الوطنية لا معايري ال تليب متامً اجلامعات الليبية احلكومية، واخلاصة نسبة كبرية من. 

  من والعمليات ب ل  ،يف بعا األحيان على اإلجراءاتصب  تركز حيث أ ،أصبوت بريوقراطيةالت قيق لغرض االعتماد إجراءات بعا

 .من جودة العملية التعليميةرفع هو الأال و من االعتماد،   فاهلالرتكيز على 

 .املعايري الوطنية اليت ح دها املركز الوطىن ال تزال غري مرتبتة بإطار املؤهالت الوطنية 

 فيما يتعلق  لالبتكاروالسماح مبساحة كافية الوطنية التوازن بني تتبيق املعايري ع م هو و  ؛هناك إشكالية تواجه نظام اجلودة واالعتماد

 التعليم والتعلم . سرتاتيجياتإو وطرق  ،التعليمية الربام صميم بت

 . ع م قناعة مسؤويل وزارة التعليم العايل، وبعا القيادات اجلامعية بأمهية اجلودة وضماهنا 

 اجلودة وضماهنا، وهنا الب  من التنويه إىل وجود عناصر جي ة  تكليف عناصر مبيهام اجلودة يف بعا اجلامعات هي أبع  ما تكون عن

 .استتاعت أن تسوق اجلودة وضماهنا تسويقاً جي اً داخل بعا اجلامعات

 ،وزارة التعليمب ور مرتبتة  يهاأن جل هلاقراءته  بع  الحظ ق  القارئ أن ش  ال ،ومنت فييهاالصعوبات  تظيهر  اليت األرضية هذه ظل يف ذنإ 

لتذليل تل  وزارة التعليم واجلامعات املناط بما دور   هنا الذهن إىل يقفز الذي اجلوهري السؤال، ومن مث فأن اجلامعاتدور إضافة إىل 

  ؟الصعوبات

 ما دور وزارة التعليم العالي والجامعاا الليبية الحكومية في الجودة واالعتماد؟ 

من املركز يف ليبيا طلبت وزارة التعليم العايل م 6016العام في فيف احلقيقة جي  االعرتاف بأن جيهود اجلودة وضماهنا يف وزارة التعليم مل تكن كافية، 

حيث قامت إدارة ضمان جودة واعتماد  ،احلكوميةإع اد ختة اسرتاتيجية لتتبيق اجلودة واالعتماد يف اجلامعات الليبية لضمان اجلودة الوطين 



 02من  15 صفحة  
 

 اإلدراجبقيت حبيسة لكنيها  للوزارة،، حيث مت إحالة اخلتة م6010 -6013برئاستيها بوضع ختة آنذاك مؤسسات التعليم العايل والىت ُكلفت 

يل الوزارة اتض  من تل  املناقشات وجود غموض ولبس ل ى البعا عن مقاص  اجلودة ؤو مسبعا مع تل  اخلتة وعن  مناقشة  ،حىت الساعة

رؤية واضوة  إىلتفتقر  الوزارةال تزال كما  ،حنو تتبيق اجلودة واالعتمادغياب إرادة حقيقية وبشكل عام تعاين الوزارة من يف التعليم،  واالعتماد

قيادات التعليم اجلامعي، حالًيا هو السعي حنو نشر ةقافة اجلودة واالعتماد ل ى ن تقوم الوزارة جي  أدور  للتعليم اجلامعي، ومن مث أعتق  أن أهم

 اإلشارة يعنينا ما فإن وعموماتعاين جل قياداهتا من ضعف الكفايات والتأهيل واإلع اد، حيث سواء على مستوى الوزارة، أم على مستوى اجلامعات، 

واجلامعات وذل  إللاح عمليات تتبيق اجلودة واالعتماد يف التعليم  ،األدوار جي  أن تقوم هبا الوزارةمن  سلسلةهناك  أن هو اخلصول هذا يف إليه

