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 جامعة سرتبإدارة األعمال لبرنامج المتخصص  الدولًالحصول على االعتماد  وخطوات مراحل

 الواقع الراهن وإمكانات التطوٌر

 العماري  سالم د. مصباح                                حسٌن سالم مرجٌن    د.أ.                            

mspah545@yahoo.com                       mrginhussein@yahoo.com  

 ظل فً مؤسسات التعلٌم العالًالبرامج التعلٌمٌة بو  الكلٌات منلكثٌر  اللمو اهاجسالدولً المتخصص عتماد ٌُشكل اال

 فاالعتماد متخصصة، مهنٌة لمعاٌٌر وفما فعالة تعلٌمٌة برامج ببناء المٌام الضروري من فأصبح، والتنافس العولمة والع

من المدرة رفع الٌسهم فً كما أنه ، بالمخرجات التعلٌمٌةالدولً المهنً االعتراؾ نحو مثل البوابة ٌُ لدولً المتخصص ا

 .الممنوحة العلمٌّةالشهائد  لٌمةأًٌضا  زعزٌُ كما ، وظائؾ جدٌدة ٌجادإو، الجاهزٌة لسوق العملالتنافسٌة و

 االعتماد ىعل المتخصصة فً إدارة األعمال من الحصولتحدٌدا  العربٌة وفً الجامعات  من الكلٌات مجموعةوتمكنت 

 الدولٌّة األعمال إدارة كلٌّات تطوٌر وبشكل خاص من جمعٌّة هٌئات ومنظمات مهنٌة متخصصة، منالمهنً  الدولً

AACSB  تمنحه هذه الجمعٌة  حٌث ٌعد االعتماد الذي - م1916 التً تأسست سنة  - بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

ً  واألكثر األوسع االعتماد  التًمن بٌن الكلٌات والبرامج العربٌة ، ونذكر العالمعلى مستوى  األعمال بإدارة اعترافا

 األعمال إدارة وكلٌة، مصر  فً األمٌركٌّة الجامعة فً برنامج إدارة األعمال: تحصلت على االعتماد الدولً المتخصص

 ، السعودٌةالعربٌة  بالمملكة المصٌم بجامعة واإلدارة االلتصاد وكلٌةبجامعة الشارلة باإلمارات العربٌة المتحدة، 

 بدولة الكوٌت.  اإلدارٌة العلوم كلٌة و برنامج إدارة األعمال بالجامعة اللبنانٌة الدولٌة،و

الجامعات اللٌبٌة، واالعتماد فً إحدى برامج لجودة الوالع  لورلة سوؾ ٌركز على دراسة نموذجلذا فإن موضوع هذه ا

والع تطبٌك الجودة واالعتماد فً البحث والكشؾ عن وذلن من خالل جامعة سرت، بإدارة األعمال وهو برنامج 

لمراحل الحصول وضع خارطة خالل   من، استٌفاء تحمٌك االعتماد االكادٌمً الدولًإمكانات ، وكذلن المذكور البرنامج

ٌُشكل الطرٌك نحو الحصول على ذلن االعتماد ، على اعتبار أن  األعمال إدارة على االعتماد األكادٌمً الدولً لبرنامج 

منها الجامعات  ٌمكن أن ٌستفٌد من هذا النموذج عدة أطراؾ،كما مخرجات التعلٌمٌة، للوالمنافسة تحمٌك التمٌز واإلبداع 

الورلة العلمٌة فً النماط همٌة تنبع أوبالتالً ، فً التعلٌم الجامعً واالعتمادن بمضاٌا الجودة ووالمهتمن واللٌبٌة، والباحث

 التالٌة:

كادٌمً ألاالعتماد ا وهو ٬واالعتمادالجودة الموضوعات العلمٌة فً مجال  على أحد أهمالضوء ط ٌتسل -1

 .المرتبطة به، وبشكل خاص النماذج التطبٌمٌة والذي ٌتسم بندرة المراجع  ٬المتخصص



2 
 

فً الجامعات  التعلٌمٌةتوفٌر إطار معرفً ومعلوماتً عن متطلبات االعتماد الدولً للجامعات والبرامج  -2

 وسبل وطرق تحمٌمه.  ٬اللٌبٌة

وذلن بتمدٌم نموذج عن تجربة  ٬ة فً الجامعات والكلٌاتٌسهام فً تحسٌن وتطوٌر بنٌة البرامج التعلٌماإل -3

 .إدارة األعمال( برنامج)  عملٌة ٌستفاد منها

ولً لترسٌخ مبادئ ألاوضع اللبنات  ىعل كادٌمٌةألوا مساعدة وحث مختلؾ الجامعات والمٌادات اإلدارٌة -4

 االعتماد المتخصص واالحاطة بحٌثٌاته. 

 اآلتً:إلى تحمٌك  الورلة هذه تهدؾ كما 

 أهمٌة االعتماد األكادٌمً الدولً فً التعلٌم الجامعً.التعرؾ على  .1

 التعرؾ على والع الجودة واالعتماد فً جامعة سرت. .2

 بجامعة سرت. عمالاأل إدارةٌك الجودة واالعتماد فً برنامج توضٌح والع تطب .3

الحصول على االعتماد  بجامعة سرت فً األعمال دارةبرنامج إ التعرؾ على التحدٌات التً تواجه .4

 .األكادٌمً 

معة سرت على االعتماد بجا األعمال إدارةلحصول برنامج  تحدٌد بعض الممترحات االسترشادٌة .5

 األكادٌمً.

برنامج إدارة األعمال  تجربة موضوع االعتماد األكادٌمً المتخصص من خالل حول والحوار النماش فتح .6

 .بجامعة سرت

 المنهجٌة المستخدمة 

استخدام المنهج الوصفً حٌث ٌعتمد هذا المنهج على جمع البٌانات والمعلومات، ومن ثم تحلٌلها وتفسٌرها سٌتم 

األسئلة المثارة فً هذه الورلة ستعتمد أٌضا  نأن تحلٌلنا وإجاباتنا عالحمائك، كما  تحلٌل  إلى استنتاجوصوالً 

لوطنً لضمان الجودة، إضافة عن المركز اعلى حصٌلة التمارٌر عن برامج الجودة فً جامعة سرت الصادرة 

وكذلن سٌتم  م،2014جامعة سرت لعام  - األعمال إدارةلبرنامج  –ائزة البرنامج األكادٌمً جتمرٌر  إلى

وبناء  ،وتمارٌر لجان التدلٌك الداخلً والخاصة ببرنامج اإلدارة لى تمارٌر ورش العمل التدرٌبٌة عاالستناد 

طرح عدد من التساؤالت  محورسنحاول فً كل ورئٌسة، محاور  ستةعلى ذلن سٌتم تمسٌم هذه الورلة إلى 

المهمة ذات العاللة بموضوع البحث، ومن ثم الوصول إلى إجابات لها، كما سٌتم إصباغ تلن اإلجابات بوجهة 

 رحها فً هذه الورلة.، ثم سنتبع ذلن بتلخٌص عام للنماط الجوهرٌة التً تم طالبحاث نظر 

 أهم التساؤالت:
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 :فً التالًالتساؤالت أهم مما سبك ٌمكن تحدٌد 

 ؟فً لٌبٌا  النسبة للتعلٌم الجامعًباالعتماد الممصود بالجودة وما  .1

 العتماد فً جامعة سرت؟اوالع الجودة وهو ما  .2

 جامعة سرت؟  – األعمال إدارةفً برنامج  واالعتماد تطبٌك الجودةبرامج وأنشطة أهم هً ما  .3

 أهم خطوات الحصول على االعتماد الدولً األكادٌمً؟هً ما  .4

 األعمال إدارةالمتخصص لبرنامج  الحصول على االعتماد الدولً أهم الصعوبات التً تواجههً ما  .5

 ؟ بجامعة سرت

 األعمالإدارة لبرنامج  المتخصص االسترشادٌة للحصول على االعتماد الدولًممترحات الأهم هً ما  .6

 جامعة سرت؟ب

 الورلة إلى ستة محاور رئٌسة وهً: وبناء على ذلن سٌتم تمسٌم هذه

  : لٌبٌاب لتعلٌم الجامعًفً ااالعتماد الجودة ومفهوم المحور األول.   

  : ًوالع الجودة واالعتماد فً جامعة سرت المحور الثان.  

