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   : ( 1)  اجلامعاث املستهذفت هي

 الجامعة األسمرية اإلسبلمية 13 جامعة دمحم بن عمي السنوسي اإلسبلمية 1
 سبهاجامعة  14 جامعة المرقب 2
 الزنتانجامعة  15 طرابمسجامعة  3
 النجم الساطعجامعة  16 جامعة طبرق  4
 جامعة بن وليد 17 جامعة إجدابيا 5
 جامعة الزاوية 18 عمر المختار جامعة  6
 جامعة الجفرة 19 الجامعة المفتوحة 7
 جامعة الزيتونة 20 بنغازي جامعة  8
 األكاديمية الميبية لمدراسات العميا 21 ةصبراتجامعة  9

 جامعة فزان 22 مصراتةجامعة  10
 جامعة نالوت 23 سرتجامعة  11
  غريانجامعة  12
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  . ز في التعميمي  عمى أولوية من قام بإحالة البيانات والمعمومات المطموبة منه إلى الجمعية الميبية لمجودة والتم ء  امعات جاء بناترتيب الج 
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  : زيزــذاد التمـــــك إعـــزيف

 

 االســـــــــــــــــــــم  م ر.
 نــــــــــــــــــــــــــــــم مرجيــــــــــحسين سال د.أ.  1
 يــــــــــــــــــــــــــــــد الشركســـــعادل محم د.  2
 ران ــــــــــــــم بن عمــــــــــــــــسالمة إبراهي أ. 3

 
 زيز :ـالتمت ــــــمزاجعك ــفزي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   سيعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانأ.أنــــــــــــور  وي ـــــــــــــــــــمغالق ـدقــــــــــــــمال
 

 

 االســـــــــــــــــــــم م ر.
 بروك ــــــــــــــإدريس حفيظة المد. أ.  1
  د. مصطفى دمحم الفاخــــــــــري أ.  2
 المثنانـــــــــي دمحمد. عبدالسبلم أ. 3
 م ـــــــــــيــــــإبراهمد ــــــــحــــــممي ـــــــــأ.د. ع 4
 اهر أحمد الكـــــــــــــــــــــــــــــــــرى ــــــــــــد. الط 5
 وةــــــــــــطـــة عبد الكريم بوخــــــد. سالم 6
 وسيــــــالسنيبلني ـــــــالجوبكر ـــــــد. أب 7
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 احملتىيــــاث
 الصفحةرقـــــم    الموضـــــــــــــــوع م ر.

 6 دــــــــــالتمهي 1

 7 رــــــــمقدمة عن إعداد التقري 2

 7 رـــــــــــــريــــــــــــــإعــــــــــــداد التق   3

 7 استمارة االستبانة أسئمة  4

 8 رـــــــــــــريــــــــــــــالتق وأهداف نطاق 5

 9 رـــــــــــــريــــــــــــــالتق ومجريات اؤالتــــــــــــــــــتس 6

 11 الميبية الحكومية المستهدفة اتــــــالجامع نبــــــــذة عن 7

 67 المستهدفة كوميةالميبية الح الجامعاتعن بيانات عامة  8

 69  الميبية الحكومية المستهدفة مكاتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعات حولبيانات عامة  9

 71 بعض المؤشرات الكمية لمجامعات الميبية الحكومية المستهدفة 10

 75 رـــــــــــج التقريـــــــنتائ 11

 91 ضمان الجودة وتقييم األداء مكاتب اتخذتهاأهم الممارسات الجيدة التي  12

 92 أهم الصعوبات والتحديات 13

 95 أهم مقترحات التحسين والتطوير 14

 98 ةــــــــــــــــــــات ختاميــــــــاستنتاج 15

 101 قــــــــــــــالمالح 16
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 ةـــــــدمــــاملق
 

ا مهــام نشـر ث افـة الجــودة و ـمانها فـي الم سســات ز فـي التعمــيم عمـى عات هـي ـالجمعيـة الميبيــة لمجـودة والتم أخـذتأخـذت

هياــة أبحــاث العمــوم الطبيعيــة الصــادر عــن   ،،مم20152015لســنة لســنة   3838  :: ب ــرار رقــم إنشــااهاالتعميميــة كافــةل وذلــك منــذ 

ووزعتهــا عمــى الجامعــات  لالمنشــورات التــي صــدرت عــن الجمعيــةة والنمــاذج و ل ــاألدوذلــك مــن خــبلل ل والتكنولوجيــا

 . كافة الحكومية الميبية

جـراء الدراسـات تطبيق و لالحكومية الميبية الجامعات بعض تحفيز عمى الجمعية عممت حيث حيث  تفعيل نظـم الجـودة وار

 ؛جــةعال  لم  اخطــ  الوو ــع  لالفــرص والتحــديات إلــى تحديــد ة  ل إ ــافوال ــع  ال ــوةمــواطن بهــدت تحديــد  ؛الذاتيــة

 .  ةب  طم  الالتعميمية العممية وتطوير  تحسينبهدت 

ــيتيويــيتي هــذا الت ريــر فــي إطــار ســعي الجمعيــة نحــو رصــد بــرامم وأنشــطة الجــودة و ــمانها فــي الجامعــات الميبيــة  وي

الحكوميــةل وتحديــد أهــم م شــرات إنجــاز تمــك البــرامم واألنشــطةل حيــث قامــت الجمعيــة الميبيــة لمجــودة والتمي ــز فــي 

بهـــدت  ؛الحكوميـــةبالجامعـــات الميبيـــة لمـــديري مكاتـــب الجـــودة وت يـــيم األداء  األول التعمـــيم بع ـــد الممت ـــى الـــوطني