   (29 -27، 4131تقرير المركز الوطني لضمان الجودة،  )أمهيها  األدواربع د من فعلي مستوى الوزارة يتوج  على الوزارة القيام اجلامعي، 

  التعلايم العايل تُعىن باجلودة وضماهنا يف اجلامعات الليبية .إنشاء إدارة يف وزارة 

 .حت ي  رؤية ورسالة الوزارة يف ختتيها اإلسرتاتيجية حىت تتمكن اجلامعات من االستنباط منيها ضمن رؤية ورسالة اجلامعات 

  تتبيااااااق إساااااارتاتيجية ماليااااااة تااااااأمني امليزانيااااااات للجامعااااااات )تساااااايريية ومتتلبااااااات ( وصاااااارفيها علااااااى الوجااااااه الصااااااوي  ماااااان خااااااالل تتااااااوير و

وسياساااااااات وعملياااااااات تااااااا عم اإلسااااااارتاتيجية، ومااااااان ضااااااامن اآللياااااااات املساااااااتخ مة دوليااااااااً مليزانياااااااات التعلااااااايم العاااااااايل والااااااايت تلغاااااااي املركزياااااااة 

 .واخلتوات املعق ة يف صرف امليزانيات

  املشااااورة يف صاااانع القاااارارات خاصااااة احلاجااااة اىل وجااااود كيااااان يااااربط  اجلامعااااات فيمااااا بينيهااااا يتكااااون ماااان رؤساااااء اجلامعااااات وخيااااتص بتقاااا مي

فيمااااا يتعلااااق باجلواناااا  األكادمييااااة، حيااااث يوجاااا  مثاااال هااااذا الكيااااان يف أغلاااا  الاااا ول أةناااااء وبعاااا  حتاااا يث وإصااااالح بنيااااة التعلاااايم العااااايل 

 ل ييها.  

 رجيون.العمل على الب ء يف دراسة تربط بني برام  اجلامعات وسوق العمل، أي بتو ي  الوظائف اليت ميكن أن يلتوق هبا اخل 

  رفاااااع الضاااااغط املتزايااااا  علااااااى أداء اجلامعاااااات ومتتلباهتاااااا نتيجاااااة ارتفاااااااع نسااااا  عااااا د طلباااااة التعلاااااايم الثاااااانوي امللتوقاااااني باااااالتعليم اجلااااااامعي

 احلكومي وللو  من هذه املعضلة ضرورة العمل على فت  آفاق التعليم التقين والفين العايل وربته بسوق العمل وبيان مميزاته.

  التشااااااااريعات واللااااااااوائ  احلاليااااااااة املنظمااااااااة مبااااااااا يف ذلاااااااا  اهلياكاااااااال التنظيميااااااااة واألوصاااااااااف الوظيفيااااااااة واللااااااااوائ  اإلداريااااااااة إعااااااااادة النظاااااااار يف

 والتشريعات القانونية.

 .تغيري أمساء مكاات  اجلودة على مستوى اجلامعات لتصب  إدارة ضمان اجلودة 



 02من  16 صفحة  
 

 س باجلامعاااااات، ليتاااااوىل ميهاااااام التتاااااوير والتااااا ري  امليهاااااين ألعضااااااء ضااااارورة إنشااااااء مراكاااااز للتنمياااااة امليهنياااااة والرتبوياااااة ألعضااااااء هيئاااااااة التااااا ري

 .والتعلمم ي عم عملية التعللهيئة الت ريس، 

 برناتااااً ،ودعماااه فنيااااً وماليااااً مااان وزارة التعلااايم العاااايل ومركاااز  اختياااار مناااوذج مااان كااال جامعاااة علاااى حسااا  قااا رهتا إماااا أن تكاااون كلياااة أو

وذجااااااً حيتاااااذي باااااه يف كااااال جامعاااااة، وهاااااذا اإلجاااااراء سااااايكون لاااااه عااااا ة فوائااااا  أمهيهاااااا وجاااااود اجلاااااودة للوصاااااول باااااه إىل االعتمااااااد ؛ليكاااااون من

 منوذج حقيقي يف كل جامعة للجاودة ،مما يسيهل على الربام  األخرى تتبيق اجلودة كوهنا واقعاً ملموساً أماميهم.