  جامعة  – األعمال إدارةبرنامج أهم برامج وأنشطة تطبٌك الجودة واالعتماد فً :  المحور الثالث

  سرت

 الحصول على االعتماد الدولً األكادٌمً  ومراحل المحور الرابع :  أهم خطوات 

   :إدارة الحصول على االعتماد الدولً لبرنامج تواجه التً  والتحدٌات أهم الصعوباتالمحور الخامس

  رت.األعمال بجامعة س

  :لبرنامج  المتخصص ممترحات االسترشادٌة للحصول على االعتماد الدولًالأهم  المحور السادس

  .بجامعة سرت إدارة األعمال

 

   : لٌبٌا ب تعلٌم الجامعًفً ال االعتماد الجودة ومفهوم المحور األول  

م، طالب المركز الجامعات اللٌبٌة كافة؛ 2006تأسٌس المركز الوطنً لضمان الجودة فً لٌبٌا العام مع 

استناداً  ،بناء نظام فعال لضمان الجودةاألساسٌة بضرورة إنشاء مكاتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداء، ؼاٌتها 

م، أصبحت الجودة واالعتماد فً 2010( لسنة 18ومع صدور لانون التعلٌم رلم ) ، لمعاٌٌر االعتماد الوطنٌة

جاء تعرٌؾ الجودة فً دلٌل ، والتعلٌم الجامعً، وفما للمانون المذكور إلزامٌا لكل مؤسسات التعلٌم العالً

م، بأنها 2012ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعلٌم العالً الصادر عن المركز الوطنً لضمان الجودة العام 
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لتزام بتطبٌك المعاٌٌر المٌاسٌة فً األداء" فً حٌن عرؾ الدلٌل مفهوم ضمان " تعنً الدلة واإلتمان عبر اال

الجودة بكونها " التأكد من تطبٌك آلٌات وإجراءات فً الولت الصحٌح والمناسب؛ للتحمك من بلوغ الجودة 

مل فً  وهذا ٌعنً أن مفهوم ضمان الجودة ٌحالمستهدفة بؽض النظر عن كٌفٌة تحدٌد معاٌٌر هذه النوعٌة"، 

 طٌاته مفاهٌم رئٌسة، هً:

 المعاٌٌر  .1

 التمٌٌم والتموٌم  .2

 االعتماد  .3

ً التزام المؤسسة التعلٌمٌةوهذا ٌعنً   أكادٌمٌة  اتتمدٌم  خدمبلسم  مكلٌة أ مجامعة أ، سواء أكانت ضمنٌا

خارجٌة للحصول على  ولد تكون داخلٌة أ، استخدام آلٌات تمٌٌم وتموٌممن خالل  ،ذات معاٌٌر محددة وتربوٌة 

 المطلوب . االعتماد

 . المعاٌٌر 1

لضمان جودته  اً ٌمكن لبولهت" المواصفات الالزمة للتعلٌم ال ابأنهالمعاٌٌر عرؾ الدلٌل الصادر عن المركز 

وزٌادة فعالٌته ولدرته على المنافسة، وممٌاس مرجعً ٌمكن االسترشاد به عند تمٌٌم األداء الجامعً وذلن من 

  هما : المعاٌٌر إلى نوعٌن لسم الدلٌل خالل ممارنته مع المستوٌات المٌاسٌة المنشودة" كما 

ركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعلٌمٌة. النوع األول : المعاٌٌر المٌاسٌة : وهً األسس التً ٌضعها م

 .وتمثل الحد األدنى من المعاٌٌر التً ٌجب أن تفً بها المؤسسة فً برامجها التعلٌمٌة التً تنفذها

النوع الثانً : المعاٌٌر المعتمدة: وهً األسس التً تحددها المؤسسة التعلٌمٌة لذاتها، وٌعتمدها مركز ضمان 

 التعلٌمٌة بشرط أال تمـل عن مستوى المعاٌٌر المٌاسٌة. جودة واعتماد المؤسسات

 م ، ٌحك ألي جامعة2012نه وفمًا للدلٌل الصادر عن المركز الوطنً لضمان الجودة إاألساس فهذا  وعلى

 .الخاصة بها بشرط أال تمل عن المعاٌٌر التً وضعها المركز هالٌبٌة أن تبنً  معاٌٌر

 . التمٌٌم والتموٌم 2

لٌاس األداء للمؤسسة  المركز الوطنً لضمان الجودة مفهومً التمٌٌم والتموٌم بأنهما ٌمودنا نحودلٌل بٌن  

، 2102دلٌل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعلٌم العالً، ) البرنامج التعلٌمً، حٌث عرؾ التمٌٌم بأنه  والتعلٌمة أ

وضح بأن ، فً حٌن المستمر لألداء المستمبلً  عملٌة لٌاس جودة األداء فً كل األنشطة بهدؾ التحسٌن:  (02

مجموعة من اإلجراءات واألسالٌب تتخذ بناًء على نتائج التمٌٌم، تكفل ضمان تنفٌذ المعاٌٌر التموٌم عبارة عن 

 مستوٌات الجودة المستهدفة فً المؤسسة التعلٌمٌة    المتعارؾ علٌها لبلوغ

 . االعتماد 3
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 "مجموعة  (01، 2102دلٌل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعلٌم العالً، ) اد بأنه مفهوم االعتمالمركز دلٌل أوضح 

ٌات التً ٌموم بها المركز من أجل التأكد من أن المؤسسة لد حممت شروط مواصفات الجودة لماإلجراءات والع

ٌتم اعتماد المؤسسة التعلٌمٌة بناًء  وضمانها المعتمدة، وأن برامجها تتوافك والمعاٌٌر المعتمدة والمعلنة" كما 

 : على اعتمادٌن هما

 ًاعتماد مؤسس  

  ًاعتماد برامج 

التأكد من أن المؤسسة لدٌها الممدرة واإلمكانات على تنفٌذ رسالتها وأهدافها المعتمدة ٌعنً  االعتماد المؤسسًف

بمؤسسة تعلٌمٌة حاصلة على  االعتماد وفماً لمعاٌٌر محددة، فً حٌن ٌمصد باالعتماد البرامجً: تمٌٌم البرامج 

لمتطلبات الشهادة الممنوحة بما ٌتفك مع المعاٌٌر  المؤسسً، للتأكد من جودة هذه البرامج ومدى تحمٌمها

األدنى على ألل تمدٌر من  االعتراؾ بأن البرنامج التعلٌمً بها لد حمك أو وصل إلى الحدووالضوابط المعلنة ، 

 معاٌٌر الجودة.

تستند عملٌة تطبٌك الجودة واالعتماد فً التعلٌم الجامعً فً لٌبٌا إلى عدد ستة أسس ومرتكزات، وذلن بالتالً 

)دلٌل ضمان جودة واعتماد للحصول على الجودة واالعتماد، حٌث ٌمكن تحدٌد تلن المرتكزات فً التالً: 

 .(64-46، 2102مؤسسات التعلٌم العالً ، 

     

 طـلـب الـترخـٌـص.  .1

 االعتماد المبدئً المؤسسً. .2

 االعتماد المبدئً البرامجً. .3

 االعتماد النهائً المؤسسً.  .4

 االعتماد النهائً البرامجً. .5

 ضـمــان الـجــودة. .6

دلٌل ضمان جودة   فًالمنصوص علٌها واالعتماد كما تستند كل هذه المراحل إلى معاٌٌر ومتطلبات الجودة 

بمستوى عاٍل وممٌز أو البرنامج التعلٌمً  ٌضمن تمتع المؤسسة التعلٌمٌةواعتماد مؤسسات التعلٌم العالً، بما 

ممابل التعلٌمً منح للمؤسسة التعلٌمٌة أو البرنامج تمكانة أكادٌمٌة عبارة عن هو إذن العتماد فا، من األداء

 والبرامج التعلٌمٌةمؤسسات التحسٌن وتطوٌر بهدؾ ومعلنة من لبل جهات االعتماد، معتمدة ستٌفاء لمعاٌٌر اال

 .والتنمٌة العمل سوق متطلبات مواكبةمع  ،الممدمة



6 
 

ن فإ (84، 2119) دلٌل ضمان الجودة واعتماد ،  وبحسب دلٌل ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعلٌم العالً 

جامعة سرت تعتبر من ضمن مؤسسات التعلٌم العالً الحكومٌة المتحصلة على االعتماد المبدئً وذلن من 

وهذا ٌدفعنا للبحث عن والع الجودة منطلك أنها لد خضعت لمتابعة الجهات المشرفة علٌها فً السابك  

 ما سٌتم التطرق إلٌه فً المحور الثانً.   وواالعتماد فً جامعة سرت، وه

  واقع الجودة واالعتماد فً جامعة سرت:  الثانً المحور  

أصبحت  1992م، كفرع من جامعة لارٌونس فً مدٌنة سرت، وفً العام 1989تأسست جامعة سرت العام  

أصبح  2010من الكلٌات والفروع، وفً العام  اجامعة مستملة تحت اسم جامعة التحدي، حٌث افتتحت عدد

كلٌة، فً حٌن ٌبلػ عدد  14وٌبلػ عدد الكلٌات فً الجامعة حوالً  اسم الجامعة  تحت مسمً "جامعة سرت"، 

