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ضآلة  أصبحتالتعميـ جودة كوف ، والحوارات في التعميـ العالي مف موضوعات التي تثير الكثير مف النقاشات وضمانياال يزاؿ موضوع الجودة 
والندوات وورش العمل التي تبحث عف آليات تطبيق الجودة  ،المؤتمراتعديد ُتعقد مف أجل ذلؾ المصيبة العظمي، و  أصبحتاألمـ وفقدىا 

حيث ، تيتـ بالجودة واالعتماد في التعميـووكاالت إنشاء ىيئات إلى جل الدوؿ أيًضا بادرت واالعتماد في مؤسسات التعميـ العالي، وألجل ذلؾ 
، ابتداًء مف ةالمطموبتأكد مف وجود الحد األدنى مف المعايير الو  ،المؤسسات التعميميةبيدؼ تقييـ وتقويـ قامت بوضع معايير لمجودة واالعتماد 

أو مكاتب  ،أو عمادات ،كما قامت جل مؤسسات التعميـ العالي بتأسيس إدارات، ومكوناتيا لتنتيي إلى مخرجات تمؾ العممية ،البنية المؤسسية
نموذًجا ف موضوع ىذه الورقة سوؼ يتركز عمى دراسة إلذا فتعمل عمى تطبيق برامج الجودة وضمانيا داخل تمؾ المؤسسات، لمجودة وتقييـ األداء 

محاولة البحث والكشف عف صعوبات تطبيق تمؾ البرامج، إضافة إلى و جامعة سرت، حدى الجامعات الميبية، وىي إ واقع الجودة وضمانيا فيل
تحقيق الطريق نحو ُيشكل طبيق برامج الجودة وضمانيا تعمى اعتبار أف ، المذكورة وضع خارطة لتفعيل برامج الجودة وضمانيا في الجامعة

وزارة التعميـ، والباحثيف و منيا الجامعات الميبية،  ،عدة أطراؼ النموذجيمكف أف يستفيد مف ىذا  حيث ،كافة بداع في المخرجات التعميميةالتميز واإل
 :في التالي ىداؼ الورقة العمميةتتحدد أ ، وبشكل عاـ والميتميف بقضايا الجودة وضمانيا في التعميـ الجامعي

 في التعميـ الجامعي. وضامنيا التعرؼ عمى أىمية برامج الجودة  .1
 .في الجامعات الميبية وضمانياالتعرؼ عمى واقع الجودة  .2
 في جامعة سرت. وضمانياتطبيق الجودة واقع توضيح  .3
 .وضمانياالتعرؼ عمى الصعوبات التي واجيت جامعة سرت في تطبيق الجودة  .4
 في جامعة سرت.  وضمانيامقترحات االسترشادية لتفعيل برامج الجودة بعض التحديد  .5

 إلى استنتاج والمعمومات، ومف ثـ تحميميا وتفسيرىا وصواًل سيتـ استخدـ المنيج الوصفي التحميمي، حيث يعتمد ىذا المنيج عمى جمع البيانات كما 
جاباتنا عمى األسئمة المثارة أف الحقائق، كما  عف برامج الجودة في جامعة سرت التقارير عمى حصيمة أيضا ستعتمد  الورقةفي ىذه تحميمنا وا 

سيتـ وكذلؾ ،ـ2014لعاـ لجامعة سرت  البرامج األكاديميجائزة التقرير النيائي لإلى ، إضافة لضماف الجودةالوطني  الصادرة عف المركز
التي اتاحت لو فرصة التواصل ،ـ2015 -2012 خالؿ الفترة مففي الجامعة التي نفذىا الباحث التدريبية العمل ورش تقارير االستناد إلى 

التعرؼ عمى طبيعة التحديات والمشاكل التي ف مكف الباحث محيث  ة،الجامعبالجودة وتقييـ األداء ومسؤولي  ،الجامعةالمباشر مع مسؤولي 
 .جامعة سرتتواجو تطبيق الجودة وضمانيا في 
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ذات العالقة  الميمةطرح عدد مف التساؤالت كل محدد سنحاوؿ في رئيسة، محددات خمسة إلى عدد الورقة تقسيـ ىذه وبناء عمى ذلؾ سيتـ 
تبع ذلؾ بتمخيص سنثـ الباحث، وجية نظر جابات بإلصباغ تمؾ اإسيتـ ليا، كما عف إجابات والكشف البحث سنحاوؿ مف ثـ و ، بموضوع المقالة

 :ىي ،والتساؤالت، الورقةفي ىذه  عاـ لمنقاط الجوىرية التي تـ طرحيا

 أىمية الجودة واالعتماد بالنسبة لمتعميـ الجامعي. ؟ .1
 في التعميـ الجامعي في ليبيا؟ وضمانياما واقع برامج الجودة  .2
 في جامعة سرت؟  وضمانياما أىـ برامج تطبيق الجودة  .3
 في جامعة سرت؟ وضمانياأىـ الصعوبات التي واجيت تطبيق الجودة  .4
 في جامعة سرت؟ وضمانياما ىي مقترحات لتحسيف وتفعيل برامج الجودة  .5

  : الجامعيللتعليم  ةوضمانها بالنسبأهمية الجودة المحدد األول 

مف أىـ عناصر التحدي الجتياز الفجوة أصبحت  ـوتطوير التعميتجديد عمميات إلى كوف  الجامعيفي التعميـ  وضمانياتكمف أىمية الجودة 
ففي ظل عصر المعمومات وتقدـ المعرفة أصبح لزامًا ، "عالـ األمس" ، ومجتمع الصناعي"اليـوعالـ "مجتمع المعرفة العممية والمعموماتية بيف 

واف تبتعد عف القوالب الجامدة التقميدية وأف تفكر بأنماط جديدة وأساليب حديثة تنسجـ وعممية  ،التعميميةعمى المجتمعات أف تطور أنظمتيا 
، وذلؾ التنمية لتكوف بمثابة استجابة لممتغيرات المتسارعة، وأف تواكب التطور والتقدـ الذي يعيشو عالـ  في ضوء الطمب الكبير مف مجتمع اليـو

التطوير لمتعميـ تأخذ في التجديد و  كما أف عمميةلتكنولوجية الحديثة التي تتصف بالمرونة والكفاية والتصميـ الجيد، المعمومات عمى التطبيقات ا
 :التالي عمى يعتمدأصبح ظل مجتمع المعرفة التعميـ في ف، اليـو وعالـ األمساعتبارىا رؤية واضحة لطبيعة التحديات والمتغيرات بيف عالـ 

  أساليب التفكير 
 الميارات 
 حل المشكالت 
  االبتعاد عف األساليب التقميدية في التعميـ 

 تعتمد عمى وجود : مجتمع المعرفة في الجامعي كما أصبحت وظائف التعميـ 

 بداع، مف منظور مستقبمي  .العمل بثقة وا 
 عمماء متميزوف في شتى المجاالت والتخصصات. 
 اإلطار التخصصي يكونوف الطميعة في التغيير الفكري والفمسفي والحضاري  قادة رأي مف مفكريف وفالسفة في اإلطار العاـ، وفي

 .لمدولة
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 : فينتج الجامعيالتعميـ بمخرجات أما فيما يتعمق 

 أبحاث عممية وتطور تقني متقدـ.  
 حموؿ لممشكالت التي تعترض تقدـ المجتمع.  
 حموؿ وتطوير لقطاعات المجتمع المختمفة.  
  المتجددةمؤلفات وترجمات مف الكتب. 

 الحصوؿ عمى التالي:المجتمع  تطيع يسالجامعي عميـ تبني برامج الجودة واالعتماد في التمف خالؿ وحاصل القوؿ إذف أنو 

 القدرة عمى حل المشكالت.  
 تكويف عقمية مينية. 
 تفكير إبداعي.  
 القدرة عمى البحث والتطوير.  
 .تقاف الميارات األساسية  اكتساب وا 

 أف السؤاؿ الجوىري الذي يقفز إلى الذىف في ضوء ىذه الخمفية ىو : ما المقصود بالجودة ؟ 

 :التالي بأف الجودة تعنييمكف القوؿ و عمى وجو اإلجماؿ مف الوىـ أف تعتقد بوجود تعريف شامل جامع لمجودة، ولكنأنو 

 المتابعة والتقييـ والتقويـ.  
 المحاسبية . 
  تسود فضاء المؤسسة التعميمية، تجعل فريقيا ينخرط بروح مف اإليماف والتضحية والتعاوف في تحقيق غد مناخ نفسي وروح معنوية

 .أفضل لممجتمع
 .كيف نرى أنفسنا بشكل أفضل كما يرانا اآلخروف، وليس كما نرى نحف أنفسنا 

 سة التالية :يحمل في طياتو المفاىيـ الرئيالجامعي ف مفيـو الجودة في التعميـ إوعمى ىذا األساس ف