 لاااا  ماااان خااااالل الااااربام  الاااايت تقاااا ميها وضااااع اإلطااااار الااااوطين للمااااؤهالت مااااع إفساااااح ا ااااال للجامعااااات للتعبااااري عاااان هوياهتااااا اخلاصااااة، وذ

 هذه اجلامعات مع فت  بابا لقبول للتلبة من كل امل ن وال يقتصر القبول على التلبة املقيمني يف مكان تل  اجلامعة.   

  .تاوفري ميزانيات مستقلة ملكات  ضمان اجلودة، أو حت ي  خمصصات واضوة هلا ومتابعة أوجه اإلنفاق فييها 

) تقريللللللر المركللللللز الللللللوطني لضللللللمان املقرتحااااااات أمهيهااااااالجامعااااااات يف تتبيااااااق اجلااااااودة واالعتماااااااد فاااااايمكن حت ياااااا  عاااااا د ماااااان املناااااااط لإمااااااا بالنساااااابة لاااااا ور 

  :(29 -27، 4131الجودة، 

  وضاااااع آلياااااات للتقيااااايم واإلساااااراع باااااإجراء ال راساااااات الذاتياااااة بالكلياااااات وأقسااااااميها العلمياااااة ،وكاااااذل  وضاااااع جااااا اول زمنياااااة دورياااااة إلجاااااراء

 هذه ال راسات.

 .توصيف املقررات ال راسية للربام  اجلامعية القائمة واملستو ةة حس  النماذج املتعارف علييها 

 .إع اد اخلتط اإلسرتاتيجية بناًء على نتائ  ال راسات الذاتية والت قيق ال اخلي 

 براتيا ان اجلامعات سواء كان مؤسسياً كاإلسراع يف ا اذ اإلجراءات الكفيلة باالعتماد املب ئي والنيهائي يف . 

  علااااى اجلامعااااات إنشاااااء شاااابكة واسااااعة متكنيهااااا ماااان التعاااارف علااااى اجليهااااات الاااايت ميكاااان بناااااء عالقااااات معيهااااا إلجياااااد مصااااادر دخاااال ماليااااة

  .متنوعة، خاصة ما يرتبط باألحباث امل عومة واالستشارات واألنشتة الت ريبية

  باالنتماء والوالء.احلوافز ألعضاء هيئة الت ريس ومراعاة الع الة يف الفرل إلشعارهم 

  التأكياااا  علااااى أمهيااااة التتااااوير والتاااا ري  امليهااااين ألعضاااااء هيئااااة التاااا ريس وإقامااااة الاااا ورات الت ريبيااااة هلاااام ماااان خااااالل إنشاااااء مراكااااز للتنميااااة

 امليهنية والرتبوية باجلامعات، وتوفري األدوات احل يثة ل عم عملية التعلم والت ريس واالستفادة من خربات اجلامعات األخرى.

 تعماااااال اجلامعااااااات علااااااى مراجعااااااة وتتااااااوير براتيهااااااا العلميااااااة، وذلاااااا  ماااااان خااااااالل ربااااااط هااااااذه الااااااربام  التعليميااااااة بأحاااااا ث االجتاهااااااات  أن

 العاملية واحتياجات التنمية وسوق العمل احمللي والعاملي.
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 وريات وا ااااااالت االهتمااااااام باملكتبااااااات ماااااان خااااااالل حتاااااا يث وتتااااااوير املراجااااااع وربتيهااااااا بالشاااااابكة ال وليااااااة للمعلومااااااات واالشاااااارتاك يف الاااااا 

 العلمية وتكليف ذوي االختصال بإدارهتا.