م حوالً 2013، 2012برنامجا، وٌبلػ عدد الطلبة للعام الدراسً  48البرامج التعلٌمٌة الجامعٌة حوالً 

، وٌبلػ عدد أعضاء هٌئة اأستاذ 434ػ عدد أعضاء هٌئة التدرٌس المارٌن  حوالً طالباً وطالبة، وٌبل 10369

 . (010، 2106)مرجٌن، 1254، وعدد الموظفٌن بالجامعة حوالً  اأستاذ 154التدرٌس ؼٌر المارٌن حوالً 

ات متطرفة، وخالل هذه أصبحت مدٌنة سرت تحت سٌطرة جماع 2016إلى  2015وخالل الفترة من أواخر 

ؼالق ممر الجامعة الرئٌس، حٌث أجبرت إدارة الجامعة للنزوح من المدٌنة واالنتمال إلى مدٌنة إترة تم الف

مصراتة ومن ثم االنتمال إلى مدٌنة طرابلس، فً حٌن استمرت بعض الفروع من الكلٌات واأللسام الموجودة 

جامعة إلى فتح أبوابها بعد طرد رجعت ال 2017م،  وفً العام 2016خارج ممر الجامعة بالتدرٌس حتى العام 

الجماعات المتطرفة من المدٌنة، إال أن ذلن كلؾ المدٌنة بجامعتها الكثٌر، حٌث تعرضت مبانً ومرافك 

م بدأت الدراسة بالجامعة، وهً 2018/ 2017الجامعة للتدمٌر والحرق، ومع حلول العام الدراسً الحالً 

 (.280، 2102)مرجٌن،  جودة وضمانها.ساعٌة بشكل حثٌث إلى إعادة تفعٌل برامج ال

فٌما ٌتعلك ببرامج وأنشطة الجودة وضمانها فً الجامعة، فتعد جامعة سرت من أوائل الجامعات اللٌبٌة فً 

وتم البدء الفعلً  م،2005تأسٌس مكاتب ضمان الجودة وتمٌٌم األداء، حٌث تأسس مكتب الجودة بالجامعة العام 

تمرٌر الزٌارات االستطالعٌة للجامعات اللٌبٌة الصادر عن م، ففً 2008جودة وضمانها العام لبرامج ال

م، بٌن والع الجامعة فٌما ٌتعلك بتطبٌك برامج الجودة وضمانها فً 2010المركز الوطنً لضمان الجودة 

 :  ( 2101) مرجٌن، وآخرون،  النماط التالٌة

  .امتالن الجامعة للرؤٌة والرسالة 

 ؾ الجامعة تحتاج إلى تحدٌث وتطوٌر.أهدا 

 .الجامعة لٌس لدٌها خطة إستراتٌجٌة 
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 للجامعة. وجود دلٌل إرشادي 

 .وجود تفاعل وتواصل بٌن مكتب الجودة وتمٌٌم األداء بالجامعة مع الوحدات اإلدارٌة المختلفة 

 امعة إال أنه ال ٌتم ٌعد مكتب الجودة وتمٌٌم األداء بالجامعة ضمن الهٌكل اإلداري واألكادٌمً فً الج

 دعوة مدٌر مكتب الجودة لالجتماعات الدورٌة. 

 .لامت الجامعة بعمد عدد محدود من الندوات والحلمات العلمٌة وورش العمل عن الجودة 

    .التصرت الدراسات الذاتٌة فً الجامعة على بعض الكلٌات واأللسام 

واعتماد المؤسسات التعلٌمٌة رصد تمرٌر صادر عن المركز الوطنً لضمان الجودة م  2012وخالل العام 

م بها مكتب ضمان وتمٌٌم األداء بالجامعة وهً على النحو التالً االتً لمن الممارسات الجٌدة  اوالتدرٌبٌة عدد

: 

  ها الجامعة االجتماعات التمابلٌة مع الكلٌات للتأكٌد على تطبٌك جودة وتحسٌن البرامج التً تمدم .1

 مطابمتها للمعاٌٌر المحلٌة والعالمٌة و

تنفٌذ ورش عمل للتعرٌؾ بالدراسة الذاتٌة استهدفت رؤساء األلسام العلمٌة ومنسمً ضمان الجودة  .2

 وتمٌٌم األداء فً جمٌع الكلٌات

  تنفٌذ برامج وورش عمل فً توصٌؾ البرنامج التعلٌمً  والممـرر الـدراسً والتخطٌط اإلستراتٌجً .3

استضافة ورشة عمل حول ضمان الجودة خاصة بالطالب نظمها المركز الوطنً لضمان جودة  .4

 واعتماد المؤسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة .

 طباعة عدد من المطوٌات والملصمات الخاصة باإلرشاد األكادٌمً والتعــــــرٌؾ بالجامعة  .5

  .تنفٌذ ورش عمل خاصة بالموظفٌن .6

 اإلستراتٌجٌة  ووضع السٌاساتإنجاز وثٌمة الخطة  .7

 إنجاز دلٌل إجراءات األعمال األكادٌمٌة و اإلدارٌة لجمٌع إدارات و مكاتب الجامعات. .8

 إنجاز دلٌل شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس   .9

 إنجاز دلٌل الدراسات العلٌا . .10

 إجراء التدلٌك الداخلً على جمٌع برامج الدراسـات العلٌــــا. .11

 ماد المؤسسً والبرامجً واعتماد الممررات. توزٌع نماذج طلبات االعت .12

 توحٌد المسمٌات وأرلام الممررات للكلٌات.  .13

 المشاركة فً برامج دولٌة حول الجودة وضمانها.  .14



8 
 

 إعداد مٌزانٌة تمدٌرٌة لمكتب الجودة بالجامعة.  .15

  .التنسٌك المستمر مع المركز الوطنً لضمان الجودة .16

  .للولوؾ على جهود الجودة بالكلٌاتتشكٌــل لجنة رئٌسة ولجان فرعٌة  .17

 .إنجاز دراسة ذاتٌة فً بعض الكلٌات وإعداد التمرٌر النهائً وتحلٌل البٌانات .18

 .عمل استبانات تمٌٌم الطالب للممررات الدراسٌة باأللسـام العلمٌة .19

 استحداث جائزة أفضل برنامج أكادٌمً.   .20

 دولٌة.  تطوٌر المولع اإللكترونً للجامعة وفماً للمعاٌٌر ال .21

والع الجودة  2013كما أوضح تمرٌر الزٌارات االستطالعٌة الصادر عن المركز الوطنً لضمان الجودة 

 :( 012- 012، ص ص 2108) مرجٌن، وآخرون، وضمانها فً جامعة سرت من خالل عدد من المالحظات 

 .الجامعة والكلٌات لها رؤٌة ورسالة وأهداؾ واضحة ومعلنة ومعتمدة 

  إستراتٌجٌة وخطط تنفٌذٌة لتحمٌك األهداؾ فً كل اإلدارات والمكاتب والكلٌات.توجد خطة 

  توجد خرٌطة تنظٌمٌة هٌكلٌة فً كل إدارة ومكتب وكلٌة، وٌوجد توصٌؾ معلن لكل الوظائؾ اإلدارٌة

 للموظفٌن كل حسب وظٌفته. 

  باستخدام نموذج لمتابعة سٌر تستخدم الجامعة رسالتها كأساس للتمٌٌم الداخلً وتحسٌن الجودة وذلن

 العملٌة التعلٌمٌة.

  أسالٌب التعلٌم الذاتً لٌست سائدة ومعتمدة فً البرامج التعلٌمٌة، إال أن أعضاء هٌئة التدرٌس ٌشجعون

ن الكلٌات حرٌصة أوٌع فً طرق التحصٌل العلمً، كما الطالب على المراءات اإلضافٌة وٌحاولون التن

ا تدرن لٌمة مشارٌع ب المنهجً بدٌالً عن المذكرات الجاهزة، كما أنهعلى استخدام الطالب للكتا

 نها تعتمد لجاناً خارجٌة من الجامعات اللٌبٌة لتمٌٌم تلن المشارٌع.إالتخرج لذا ف

  ًأما التدلٌك والتمٌٌم فً كفاٌة أعضاء هٌئة التدرٌس بما ٌتفك مع رسالة وأهداؾ الجامعة تبٌن فعال

عضاء هٌئة التدرٌس اللٌبٌٌن، كما أنه توجد آلٌة عامة للجامعة لتعٌٌن أعضاء وجود تدلٌك فً تعٌٌن أ

هٌئة التدرٌس، حٌث تشكل لجنة برئاسة وكٌل الشؤون العلمٌة، ومدٌر إدارة أعضاء هٌئة التدرٌس، 

مدم لشؽل الوظٌفة، وتعتمد اللجنة المشكلة على تخصص المالوعضو هٌئة تدرٌس خارجً فً نفس 

وشفافة الختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس منها نشر إعالنات رسمٌة لمبول أعضاء هٌئة معاٌٌر واضحة 

التدرٌس، نماذج استبانة عن حاجة األلسام العلمٌة بالكلٌات ألعضاء هٌئة التدرٌس، نسب أعداد الطلبة 

 ألعداد أعضاء هٌئة التدرٌس، وعدد أعضاء هٌئة التدرٌس الموفدٌن والمعٌدٌن.
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 الكلٌات وفما لشروط تتماشى مع لوائح التعلٌم العالً وإمكانات الجامعة والمدرة ٌتم لبول الطلبة ف ً

االستٌعابٌة للكلٌات، وٌتم تحدٌد ذلن فً اجتماعات مسجلً الكلٌات مع المسجل العام للجامعة، حٌث 

مام تعرض خطة التسجٌل المعدة مسبماً، كما أن الجامعة توفر منظومة إلكترونٌة فً كل كلٌة لسرعة إت

عملٌة المبول والتسجٌل ومنح اإلفادات وكشوؾ الدراجات وؼٌرها من اإلجراءات األخرى المتعلمة 

بالمبول والتسجٌل، كما ٌوجد نظام اإلرشاد األكادٌمً ودلٌل ولوائح داخلٌة للدراسة واالمتحانات كلها 

 تتماشى مع لوائح التعلٌم العالً.