التع رت عمى ما قامت به مكاتب  مان الجودة وت ييم األداء من ممارسـات جيـدةل وكـذلك التحـديات والصـعوبات 

 . التي واجهتهال إ افة  إلى تحديد م ترحات التحسين والتطوير

 لمســتهدفةاالحكوميــة الميبيــة امعــات بالجداء وت يــيم األالجــودة  ــمان  لمكاتــبالــراهن الو ــع هــذا الت ريــر  يحــوي يحــوي وو

فـي بـرامج الجـودة وضـمانها بتمـك قـد يحـدث الحقـا   ذ فـي الحسـبان أي تغييـرُيؤخـوال خبلل فتـرة إعـداد الت ريـرل 

مـديري ل حيث تم توثيق جميع االستنتاجات والمبلحظات بناء  عمى الشواهد واألدلة الماديـة الم دمـة مـن الجامعات

مــن خــبلل لمجمعيــة الميبيــة رت ف  إلــى المعمومــات التــي تــو  ة  الجامعــاتل إ ــافيم األداء بمكاتــب  ــمان الجــودة وت يــ



5 

 

الجودة مكاتب  مان مس ولي مع  تم ع دها التياالستبانات واالجتماعات لكترونية لمجامعاتل وكذلك المواقع اإل

 . الحكومية الجامعات الميبيةبوت ييم األداء 

جل الوصـول إلـى الفهـم الشـامل لخصوصـية أمن ببذل كل الجهود اد الت رير   بإعدم  المك فريقالقام ومن ناحيته ومن ناحيته 

 . تمك المكاتب

    . ز وفعاليةي  أكثر تمجامعات ل مان تطوير اللتحسين و اأهم م ترحات هذا الت رير  ححض  ض  كما يو كما يو 

ـــوأخيوأخي ــــــــــ ق ال ــمان االجتمــاعيل بالشــكر والت ــدير إلــى صــندو فــي التعمــيم ز ي ــتت ــدم الجمعيــة الميبيــة لمجــودة والتمر ا ر ا ـــــــ

 ىالممت ــ اتفــي ســبيل إنجــاح فعاليــها اقــدموهياــة أبحــاث العمــوم الطبيعيــة والتكنولوجيــا عمــى الــدعم والمســاندة التــي 

 .  لمديري مكاتب  مان الجودة وت ييم األداء بالجامعات الميبية الحكومية األول الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د. حسني سامل مزجني                                               
   رئيس اجلمعيت الليبيت للجىدة                                                     

 والتم                                                  
 
 ش يف التعليمي
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 دـــــمتهيـ
 
 

نظار وتفكير الكثيـر مـن المهتمـين والبـاحثين أ    في الجامعات محواالعتماد  ل د أصبحت برامم وأنشطة الجودة  
اآلليــات واإلجــراءات التــي يــتم مــن تناولــت التــي  دت عشــرات المــ تمرات والنــدواتك ــفــي مجــال التعمــيم العــاليل وأ

ســـية لمجامعـــات س  ل ابتـــداء  مـــن البنيـــة الم  ؛ أهميـــة الجـــودة واالعتمـــادخبللهـــا تلصـــيل الجـــودة فـــي العمميـــة التعميميـــة
ومـدى مواءمتهـا مـع  للتنتهي إلى مخرجات تمـك العمميـة لدخل بعد ذلك في مفاصل العممية التعميميةلت لومكوناتها

  . سوق العمل
فـــالتعميم العــــالي مـــن الم ومــــات الرايســــة لمدولـــة العصــــريةل لــــذلك تحـــرص كــــل الــــدول عمـــى اخــــتبلت أحجامهــــا   

ســات مــن  ن س  عمــى تطــوير هــذ  الم   ســاتها التعميميــة المتنوعــةل كمــا تحــرصس  ومســتويات نموهــا عمــى إنشــاء م  
أدركـت ليبيـا الـدور المهـم ر الـدول والمجتمعـاتل كمـا و  ل ناعتهـا بلهميـة الـدور الـذي ي ـوم بـه التعمـيم فـي تطـ ؛آلخر

 ليـات  مان  تباعامن خبلل التعميم والحيوي لمنظومة التعميم العالي في التنمية الشاممةل وأهمية تطـوير منظومة 
 لمم22000066لســنة لســنة   116644  ::رقــم  ادل لــذا تــم إنشــاء المركــز الــوطني ل ــمان الجــودة بنــاء  عمــى ال ــرارالجـــودة واالعتمــ

أصبح المركز  مم20102010لسنة لسنة   1818قانون التعميم رقم : ومع صدور ل ( ساب ا   ) عن المجنة الشعبية العامة الصادر
 .  كافة يةالتعميم سات س  م  لالة قانونا  بتطوير ومتابعة ش ون  مان الجودة واالعتـماد في و  الجهة المخهـو 
بـدأت الـدعوات تتجـه إلـى  ـرورة تلسـيس كيانـات تهـتم بـالجودة و ـمانها فـي الجامعـات  لوبعـد تلسـيس المركـز  

ــل  ل أصــبحت مم20082008الميبيــةل وبعــد عــام  تبــع تو داءل  ــمان الجــودة وت يــيم األلالجامعــات الميبيــة تمتمــك مكاتــب  ج 
سةل وو ـع وتفعيـل خطـة إسـتراتيجية س  عمى الدعم البلزم لت ييم أداء الم  رايس الجامعةل ل مان حصوله  ة  مباشر 