 .إعادة تتوير املواقع اإللكرتونية اخلاصة باجلامعات عن طريق تشكيل جلان من املتخصصني لتو يث املواقع بشكل دوري 

  وضماهنا اجلودةبرام  شركاء يف إلاح   مجيع أطراف العملية التعليمية يف اجلامعاتاعتبار . 

  عمليااااااااة املشاااااااااركة يف صااااااااناعة القاااااااارار وا اااااااااذه والتخفيااااااااف ماااااااان املركزيااااااااة اإلداريااااااااة ؛لتمكااااااااني القيااااااااادات األكادمييااااااااة ماااااااان مواجيهااااااااة دعاااااااام

 التو يات وا اذ اإلجراءات املناسبة يف الوقت املناس .

 اد معاااااايري متنوعاااااة تتبياااااق مبااااا أ الشااااافافية يف أساااااالي  وإجاااااراءات وآلياااااات تقيااااايم التاااااالب ،وأعضااااااء هيئاااااة التااااا ريس ،واملاااااوظفني )اعتمااااا

 للتقييم(.

 .وضع سياسات حم دة للقبول باجلامعات مبا يتماشى مع احتياجات ا تمع وسوق العمل وختط التنمية املست امة 

  تاااااوفري املناااااال التبيعاااااي للعمااااال واإلبااااا اع مااااان خاااااالل تنفياااااذ حقاااااوق أعضااااااء هيئاااااة التااااا ريس الااااايت كفلتيهاااااا الالئواااااة التنظيمياااااة مااااان حياااااث

 وحضور املؤمترات العلمية. –والرتقية  –اإلجازة العلمية 

   التااااازام إدارات اجلامعاااااات العلياااااا بتاااااوفر املناااااال التبيعاااااي للعمااااال واإلبااااا اع مااااان خاااااالل تنفياااااذ حقاااااوق أعضااااااء هيئاااااة التااااا ريس الااااايت كفلتيهاااااا

 حضور املؤمترات العلمية. –الرتقية  –الالئوة التنظيمية من حيث اإلجازة العلمية 

 عات والكليات مان خالل تكثيف التوعية والت ري  لاضمان اجلودة وةقافتيها .تفعيل مكات  اجلاودة باجلام 

  االسااااااااتمرار يف نشاااااااار ةقافااااااااة اجلااااااااودة للقيااااااااادات اجلامعيااااااااة اإلداريااااااااة واألكادمييااااااااة إلقناااااااااعيهم بأمهيااااااااة حتسااااااااني األداء ماااااااان خااااااااالل الناااااااا وات

 واملؤمترات وورش العمل املتعلقة باجلودة يف التعليم.

 ة ملكات  ضمان اجلودة ،أو حت ي  خمصصات واضوة هلا ومتابعة أوجه إنفاقيها. تاوفري ميزانيات مستقل 

 .تغيري اسم مكت  ضمان اجلودة إىل إدارة ضمان اجلودة باجلامعة واألقسام بالكليات تتبع هذه اإلدارة 

  جااااائرة ساااانوية ل قسااااام أو إجياااااد باااارام  لتوفيااااز ومكافااااأة األقسااااام والكليااااات املتمياااازة يف تتبيااااق اجلااااودة ،وذلاااا  ماااان خااااالل اسااااتو اث

 الكليات املتميزة.

  مراجعاااااااة األنظماااااااة واإلجاااااااراءات اإلدارياااااااة باجلامعاااااااات وحتااااااا يثيها ،واالساااااااتفادة مااااااان وساااااااائل التقنيااااااااة احل يثااااااااة وتااااااااوةيق اإلجااااااااراءات فييهاااااااا

 وحتسني بيئة العمل ال اخلي. 