 ة المكتبات والمطبوعات ومركز المعلومات واالتصاالت تتم خدمات الدعم التعلٌمٌة من خالل إدار

ومكتب الحرس الجامعً ومكتب المخازن، ومن خالل عملٌة التمٌٌم اتضح وجود مكتبة عامة لدٌها 

خطة تشؽٌلٌة ومكتبة خاصة فً كل كلٌة، فالمكتبة العامة مكونة من دورٌن تعمل بشكل جزئً بسبب 

ٌها الكتب والمراجع والدورٌات، وتتناسب طالتها االستٌعابٌة مع أعمال الصٌانة المائمة فٌها وتتوفر ف

العدد الفعلً لرواد المكتبة من طالب وأعضاء هٌئة تدرٌس، كما ٌتوفر مناخ صحً فً المكتبة 

للطوارئ، منظومة مطفئات  )تهوٌة، إضاءة، نظافة(، كما تتوفر فٌها إجراءات األمن والسالمة )مخارج

 حرائك(.

 عة مولع إلكترونً للتعرٌؾ بالجامعة وأنشطتها المختلفة، وٌعمل بخطة تشؽٌلٌة ٌتبع ٌوجد فً الجام

 إدارة النشاط واإلعالم.

 وساحات ولاعات دراسٌة وموالؾ للسٌارات وشوارع حٌث تم تصمٌمها من  تتوفر بالجامعة مبان

لب بسب حرب البداٌة كجامعة، ولكن معظم هذه المبانً والمرافك تعرضت إلى الهدم والحرق والس

 م.2011العام 

 تطبٌمٌة أخرى تخدم المجتمع والبٌئة، وتتفك  تتولى البحث العلمً، وتوجد نواح توجد بالجامعة وحدة

الخطة البحثٌة مع رسالة الجامعة وأهدافها المعلنة، وتعتمد الجامعة آلٌات لمتابعة الخطط البحثٌة فً 

 صورة اجتماعات دورٌة، كما توجد مجالت علمٌة ٌمحكمة فً أؼلب كلٌات الجامعة.

إن الهدؾ الذي نسعى إلٌه فً الصفحات المادمة هو بعد تناول والع الجودة واالعتماد  فً جامعة سرت ف

، وهذا ما سٌتم استعراض أهم برامج وأنشطة تطبٌك الجودة واالعتماد فً برنامج إدارة األعمال بجامعة سرت

 تناوله فً الحور التالً.

  : جامعة إدارة األعمال بفً برنامج واالعتماد  أهم برامج وأنشطة تطبٌق الجودةالمحور الثالث

  .تسر
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، حٌث استمبل االلتصاد جامعة سرت ، من األلسام الرائدة فً الكلٌة -ٌعتبر لسم إدارة األعمال بكلٌة االلتصاد 

وٌبلػ عدد الطالب المتخصصٌن بمسم إدارة م،  1993/1994أول دفعاتـــــه مع بداٌــة العام الجامعً 

ٌتطلع المسم إلى النهوض و، 2018-2017( طالبا وطالبة خالل فصل الخرٌؾ لسنة 80عمال حوالً)ألا

والمهارات بدور متمٌز فً إعداد وتأهٌل كادر متخصص فً مجاالت العلوم اإلدارٌة مزود بالمعارؾ 

 لتً تمكنه من المنافسة فً سوق العمل والمساهمة فً خدمة مؤسسات المجتمع.المتنوعة ا

 ٬والخبرة فً مجاالت تخصصاتهم ت ءااالكفمن ذوي  ، ا( أستاذ11حوالً ) رنامجالبوٌبلػ عدد أساتذة 

 عضاء هٌئة التدرٌس وتخصصاتهم العلمٌة .أ( ٌبٌن عدد 1والجدول رلم )

 

 ( ٌبٌن عدد أعضاء هٌئة التدرٌس وتخصصاتهم1رلم )جدول 

 العلمًالتخصص  العلمٌةالدرجة  العلمً المؤهل 

 استراتٌجٌةرة اإد مشارنأستاذ  دكتوراه

 الموارد البشرٌة إدارة  مساعدأستاذ  دكتوراه

 تسوٌك إدارة  مساعدأستاذ  دكتوراه

 / إدارة استراتٌجٌة  الجودة الشاملةإدارة  مساعدأستاذ  دكتوراه

 عملٌات بحوث  محاضر دكتوراه

 العملٌات والنملإدارة  محاضر دكتوراه

 بشرٌة  دموارإدارة  محاضر دكتوراه

 وتنظٌم إدارة  محاضر دكتوراه

 تنظٌمً سلون  محاضر  دكتوراه

 بشرٌةموارد  محاضر دكتوراه

 تنظٌمًسلون  محاضر ماجستٌر

 

تم اعتماها من لبل عمادة الكلٌة ومن ثم التً هداؾ، األرسالة والرؤٌة والكما لامت إدارة البرنامج بصٌاؼة 

لجان لتدلٌك  ( بشأن تشكٌل304م  أصدر رئٌس الجامعة المرار رلم )2014خالل العام و، رئاسة الجامعة

البرامج األكادٌمٌة المرشحة للمنافسة على جائزة جودة البرنامج األكادٌمً، حٌث لامت كلٌة  االلتصاد بترشٌح 

برنامج إدارة األعمال لٌكون من ضمن البرامج  المنافسة للحصول على الجائزة المذكورة  حٌث استندت 

أهم المعاٌٌر والضوابط والمتطلبات التً ٌجب أن محاور ركزت على  ةالجائزة على  استبانة تتكون من ست

 تستوفٌها البرامج للحصول على جائزة الجودة للبرنامج األكادٌمً، والمحاور هً : 

  .البرنامج التعلٌمً (1

  .هٌئة التدرٌس (2
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  .خدمات الدعم التعلٌمٌة (3

  الشؤون الطالبٌة (4

  .المرافك (5

 ضمان الجودة والتحسٌن المستمر. (6

م، حٌث 2014/  06/  04- 01ة بالتمٌٌم بزٌارة برنامج إدارة األعمال خالل الفترة من ولامت اللجنة المكلف

 بأن البرنامج لدٌه عدد من الممارسات واألنشطة، وهً : اللجنة المذكورة  أوضحت 

 .وجد رؤٌة ورسالة وأهداؾ معلنة  واضحة الدور للبرنامجٌ (1

لذلن من مركز ضمان الجودة تشتمل ٌوجد توصٌؾ للمرارات الدراسٌة على النماذج المخصصة  (2

 .مصفوفة على الممرر الدراسً

ٌوجد عدد كاؾ من أعضاء هٌئة تدرٌس جمٌعهم من حملة درجة الدكتوراه ٌتم اختٌارهم وفك  (3

المعاٌٌر المعتمدة من لبل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وكذلن من جامعة سرت، وٌعتبر 

  1:9 دل جٌد بالنسبة للتخصص معدل الطالب عضو هٌئة التدرٌس مع

 .ٌوجد ملفات متكاملة تشمل السٌرة الذاتٌة لجمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس للبرنامج (4

بمسم التسجٌل والمبول بالبرنامج ٌتم لبول الطالب وفك الضوابط  ةتفعٌل جمٌع الوحدات الخاص (5

 .شروط النافدة لمعاٌٌر التنسٌب والمدرة االستٌعابٌة للبرنامجالو

ٌم العام فً معدالت ل متابعة الطالب من حٌث التمٌنظومة دراسة وامتحانات دلٌمة تسهٌوجد  م (6