م م  شـــاممة محـــددة األهـــدات والبـــراممل غايتهـــا تطـــوير وتحســـين األداء األكـــاديمي واإلداري فـــي مجـــال التعمـــيم والـــتع
رغم مـن قيـام كـل وبـالل وخدمة المجتمع والبياة؛ لتفعيل دورها في تح يق أهدات التنمية المستدامة لوالبحث العممي

 ــمان الجــودة وت يــيم األداء بهــا عمــى مســتوى الجامعــات والكميــات واألقســامل لالجامعــات الميبيــة بتلســيس مكاتــب 
الكثيـر مـن والتي ساعدت الجامعات فـي ت ـديم الـدعم الـبلزم مـن خـبلل تنظـيم أمورهـا اإلداريـة واألكاديميـةل إال أن 

وت ييم الجودة  مان ل ف د أصبحت مكاتب ها حظ النجاحلم يحالفات بالجامعالجودة وت ييم األداء  مان مكاتب 
ب بـلي ثمـنل كمـا أن ظـروت الحـر ص منـه م  الـتخ أو لالجامعات الميبية أمرا  مكروهـا  يجـب تفاديـهبعض في األداء 

ا المركز الوطني ل مان الجودة إلـى ثبلثـة مراكـز رايمم20142014 وان سام الحكومات في ليبيا بعد سـةل ل وان سام أي  
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فـي الجامعـات وت يـيم األداء الجـودة  ـمان مـا بـين مكاتـب التواصـل أو انعدام  ع  والتي كان من أهم نتااجها 
 :ل وهو ام  مه تسا ال  أوجد كل ذلك ل فوصل بع ها إلى مرحمة االن طاعل الميبية

 الــذي مــاأو ؟ ميــة بالجامعــات الميبيــة الحكو وت يــيم األداء  الجــودة ــمان مــا ســبب االخــتبلت فــي أداء مكاتــب  *
   . ؟  في جامعة أخرى  غير ناجحو  لفي جامعة ما ناجحا  وت ييم األداء الجودة  مان يجعل مكتب 

 الجـــودة وت يـــيم األداء فـــي الجامعـــات الميبيـــة ـــمان فـــي مكاتـــب ليبحـــث عـــن ذلـــك التبـــاين ويـــلتي هـــذا الت ريـــر   
ل ي  الحكوميةل و  ا سج  ومـدى ت ـدمها والتحـديات  لالحكوميـة جامعات الميبيـةر مسيرة الجودة و مانها في الو  تطأي  

بر المستفادة  . التي واجهتها وت واجهها والدروس والع 
مكاتــب  ــمان الجــودة وت يــيم األداء بالجامعــات  وهم فيــه مــدير اثمــر ســم  لتعــاون  ا  طيبــ يعتبــر هــذا الت ريــر مــثبل  و 

ر ال يامل ولعل أول ما تجدر اإلشـارة إليـه التنويـه هد إليه من مهام خيع  الميبية الحكوميةل حيث قام كل ع و بما 
 . ن في قراءة مسودة هذا الت ريرو بداها السادة المراجعأمة التي ي  هات والمبلحظات ال يإلى التوج

  ::  التمزيز التمزيز   ذادذادــــــععإإمذمت عه مذمت عه مم  --
 داءم األــــوت يي جــودةال ــمان مكاتــب  يري عمــى مــدتــم توزيعهــا  لت يــيم " اســتبانة "اســتمارة إلــى رير ـالت ــهــذا د ــــــاستن

ــل حيــث ر كافــة بالجامعـات الميبيــة الحكوميــة وال ــواب  والمتطمبــات التــي الشــرو  أهــم عمــى االسـتبانة اســتمارة زت ك 
إلـى بعـض االسـتبانة اسـتمارة كمـا تطرقـت ا لممعـايير الوطنيـة لمجـودة واالعتمـادل   ـوف اتيجب أن تستوفيها الجامعـ

  . ومكاتب  مان الجودة وت ييم األداء لعن الجامعات البيانات والمعمومات
  النحو التالي :وهي  لاألساسيةتم إتباع مجموعة من الخطوات  حيث إردادػاضتقرغرػ:إردادػاضتقرغرػ:  --11

 استمارة االستبانة إلى أسامة مغم ةل وأخرى مفتوحةل وهي :   متق س  حيث   ::ادتطارةػاالدتباظظادتطارةػاالدتباظظ أدئضظأدئضظ  --11..11
  ::األسئلة المغلقة األسئلة المغلقة   --أأ
 مقياسين، هما :   مت إلى س  ق   اإلجابة، حيثكانت أسئلتها محددة و

               ــــة بشــــكل ب  طم  موجــــودة و وأنهــــا  لالســــ الم شــــرات وممارســــات لــــديها أن الجامعــــة : تعنــــي  )نعــــم  اإلجابــــة بـــــ* 
 .مستمر وداام

               أو أنهـا لغيـر موجـودة أصـبل   ل وأنهـاالسـ الم شرات وممارسـات ليس لديها الجامعة أن  تعني : اإلجابة بـ )ال * 
ــــــــذها ال يــــــــتم بشــــــــكل ف لموجــــــــودة جزايــــــــا   ــــــــأو أن تنفي ــــــــالي ال ومســــــــتمرل ع  ــــــــى عمميــــــــة ت ــــــــوبالت              الجــــــــودة  ثر عم