 02من  18 صفحة  
 

ل عم برام  بأن التجربة الليبية حباجة إىل وجود إرادة سياسية من متخذي القرار قراءته للصفوات املاضية  بع  الحظ ق   القارئ أن ش  وال

  ما القيمة املضافة الىت ق متيها التجربة الليبية يف اجلودة واالعتماد ؟اجلودة واالعتماد، ومن مث فأن السؤال املتروح هو   

  واالعتماد ؟ما القيمة المضافة التى قدمتها التجربة الليبية في الجودة 

، وهذا ي فعنا إىل طرح سؤال ج  ميهم، والتتوير التوسنيإىل بيئة مناسبة أو أرضية خصبة تستتيع من خالهلا فيهي يف حاجة إذا اعتربنا اجلودة بذرة 

 وهو ما هي القيمة املضافة الىت ق متيها لتجربة الليبية يف اجلودة واالعتماد؟  

م(، ميكن رص  تموعة من املمارسات 2013 -2010يف احلقيقة من خالل دراسة تموعة من التقارير الصادرة عن املركز، وخاصة خالل امل ة ) 

  وهي  ،التجربة الليبية  حققتيهااجلي ة اليت 

 .محلة توعية وطنية لتيهيئة ا تمع واملؤسسات التعليمية ملفاهيم اجلودة وضماهنا 

  لالعتماد إع اد وتعميم املعايري الوطنية. 

 .توةيق العالقات مع مؤسسات وهيئات ضمان اجلودة واالعتماد اإلقليمية وال ولية 

 ء حث ومساع ة ع د من مكات  اجلودة وتقييم األداء باجلامعات الليبية على تعزيز ق رهتا على بناء نظام اجلودة وضماهنا ونت  عن ذل  انشا

 لجودة يف كل كليات وأقسام اجلامعات الليبية.  أقسام ووح ات ل

  عق  اجتماعات دورية مع م يري مكات  اجلودة وتقييم األداء يف اجلامعات للوقوف على أهم املعوقات اليت تواجيهيهم.العمل على 

  اجلامعات الليبية، للقيام مبيهمة تقييم ترشي  أعضاء هيئة ت ريس من اجلامعات الوطنية لت ريبيهم على إع اد ال راسات الذاتية؛ إلع اد كوادر من

 وحتكيم ال راسات الذاتية.

 .تنظيم ع ة ورش عمل مبشاركة أعضاء هيئة الت ريس باجلامعات الليبية؛ للتعرف على نظام اجلودة وضماهنا 

 خاصة بأعضاء هيئة الت ريس والقيادات  االستماارار يف نشااار ةقافااااة اجلاااودة من خالل نشرات دورية ومتويات ذات عالقة، إضافة إىل ورش عمل

 األكادميية والتلبة. 

  م اجلامعات احلكومية واخلاصة، يف حني تضمنت عام 2010إع اد تقارير عن أوضاع اجلامعات الليبية، حيث تضمنت هذه التقارير عام

 م اجلامعات احلكومية فقط. 2013

 ص ر عن املركز تقرير عن مكات   حيث، لعايل يف الع ي  من أعمال وأنشتة املركز الوطىن لضمان اجلودةإقوام م يري مكات  اجلودة يف التعليم ا

 اجلودة يف اجلامعات احلكومية يتضمن مواطن القوة والضعف، إضافة اىل التو يات والفرل ومقرتحات التوسني. 
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  العايل.مراجعة وتتوير معايري االعتماد املؤسسي والرباتي ملؤسسات التعليم 

 ة .تبسيط إجراءات وآليات اجلودة واالعتماد من خالل إع اد مالحظات اسرتشادية تكون يف العادة عبارة عن إجابات عن بعا التساؤالت املتروح 

  ةاملؤسسات باتباع اآلليات الصويوإرسال فرق من اخلرباء ملساع ة املؤسسات التعليمية يف تنفيذ ال راسة الذاتية والتأك  من قيام  . 