  التقييـ والتقويـ 
 المعايير 
 االعتماد 
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ييـ وتقويـ وىذا يعني ضمنيًا التزاـ المؤسسة التعميمية )جامعة أو كمية أو قسـ( تقديـ خدمات تعميمية ذات معايير محددة، وذلؾ باستخداـ آليات تق
األمر لـ يعد مجرد إلحاؽ الطمبة بالكميات بل ف إاإليضاح والتبسيط ف والمزيد مف ،داخمية وخارجية، بغية الوصوؿ إلى التميز مف خالؿ االعتماد

وغاياتو لجميع األطراؼ  ،الجامعي الجانب الرئيسي في الجودة وضمانيا التصريح بأىداؼ نظاـ التعميـحيث أصبح ىو االرتقاء بجودة النواتج، 
 :والمتمثمة في التالياألىداؼ والغايات بتعريف والتي تكمف في ال ،أو مواصفات الخريجيفوىذه األىداؼ ىي )توصيف الخريجيف(  ،الفاعمة

 .المعارؼ .1
 .المعمومات .2
 .الميارات .3
 .المواطنة .4
 .القيـ .5
 اليوية الثقافية. .6

في الصفحات  ىبالتالي سوؼ نسع وما أىميتيا في التعميـ الجامعي؟ ؟عمى القارئ بعد أف أحاط بيذه المفاىيـ عف الجودة أف يدرؾ لماذا الجودة
 في المحدد التالي.تناولو سيتـ وىذا ما  ،في الجامعات الميبية وضمانياواقع برامج الجودة استعراض القادمة 

 : في التعليم الجامعي في ليبيا وضمانهاواقع برامج الجودة  المحدد الثاني 

عميو حالًيا، لكنيا امتمكت بعض النظـ والتقاليد األكاديمية الخاصة في الحقيقة لـ تمتمؾ الجامعات الميبية نظاـ لضماف الجودة بالشكل المتعارؼ 
الحرص عمى وجود مقيميف خارجييف لبعض البرامج العممية، ووجود توصيف لمبرامج التعميمية،  :بالعممية التعميمية، منيا عمى سبيل المثاؿ

عممية التعميمية، لكنيا لـ ُتخضع تمؾ النظـ لمتقييـ والمراجعة بشكل وتوصيف لممقررات الدراسية، إضافة إلى وجود األدلة والموائح المنظمة لم
 ـ، حيث طالب المركز الجامعات الميبية كافة؛ بضرورة2006ضماف الجودة العاـ الوطني ل دوري، وظل ىذا التقميد سارًيا حتى تأسيس مركز

وخدمة  ،والبحث العممي ،والتعمـ ،كاديمي واإلداري في مجاؿ التعميـإنشاء مكاتب ضماف الجودة وتقييـ األداء، غايتيا تطوير وتحسيف األداء األ
أعضاء ىيئة  التي تشمل، بناء نظاـ فعاؿ لضماف الجودة ونشر ثقافتيا بيف عناصر المؤسسةإلى ىذه المكاتب  ىتسعالمجتمع والبيئة؛ كما 

لترسيخ مبادئ التقييـ الذاتي لمتطوير والتحسيف المستمر انطالقًا  ،العالقةميع األطراؼ ذوي طمبة، وجوالدارييف، واإلكوادر المساندة، والالتدريس، 
لبرامج وبشكل عاـ يمكف تحديد أىـ المحطات التاريخية ،(، 2017، مرجيف) مف رسالة، وأىداؼ المؤسسة، واستنادًا لمعايير االعتماد الوطنية

 المحطات التالية:  الجامعات الميبية في في واالعتماد جودة ال

  ( عف المجنة الشعبية العامة)سابقًا( بشأف تنظيـ الجياز اإلداري لمجنة الشعبية العامة لمتعميـ 141صدر قرار ) 2004خالؿ العاـ
العالي) سابقًا(، حيث تضمف الييكل اإلداري ألوؿ مرة إدارة جديدة تحت مسمى "إدارة البحوث ومراقبة الجودة في التعميـ العالي،" حيث 
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؛ العمل عمى تنفيذ معايير اإلدارة مياـ وضع المبنة األولى لضماف الجودة واالعتماد في التعميـ العالي، ومف ىذه المياـأعطيت ليذه 
 وضوابط اعتماد مؤسسات التعميـ العالي. 

  مف المتخصصيف  ( عف المجنة الشعبية العامة لمتعميـ العالي) سابقًا( بشأف تشكيل لجنة مركزية80ـ صدر قرار رقـ )2005خالؿ العاـ
والميتميف في مجاالت الجودة والتخطيط لمتعميـ العالي، حيث انتيت أعماؿ ىذه المجنة بصياغة وثيقة متطمبات نظاـ ضماف الجودة 

 ."اسميت "بالوثيقة الوطنية لضماف جودة مؤسسات التعميـ العالي في ليبي والتيواالعتماد لمؤسسات التعميـ العالي في ليبيا، 
 ( الصادرة عف المجنة الشعبية العامة )سابقًا( بشأف إنشاء مركز ضماف جودة واعتماد 164ـ صدر قرار رقـ )2006لعاـ مع حموؿ ا

 .مؤسسات التعميـ العالي، والذي يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقمة
  معايير االعتماد  بناء ـ؛ إضافة إلى 2008 سنةاصدر المركز دليل ضماف جودة واعتماد مؤسسات التعميـ العالي وذلؾ خالؿ

المعايير واألدلة قائمة عمى االتكاؿ عمى الخبرات األجنبية، دوف إخضاعيا ، حيث كانت والبرامجي لمتعميـ الجامعي ،المؤسسي
 لخصائص وواقع الجامعات الميبية.

  حكـ المتحصمة عمى االعتماد المبدئي المؤسسي ـ في 2008أصبحت الجامعات الحكومية الموجودة آنذاؾ وفقا لدليل ضماف الجودة
 والبرامجي المبدئي، وذلؾ مف منطمق أنيا خضعت لمتابعة الجيات المشرفة عمييا.

  تعمل وفقا لمدليل الصادر عف مركز  ؛أصبحت جل الجامعات الميبية تمتمؾ مكاتب ضماف الجودة وتقييـ األداء 2008خالؿ العاـ
خالؿ نفس العاـ بناء معايير لمتعميـ الجامعي المؤسسي والبرامجي، إضافة إلى إعداد دليل إجراءات الوطني لضماف الجودة، كما تـ 

 تطبيق الجودة واالعتماد تحت مسمي "دليل ضماف جودة واعتماد مؤسسات التعميـ العالي". 
  ستطالعية عمى عدد مف الجامعات الميبية بتنفيذ برنامج الزيارات االلضماف الجودة قاـ المركز الوطني  ـ،5/8/2010-1الفترة مفخالؿ

كاف مف أىداؼ تمؾ الزيارات التأكد مف مدى اتباع الجامعات مبادئ الممارسات المعتمدة، حيث الحكومية، وعمى الجامعات الخاصة 
الفعاؿ، والتقويـ المناسب الجيدة، وتطبيقيا نظامًا فعااًل لتحقيق الرؤية والرسالة واألىداؼ المعمنة مف خالؿ التخطيط الجيد، والتطبيق 

التحسيف والتطوير مف خالؿ تطبيق البنود الواردة في دليل ضماف الجودة واالعتماد الصادر عف المركز، ذي الكفاية، وتحديد إجراءات 
جمع المعمومات والبيانات واألدلة والشواىد عف البرامج التي تطرحيا الجامعات، وا عداد التقارير عف مقدرتيا عمى تقديـ خدماتيا إضافة 

 .الُمعمنةمقارنة برسالتيا 
  بمراجعة معايير االعتماد المؤسسي والبرامجيالمركز تمخض عف تمؾ الزيارات قياـ. 
  إعادة مراجعة وبناء المعايير واألدلة، بناًء عمى دراسة الواقع الفعمي لمجامعات فرؽ عمل بغية تشكيل ـ ، تـ 2011 -2010خالؿ الفترة

الميبية، حيث تـ عرض تمؾ المعايير عمى عدد مف الخبراء الدولييف، بغية تحسيف اإلنتاج الوطني، كما تـ مراجعة دليل ضماف الجودة 
 واعتماد مؤسسات التعميـ العالي.

  (، لتصبح الجودة واالعتماد في التعميـ الجامعي، وفقا لمقانوف المذكور إلزاميا لكل 18صدر قانوف التعميـ رقـ ) ـ2010خالؿ العاـ
 مؤسسات التعميـ العالي. 