 بالجامعة. و مانها
  ::األسئلة المفتوحة األسئلة المفتوحة   --بب
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ــــت وهــــي  ــــي كان ــــةالت ــــة  أنأي  لأســــامتها غيــــر محــــددة اإلجاب ــــداء الــــرأيتكــــون اإلجاب ــــوح إلب                    متروكــــة بشــــكل مفت
  ؟ : ما هي أهم م ترحات التحسين والتطوير ومثل الممارسات الجيدة ؟مثل : ما هي 

ػػ::ػػاضتقرغراضتقرغرظطاقػظطاقػػػ--22.ػ.ػػػ11
 :تية اآلالحكومية  الميبية بالجامعات األداء مان الجودة وت ييم الت رير مكاتب اشتمل نطاق   

 رية اإلسبلميةالجامعة األسم 13 جامعة دمحم بن عمي السنوسي اإلسبلمية 1
 سبهاجامعة  14 جامعة المرقب 2
 الزنتانجامعة  15 طرابمسجامعة  3
 النجم الساطعجامعة  16 جامعة طبرق  4
 وليدبنى جامعة  17 جامعة إجدابيا 5
 الزاويةجامعة  18 عمر المختار جامعة  6
 جامعة الجفرة 19 الجامعة المفتوحة 7
 جامعة الزيتونة 20 بنغازي جامعة  8
 الميبية لمدراسات العميااألكاديمية  21 ةصبراتجامعة  9

 جامعة فزان  22 مصراتةجامعة  10
 جامعة نالوت 23 سرتجامعة  11
  غريانجامعة  12

  

ػػػػػػ::ػػأعدافػاضتقرغرأعدافػاضتقرغرػػ--ػػ33..ػػ11
  : يهدت هذا الت رير إلى تح يق األهدات التاليةػػػػػػ
 الحكومية. الميبية الجامعات فيمكاتب الجودة  واجهت   التييات دت عمى أهم الصعوبات والتحر  التع --أأ

  واجه تطبيق نظم الجودة و مانها.ـــت   مناقشة التحديات والصعوبات التي --بب
 .بالجامعاتداء وت ييم األ الجودة مان قامت بها مكاتب  التيالجيدة  الممارساتت عمى أهم ر  التع --جج
 . الحكومية وى الجامعات الميبيةـها عمى مستمجال الجودة و مان فيتبادل المعمومات والخبرات  --دد

 العممية التعميمية.ل مان جودة  ؛الحكومية الجامعات الميبيةبين وتشجيعها روح المنافسة خمق  --هه
 في المرحمة البلح ة. ل  برامجيا مأ لسيا  س  سواء أكان م   لالحكومية لبرامم التدقيق الميبية تهياة الجامعات --وو
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ــالتل --زز الجامعــات بمعــايير واشــتراطات فــي  دارات العميــاإلاة عمــى جديــة والتــزام ل ــهــم الم شــرات الداد مــن وجــود أ ك 
 الجودة و مانها.تطبيق 

  ::ػػتداؤالتػاضتقرغرتداؤالتػاضتقرغرػػ--ػػ44.ػ.ػػػ11

  :أهمها  لالت رير إلى اإلجابة عن عدد من التسا الت ىيسعس لالمذكورةهدات األبناء  عمى ػػػػػػ
 

  ؟ الحكومية يم األداء في الجامعات الميبيةمكاتب  مان الجودة وت يل الحالما واقع 
  ما أهم الممارسات الجيدة التي ت وم بها بعض هذ  المكاتب ؟ 
 اتب ؟ــــــــــــــــــــــــــــذ  المكــــــــــــــه هــــــــــــــــــــواجت  ي ـــــــــــــات التـــــــــــما أهم التحدي 
 ؟ الحكومية مهام مكاتب  مان الجودة وت ييم األداء في الجامعات الميبيةما التوقعات المست بمية ل 

  

ػػػػػػ::ػػطجرغاتػإردادػاضتقرغرطجرغاتػإردادػاضتقرغرػػ--ػػ55..ػػ11
     : تم إعداد الت رير عمى النحو التالي  
  ز ي ـالجمعيـة الميبيـة لمجـودة والتمسـعي ل بشـلن مم20182018//0101//0033  :: مخاطبة الجامعات الميبيـة الحكوميـة بتـاري

مـديري مكاتـب  مـب مـنط   حيـثمكاتـب  ـمان الجـودة وت يـيم األداءل يسـتهدت مـديري   ـى ـد ممتعإلى في التعميم 
إلـــــى بعـــــض البيانـــــات  ة  إ ـــــاف لمـــــن التســــا الت ا  عـــــددتت ـــــمن  لتعباـــــة اســــتباناتوت يـــــيم األداء  ــــمان الجـــــودة 

  . مم20182018//0011//1515  :: في موعد أقصا إلى الجمعية تها مع  رورة إحال والمعموماتل
 مفتوحةل كمـا الخرى األحالة إلى كل الجامعات عمى عدد من التسا الت المغم ة و م  االستبانة الارة استم اشتممت

ا  رورة قيام مـديري مكاتـب  ـمان الجـودة وت يـيم األداء بالجامعـات بإحالـة بعـض األد ة والشـواهد ل ـت منت أي  
 حالة. م  السامة واالستفسارات عن األ اإلجابات تدعمالتي 
 ــل  ت قامــ ل ز فــي التعمــيمي ــبعــد تعباتهــا إلــى الجمعيــة الميبيــة لمجــودة والتم ســتبانةاســتمارة االلجامعــات بإحالــة ا ج 