 .دائهم فً البرنامجأ

ٌموم مكتب ضمان الجودة فً الكلٌة بجهد مشكور لتذلٌل الصعاب والرفع من جودة البرنامج  (7

 . األكادٌمً

 لجنة التمٌٌم على وجود عدد من الممارسات واألنشطة التً تحتاج إلى تحسٌن وتطوٌر، وهً:   كما أكدت 

ٌوجد توصٌؾ للبرنامج األكادٌمً حسب النموذج المعتمد من لبل مركز ضمان الجودة ؼٌر أنه ٌفتمر  (1

 .البرنامجصفوفة وم ،معاٌٌر األكادٌمٌة  المٌاسٌة المعتمدةاللى إ

 .نامج التعلٌمً ولكنها فمٌرة من حٌث عدد ونوع المصادر والمراجعتوجد مكتبة خاصة بالبر (2

توجد منظومة إلكترونٌة للتسجٌل والمبول ولكن تحتاج  للتفعٌل والربط بالشبكة االلكترونٌة بمولع  (3

 .تمام إجراءاتهمإلتسهٌل عملٌة اتصال الطالب لؽرض الجامعة 
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لكل مرشد أكادٌمً وٌحتاج نظام اإلرشاد  اطالب 12:10رشاد األكادٌمً بمعدل دارة البرنامج اإلإتوفر  (4

  .لتفعٌل أكثره

تتوفر للبرنامج مرافك تساعد فً تحمٌك أهدافه وٌتفحصها العدد الكافً من مكاتب أعضاء هٌئة  (5

 .التدرٌس

 .وجود عالمات ولوحات إرشادٌة لمستخدمً المرافك إال أنها ؼٌر كافٌة وؼٌر موزعه بشكل جٌد (6

لٌات التموٌم الدوري للمناهج وعملٌات التعلٌم والتعلم واإلرشاد األكادٌمً وؼٌرها من آزٌادة تفعٌل  (7

 .المهام واالستفادة من نتائج التموٌم لتطوٌر المناهج وتحسٌن المدرات التنافسٌة للبرنامج

شكل فً وذلن  ،الجامعةوالبرامج داخل وخارج شطة ألنمن االعدٌد عمال فً ألدارة ابرنامج إهم كما أس

 مجاالت كثٌرةتلن األنشطة  تناولتوندوات، واستشارات، وحلمات علمٌة، حٌث  ،وورش عمل ،مؤتمرات

الجودة فً التعلٌم و ،التنمٌة االلتصادٌةو ،خاللٌات العملوأ، عمالألرٌادة امنها على سبٌل المثال : ، ومتنوعة

وجامعة  ،هارفردجامعة : منهاالعالمٌة معات جامن كما شملت تلن األنشطة المٌام بزٌارات علمٌة لعدد  ،العالً

  اوكرانٌا، وجنبٌة شملت طوكٌوالعربٌة واألدول عدد من ال اتبزٌارأٌضا المٌام تضمنت كما  ٬سكس مدل

 ىة والتثمٌفٌة علٌالدورات التدرٌب من العدٌدالمشاركة فً  ىلإ إضافة، مصرو ،السودان، وردنأل، وامالطاو

 ىلإ ٬والتشؽٌلٌةة ستراتٌجٌإلوالخطط ا ،والفهرسةوالحفظ ، السكرٌتارٌة، وكترونٌةلإلرشفة األا : سبٌل المثال

 البرنامج كما لام  ٬مكاتب الجامعةرات وادإلسام وأ ىلإدارٌة المتخصصة إلات اراجانب تمدٌم االستش

والهٌكل عداد التوصٌؾ الوظٌفً إوكذلن ، ستراتٌجٌة والتشؽٌلٌة للجامعةإلوضع الخطط ابالمساهمة فً 

 التنظٌمٌة والمالكات الوظٌفٌة بالجامعة .

نشاء مجلة علمٌة إفً المساهمة ، والعلٌا الدارساتبتفعٌل برنامج برنامج الت إدارة لامومن ناحٌة أخرى 

برنامج فً دعم ٌسهم الكما  ،توصٌؾ الممررات الدراسٌةللبرنامج، وإعداد الدراسة الذاتٌة إضافة إلى ، بالكلٌة

ث واالستمصاء عن ن بتوجٌه بحوث التخرج بالبحوذل ،مسؤولٌاته المجتمعٌةكأحد  المجتمع المحلًومساندة 

  .حٌالهاوالممترحات والتوصٌات المعالجات وتمدٌم  ،المجتمعٌة االمشاكل والمضاٌ

على نما بؽٌة الحصول على االعتماد البرامجً النهائً إ أن سعً برنامج إدارة األعمال الحثٌث نحو الحصول

ن بالتالً فإ، كون االعتماد الوطنً ٌُشكل المفتاح للحصول على االعتماد الدولً، التخصصً االعتماد الدولً

، وهذا التخصصً  هو : كٌؾ ٌمكن الحصول على االعتماد األكادٌمً الدولًالسؤال الذي ٌطرح نفسه اآلن 

 ٌدفعنا للبحث أًٌضا عن ماهٌة االعتماد األكادٌمً الدولً، وهذا ما سٌتم التطرق إلٌه فً المحور التالً.  
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 المتخصص الدولً االعتماد على حصوللل خطوات المحور الرابع  : أهم  

والبرامج ونة االخٌرة فً العدٌد من المؤسسات ( فً اآلAccreditationلمد ظهر مفهوم االعتمادٌة ) 

واالعتراؾ  ن تحصل تلن البرامج التعلٌمٌة علً االعتمادأوذلن بمصد  ٬التعلٌمٌة بمختلؾ تخصصاتها

تضع والتً  ٬عرٌمة ورائدة فً مجاالت تخصصاتهادولٌة  وجمعٌات منظمات وهٌئاتكادٌمً لها من ألا

جل أمن  ٬ن ٌحممهاأالمتمدم لالعتماد و البرنامج أمجموعة من المتطلبات والمعاٌٌر التً ٌجب علً المؤسسة 

 ةٌكادٌمألدارٌة واإلا اءاتجرإلمن الخطوات وا ةوعممجباالعتماد و تمر عملٌة  ٬المتخصص تحمٌك االعتماد

 ىدنألو المؤسسة ممدمة طلب االعتماد تحمك الحد اأن البرنامج التعلٌمً أكد من أللت ةالتً تموم بها الجهة المانح

دارٌة والخدمٌة وتضمن هذه المعاٌٌر جودة إلكادٌمٌة واألالموضوعة والتً ترتبط بالجوانب امن المعاٌٌر 

 وأهلٌة بجودة فً حٌن ٌمصد باالعتماد الدولً المهنً المتخصص هو االعتراؾ العملٌه التعلٌمٌه ومخرجاتها،

 المهنٌة والمنظمات الهٌئات تصدره ما هذا االعتماد على وٌعتمد المختلفة، المهن المخرجات التعلٌمٌة لممارسة

 بالكفاٌة االعتراؾ”  ٌعنً وهو المهنة، هذه ٌمارس كفاٌات من مدى تحدد معاٌٌر من مهنة بكل المتخصصة

 المحلً المستوى على متخصصة مهنٌة ومنظمات هٌئات تصدرها معاٌٌر ضوء فً معٌنة مهنة لممارسة

http://www.higher-)مهنة.  بكل الخاصة المهنٌة والنمابات والروابط كاالتحادات والدولً، واإلللٌمً

P3.htm-edu.gov.lb/Workshops/HE_Law_Conf/WS1).  

بعملٌة التمٌٌم منظمة أو  تمومحٌث التعلٌمً،  البرنامج وإجازة وٌمصد باالعتماد الدولً بشكل عام االعتراؾ

 الحد إلى وصل أو البرنامج الممٌم لد حمك بأن وتمر دولٌة متخصصة وفما لمعاٌٌر محددة ومعلنة، هٌئة

 االعتماد على للحصولبجامعة سرت  األعمال إدارة برنامج ٌسعًومن هنا المطلوب من المعاٌٌر المعلنة. 