  الحكومية. ـ عقدت العديد مف ورش العمل لمتعريف بالمعايير الجديدة في جل الجامعات الميبية2012 -2011خالؿ الفترة 
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  تطبيق الجودة واالعتماد عمى ،بشأف ـ2018 -2013خطة استراتيجية بإعداد الوطني لضماف الجودة ـ قاـ المركز 2012العاـ
الواعية ألىمية تطبيق القوية ، غير أف الخطة ال تزاؿ حبيسة أدرج وزارة التعميـ، وذلؾ الفتقاد اإلرادة السياسية الجامعات الميبية الحكومية

 د في مؤسسات التعميـ العالي.الجودة واالعتما
  كاف مف حيث ـ، قاـ المركز بتنفيذ برنامج الزيارات االستطالعية عمى الجامعات الحكومية كافة، 2013/ 06/ 27-23خالؿ الفترة مف

تأكد مف وجود أىـ أىداؼ تمؾ الزيارات تييئة الجامعات في المرحمة الالحقة لبرامج التدقيق سواء كاف مؤسسيًا أـ برامجيًا، إضافة إلى ال
حيث المؤشرات الدالة عمى جدية والتزاـ الجامعات بمعايير واشتراطات الجودة الضامنة لتحقيق المستيدؼ مف رسالة المؤسسة وأىدافيا، 

 سمط تقرير الزيارات االستطالعية مف خالؿ االستبيانات المطروحة عمى الجامعات عمى المعايير والضوابط والمتطمبات التي يجب أف
تستوفييا الجامعات، لتبيف أىـ الممارسات الجيدة التي تقـو بيا الجامعات، كما فتح  تقرير آفاقًا لمواجية التحديات التي تتعرض ليا 
منظومة التعميـ العالي في ليبيا، وتناوؿ التقرير أيضا أىـ مقترحات تحسيف وتطوير الجامعات الحكومية، كما أكد تقرير الزيارات 

عمى أىمية تالـز الجودة مع التوسع الكمي مف خالؿ توفير التمويل المناسب والكافي لعمميات الجودة وضمانيا؛ وذلؾ االستطالعية 
بغية إصالح منظومة التعميـ والوفاء بالمتطمبات اآلنية والمتوقعة وبعيدة المدى، كما بيف أف التحديات التي تواجو الجامعات الحكومية 

 تحتاج إلى قيادات جامعية مقتنعة بالجودة وضمانيا ألنيا القاطرة التي تقود الجامعات نحو جودة التعميـ.ليست مستحيمة المواجية بل 
  ضرورة تفعيل مكاتب الجودة عدد مف التوصيات أىميا: حيث أوصي المؤتمر  ،قد المؤتمر الوطني لمتعميـ العاليـ عُ 2014خالؿ العاـ

نشر ثقافة الجودة باالىتماـ ، وكذلؾ امعي والتقني، وتوفير اإلمكانات الالزمة لتحقيق أىدافياوتقييـ األداء في جميع مؤسسات التعميـ الج
العمل عمى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل، ، إضافة إلى الجامعية يا بيف العامميف في جميع مؤسساتوضمانيا، وتعزيز مفاىيم

 الستيعاب عمميات التغيير والتطوير في إطار نظاـ الجودة. التي مف شأنيا أف تسيـ في تييئة البيئة التعميمية

  وجود وزارتيف لمتعميـ، تتولي بالضرورة وىذا يعني  ،، وأصبح ىناؾ حكومتافـ دخمت البالد في حالة حرب2014خالؿ مرحمة ما بعد
ازدادت عدد كما ، الغربية المنطقةبأـ منطقة الشرقية الواقعة في نطاقيا، سواء أكانت بالالمؤسسات التعميمية شراؼ عمى إلاكل منيا 

تـ فلبعض المناطق والقبائل، السياسية ترضية الـ، حيث أصبح تأسيس الجامعات جزء مف 2014الجامعات خالؿ مرحمة ما بعد 
ُيمـز ـ والذي 2010لسنة ( 18)قانوف التعميـ رقـ لدوف مراعاة ألية ضوابط أو معايير، وبمخالفة حكومية،  ( جامعة 11)حوالي تأسيس 

بإعداد تقرير عف الجامعة  الجودةالوطني لضماف مركز القياـ ي جامعة قبل إصدار قرار تأسيس أعدـ مجمس الوزراء، ووزارة التعميـ 
 .بيا عمى استيعاب البرامج الموجودالقدرة المؤسسية لمجامعة يتضمف مدى 

برامج تطبيق في  كبيرواختالؿ فجوة أدت إلى حدوث والتي مجودة واالعتماد في ليبيا لالتحديات الجديدة في ضوء ىذه الخمفية فإف أحد أىـ و 
واحدة في المنطقة وجود حكومتيف إلى تمؾ الحرب أدت  حيثـ، 2014حالة الحرب سنة ىي  ،في الجامعات الميبية وضمانياالجودة 

، وأخرى الشرقيةبيف جامعات تتبع حكومة المنطقة ما جامعات الميبية الانشطار أيًضا عنيا غربية، مما نتج في المنطقة الخرى األو  ،شرقيةال
المتابعة والتقييـ بعمميات خاصة فيما يتعمق لجامعات الميبية، اة في برامج الجودتطبيق سمًبا عمى ذلؾ أثر ف ،تتبع حكومة المنطقة الغربية

ف إف وخالصة القوؿ، برامجلتمؾ التطبيق البتدني مستوى ـ 2014اتسمت مرحمة ما بعد ف، لبرامج الجودة وضمانيا في الجامعات الميبية
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كونيا ، سرتجامعة برامج الجودة وضمانيا في قع واالتركيز عمى الجامعات الميبية تدفعنا إلى في  وضمانياواقع برامج الجودة استعراض 
 لألسباب التالية:  ، ويرجع اختيار الجامعة دراستو في ىذه الورقةالمراد نموذج ال

  بالرغـ مف الظروؼ التي تمر بيا مدينة فبرامج الجودة وضمانيا في الجامعة، واعية ألىمية تطبيق الجامعية القيادات عدد مف الوجود
دور ومرافق الجامعة إال أنو ىناؾ إصرار مف تمؾ القيادات عمى االستمرار بأداء  ،سرت والتي أدت الى تدمير أجزاء كبيرة مف مباني

فتح بعض حيث تـ  ،وكمياتيا بمدينة سرت عةمقر الجامغالؽ إ في الجامعة بالرغـ مف الدراسة باستمرار فمثال كاف ىناؾ  الجامعة،
إضافة إلى االىتماـ ودعـ البحث ، ، وبف جوادوالقداحية ،الييشةمدف مثل القاعات التدريسية في بعض المدف القريبة مف سرت في 

في الوقت نفسو عمى تنفيذ بعض البرامج ذات الجامعة كما حرصت  ،العممي مف خالؿ االستمرار بطباعة مجالت الجامعة العممية
 .والفنية جراءات االداريةإلالعالقة بالجودة وضمانيا مثل إعداد بعض األدلة، مثل دليل ا

 في تقرير الزيارات االستطالعية، الصادر عف المركز الوطني بيف الجامعات الميبية الحكومية متقدـ  ترتيبعة عمى حصوؿ الجام
 ـ.2010لضماف الجودة 

 ( لسنة  84قياـ رئاسة الجامعة بإصدار القرار رقـ )بشأف تأسيس لجنة لمتابعة تصنيف الجامعة عالمًيا. 2010 
  2014 -2010عدد مف الممارسات الجيدة خالؿ الفترة مف : بتنفيذقياـ مكتب الجودة وتقييـ األداء   
  يـ المجتمع المحمي لمدنية سرت في عمميات ترميـ وصيانة مباني سأـ 2011لبرامج الجامعة، فخالؿ حرب قوى مجتمعي دعـ وجود

 الحرب.تمؾ ومرافق الجامعة جراء 
  في تقرير الزيارات االستطالعية، الصادر عف المركز الوطني بيف الجامعات الميبية الحكومية متقدـ  ترتيبحصوؿ الجامعة عمى

 ـ. 2014لضماف الجودة 
 .قياـ الجامعة بتنفيذ جائزة الجودة اإلدارية لجميع الوحدات اإلدارية بالجامعة 
  ـ.  2014جائزة البرنامج االكاديمي بتنفيذ قياـ الجامعة 

 .أحاط بيذه األسباب المتداخمة أف يدرؾ لماذا تـ اختيار جامعة سرت لتكوف نموذًجا لمدراسة ليذه الورقة العمميةعمى القارئ بعد أف 
  : سرت في جامعة وضمانها الجودة برامج واقع المحدد الثالث 

ولعل أىـ التطرؽ إلى لمحة تاريخية عف الجامعة، بالضرورة فأف األمر يستدعي  سرتقبل الحديث عف واقع الجودة وضمانيا في جامعة 
 :المحطات التاريخية لمجامعة ىي 