مشـــكورة بتســـميم االســـتبانة فـــي الموعـــد  لتزمـــتافـــبعض الجامعـــات  المحـــددل بالموعـــدحيـــث تفاوتـــت درجـــة االلتـــزام 
ل طبـرق جامعـة ل جامعـة طـرابمسل بن عمـي السنوسـيل جامعـة المرقـب دمحمجامعة ) :هي لوهذ  الجامعات لالمحدد
ل مصـــراتةل جامعـــة صـــبراتةل جامعـــة جامعـــة بنغـــازي  لالجامعـــة المفتوحـــةل عمـــر المختـــارل جامعـــة إجـــدابياجامعـــة 
في حـين جامعـات أخـرى قامـت بتسـميم االسـتبانة  (لالجامعة األسمريةل جامعة سبها لجامعة غريانل سرتجامعة 

ن فـي حـيوليـد (ل  بني وجامعة النجم الساطعل وجامعة  معة الزنتانلتلخر عن المتفق عميه وهي ) جام  في موعد 
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) جامعـة الزاويـةل وجامعـة الزيتونـةل وجامعـة  هـي ل وهـذ  الجامعـاتبإحالة اسـتبانة الت يـيمالجامعات تمتزم باقي لم 
 . ( الجفرةل واألكاديمية الميبية لمدراسات العميا

 مبدايةمسودة درجت النتاام في أ  ستبانات بتفري  النتاامل حيث   بصياغة نتاام االم  قام أع اء الفريق المك. 
  لمحصــول ل وذلـك مم20182018//0101//2424بتـاري  : إلـى عـدد مــن الخبـراء المبدايـة قـام الفريـق بإحالـة مسـودة الت ريــر

ــالتلإلــى  ة  إ ــاف لبالمنهجيــة العمميــةد ي ــااللتــزام والت عمــى تغذيــة راجعــة مــن حيــث  الت وتســا  أهــدات د مــن تح يــق ك 
   .مو وعة مسب  االالت رير 

 البيانــــات ل بشــــلن إحالــــة مم20182018//0011//2424: مخاطبــــة مــــديري مكاتــــب الجــــودة بتــــاري  قامــــت إدارة الجمعيــــة ب
ـــوالتل وذلـــك إلبـــداء المبلحظـــات ؛والمعمومـــات لكـــل جامعـــة            ل وذلـــك فـــيبـــه د مـــن المعمومـــات والبيانـــات الموجـــودةك 

 . لت ريرامهم م  من تاري  تس أسبوعأسبوع  ررححبب
م األداء يلمــديري مكاتــب الجــودة وت يــ األول الــوطني ىالممت ــ فــي التعمــيم زي ــت الجمعيــة الميبيــة لمجــودة والتمع ــد

ل مم20120188//0022//2828  --2727 : الموافـق لواألربعـاءالثبلثـاء  يالبحـر يـوم في فندق بـابالحكوميةل بالجامعات الميبية 
ــحيــث ت تطبيــق الجــودة فــي مكاتــب  ــمان الجــودة وت يــيم األداء ه واجــت  مناقشــة التحــديات والصــعوبات التــي  تم 

ت الجمعية مت إدارة د  كما ق و مانهال  لت رير.االواردة في ن أهم البيانات والم شرات م  عر ا  
  وذلـــك ؛ مم20182018//0033//0303: مـــديري مكاتـــب الجـــودة بتـــاري  النهـــااي إلـــى  بإحالـــة الت ريـــرقامـــت إدارة الجمعيـــة

 مهم الت رير. م  من تاري  تسأسبوع أسبوع   ررححببوذلك في  د من المعمومات والبيانات الموجودة بهلك  والتل إلبداء المبلحظات
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   ::  احلكىميت املستهذفتاحلكىميت املستهذفتالليبيت الليبيت وبذة عه اجلامعاث وبذة عه اجلامعاث   --22
 اإلسالميت جامعت حممذ به علي السىىسي

ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظػػ::أواًلػأواًلػ

ػػ

ػػػػ::ػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػ::ػػثاظغًاثاظغًا

ػػ::ػػظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداء  ::ػػاًًاثثثاضثاض
وزارة التعمـيم العـالي  عـنالصـادر  لاإلسـبلمية السنوسـي د دمحم بـن عمـيي  بناء  عمى قرار إعادة تلسيس جامعـة السـ  

 ؛سـتراتيجية وهيكمهـا التنظيمـيوبناء  عمى ر ية وأهـدات الجامعـة اإل لمم20122012لسنة لسنة   566566: : رقم  لوالبحث العممي
ــــل فروعــــهقامــــ ــــيم األداء وتفعي ــــب الجــــودة وت ي ــــق الظــــروت  لت الجامعــــة بتلســــيس مكت ــــدعم وف ــــديم ال ــــة ت  ومحاول
 . مكانات المتاحةواإل

  اإلسبلمية جامعة دمحم بن عمي السنوسي  اسم الجامعةاسم الجامعة
 5  عدد الكمياتعدد الكميات
 3  عدد الفروععدد الفروع
 21  عدد األقسامعدد األقسام

 360  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 560  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 3648  عدد الطالبعدد الطالب

 سعيد دمحم سعيد غريدة د.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م06/07/2015  يفيفكمكمتاريخ التتاريخ الت

 أستاذ مساعد   ةةالدرجة العمميالدرجة العممي
 بي وسي و تاري  أور   صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م2012  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  28  عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع

 saeidgrida@gmail.com  لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 
 ال يوجد  عمى موقع الجامعة عمى موقع الجامعة رابط المكتب رابط المكتب 

mailto:saeidgrida@gmail.com
mailto:saeidgrida@gmail.com
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  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