 Association to advance collegiate االعمال ومدارس لكلٌات االمرٌكٌة الجمعٌة من الدولً

schools of business )(AACSB)، برامج إدارة األعمالمهتمة بتطوٌر دولٌة  منظمة أعرق كونها ،

 ، وتهدؾ هذه الخطوة إلى االرتماء بجودة المخرجات التعلٌمٌةممرها الرئٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةو

اكساب و ،المهنٌة األكادٌمٌة المعاٌٌر أعلى مع التعاطًوالتنمٌة، من خالل  العمل سوق متطلبات لمواكبة

، إضافة إلى السعً أن ٌكون برنامج إدارة األعمال بالجامعة مهنٌةال مهاراتالمخرجات التعلٌمٌة الكفاٌات وال

 الحكومً المطاععلى مستوي  أكانت والمسؤولٌة المجتمعٌة سواءوالبحث العلمً  والتعلم للتعلٌم متمدمة منصة

  .العملٌة   الحٌاة االبتكار فًوالرٌادة و واالبداع العمل مجاالت تطوٌر فً ، واالسهامالمطاع الخاص أم

ات معارؾ وكفاء إلى التأكٌد بأن المخرجات من البرامج التعلٌمٌة  ذاتالمتخصص ٌهدؾ االعتماد الدولً و

 :اآلتً  المهنً فً االعتماد الدولً أهداؾ تستطٌع مزاولة المهن بتمٌز، وتتمحورومهارات و

http://www.higher-edu.gov.lb/Workshops/HE_Law_Conf/WS1-P3.htm)
http://www.higher-edu.gov.lb/Workshops/HE_Law_Conf/WS1-P3.htm)
http://www.higher-edu.gov.lb/Workshops/HE_Law_Conf/WS1-P3.htm)
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 للمخرجات التعلٌمٌة. المهنً األداء من مستوى الرفع 

 التعلٌمٌة. وتحسٌن مؤسستهم الجماعً لتطوٌر العمل على العاملٌن تشجٌع  

  التعلم نحو بناء ثمافة التحول. 

 التخصص مٌدان فً المستجدات السعً وبشكل مستمر نحو متابعة. 

 للمجتمع ومؤسساته بوجود برامج تعلٌمٌة متمٌزة.  تبٌن 

 أخرى تعلٌمٌة إلى مؤسسة مؤسسة الطالبً من  عملٌات االنتمال ٌُسهل. 

هٌئات االعتماد الدولٌة ضرورة حصول المؤسسة أو البرنامج على االعتماد الوطنً كخطوة أولً جل تشترط و

، وفً هذا الصدد سمح المركز الوطنً لضمان الجودة المتخصص أو المهنً عتماد الدولًلالنحو الولوج 

المٌاسٌة التً  المعاٌٌر مستوى عن تمـل أال بشرطللمؤسسات والبرامج التعلٌمٌة بناء أو تبنً معاٌٌر معتمدة 

  .وضعها المركز

 فً التالً (AACSB) من لـــ المهنً وتتحدد خطوات الحصول على االعتماد الدولً المتخصص

(http://www.aacsb.edu/accreditation): 

 االعتماد على الحصول ترٌد التً المؤسسة تمدم  ً  . ( AACSB) لـــ طلبا

 ولعل أهم هذه الوثائك  ، لالعتماد المطلوبة الوثائك تمدٌم اعتمادها ستهدؾالم المؤسسة من ٌطلب

 تحدٌدٌتضمن أو البرنامج للمؤسسة  الحالً الوضع تمٌٌم، الذي ٌستعرض هو تمرٌر التمٌٌم الذاتً

ورصد والمسؤولٌة المجتمعٌة،  ،دارياإل والنظام ،األكادٌمً المنهج فً والضعؾ الموةمواطن 

الهٌئة التدرٌسٌة إشران كما ٌتوجب التدرٌس،  هٌئة ألعضاء والبحثٌة األكادٌمٌة العلمٌة االسهامات

 أن وٌمكن، الخاصالحكومً أم  المطاعسواء من  العمل سوقعن  ممثلًوالموظفٌن والطالب و

 وبحاجة طوٌلة الوثائك الئحة أن إذسنوات؛  خمس إلى ثالث من عتمادالتهٌئة لال عملٌة تستؽرق

، حٌث ٌتوجب على البرنامج مثال العمل على مواءمة أهدافه االستراتٌجٌة لإلعداد كاؾٍ  ولت الى

 .  AACSBمع معاٌٌر االعتماد الصادرة عن 

  الحصول على االعتماد وإعداد الخطة فً المؤسسة أو البرنامج ٌتم تعٌٌن لجان ومرشدٌن لمساعدة

وجود أي عرالٌل أو صعوبات تواجه حال االستراتٌجٌة، حٌث ٌتم االستعانة بهذه اللجان فً 

 المؤسسة أو البرنامج. 

 بعض وكذلن الطالبو واألساتذة المسؤولٌن وممابلة اعتمادها ستهدؾالم المؤسسة زٌارة تتم 

 للتحمك من استٌفاء المعاٌٌر الخرٌجٌن

 التمرٌر فً جاء ما على الرد فرصة وٌعطى المسؤول الرئٌس لىإ المؤسسة عن تمرٌر ٌمدم 
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 عدمه. أو باالعتماد تمرٌر ٌصدر 

 خالل برهنٌ أنأو البرنامج  المؤسسة على سنواتخمس  مدته والذي باالعتماد تمرٌر صدر إذا 

تتم مراجعة ،  حٌث تطوٌر والتحسٌن المستمرلوا ، المعاٌٌر بٌكباالستمرار فً تط الفترة هذه

كل خمس سنوات لضمان استمرارها فً إظهار التفاعل واالبتكار والتأثٌر المؤسسة أو البرنامج 

 . للوفاء بالمعاٌٌر

الواجب توفرها والوثائك المعاٌٌر من  اعدد (AACSB) عمالاأل ومدارس لكلٌات  مرٌكٌةاأل كما حددت الجمعٌة

مارسات الواجب اتباعها وكذلن الم ،الدولً المتخصصللبرامج والكلٌات الراؼبة فً الحصول على االعتماد 

 عام ففً  ،دوري بشكل ها معاٌٌر  تعدٌلكما تموم الجمعٌة بللتوثٌك،  وارشادات  وأساس الحكم والتمٌٌم وآلٌات

م 0202وتعتبر معاٌٌر المطلوبة،  والوثائك العملٌات متطلبات وكذلن ، AACSB اعتماد معاٌٌر تنمٌح تم  0202

 العالمً اإلداري التعلٌم مجتمع مع والتعاون ،الدراسة من عامٌن من أكثر بعدللمعاٌٌر والوثائك  مراجعة أحدث

 :هً  أسسعلى ثالثة ٌر ٌهذه المعاتركز ، والعمل أصحاب ومنظمات

األعمال الحكومً والخاص لتكون  ولطاع المجتمع الشراكة مع : من خالل توطٌدتعزٌز المشاركة  .0

تعنً التعاطً بمهنٌة مع  المهنٌة أو األكادٌمٌة ، فالمشاركةوالرٌادٌة المهنٌة للممارسات حاضنة

ة لامإبتمدٌم البحوث واالستشارات والتوصٌات و وذلن كادٌمًألمكونات المجتمع المحلً فً الجانب ا

إلى المٌام ضافة إلبا ٬ةة والمحتملالمتخصصة التً تدعم حل المختنمات الراهنالمؤتمرات والندوات 

وذلن من خالل التدرٌب النظري  ٬شكالهاأدور توعوي تثمٌفً فً المجاالت الحدٌثة والمستجدة بشتً ب

 والعملً المتخصص.

 ورٌادة العلمً التعلٌم والتعلم والبحث مجاالت فً االبتكاروطرق  مفاهٌم : ترسٌختسرٌع االبتكار  .0

كحواضن  ٬جدٌدة برامج تطوٌرب وذلن الفكري؛ المال رأس فً وتستثمر تبتكر أن يأ ،األعمال

ت داري بتمدٌم  وعمل الدراسات فً المجاالإلوذلن من خالل الدعم المعنوي وا ٬عمال الرٌادٌةألل

فتح لنوات  ىللرٌادٌٌن تعمل عل ٌجاد مكاتب خدمات دعم ومساندةإوٌمكن ذلن عن طرٌك  ٬المعروضة

 طراؾ.ألتواصل مثمر بٌن كل ا

  المجتمع على تأثٌر حٌث ٌتوجب على المؤسسة أو البرنامج المٌام بممارسات لها :التأثٌر زٌادة  .2

دوات التأثٌر أهم أحد أباعتبارهم  ٬الطالبإضافة إلى التأثٌر على تطوٌر مهارات  المحلً والدولً،

 ىطرٌك تنمٌة مدركاتهم ومعارفهم بشكل ٌضمن مساهمتهم بشكل مؤثر علوذلن عن  ٬محلٌا ودولٌا

حداث تؽٌٌرات إ إلىن االتجاه الدولً الحدٌث فً مجال التعلٌم ٌرمً أ ٬بٌئتهم المحلٌة والدولٌة
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عادة إلذلن  ٬ة فاعلة وملموسة فً الطالات البشرٌة وبالخصوص فً مجال التعلٌم العالًٌستراتٌجا

ي أساسٌة فً تمٌٌم أصبحت ضرورة حتمٌة ملحة وأ) الطالب(  ر وتنشٌط العمول البشرٌةاالستثما

 برنامج علمً متخصص.