  ـ قامت جامعة قاريونس بفتح فرع ليا في مدينة سرت.1989في العاـ 
  تحت مسمي جامعة التحدي، حيث صدر قرار عف المجنة الشعبية العامة "سابًقا" قائمة بذاتيا أصبح ذلؾ الفرع جامعة  1991في العاـ

 تحت اسـ " جامعة التحدي" ـ بشأف تنظيـ الجامعات الميبية، حيث تـ إنشاء جامعة 1991لسنة  745رار رقـ ق
  تغير مسمى الجامعة ( عف المجنة الشعبية العامة )سابقًا( بشأف إعادة ىيكمة الجامعات، حيث 149صدر قرار رقـ  )ـ  2010عاـ الفي

 .لى جامعة سرتإمف جامعة التحدي 
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 عدد الطمبة ، ويبمغ برنامجا 48عدد البرامج التعميمية الجامعية حوالي في حيف يبمغ كمية،  14حوالي  في الجامعة لكميات يبمغ عدد ا
يبمغ عدد و أستاذ،  434يبمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس القاريف  حوالي ، و طالبًا وطالبة 10369محوالي 2013، 2012لمعاـ الدراسي 

 .(151، 2014)مرجيف، 1254أستاذ، وعدد الموظفيف بالجامعة حوالي  154القاريف حوالي أعضاء ىيئة التدريس غير 
  أصبحت مدينة سرت تحت سيطرة جماعات متطرفة، خالؿ ىذه الفترة تـ اغالؽ مقر الجامعة  2016إلى  2015خالؿ الفترة مف أواخر

 مدينة مصراتة ومف ثـ االنتقاؿ إلى مدينة طرابمس. الرئيس، حيث دفعت إدارة الجامعة مف النزوح مف المدينة واالنتقاؿ إلى
  ـ.2016استمرت بعض الفروع مف الكميات واألقساـ الموجودة خارج مقر الجامعة بالتدريس حتى العاـ 
  ر، رجعت الجامعة إلى فتح أبوابيا بعد طرد الجماعات المتطرفة مف المدينة، إال أف ذلؾ كمف المدينة بجامعتيا الكثي 2017في العاـ

 حيث تعرضت مباني ومرافق الجامعة لمتدمير والحرؽ. 
  إلى إعادة تفعيل برامج الجودة بشكل حثيث وىي ساعية  ،الجامعةببدأت الدراسة ـ 2018/ 2017الدراسي الحالي ومع حموؿ العاـ

 .وضمانيا
الجامعات الميبية في تأسيس مكاتب ضماف الجودة وتقييـ أوائل مف  سرتفتعد جامعة  ،فيما يتعمق ببرامج وأنشطة الجودة وضمانيا في الجامعة

الزيارات في التقرير ف ،ـ2008الفعمي لبرامج الجودة وضمانيا العاـ  البدء وتــ،2005العاـ الجودة بالجامعة  مكتب تأسس حيثاألداء، 
برامج الجودة وضمانيا بتطبيق ـ، بيف واقع الجامعة فيما يتعمق 2010االستطالعية لمجامعات الميبية الصادر عف المركز الوطني لضماف الجودة 

  (: 2010 وآخروف، مرجيف،) اط التاليةقفي الن
  .امتالؾ الجامعة لمرؤية والرسالة 
 .أىداؼ الجامعة تحتاج إلى تحديث وتطوير 
 .الجامعة ليس لدييا خطة إستراتيجية 
 .وجود دلياًل إرشاديًا لمجامعة 
  مع الوحدات اإلدارية المختمفةوتقييـ األداء بالجامعة الجودة  بيف مكتبوجود تفاعل وتواصل. 
 مكتب الجودة مكتب الجودة وتقييـ األداء بالجامعة ضمف الييكل اإلداري واألكاديمي في الجامعة إال أنو ال يتـ دعوة مدير  ديع

 لالجتماعات الدورية. 
 .قامت الجامعة بعقد عدد محدود مف الندوات والحمقات العممية وورش العمل عف الجودة 
    .اقتصرت الدراسات الذاتية في الجامعة عمى بعض الكميات واألقساـ 

في عدد مف الممارسات  سرتصادر عف المركز الوطني لضماف الجودة أداء مكتب ضماف الجودة وتقييـ أداء بجامعة رصد تقرير في حيف 
 (.35 -34ص ص ، 2012لضماف الجودة ،  الوطنيالجيدة ىي: ) تقرير المركز 

ومطابقتيا لممعايير المحمية  ،عةعقد اجتماعات التقابمية مع الكميات لمتأكيد عمى تطبيق جودة وتحسيف البرامج التي تقدميا الجام .1
 العالميةو 

 ومنسقي ضماف الجودة وتقييـ األداء في جميع الكميات  ،تنفيذ ورش عمل لمتعريف بالدراسة الذاتية استيدفت رؤساء األقساـ العممية .2
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 والمقػػرر الدراسي والتخطيط اإلستراتيجي.  ،تنفيذ برامج و ورش عمل في توصيف البرنامج التعميمي .3
 والتعػػػػػػريف بالجامعة  ،والممصقات الخاصة باإلرشاد األكاديمي ،طباعة عدد مف المطويات .4
 تنفيذ ورش عمل خاصة بالموظفيف. .5
 إنجاز وثيقة الخطة اإلستراتيجية  ووضع السياسات. .6
 ومكاتب الجامعات.، واإلدارية لجميع إدارات ،إنجاز دليل إجراءات األعماؿ األكاديمية .7
 شؤوف أعضاء ىيئة التدريس .إنجاز دليل  .8
 إنجاز دليل الدراسات العميا . .9
 إجراء التدقيق الداخمي عمى جميع برامج الدراسػات العميػػػػا. .10
 واعتماد المقررات   يمبات االعتماد المؤسسي و البرامجتوزيع نماذج ط .11
 توحيد المسميات وأرقاـ المقررات لمكميات.   .12
 وضمانيا .المشاركة في برامج دولية حوؿ الجودة  .13
 إعداد ميزانية تقديرية لمكتب الجودة بالجامعة . .14
 التنسيق المستمر مع المركز الوطني لضماف الجودة. .15
 تشكيػل لجنة رئيسة ولجاف فرعية لموقوؼ عمى جيود الجودة بالكميات .  .16
 إنجاز دراسة ذاتية في بعض الكميات وا عداد التقرير النيائي وتحميل البيانات.  .17
 عمػل استبانات تقييـ الطالب لممقررات الدراسية باألقسػاـ العممية.  .18
 استحداث جائزة أفضل برنامج أكاديمي. .19
 تطوير الموقع اإللكتروني لمجامعة وفقًا لممعايير الدولية. .20

مف خالؿ  سرتجامعة  واقع الجودة وضمانيا في 2013تقرير الزيارات االستطالعية الصادر عف المركز الوطني لضماف الجودة كما أوضح 
 :( 157- 152 ص ص ،2013 وآخروف،، مرجيف) عدد مف المالحظات أىميا 

 الجامعة والكميات ليا رؤية ورسالة وأىداؼ واضحة ومعمنة ومعتمدة. 
 .توجد خطة إستراتيجية وخطط تنفيذية لتحقيق األىداؼ في كل اإلدارات والمكاتب والكميات 
  .توجد خريطة تنظيمية ىيكمية في كل إدارة ومكتب وكمية، ويوجد توصيف معمف لكل الوظائف اإلدارية لمموظفيف كل حسب وظيفتو 
 تستخدـ الجامعة رسالتيا كأساس لمتقييـ الداخمي وتحسيف الجودة وذلؾ باستخداـ نموذج لمتابعة سير العممية التعميمية. 
  إال أف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس يشػػػجعوف الطػػػالب عمػػػى القػػػراءات  ،معتمػػػدة فػػػي البػػػرامج التعميميػػػةو أسػػػاليب التعمػػػيـ الػػػذاتي ليسػػػت سػػػائدة

اإلضػػافية ويحػػاولوف التنويػػع فػػي طػػرؽ التحصػػيل العممػػي، كمػػا إف الكميػػات حريصػػة عمػػى اسػػتخداـ الطػػالب لمكتػػاب المنيجػػي بػػدياًل عػػف 
 تدرؾ قيمة مشاريع التخرج لذا فأنيا تعتمد لجانًا خارجية مف الجامعات الميبية لتقييـ تمؾ المشاريع. المذكرات الجاىزة، كما أنيا
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  أما التدقيق والتقييـ في كفاية أعضاء ىيئة التدريس بما يتفق مػع رسػالة وأىػداؼ الجامعػة تبػيف فعػاًل وجػود تػدقيق فػي تعيػيف أعضػاء ىيئػة
عامة لمجامعة لتعييف أعضاء ىيئة التدريس، حيث تشكل لجنة برئاسة وكيل الشػؤوف العمميػة، ومػدير التدريس الميبييف، كما أنو توجد آلية 

إدارة أعضاء ىيئة التدريس، وعضو ىيئة تدريس خارجي في نفس تخصص المتقدـ لشغل الوظيفػة، وتعتمػد المجنػة المشػكمة عمػى معػايير 
نات رسمية لقبوؿ أعضاء ىيئة التدريس، نماذج استبانة عػف حاجػة األقسػاـ واضحة وشفافة الختيار أعضاء ىيئة التدريس منيا نشر إعال

العمميػػػة بالكميػػػات ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس، نسػػػب أعػػػداد الطمبػػػة ألعػػػداد أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس، وعػػػدد أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس الموفػػػديف 
 والمعيديف.