ـــتمالتح يـــق     عمـــي السنوســـي اإلســـبلمية عمـــى المســـتوى المحمـــي واإلقميمـــي والعـــالمي بـــن دمحمد ي  جامعـــة الســـلز ي 
بمـا يتوافـق  لقـي بالمسـتوى العممـير  وذلـك بالعمـل عمـى ال عالمية فـي العمـوم اإلسـبلمية والتطبي يـة  باعتبارها منارة

  . سس ومعايير ومتطمبات  مان الجودةأ  مع 
ػػ::ػػظظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
انها ســي وتعمــيم ث افــة الجــودة و ــمس  تتمثــل رســالته فــي الرفـع مــن مســتوى األداء الم   لفـي  ــوء ر يــة المكتــب  

عدها وت ـدمها الجهـات ت  التي  لوذلك وف ا  لمعايير المنظومة التعميمية والبرامم البحثية والخدمية لبمفهومها الشامل
 سي األكاديمي.س  ي عممية التحسين المستمر لؤلداء الم  ن  وتب لسية ذات العبلقةس  الم  
  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

نشـطة الجامعـة التعميميـة والبحثيـة أليم األداء يـاق المناسـب لعمميتـي المتابعـة وت يهدت المكتب إلى اعتماد السي  
 ــمان جــودة واعتمــاد الــوطني لمركــز الوذلــك فــي  ــوء المعــايير واألســس المو ــوعة مــن قبــل  كافــةل والخدميــة

 : يما يموذلك من خبلل  لوالتدريبيةسات التعميمية س  الم  
 .كافة بعة الداخمية عمى األنشطة العممية واألكاديمية واإلداريةإقرار نظام لت ييم األداء والمتا --11
  . ز في األداءي  سعيا  لتح يق التم ؛اعتماد الوساال المناسبة لنشر ث افة الجودة --22
ـــل دور ال ـــدرة الم   --33 ـــى تلهيمهـــا لمتم لســـية والبشـــريةس  تفعي ـــوالعمـــل عم ز عـــن طريـــق اعتمـــاد البـــرامم التدريبيـــة ي 

 ة وفاعمية أع اء هياة التدريس والموظفين والطبلب.يمن كفا صة لمرفعص  المتخ
ـــــة وتحســـــين جودتهـــــا ونوعيتهـــــا  --44 ـــــرامم األكاديمي ـــــدرة لتطـــــوير الب ـــــى مخرجـــــات الجامعـــــة وال  ـــــنعكس عم             ممـــــا ي

  ا.له التنافسية
   .الجودة متطمبات كمالاست ل مان توفير ؛فين والعاممين بالجامعةظ  والمو  إلداراتا جميعبين  روح التعاون ث  ب --55
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
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 ::ػػرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهارةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتوػػ::ػػرابطًارابطًا
  العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات

 2  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 ـــــــــــــــــــــ  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة

 ـــــــــــــــــــــ  ((  DDaattaa  SShhooww  ))   أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي
 ـــــــــــــــــــــ  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات

 5  أثاث مكتبيأثاث مكتبي
 ـــــــــــــــــــــ  هاتف  هاتف  

 ـــــــــــــــــــــ  فاكسفاكس
 ـــــــــــــــــــــ  ذكرذكرتُ تُ أخرى أخرى 

ــودةػوتقغــغمػػػػػػػػ::ػػخاطدــًاخاطدــًا ــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضج ــازاتػاضتــمػش ــودةػوتقغــغمػػػػػػاإلظج ــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضج ــازاتػاضتــمػش ــاإلظج ــا ــودةػباضجاططــظػػػألداءػألداءػا ــودةػباضجاططــظػػػضتطبغــقػاضج ضتطبغــقػاضج
ــاوصضغاتوصضغات ــاهـ ــ ػػ::ػػذـــط ذـــط تتووػػ،،هـ ــ ورشػاضططـ ــراتػػ--ػػورشػاضططـ ــراتاضطحاضـ ــدواتػػػ--ػػاضطحاضـ ــدواتػاضظـ ــاضجودةػػػػ--اضظـ ــظػبـ ــؤتطراتػذاتػاضط شـ ــاضجودةػػاضطـ ــظػبـ ــؤتطراتػذاتػاضط شـ ػػ--اضطـ

ػػ::اػاػشواردػاضبغاظاتػوزغرعشواردػاضبغاظاتػوزغرعػػ--داءػداءػاظاتػتقغغمػاألاظاتػتقغغمػاألتبتباداد
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  المتعالمتع  النشاطاتالنشاطات

 4  ورش العملورش العمل

 م16/03/2016
 م09/01/2017
 م18/05/2017
 م09/12/2017

 م03/12/2017 1  محاضراتمحاضراتالال

 2  ندواتندواتللاا
 م13/03/2016
 م24/07/2016

 م16/10/2017 1  المؤتمراتالمؤتمرات
 م18/03/2016 2  استباناتاستبانات

 - -  قواعد البياناتقواعد البيانات
 م2016/2017 4  ذكر / تصميم نماذجذكر / تصميم نماذجتُ تُ أخرى أخرى 
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 جـامعت املزلب

ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظ: : أواًلػأواًلػ
 جامعة المرقب  ةةاسم الجامعاسم الجامع

 22  عدد الكمياتعدد الكميات
 2  عدد الفروععدد الفروع
 163  عدد األقسامعدد األقسام

 1428  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس  ددددعع
 1357  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 16151  عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػػ::ثاظغًاثاظغًا

 د. دمحم أحمد الدوماني أ.  اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م             02/09/2015  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت

 أستاذ  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 ع عمم االجتما  صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م2008  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  19  عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع

 maaldomany@elmerdib.edu.ly  لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 
http://www.elmergib.edu.ly/index.php/2018-01-   رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

30-08-10-30 
ػػ::ػػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػػةةظبذظبذ  ::ػػاًًاثاضثثاضث

ػ

 والنـدوات العمـل لـورش الـدوري  التنظـيم خـبلل مـن الشـاممة الجـودة ث افـة ونشـر ترسـي  عمـى المكتـب يعمـل  
  . بالجامعة العبلقة ذوي  طراتاأل لجميع وت ديمها لالجودة  مان ببرنامم العبلقة ذات والم اءاتل والم تمرات

 إلـى الجامعـة سـاتس  م   بكـل الجـودة أقسـام منسـ ي خـبلل مـن داءاأل وت يـيم الجـودة  ـمان مكتـب ىيسـع حيث  
 بجميـع واإلداري  األكـاديمي داءاأل وتحسـين لتطـوير ؛والبـرامم األهـدات محـددة شـاممة إسـتراتيجية خطـة تطبيـق

 قـير  و  مد  ت ـ فـي سـاهمت   لعاليـة ةيـوكفا جـودة ذات مخرجـات عمـى الحصـول منهـا الهـدت الجامعـةل سـاتس  م  

mailto:maaldomany@elmerdib.edu.ly
mailto:maaldomany@elmerdib.edu.ly
http://www.elmergib.edu.ly/index.php/2018-01-30-10-08-30
http://www.elmergib.edu.ly/index.php/2018-01-30-10-08-30
http://www.elmergib.edu.ly/index.php/2018-01-30-10-08-30
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مجــودةل وذلــك بتكميــ  لمــن أجــل تفعيــل عمــل المكتــب بطري ــة صــحيحةل كــان البــد مــن تلســيس أقســام و  لالمجتمــع
 . الجامعة ساتس  وم   كميات كل في لمجودة نمنس ي
  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

 لالجـودة لمعـايير يهن  تبمن خبلل  لصة في التطوير األكاديميص  يادة العممية المتخر  ليسعى المكتب إلى تح يق ا  
 سات الجامعة.س  ز في كل م  ي  والتم لوتطبي ها

ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
ـــام  لنظـــام العمــل بالجامعــةالتحســين والتطـــوير المســتمر لجــودة المـــدخبلت والمخـــرجات و    مــن خــبلل تطبيــق نظـــ

شـرات والمتابعة  والـدعم لمنظــومات العمـل األكـاديمي واإلداري طب ـا  لر يـة الجامعـة ورسالتــها متكامل لمتـ ـويم واإل
ــــادر الجامعـــ ة وأهـــدافها لموفـــاء بمتطمبـــات معـــايير الجـــودة المعتمــــدةل والعمــــل عمـــى اكتســـاب ث ـــة المجتمـــع فـــي كــــ

 ا.مداري ومخـرجاتهاإلالتدريسي و 
  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

 . الجامعة كميات بين ومعاييرها الجودة ث افة نشر --11
 . الجامعة كميات في الدراسية راتر  والم  كاديميةاأل البرامم تطوير --22
 . معةالجا بكميات الجودة وأقسام المكتب بين التواصل  ليات ودعم الخبرات تبادل --33
قامة العممي البحث دعم --44  . الجامعة كميات بين العمل وورش الم تمرات وار
  . الحديث رو  التط لمواكبة الجامعة بكميات وتفعيمها الجودة معايير تطبيق متابعة عمى العمل --55
 

ػػ
ػػ
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ػػ
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ػػ
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ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ



16 

 

  ::ػػضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهارةػضطصاتبػضطانػارةػضطصاتبػضطانػاسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتوػػ::رابطًاػرابطًاػ
  العددالعدد التجهيزات

 19  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 19  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة

 19  ((  DDaattaa  SShhooww  ))  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي
 19  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات

 19  أثاث مكتبيأثاث مكتبي
 ـــــــــــــــــــــ  هاتفهاتف
 ـــــــــــــــــــــ  فاكسفاكس

 ـــــــــــــــــــــ  ُتذكرُتذكر  أخرى أخرى 
 

ــودةػوتقغــغمػػػػػػػػ::خاطدــًاػخاطدــًاػ ــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضج ــازاتػاضتــمػش ــودةػوتقغــغمػػػػػػاإلظج ــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضج ــازاتػاضتــمػش ــاإلظج ــا ــودةػباضجاططــظػػػألألا ــودةػباضجاططــظػػػداءػضتطبغــقػاضج داءػضتطبغــقػاضج
ػػ--اضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػاضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػػػ--اضظـــدواتػاضظـــدواتػػػ--اضطحاضـــراتػاضطحاضـــراتػػػػػ––ورشػاضططـــ ػورشػاضططـــ ػػػػػ::ػػذـــط ذـــط تتووػػ،،هـــاهـــاوصضغاتوصضغات

ػػػػػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  المتعالمتع  ةةنشطنشطاأل األ 

  ورش العملورش العمل

7 
3 
6 
8 
  ـــــــــــــــــــــ
8 

 م2012
 م2013
 م2014
 م2015
 م2016
 م2017

 م2014 1  ورشة عمل خارجيةورشة عمل خارجية

 م2014 1  مع المركز الوطني لضمان الجودةمع المركز الوطني لضمان الجودة  لقاءلقاء

 ـــــــــــــــــــــ 1  ستباناتستباناتاا
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 جامعت طزابلس 