( إلى عدد أربع ركائز رئٌسة ٌتضمن كل منها على عدد من المعاٌٌر وهً AACSBتنمسم المعاٌٌر لــــ) كما 

 على النحو التالً : 

 واالبتكارستراتٌجٌة اإلدارة اال:  ىاألول ركٌزةال

 .االبتكار ، التأثٌر ،المشاركة  .0

 .المهمة مع والمواءمة واألثر الفكرٌة المساهمات .0

 .الموارد وتخصٌص المالٌة الستراتٌجٌاتا .2

 .الفنٌٌن والموظفٌن التدرٌس هٌئة وأعضاء الطالب - المشاركون:   ةالثانٌ ةركٌزال

 .الوظٌفً والتطوٌر والتمدم الطالب لبول .4

 .واالنتشار الكفاٌة .5

 .والدعم الكلٌة إدارة .6

 .ونشرها للموظفٌن المهنٌة الكفاءة .7

 التعلٌم والتعلم :  ةالثالث ةركٌزال

 التعلم وضمان المناهج إدارة .8

 المنهاج محتوى .9

 تفاعالت الطالب فً البرنامج .02

 والمعادلة ، البنٌة ، التعلٌمً المستوى العلمٌة الدرجة .00

 فعالٌة التدرٌس. .00

 .والمهنٌة األكادٌمٌة المشاركة:  ةالرابع ةركٌزال

 .والمهنٌة الطالبٌة األكادٌمٌة المشاركة .02

 التعلٌم على التدرٌب. .04
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 مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس ومؤهالتهم العلمٌة. .05

حشد  جامعة سرت لٌست بالسهلة أو الٌسٌرة حٌث تستدعً -ذن المهمة التً ستواجه برنامج إدارة األعمالإ

لحصول على االعتماد ل ومعنوٌا دعم برنامج إدارة األعمال مادٌامن أجل على مستوى الجامعة والكلٌة الطالات 

للحصول على األعمال  ةهذا ٌدفعنا إلى البحث عن الصعوبات الى تواجه برنامج إدارو ،الدولً التخصصً 

 االعتماد المنشود. 

 : جامعة سرت  –برنامج إدارة األعمال تواجه التً والتحدٌات  أهم الصعوبات المحور الخامس

 التخصصً  لحصول على االعتماد الدولًل

 إلى نوعٌن: األعمال إدارة برنامج تواجه التًوالتحدٌات ٌمكن تمسٌم الصعوبات 

 الحالٌة واإلمكاناتلظروؾ ل اوفمً  اٌسٌر امرأالتً ٌعتبر تذلٌلها والمشاكل  االمضاٌهً تلن  :ولألاالنوع  .1

  ٬م2014 لعام األكادٌمٌة الجودة جائزة تمرٌرالتً تم رصدها فً مثل الصعوبات 

، دارة الجامعةإة ومعلنة من ٌوجود إرادة حمٌم إلىالتً تحتاج هً تلن المضاٌا والمشاكل  :الثانًالنوع  .2

 التعلٌم.وزارة إرادة سٌاسٌة من إضافة إلى 

من  ادإدارة األعمال عدرصد الفرٌك المكلؾ بتمٌٌم برنامج والتحدٌات  ول من الصعوباتألاالنوع ففً 

 وهً: ،التحدٌاتالصعوبات و

تحتاج الرؤٌة والرسالة واألهداؾ إلى مراجعة دورٌة بشكل ٌتم فٌه إشران جمٌع مكونات العملٌة  (1

ثر التعلٌمٌة فً البرنامج لتعطً مضمون أشمل لما ٌمدمه البرنامج وكذلن ٌتطلب األمر التعرٌؾ بها أك

 لدى أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والجهات ذات العاللة. 

الفمرة الثالثة من النموذج المعتمد  ة التً استند علٌها البرنامج فًوضع المعاٌٌر األكادٌمٌة المعتمد (2

 وإضافة مصفوفة البرنامج.

بما  امج وممرراته وخططهنوضع كل مكونات البرنامج التعلٌمً فً ملؾ واحد ٌشمل مواصفات البر (3

 ات العملٌة التعلٌمٌة بالبرنامج.ونٌخدم فعالٌة وجود هذه المستندات وجعلها فً متناول جمٌع مك

 ٌحتاج البرنامج لوضع خطة واضحة معتمدة للتدرٌب المٌدانً  ٌشمل آلٌات معتمدة للتمٌٌم. (4

 ٌحتاج البرنامج إلى إدخال وسائل محددة لتنمٌة التعلم الذاتً وتحفٌز الطالب على ذلن. (5

 وضع دلٌل ٌتضمن جمٌع المعلومات الخاصة بالبرنامج.  (6

 ٌحتاج عضو هٌئة التدرٌس إلى خدمات دعم مهنٌة وتمنٌة وٌجب أن توضع فً الخطط المستمبلٌة.  (7
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ة واتاحه الفرصة بشكل عادل بٌنهم ٌشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس للمٌام باألنشطة والخدمات المجتمعت (8

 والثمافٌة.للمشاركة فً اللجان العلمٌة 

 ضرورة وجود مكتبة فعالة تفً بالؽرض التعلٌمً للبرنامج مدعم بدورٌات ومنظومة الكترونٌة. (9

عدم وجود معامل حاسوب بالبرنامج وٌتطلب االمر لضرورة توفٌر معامل الحاسوب لتنفٌذ متطلبات  (10

 الممررات الدراسٌة.

لطلبة المتمٌزٌن من ذوي المواهب وفً رشاد بما ٌضمن تحلٌل ملفات الطالب واكتشاؾ اتفعٌل نظام اإل (11

 توفٌر الدعم والمساندة لكال الفئتٌن. خر الطلبة  المؽتربٌن وذلن باآلالجانب 

 ضرورة االهتمام بذوي االحتٌاجات الخاصة. (12

كان للتؽٌرات اإلدارٌة للمناصب المٌادٌة فً البرنامج تأثٌر سلبً واضح على معاٌٌر الجودة ووجودها   (13

برامج المدلك علٌها حٌث شملت التؽٌٌرات فً بعض البرنامج منسك البرنامج ومنسك كما فً بالً ال

 الجودة فً البرنامج ومنسك الجودة فً الكلٌة.

ضعؾ المكتبات التً تخدم البرنامج وبالتالً تحتاج إلى تطوٌر وتزوٌد بالكتب والمراجع والدورٌات  (14

 وربطها بالشبكة الدولٌة.

 .تحتاج الى تحدٌثبعض أدلة البرنامج لدٌمة و (15

ونٌؾ م، ولمدة سنة 2016فً مرحلة ة ٌعمال بفعل تولؾ الدراسة الجامعألا إدارةمن تعثر برنامج وبرؼم 

ذابة جلٌد السعً إل البرنامج حاولتعلً  ن جهود المائمٌنأال إ ٬مدٌنة سرتالحرب الدائرة فً  لظروؾنتٌجة 

 .الصعوبات تلن

تواجه البرنامج للحصول على االعتماد الدولً  التً التحدٌاتومن الصعوبات الثانً بالنوع فٌما ٌتعلك اما  

  :أهمهاف ،التخصصً

 البرنامج أهداؾ لتحمٌك ومالً وإداري أكادٌمً استمالل وجودالحاجة ل. 

  المتنوعة التً االنشطة وتطوٌر لدعم الالزمة المادٌة واالمكانات وتٌسٌر مٌزانٌة، توفٌرالحاجة إلى 

 البرنامج  وأهدافه. طموحات مع تماشًٌا بأدائه ستنهض

  الحاجة إلى تعدٌل بعض التشرٌعٌات واللوائح المنظمة للعمل الجامعً، وبشكل خاص فٌما ٌتعلك

 بوجود مرونة فً وضع الهٌكل التنظٌمً، والتوصٌؾ الوظٌفً.   

 والموظفٌن والكوادر المساندة التدرٌس الهٌئة أعضاء أعداد فً النمص. 

 ٌة المهنٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس.ة لوجود برامج التنمالحاج 
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 المساندة. للكوادر والمهنٌة الفنٌة والمدرات المهارات وتطوٌر تنمٌة  

  ر.المرا اتخاذ فً الطلبةضعؾ مشاركة 

  م .2016لحرب تلؾ بعض وثائك البرنامج نتٌجة  

الممترحات أهم  هً  : ماهو  نفسه ٌطرح الذي السؤال فإن أهم الصعوبات والتحدٌاتوبعد توضٌح 

 األعمال  إدارة لبرنامج متخصصرشادات التً لد تمهد الطرٌك نحو الحصول علً االعتماد المهنً الواإل

 ، وهذا ما سٌتم اإلجابة عنه فً المحور التالً. سرت بجامعة

  : إدارة ل على االعتماد الدولً لبرنامج مقترحات االسترشادٌة للحصوالأهم المحور السادس 

 سرت.بجامعة األعمال 

بالتالً الكثٌر من الجهد والولت والمال، إلى طوٌلة وتحتاج  صًتخصالدولً الن رحلة تحمٌك االعتماد إ 

فً تمرٌر ف المنشودة، الهدؾغ ممترحات لبلوالرشادات واإلخارطة طرٌك ألهم سنحاول فً هذا المحور وضع 

إدارة األعمال بعدد من   الفرٌك المكلؾ بتمٌٌم  برنامج م أوص2014ًجائزة الجودة األكادٌمٌة  لعام 

 التوصٌات أهمها :

زٌادة نشر ثمافة الجودة لدى مكونات البرنامج األكادٌمً بما ٌضمن فهم أشمل آللٌات واٌجابٌات  .1

 برنامج الجودة فً البرنامج.