 مكانات الجامعة والقدرة االسػتيعابية لمكميػات، ويػتـ تحديػد ذلػؾ يتـ قبوؿ الطمبة في الكميات وفقا لشروط تتماشى مع لوائح التعميـ ال عالي وا 
في اجتماعات مسػجمي الكميػات مػع المسػجل العػاـ لمجامعػة، حيػث تعػرض خطػة التسػجيل المعػدة مسػبقًا، كمػا أف الجامعػة تػوفر منظومػة 

لػدراجات وغيرىػػا مػف اإلجػػراءات األخػرى المتعمقػػة إلكترونيػة فػػي كػل كميػػة لسػرعة إتمػػاـ عمميػة القبػػوؿ والتسػجيل ومػػنح اإلفػادات وكشػػوؼ ا
 .بالقبوؿ والتسجيل، كما يوجد نظاـ اإلرشاد األكاديمي ودليل ولوائح داخمية لمدراسة واالمتحانات كميا تتماشى مع لوائح التعميـ العالي

  تػػتـ خػػدمات الػػدعـ التعميميػػة مػػف خػػالؿ إدارة المكتبػػات والمطبوعػػات ومركػػز المعمومػػات واالتصػػاالت ومكتػػب الحػػرس الجػػامعي ومكتػػب
المخازف، ومف خالؿ عممية التقييـ اتضح وجود مكتبة عامة لدييا خطة تشغيمية ومكتبة خاصة في كل كمية، فالمكتبة العامػة مكونػة مػف 

بب أعمػػاؿ الصػػيانة القائمػػة فييػػا وتتػػوفر فييػػا الكتػػب والمراجػػع والػػدوريات، وتتناسػػب طاقتيػػا االسػػتيعابية مػػع دوريػػف تعمػػل بشػػكل جزئػػي بسػػ
العدد الفعمي لرواد المكتبة مف طالب وأعضاء ىيئة تدريس، كما يتوفر مناخ صحي في المكتبة )تيوية، إضاءة، نظافة(، كما تتوفر فييا 

 ئ، منظومة مطفئات حرائق(، إجراءات األمف والسالمة )مخارج لمطوار 
 يوجد في الجامعة موقع إلكتروني لمتعريف بالجامعة وأنشطتيا المختمفة، ويعمل بخطة تشغيمية يتبع إدارة النشاط واإلعالـ. 
  تتػػوفر بالجامعػػة مبػػاني وسػػاحات وقاعػػات دراسػػية ومواقػػف لمسػػيارات وشػػوارع حيػػث تػػـ تصػػميميا مػػف البدايػػة كجامعػػة، ولكػػف معظػػـ ىػػذه

 ـ.2011العاـ اني والمرافق تعرضت إلى اليدـ والحرؽ والسمب بسب حرب المب
  توجد بالجامعة وحدة تتولى البحث العممي، وتوجد نواحي تطبيقية أخرى تخدـ المجتمع والبيئة، وتتفق الخطة البحثية مع رسالة الجامعة

اجتماعات دورية، كما توجد مجالت عممية ٌمحكمة في أغمب وأىدافيا المعمنة، وتعتمد الجامعة آليات لمتابعة الخطط البحثية في صورة 
 كميات الجامعة.

الكشف عف  محاولة ىوفي الصفحات القادمة  إليو نسعى الذي اليدؼ بشكل عاـ فإف سرتفي جامعة وضمانيا إذف بعد استعراض واقع الجودة 
 الجودة وضمانيا. تطبيق برامج الصعوبات التي واجيت الجامعة في 

   المحدد الرابع : أهم الصعوبات التي واجهت تطبيق برامج الجودة وضمانها في جامعة سرت 

المعمومات المتوافرة عف جامعة سرت استقصاء فسيتـ في جامعة سرت واجيت تطبيق برامج الجودة وضمانيا  التيعند الحديث عف الصعوبات 
التقرير النيائي إضافة أيضًا إلى مؤسسات التعميمية والتدريبية، جودة واعتماد الخاصة مف خالؿ التقارير الصادرة عف المركز الوطني لضماف 
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حيث  ،كذلؾ سيتـ االستعانة بتقارير الورش العمل التي قاـ بتنفيذىا الباحث في الجامعةـ، 2014لجائزة جودة البرنامج األكاديمي لجامعة سرت 
برامج تطبيق الجودة وضمانيا في الجامعة، ففي التقرير الزيارة االستطالعية العاـ رصدت تمؾ التقارير عدد مف الصعوبات والتحديات واجيت 

   (:2010 وآخروف، مرجيف،) ـ، حدد عدد مف الصعوبات التي تواجو الجامعة، أىميا2010

 شح المصادر المالية وعدـ تخصيص بند لإلنفاؽ عمى برامج الجودة واألنشطة والفعاليات المصاحبة ليا. .1
 التأىيل واإلعداد والمحدودية في خبرة أغمب العناصر البشرية التي أوكمت إلييا ميمات إدارة برامج الجودة.ضعف  .2
 .عدـ وجود تشريعات ممزمة تعتبر الجودة خيارًا إستراتيجيًا وممزمًا لمجميع  .3

المركز األمر الذي أسيـ في ىدر  الصعوبة في عمميات االتصاؿ والتواصل بيف مكتب الجودة في الفروع الجامعة ومكتب الجودة في .4
المصادر خاصة عامل الوقت باعتباره أحد أىـ مصادر المنظمات العاممة، مما ترتب عميو، التأخير في إنجاز الميمات والتواضع في 

 المنجز منيا وا عاقة عمميات التحسيف والتطوير النوعي في عمميات التعميـ والتعمـ.
 ات ومياـ مكتب الجودة بالجامعة.عدـ وضوح الموائح الخاصة باختصاص .5
 جل التحسيف.ألجامعة بصالحيات كاممة لمعمل مف عدـ تفويض مكتب الجودة با .6

ـ، بعنواف " مكاتب الجودة وتقييـ األداء بالجامعات الميبية الحكومية 2012صادر عف المركز الوطني لضماف الجودة العاـ  رصد تقرير في حيف 
 لضماف الوطني المركز)مف الصعوبات التي تواجو جامعة سرت في تطبيق برامج الجودة وضمانيا وىي عدد" ، 2012الواقع والطموحات 

 (.35 -34ص ص ،2012 الجودة،

 .االعتقاد بأف منسق الجودة ىو المسؤوؿ األوؿ عف تنفيذ شؤوف الجودة بالقسـ والكمية 
  الجامعةمات المرتبطة بنشػاط عػػدـ توفير نظاـ معمومات متكامل يقػـو بتسجيل وتحميل جميع المعمو. 
 الجامعةفي لوائح   مكاتب الجودةومياـ وضوح تخصصات  عدـ . 
  عمى رقعة جغرافية واسعػة، والمركزية في صناعة القػرار واتخاذه وصعوبة االتصاؿ والتواصل مع مقر  الجامعةانتشػػار بعض كميات

ػط الجامعة وتغميب األبعاد الكمية عمى االعتبارات النوعية في جميع المكونات التعميمية؛ أسيـ في إعاقة عممية التطوير والتحسيف في الخط
 مػة ليا.والبرامػج األكاديمية واألنشطػة الداع

  أعضاء ىيئة التػدريس. برامج لتنمية قدرات  وجودعػػػدـ 
 ولية لممعمػومات. دضعػف المكتبػات وعػدـ ربطيا بالشبكة الػػ 
  العػبء التػدريسي عمى حساب البحػث العممي .  زيادة 
  بالجامعةغياب المعايير الوطنيػة التي يجب االسترشاد بيا في تقييـ أداء البرامج العممية. 
 الجامعةت اعدـ وجود نماذج موحدة معتمدة صادرة عف مركز ضماف الجودة تنظػـ شؤوف الجػودة بجميػػع كميػ. 
 الموظفػػيف المؤىميف لمقياـ باألعماؿ اإلدارية والفنيػة خصوصػػًا في مجاالت جػػودة التعميػـ. ةقمػ 
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 دة وضمانيا.و ت الجاعػػدـ وضوح مفػػاىيـ ومصطمح 
  الكميات" عف الجػودة وانشغاليـ بتأميف سير عجمة العممية التعميمية بغض النظػػر عف نتائجيا.عزوؼ "عمداء 
 .الكػادر اإلداري لممكتب مف الموظفيف و منسقي الجودة موزعوف عمى الكميات المترامية األطراؼ مما يمقي بالحمل عمى مدير المكتب 
 لإلنفاؽ عميػو وتسخيره في برامج الجػػودة وضمانيا.عة امالموقػػع اإللكتروني لمجػ ةعػػدـ إدراؾ أىميػ 