 إىل  جاءت آليات التقييم يف ال ليل لتكون أكثر دقة وحت ي اً، حيث ُقسمت البنود مبواور الت قيق للوصول على االعتماد املؤسسي أو الرباتي

  بنود أساسية وأخرى داعمة.

 الخالصة :• 

لكنيها الىت ميكن االستفادة منيها، بشكل عام ميكن القول بأن التجربة الليبية يف تتبيق اجلودة واالعتماد تضمنت ع د من املمارسات اجلي ة، 

يف حتسني وتتوير العملية  لتسيهم ،البوث عن حلول ومقرتحاتالىت كانت يف حاجة إىل  والعراقيل، ا تضمنت ع د من الصعوباتأيضً 

التعليم يف ليبيا، حيث يعزى لاح التعليم يف ا تمع والنيهوض ب لتتور جي مؤشر يعترب ضمان اجلودة لوطين لركز امل تأسيسكما أن   ،التعليمية

وبراتيًا يف تال التعليمي، والذي يتتل  وجود معايري يتم على أساسيها حت ي  وقياس  ،املعريف إىل م ى جاهزية املؤسسات التعليمية مؤسسياً 

    يهاأمه ميكن حت ي  ع د من التوصيات  وأخريًا، اهزيةتل  اجل

 .احلاجة إىل استقاللية املركز الوطىن لضمان اجلودة عن وزارة التعليم 

  تبين خيار اجلودة كخيار إسرتاتيجي يف التعليمبضرورة سؤويل احلكومة موجود إرادة قوية ومعلنة من قبل احلاجة إىل 

  اجلوان  النوعية.إىل ومن اجلوان  الكمية  ،ب ل امل خالت خمرجات التعلمعلى تشريعات التعليم احلاجة إىل تركيز 

 .االستمرار يف نشر ةقافة اجلودة وضماهنا 

  م، والسعي حنو تتبيقيها.6010 -6013 احلكومية  الليبية العتماد اجلامعاتاخلتة االسرتاتيجية مراجعة 

  العلميةمؤهالت الوطىن للعايري بإطار املاحلاجة إىل ربط. 

  أكثر صرامةبشكل عايري املتتبيق احلاجة إىل. 

 ةإجياد التوازن الصوي  بني تتبيق املعايري الوطنية بتريقة موةوقة ومتسقة، والسماح مبساحة كافية لالبتكارات يف تصميم الربام  العلمي، 

 .وإسرتاتيجيات التعليم والتعلم

 واملؤسسات اليت جيري تقييميها.امل ققني اخلارجني ذر من تضارب حمتمل يف املصاحل بني احل 
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  جودة من رفع كون اهل ف من االعتماد الالرتكيز على  من خالل  ،اخلاصة باالعتماداإلجراءات البريوقراطية بعا احلاجة إىل تقليص

 التعليم.

 أهم المراجع 

 ،منشورات دار مكتبة اهلالل ، بريوت . مق مة ابن خل ون( 1203ابن خل ون ، عب الرمحن ، ) .1

منشورات املركز الوطين لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليمية (6016تقرير أداء مكات  اجلودة وتقييم األداء يف اجلامعات الليبية، ) .6

 والت ريبية.

املركز الوطين لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليمية منشورات (6014م، )6013تقرير الزيارات االستتالعية للجامعات الليبية  .3

 والت ريبية.

 ، ، غري منشور.املركز الوطين لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليمية والت ريبية( 6010تقرير الزيارات االستتالعية للجامعات الليبية،) .4

الوطين لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليمية منشورات املركز (،6016دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل، ) .5

 والت ريبية،  

(، يف 6014-6002والفرل" خالل امل ة من )  –مركز الوطين لضمان جودة التعليم يف ليبيا " التو يات ( 6015مرجني، حسني ، ) .2

آخرون ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، املؤمتر املؤمتر العريب ال ويل السادس لضمان جود التعليم العايل،  حترير حممود الوادي ، و 
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