دٌة ووضعها فً وضع خارطة لمرافك البرنامج بالمدخل الرئٌسً للمرافك وزٌادة اللوحات اإلرشا .2

 المكان المناسب. 

 وضع خطة متكاملة لألمان والسالمة وتفعٌلها. .3

منح الدعم الكافً لمكتب ضمان الجودة بالجامعة وذلن للتمكن من بناء نظام الجودة بكافة البرنامج  .4

 التعلٌمٌة ونشر ثمافة الجودة.

 فً تطوٌر البرنامج األكادٌمً. ة واالستفادة منهابرنامج للحصول على التؽذٌة الراجعمتابعة خرجً ال .5

 توفٌر الٌات واضحة ومعلنه لمعرفة رضا أعضاء هٌئة التدرٌس وتطوٌر أدائه بشكل فعال. .6

 منالشة نتائج تمٌٌم اداء الطالب واالستفادة منها لدعمهم ومساندتهم. .7

مختصة تطوٌر وتحدٌث موارد الخدمات التعلٌمٌة وتموٌمها دورٌا ومنالشة التموٌم مع اإلدارات ال .8

 لالستفادة منها فً تطوٌر فعالٌات البرنامج.

للولوج إلى االعتماد الدولً  العامة التمهٌدٌةالممترحات االسترشادٌة ٌمكن تحدٌد عدد من بشكل عام و

 : (6، 2104)مرجٌن، حٌث ٌناط بالفرٌك المهام التالٌة  ،واالعتماد الجودة فرٌك تشكٌلمن خالل التخصصً 
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 البرنامج. -الكلٌة -الجامعة –دارة إلالتناع ا .1

 الدولٌة. عمل ٌعنً بتحمٌك معاٌٌر االعتماد فرٌكتشكٌل  .2

  واالعتماد بالبرنامج .وضع برنامج زمنى لمتطلبات الجودة  .3

، وتبادل الزٌارات الدولٌة واإلللٌمٌة وبشكل خاص فً إدارة األعمالة األمرٌكٌة لتواصل مع الجمعٌا .4

هم أ ى) للولوؾ علاالعتماد من الجمعٌة االمرٌكٌة لتطوٌر برامج إدارة األعمالللبرامج التً تحصلت على 

 .ئك المحتملة(اتجنب العو، والممارسات الجٌدة 

 الدولٌة.  واالعتماد الجودة بمعاٌٌر الوعً نشر حول خاص االستمرار فً نشر ثمافة الجودة، وبشكل .5

 .البرنامج لٌم ورؤٌة ورسالة وأهداؾ لمراجعة وضع خطة  .6

 . للبرنامجوضع خطة تشؽٌلٌة  .7

 .التعلٌمًالبرنامج إعداد وثائك توصٌؾ  .8

 . بالبرنامجإعداد وثائك توصٌؾ الممررات الدراسٌة  .9

 الداخلٌة.البرنامج مراجعة لوائح 

اإلرشاد و ،ودلٌل الطالب ،مثل دلٌل اإلجراءات اإلدارٌة ودلٌل عضو هٌئة التدرٌس – البرنامجإعداد أدلة 

 ...إلخ. ٌل مشارٌع التخرجاألكادٌمً، دل

 .للجودة واالعتماد  المٌام بعرض ومنالشة المعاٌٌر الوطنٌة .10

 مراجعة ملفات أعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة. .11

 بناء استبانات تمٌٌم.  .12

 . بالبرنامج إعداد خطة لتنفٌذ الدراسة الذاتٌة  .13

 االستعداد للتدلٌك الداخلً ومن ثم التدلٌك الخارجً. .14

 :تطوٌربشكل حثٌث نحو  البرنامج االستمرارٌتطلب من كما 

 لتكون  والخاص الحكومً األعمال ولطاع المجتمع مع الشراكة توطٌد خالل من:  المشاركة تعزٌز 1

 والرٌادٌة. المهنٌة للممارسات حاضنة

 األعمال، ورٌادة العلمً والبحث والتعلم التعلٌم مجاالت فً االبتكار وطرق مفاهٌم ترسٌخ:  االبتكار تسرٌع .2

 .كريالف المال رأس فً وتستثمر تبتكر أن و

 المحلً  المجتمع على تأثٌر لها بممارسات المٌام البرنامج أو المؤسسة على ٌتوجب حٌث:  التأثٌر زٌادة .3

 .الطالب مهارات تطوٌر على التأثٌر إلى إضافة والدولً،
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 مجتمعال معالعاللات  تموٌةطالب، واإلرشاد األكادٌمً للبرامج  تطوٌرو ،استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والبحوث

 .التدرٌبوالخاص بهدؾ إشراكهم فً برامج  الحكومً المطاعوأجهزة  المحلً

 استنتاجات خاتمٌة :

المهنً لبرنامج إدارة األعمال التخصصً مسألة الحصول على االعتماد الدولً  بأن المول ٌمكن عام وبشكل

إرادة حمٌمة من لبل إدارة البرنامج  وجود إلى حاجة فً هً نماإ ،هاملتحم المستحٌلة أو الصعبة بالعملٌة لٌس

 الجودة لخٌار هاٌوعمادة الكلٌة، وتبن الجامعة رئاسة لبل من ومعلنة لوٌة إرادة وجود إلى إضافة أوال،

وجود دعم ومساندة حمٌمة من لبل وزارة التعلٌم من خالل سعٌها األمر بحاجة إلى  أن كما واالعتماد الدولً،

تعرلل عملٌات إعادة النظر فً بعض التشرٌعٌات واللوائح التً ال تزال نحو مخاطبة جهات االختصاص بشأن 

 تعنً ٌتطلب أٌضا وجود عملٌة العزم التًاألمر  نفإ وأخًٌرا الرٌادة واالبتكار، تأصٌل فً تسهم عمل بٌئةبناء 

        .متمٌزة بصورة ولكن الممكن وبالمتاح ن،آلا نبدأ أن

 أهم المراجع :

 جامعة "م2017 واآلفاق التحدٌات" الحكومٌة اللٌبٌة الجامعات فً وضمانها الجودة ( . برامج2017مرجٌن ، حسٌن ) .1

 .2017 دٌسمبر 4 -3، المؤتمر التاسع لمنظمة العربٌة لضمان جودة التعلٌم ، الماهرة خالل الفترة من "نموذجاأ سرت

(.  تمرٌر الزٌارات االستطالعٌة 2013مرجٌن، حسٌن  والشركسً، عادل وابوستة ، فرج  وأبونوارة ، أحمد)  .2

 التعلٌمٌة والتدرٌبٌة. للجامعات اللٌبٌة. منشورات: المركز الوطنً لضمان جودة واعتماد مؤسسات

الجامعات اللٌبٌة ، منشورات الجمعٌة  بالكلٌات واالعتماد الجودة تطبٌك ( . دلٌل تطبٌك دلٌل2016مرجٌن، حسٌن ) .3

  اللٌبٌة للجودة والتمٌز فً التعلٌم.

واصبٌع،  مرجٌن، حسٌن وسعد، عبدالحكٌم والجٌالنً، أبوبكر والمثنانً، عبدالسالم وصابر، علً والشرٌدي، فرحة، .4

 (، تمــرٌـر النهائً للجان تمٌٌم جائزة الجودة األكادٌمٌة، جامعة سرت، غ.م2014سالم واألسود،  رضا، )

(. تمرٌر الزٌارات االستطالعٌة 2010مرجٌن، حسٌن وعلً، إبراهٌم ورمضان، المدنً وعبدالجلٌل، عبدهللا ) .5

 تماد مؤسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة.غ.مللجامعات اللٌبٌة. منشورات المركز الوطنً لضمان جودة واع

(. تمرٌر أداء مكاتب الجودة وتمٌٌم األداء 2012المركز الوطنً لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة.) .6

 فً الجامعات اللٌبٌة الحكومٌة.

ة واعتماد مؤسسات (. دلٌل ضمان جود2012المركز الوطنً لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة.) .7

 .التعلٌم العالً

     واالعتماد. جودة ضمان دلٌل(. 2009.)ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعلٌم العالً  مركز .8