عدد مف الصعوبات التي تواجو جامعة سرت  ،ـ2013العاـ الصادر عف المركز الوطني لضماف الجودة كما أوضح تقرير الزيارات االستطالعية 
 (: 159ص ،2013 وآخروف، مرجيف،) لعل أىميا 
  جيات االختصاص.حاجة إلى اعتماد الييكل التنظيمي لمجامعة مف 
  .إعداد الدليل ألعضاء ىيئة التدريس 
 .عدـ وجود عدد كاؼ مف أعضاء ىيئة التدريس الميبييف، نظرًا إليفاد عدد كبير منيـ لمخارج لمواصمة دراستيـ العميا أو الدقيقة 
 . عدـ تقييـ وتطوير البرامج التعميمية بشكل دوري ومنتظـ 
 ات الجامعة.حاجة الجامعة إلى مخازف تمبي احتياج 
ليضع مسؤولي الجامعة أماـ الصعوبات التي تواجو تطبيق ـ، 2014العاـ  لجامعة سرتالبرنامج األكاديمي جودة جائزة النيائي لوجاء تقرير 

 :(55، 2014 وآخروف، ،) مرجيف، حيث حدد التقرير تمؾ الصعوبات في التاليأكثر تفصيالو بشكل أكثر وضوًحا الجودة وضمانيا في الجامعة، 
 .البعد عف التخطيط االستراتيجي واالكتفاء بالتخطيط قصير األجل 
 .عدـ اعتماد ونشر الرؤية والرسالة في بعض البرامج العممية خاصة الموجودة منيا بفرع الجفرة 
 .مركزية القرارات داخل الجامعة، وعدـ تفعيل االختصاصات الواردة في الييكل التنظيمي لمجامعة 
  االسػػػػػػػتقرار اإلداري واألكػػػػػػػاديمي والتغييػػػػػػػر المسػػػػػػػتمر خاصػػػػػػػة فػػػػػػػي القيػػػػػػػادات العميػػػػػػػا ممػػػػػػػا جعػػػػػػػل مػػػػػػػف الصػػػػػػػعب تنفيػػػػػػػذ الخطػػػػػػػط عػػػػػػػدـ

 التشغيمية المعتمدة.
  .الحاجة لتوفر أدلة إرشادية لمموظفيف، خاصة في فروع الجامعة 
 ض اإلجػػػػػراءات والمراسػػػػػالت مػػػػػف فػػػػػرع ضػػػػػعف التنسػػػػػيق والتواصػػػػػل بػػػػػيف اإلدارة العميػػػػػا وبػػػػػيف الفػػػػػروع التابعػػػػػة ليػػػػػا، وتػػػػػأخر وصػػػػػوؿ بعػػػػػ

الجفػػػػػػػرة إلػػػػػػػى إدارة الجامعػػػػػػػة والعكػػػػػػػس، ممػػػػػػػا يػػػػػػػؤخر بعػػػػػػػض اإلجػػػػػػػراءات المترتبػػػػػػػة عمييػػػػػػػا مثػػػػػػػل، انتقػػػػػػػاؿ الطػػػػػػػالب ، إفػػػػػػػادات التخػػػػػػػرج 
 ....إلخ.

  الحاجػػػػػة إلػػػػػى وضػػػػػع توصػػػػػيف وظيفػػػػػي معتمػػػػػد ومعمػػػػػف وواضػػػػػح لكػػػػػل الميػػػػػاـ الفنيػػػػػة واألكاديميػػػػػة بالجامعػػػػػة، إضػػػػػافة لميػػػػػاـ وواجبػػػػػات
 وصالحيات ومسؤوليات رؤساء البرامج العممية في الكميات والفروع.

  الحاجػػػػػة إلػػػػػى االىتمػػػػػاـ بػػػػػالحوافز اإليجابيػػػػػة الماديػػػػػة والمعنويػػػػػة ألعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس والمػػػػػوظفيف، ومراعػػػػػاة العدالػػػػػة فػػػػػي الفػػػػػرص
 خاصة فرع الجفرة.  إلشعارىـ باالنتماء والوالء لمجامعة،

 ضػػػػػػماف الجػػػػػػودة وتقيػػػػػػيـ األداء بالجامعػػػػػػة فػػػػػػي االجتماعػػػػػػات الدوريػػػػػػة لمجامعػػػػػػة، أو الكميػػػػػػة، أو  عػػػػػػدـ إشػػػػػػراؾ مكتػػػػػػب وأقسػػػػػػاـ ووحػػػػػػدات
 األقساـ.
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  حاجػػػػة بعػػػػض البػػػػرامج إلػػػػى المػػػػوارد الماديػػػػة الالزمػػػػة لإلنفػػػػاؽ عمػػػػى البػػػػرامج والخػػػػدمات التعميميػػػػة خاصػػػػة معامػػػػل الحاسػػػػوب ، معامػػػػل
 المكتبات، خاصة في كميات وفروع الجامعة " الجفرة"، المغات السبورات الذكية ، المخازف العممية، استكماؿ تجييز

  الحاجػػػػػة إلػػػػػى تحديػػػػػد الصػػػػػالحيات الممنوحػػػػػة لمقيػػػػػادات األكاديميػػػػػة فػػػػػي جميػػػػػع المسػػػػػتويات، سػػػػػواء عمػػػػػى مسػػػػػتوى عمػػػػػداء الكميػػػػػات أو
 رؤساء البرامج.

  دخاؿ التقنية في مجريات العمميات التعميمية في البرامج  العممية.ضعف االىتماـ باستخداـ وتوظيف وا 
 .حاجة بعض البرامج العممية إلى لوائح داخمية، حيث يعتمد بعضيا عمى الئحة العامة لمجامعة أو الكميات 
  الحاجػػػػػة إلػػػػػى وجػػػػػود آليػػػػػات معتمػػػػػدة ومعمنػػػػػة لتقيػػػػػيـ دوري لممنػػػػػاىج واالسػػػػػتعانة بمػػػػػراجعيف خػػػػػارجييف فػػػػػي التخصػػػػػص لتطػػػػػوير المنػػػػػاىج

 وزيادة قدرتيا التنافسية.
  المقػػػػررات الدراسػػػػية ووضػػػػع مصػػػػفوفات ليػػػػا بشػػػػكل دقيػػػػق، وكػػػػذلؾ وضػػػػع مصػػػػفوفات البػػػػرامج عمػػػػى النمػػػػاذج إعػػػػادة  توصػػػػيف بعػػػػض

 .المعدة لذلؾ والصادرة عف  المركز الوطني لضماف الجودة
  اسػػػػػػػػتمرار بعػػػػػػػػض البػػػػػػػػرامج فػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتخداـ طػػػػػػػػرؽ التعمػػػػػػػػيـ التقميديػػػػػػػػة، كػػػػػػػػالتركيز عمػػػػػػػػى الحفػػػػػػػػ  والتمقػػػػػػػػيف، وقمػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتخداـ التقنيػػػػػػػػة

تعمـ الحديثػػػػػػة وتوظيفيػػػػػػا فػػػػػػي التػػػػػػدريس  وا غفػػػػػػاؿ اسػػػػػػتخداـ الػػػػػػتعمـ الػػػػػػذاتي والميػػػػػػارات العقميػػػػػػة العميػػػػػػا، مثػػػػػػل: التفكيػػػػػػر واسػػػػػػتراتيجيات الػػػػػػ
 التحميمي, وحل المشكالت، واإلبداع، واالبتكار، وميارات البحث.

 يقدمػػػػػو  الحاجػػػػػة لوضػػػػػع اسػػػػػتبانات معمنػػػػػة وواضػػػػػحة عػػػػػف آراء أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس والطػػػػػالب والخػػػػػرجيف ومػػػػػدى رضػػػػػاىـ فػػػػػي مػػػػػا
 البرنامج واالستفادة مف آرائيـ في تحديث وتطوير البرنامج.

 التعميمية، خاصة بيف البرامج  بالعممية المتعمقة األكاديمية األمور في خاصة وفروعيا الكميات بيف التنسيق في االنعداـ حد إلى الضعف
 التي تنتج نفس المخرجات. 

  برامجيا بمتطمبات سوؽ العمل.عدـ اىتماـ البرامج العممية بتطوير وربط 
  .الحاجة لوضع آليات لمتدقيق في مطابقة تخصصات أعضاء ىيئة التدريس مع المقررات التي يقوموف بتدريسيا 
 حاجة بعض البرامج إلى وضع خطة واضحة معتمدة لمتدريب الميداني تشمل آليات معتمدة ومعمنة لمتقييـ. 
  وتفعيػػػػػػل  -كػػػػػػل فػػػػػػي مجالػػػػػػو -ألعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس, وا عػػػػػػداد الخطػػػػػػط لتػػػػػػدريبيـ عػػػػػػدـ وجػػػػػػود الخطػػػػػػط لتفعيػػػػػػل السػػػػػػاعات البحثيػػػػػػة

 ساعاتيـ المكتبية.
  افتقػػػػػار البػػػػػػرامج إلػػػػػػى وجػػػػػػود بػػػػػرامج تشػػػػػػجع البحػػػػػػث العممػػػػػػي، إضػػػػػافة إلػػػػػػى زيػػػػػػادة العػػػػػػبء التدريسػػػػػي ألعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس عمػػػػػػى

 حساب البحث العممي.
 ىيئة التدريس والكوادر المساندة.  الحاجة لوضع وتنفيذ آليات لمتابعة وتقويـ أداء أعضاء 
 .قمة برامج تنمية المينية لقدرات أعضاء ىيئة التدريس 
 .عدـ وضع وتنفيذ آليات لمتابعة وتقويـ أداء أعضاء ىيئة التدريس والكوادر المساندة 
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 تاحة الفرصة ليـ بالشك ل العادؿ لممشاركة في المجاف الحاجة لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس لمقياـ باألنشطة والخدمات المجتمعية، وا 
 العممية والثقافية.

 .الحاجة لتوفر أدلة إرشادية ألعضاء ىيئة التدريس 
  حاجػػػػػة بعػػػػػض البػػػػػرامج لمعػػػػػدد الكػػػػػافي مػػػػػف الفنيػػػػػيف المػػػػػؤىميف لإلشػػػػػراؼ عمػػػػػى المعامػػػػػل والمختبػػػػػرات والػػػػػورش لتقػػػػػديـ المسػػػػػاعدة الفنيػػػػػة

 تدريب وتطوير لمقدرات الفنية.لمطمبة وأعضاء ىيئة التدريس، وحاجة  بعض الفنييف إلي 
  الحاجػػػػػػػة إلػػػػػػػى بػػػػػػػرامج تدريبيػػػػػػػة لتأىيػػػػػػػل الكػػػػػػػوادر المسػػػػػػػؤولة عػػػػػػػف تسػػػػػػػيير وتفعيػػػػػػػل خػػػػػػػدمات الػػػػػػػدعـ التعميميػػػػػػػة، مثػػػػػػػل تأىيػػػػػػػل مشػػػػػػػرفي

 المكتبات. 
  ضػػػػػعف المكتبػػػػػات التػػػػػي تػػػػػـ زيارتيػػػػػا، حيػػػػػث تحتػػػػػاج عمػػػػػى اىتمػػػػػاـ لتكػػػػػوف مثاليػػػػػة، وال يوجػػػػػد بيػػػػػا سػػػػػعة فػػػػػي المسػػػػػاحة لالطػػػػػالع، إلػػػػػى

دـ تػػػػػػػوفر أجيػػػػػػػزة األمػػػػػػػف والسػػػػػػػالمة، وال يوجػػػػػػػد بيػػػػػػػا اشػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػي الػػػػػػػدوريات وال شػػػػػػػبكة الدوليػػػػػػػة لممعمومػػػػػػػات، وال مكتبػػػػػػػة جانػػػػػػػب عػػػػػػػ
 .إلكترونية

 باستمرار خاصة فيما يتعمق بأنشطة الكميات والفروع الموجودة خارج الحـر  تحديثو عمى اإللكتروني لمجامعة، والعمل بالموقع االىتماـ
 .جعمو طريق لمتواصل المستمر مع الطالب وأعضاء ىيئة التدريسالجامعي، إضافة إلى  

 في معظـ البرامج. الحاجة إلى وجود المكتبات اإللكترونية 
 .الحاجة لخدمات الشبكة الدولية لممعمومات في الكميات والفروع الموجودة خارج المقر الرئيسي لمجامعة 
  ومعايره.حاجة بعض المعامل والمختبرات إلي تطوير وتحديث 
  .الحاجة لوضع آليات معتمدة واضحة ومحددة لتطبيق نظاـ اإلرشاد األكاديمي 
  الحاجػػػػػة إلػػػػػى وجػػػػػود مػػػػػا يمػػػػػـز مػػػػػف إجػػػػػراءات معتمػػػػػدة ومعمنػػػػػة وواضػػػػػحة لتػػػػػأميف اتصػػػػػاؿ الطػػػػػالب بأعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس وتحديػػػػػد

 ساعات مكتبية لكل عضو ىيئة التدريس تكوف معمنة لمطالب.
  مشاريع التخرج الطالب بالمتطمبات الالزمة.ضرورة وضع آليات لدعـ 
  .الحاجة لتفعيل النشاط الطالبي وتخصيص بند لو ضمف ميزانية الجامعة 
  العمل. سوؽ  جيات مع والتواصل بالخريجيف الحاجة نحو االىتماـ 
 لترفييية، حجرات لمدراسة، الحاجة لوجود مرافق طالبية متكاممة مخصصة لتقديـ الخدمات لمطالب، مثل: أماكف لمصالة، األماكف ا

 أماكف لمطباعة...إلخ.
  الحاجػػػػػػة لتػػػػػػوفر دليػػػػػػل الطالػػػػػػب فػػػػػػي الجامعػػػػػػة يوضػػػػػػح حقػػػػػػوؽ وواجبػػػػػػات الطػػػػػػالب وأنظمػػػػػػة القبػػػػػػوؿ والدراسػػػػػػة واالمتحانػػػػػػات ومتطمبػػػػػػات

 الحصوؿ عمى الدرجات العممية التي توفرىا الجامعة.
 متعمػػػػيـ العػػػػاـ غيػػػػر مؤىمػػػػة, وتفتقػػػػر ألبسػػػػط مقومػػػػات العمميػػػػة انتشػػػػار بعػػػػض الكميػػػػات بشػػػػكل عشػػػػوائي وغيػػػػر مػػػػدروس فػػػػي مواقػػػػع تتبػػػػع ل

 التعميمية الجامعية، بالتالي فيي غير مالئمة لتنفيذ البرامج التعميمية، فيي معدة أصاًل ألغراض أخرى )مدارس ومعاىد (.
  .معامل ومختبرات وورش مجيزة ال تتناسب مع أعداد الطمبة في معظـ البرامج المستيدفة 
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  رغػػػػػـ اف الكميػػػػػات الموجػػػػػودة داخػػػػػل الحػػػػػـر الجػػػػػامعي تتػػػػػوفر ليػػػػػا بعػػػػػض المرافػػػػػق التػػػػػي تسػػػػػاعدىا فػػػػػي تحقيػػػػػق أىػػػػػداؼ برامجيػػػػػا ولكػػػػػف
ال يوجػػػػػد جػػػػل الكميػػػػػات والفػػػػػروع التػػػػػي تقػػػػػع خػػػػػارج سػػػػػور الحػػػػػـر الجػػػػػامعي ال تمبػػػػػي مرافقيػػػػػا متطمبػػػػػات البػػػػػرامج بشػػػػػكل أو بػػػػػأخر، حيػػػػػث 

ف وجدت فيي دوف المستوى المطموبألنشطة الالتدريسبابتمؾ الكميات مباف خاصة   .ية والخدمات المساندة وا 
 .النقص الحاد في إجراءات األمف والسالمة ومخارج الطوارئ ومطفآت الحرائق في مباني البرامج العممية 
  بعػػػػػض المبػػػػػاني اإلداريػػػػػة بالجامعػػػػة ممػػػػػا يصػػػػػعب عمػػػػػييـ ممارسػػػػػة حقػػػػػوقيـ عػػػػدـ تػػػػػوفر المنػػػػػاخ المناسػػػػػب لػػػػػذوي االحتياجػػػػات الخاصػػػػػة

 مف مواقف خاصة، ودورات مياه، وممرات ...إلخ.  اممة بالجامعةك
 الصحية، مثل: المالعب، الساحات، المربعات الخضراء، والعيادات الخدمات ومرافق تدريسيةالال األنشطة مرافق توفير في القصور 

 بالطالبات خاصة استراحة وغرؼ الصحية،
  جديدة. مبافٍ  الستحداث الالزمة الخطط ووضع المتوقفة، البناءعدـ استكماؿ مشاريع 
 والسالمة( واإلضاءة، واألمف الدراسية )التيوية، القاعات في والصحي المناسب المناخ توفر عدـ 
  الحاجػػػػػة إلػػػػػى إشػػػػػراؾ مكتػػػػػب ضػػػػػماف الجػػػػػودة وتقػػػػػويـ األداء بالجامعػػػػػة فػػػػػي كػػػػػل اجتماعػػػػػات الجامعػػػػػة الرسػػػػػمية لعػػػػػرض ومناقشػػػػػة كػػػػػل

 القضايا المتعمقة بالجودة.
  لتعييف منسقي جودة وتقييـ األداء بالبرامج العممية خاصة في الفروع.الحاجة 
  الحاجػػػػة إلػػػػى مػػػػنح الػػػػدعـ الكػػػػافي لمكتػػػػب ضػػػػماف الجػػػػودة بالجامعػػػػة وذلػػػػؾ لمػػػػتمكف مػػػػف بنػػػػاء نظػػػػاـ الجػػػػودة بكافػػػػة البػػػػرامج التعميميػػػػة

 ونشر ثقافة الجودة.
  المسػػػػػػؤوؿ األوؿ عػػػػػػف تنفيػػػػػػذ شػػػػػػؤوف الجػػػػػػودة فػػػػػػي ضػػػػػػعف االعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى العمػػػػػػل الجمػػػػػػاعي، واالعتقػػػػػػاد بػػػػػػأف منسػػػػػػق الجػػػػػػودة ىػػػػػػو

 البرنامج العممي.
  الصػػػػعوبة فػػػػي عمميػػػػة االتصػػػػاؿ والتواصػػػػل بػػػػيف أقسػػػػاـ الجػػػػودة فػػػػي فػػػػروع الجامعػػػػة ومكتػػػػب الجػػػػودة فػػػػي مقػػػػر الجامعػػػػة، ممػػػػا نػػػػتج عنػػػػو

 مية التعػميـ والتعمـ.وا عاقة عممية التحسيف والتطوير النوعي في عم التأخير في إنجاز الميمات، والتواضع في المنجز منيا،
مدينة الأف أصبحت خاصة بعد  مدينة سرت،داخل تمثل في عدـ االستقرار األمني تىناؾ صعوبات أخرى ـ أصبحت 2015سنة ومع حموؿ 

تمؾ حيث تعرضت  ،مف ضمف ساحات الحربومرافقيا الجامعة مباني ـ أصبحت 2016المتطرفة، وخالؿ سنة  الجماعاتتحت سيطرة برمتيا 
التي واجيت الصعوبات أىـ حصر وباإلجماؿ يمكف  ،مف مدينة سرتإلى النزوح إدارة الجامعة كما اضطرت لمتدمير، لمحرؽ و  مرافقالالمباني و 

 :2017 -2016الجامعة خالؿ الفترة مف 
  ساحة لمحرببرمتيا ، ومف ثـ أصبحت المدينة مدينة سرتعدـ االستقرار األمني في. 
  داخل وخارج ليبياتشتت أعضاء ىيئة التدريس. 
  الجامعة. ومرافق  مباني وحرؽ تدمير 
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تفعيل يمكف ولعل التساؤؿ الذي يطرح نفسو ىنا وىو: كيف  ،لـ تكف بالعممية السيمةجامعة سرت ف عممية تطبيق الجودة واالعتماد في إفوبالتالي 
 االجابة عنو في المحدد التالي.؟  وىذ ما سيتـ جامعة سرتفي وضمانيا برامج الجودة 

 جامعة سرتفي وضمانها الجودة برامج تفعيل المحدد الخامس : مقترحات 

مسؤولي وزارة التعميـ، و قبل البحث عف اآلليات التي يتـ مف خالليا رسـ خارطة لتفعيل برامج الجودة وضمانيا في جامعة سرت البد مف قياـ 
ويأتي  مف تحديد إجابات واضحة ومحددة عف التساؤؿ التالي، وىو : ما الذي تريده مف جامعة سرت؟ والمجتمع المحمي بمدينة سرت ،الجامعة

ما يجب أف تكوف عميو الجامعة، بحيث تكوف قادرة عمى مجابية تمؾ الصعوبات والتحديات، رسـ خارطة مستقبمية لطرح ىذه التساؤؿ في إطار 
الت فنجاح برامج الجودة وضمانيا سيكوف رىيف بمدى تناغمو مع المشروع المجتمعي المتوافق عميو، وبمدى ارتباطو وتجاوبو مع التغيرات والتحو 

التي ترافقو خصوصًا ونحف نعيش عصر العولمة، وما تفرضو مف تحديات ورىانات وتتطمبو مف اجتيادات غرضيا تأسيس مجتمع العمـ 
 أىميا :خالؿ المرحمة المقبمة، جامعة سرت في  وضمانيابرامج الجودة تفعيل يمكف طرح عدد مف المقترحات بشأف كل عاـ وبش، والمعرفة

 .جامعة سرت فيوضمانيا الجودة تفعيل برامج واعية بأىمية جامعية  اتوجود قياداستمرار  (1
 أداء رئاسة الجامعة.تفعيل دور مجمس أمناء الجامعة، وذلؾ لمقياـ بميامو في متابعة وتقييـ  (2
 .إلعادة بناء مرافق ومباني الجامعة رصد مبالغ مالية  (3
 لمجودة واالعتماد في الجامعة ، تكوف مف ميامو وضع عدد مف الخطط أىميا :تسمية فريق متكامل  (4
  ـ.2012مراجعة خطة االستراتيجية  لمجامعة وا عادة بنائيا، والتي ال تزاؿ حبيسة األدراج منذ العاـ 
 طة لصيانة مباني ومرافق الجامعة التي تعرضت لمضرر والتدمير، إضافة إلى وضع الخطط الالزمة لتطويرىا.وضع خ 
 .وضع خطة لتطوير وتحسيف الموقع اإللكتروني الخاصة بالجامعة 
  .وضع خطة إلعادة بناء المكتبة المركزية بالجامعة 
  .وضع خطة لمبحث العممي والمسؤولية المجتمعية 
 ستمرار في تنفيذ برامج جائزة أفضل برنامج أكاديمي.وضع خطة لال 
  .وضع خطة لالستمرار في تنفيذ الجائزة اإلدارية 
  لالستمرار في نشػػر ثقافػػػة الجودة وضمانيا ،وتييئة الكوادر اإلدارية واألكاديمية لمشروع في إعداد الدراسات الذاتية.خطة تدريبية  وضع 
  استنتاجات خاتميو 

وضمانيا جودة المع يتوجب التعامل ومف ثـ مطمبًا أساسيًا، وليس ترفًا ترنو إليو بعض الجامعات، وضمانيا الجودة اعتبار نو مف الضروري أ
 .، واالبتكارالولوج إلى نحو التميز، واإلبداعالجامعات ستطيع مف خاللو تإنما ىي طريق  كيدؼ،ليست 

 أىـ المراجع :
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  إلى :نتقدـ بالشكر والتقدير 
   .لمدكتورة فرحة مفتاح، عمى مراجعتيا المغوية لمسودة الورقة العممية ومالحظاتيا القيمة 
  .لمدكتور سميماف الشاطر عمى مراجعتو مسودة الورقة العممية ومالحظاتو القيمة 

 الجامعات في األداء وتقييـ ةالجود مكاتب أداء تقرير(. 2012.)والتدريبية التعميمية مؤسسات واعتماد جودة لضماف الوطني المركز .1
 .الحكومية الميبية

 .(. دليل ضماف جودة واعتماد مؤسسات التعميـ العالي2012.)والتدريبية التعميمية مؤسسات واعتماد جودة لضماف الوطني المركز .2
منشورات  .لمجامعات الميبية تقرير الزيارات االستطالعية(. 2010مرجيف، حسيف وعمي، إبراىيـ ورمضاف، المدني وعبدالجميل، عبدهللا ) .3

 غ.ـ.المركز الوطني لضماف جودة واعتماد مؤسسات التعميمية والتدريبية
 .تقرير الزيارات االستطالعية لمجامعات الميبية(.  2013أحمد)  ، مرجيف، حسيف  والشركسي، عادؿ وابوستة ، فرج  وأبونوارة .4

 .لتعميمية والتدريبيةالمركز الوطني لضماف جودة واعتماد مؤسسات ا :منشورات
الممتقي المغاربي الثاني عف "جودة التعميـ  .ـ2014 -2008التجربة الميبية في الجودة واالعتماد  .(2017)مرجيف، حسيف سالـ ، .5

 بالمغرب العربي الكبير : التحديات والرىانات"  تونس. 
 واألسود،  سالـ فرحة، واصبيع، والشريدي، عمي وصابر، عبدالسالـ عبدالحكيـ والجيالني، أبوبكر والمثناني، وسعد،مرجيف، حسيف  .6

 (، تقػػريػر النيائي لمجاف تقييـ جائزة الجودة األكاديمية، جامعة سرت، غ.ـ2014، )رضا