ػػ::ػػاضجاططظاضجاططظبغاظاتػبغاظاتػ  ::أواًلػأواًلػ
 جامعة طرابمس   اسم الجامعةاسم الجامعة

 20  عدد الكمياتعدد الكميات
 ـــــــــــــــــــــ  عدد الفروععدد الفروع
 163  عدد األقسامعدد األقسام

 3277  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 4326  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 72219  عدد الطالبعدد الطالب
 

ػػ::ػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظ  ::ػػثاظغًاثاظغًا
  عبدالسبلم ال ريودمحمد.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة

 م2017يونيو  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت
 أستاذ مساعد  الدرجة العمميةالدرجة العممية

 الجزياية عمم الوراثة والبيولوجيا  صصص  ص  مجال التخمجال التخ
 م2007أبريل   تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  20  عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع

 m.algriw@uot.edu.ly  لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 
 http://uot.edu.ly   رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

 

ػػ::ػػظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداء  ::ػػاًًاثاضثثاضث
ـــتل لســـات التعمـــيم العـــاليس  فـــي إطـــار تحســـين وتطـــوير م      لمعـــة طـــرابمسس مكتـــب الجـــودة وت يـــيم األداء بجاس 

ل وقد عمـل مم20072007لسنة لسنة   ،،744744  :: رقم ل( أمين المجنة الشعبية لمجامعة ساب ا   بموجب قرار من رايس الجامعة )
اسـتهدفت السـنة األولـى  لبخطـة عمـل لـثبلث سـنوات ،،مم20092009إلـى يوليـو مم20072007 مـن أبريـل المدةالمكتب خبلل 

mailto:m.algriw@uot.edu.ly
mailto:m.algriw@uot.edu.ly
http://uot.edu.ly/
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ثم بدأ العمل في  لوالثالثة إجراء التدقيق الخارجي لمجودة لوالثانية التدقيق الداخمي لمجودة لمنها نشر ث افة الجودة
 لوقيمـه لومباداـه لورسـالته لت ـمنت ر يـة المكتـب لداء بالجامعـةستراتيجية لمكتب الجودة وت يـيم األإإعداد خطة 

ل وتح ي ــــا  لتطمعــــات جامعــــة طــــرابمس   م م 20162016--20112011  )) المــــدة مــــنمت ــــمنة خطــــة تنفيذيــــة تغطــــي  لوأهدافــــه
يسـعى المكتـب فـي الوقـت الحـالي إلـى و ـع مشـروع خطـة  ؛لدورها في تح يق أهـدات التنميـة المسـتدامةوتعظيما  
تســتهدت تعزيــز ث افــة الجــودة بــين أفــراد  للمتحســين والتطــوير المســتمر     مم20222022--20182018  ))متكاممــة  إســتراتيجية

بـــاع أف ـــل إتمـــن خـــبلل  لات ـــدم فـــي التصـــنيفات الدوليـــة عـــن طريـــق ت ويـــة الجامعـــة بلكممهـــالســـةل وتح يـــق س  الم  
وخدمـة المجتمـع والبياـةل وسـينطمق مشـروع الخطـة عبـر  لز في مجاالت التعميم والبحث العمميي  الممارساتل والتم

زمنيـة م حـددةل فـالمحور  مـدةيـتم تنفيـذها فـي  لعدد من المحاور األساسيةل كل منها يحتوي عمى عدد مـن البـرامم
ســتراتيجي لمجامعــةل وبيــان أصــحاب المصــمحة وتوقعــاتهمل وعــرض ل اإلاألول مــن مشــروع الخطــة ســيهتم بالتحميــ

ـــالتو   لن المحـــور الثــــاني األهـــدات الرايســــة والفرعيـــة مــــن الخطـــة التشــــغيميةي  ســــيب ســـتراتيجي لممكتــــبل بينمـــاه اإلج 
 . خطةفسيت من مصفوفة التنفيذ لم لأما المحور الثالث من مشروع الخطة وم شرات اإلنجازل التنفيذ ستراتيجياتار و 

ػػ

  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

  . ز المحلي والدولي في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والبيئةي  التم  
ػػ

ػػ::ػػظظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
وةرروالإ ىلررت متررتو   ؛والرردفع نحررو التحترريت المتررتما لرررداا فرري ةرروا  المختل ررة ،نشررا الممااتررات الجيرردة  

 . يا الدوليةالمعاي
ػػ

  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

  . نشر ث افة الجودة بالجامعة وتطوير بنيتها التنظيمية  --11
  . ( بالجامعة البرامم التعميميةل التدريسل الش ون الطبلبية ) تطوير األداء األكاديمي  --22
  . تطوير األداء اإلداري بالجامعة  --33
  . تمعتطوير األداء البحثي وخدمة المج  --44
  . ومستوى مرموق في التصني  الدولي لسي والبرامجي لمجامعةس  تح يق االعتماد الم    --55
  . مة مخرجات الجامعة الحتياجات سوق العملء مان موا  --66
ػػ
ػػ
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ػػ::ػػرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهارةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتو  ::رابطًاػرابطًاػ
  

 العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات
 6  اسوب المكتبيةاسوب المكتبيةأجهزة الحأجهزة الح

 ـــــــــــــــــــــ  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة
 ـــــــــــــــــــــ  ((  DDaattaa  SShhooww  ))  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي

 4  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات
 6  أثاث مكتبيأثاث مكتبي

 1  / فاكس/ فاكس  هاتفهاتف
 ـــــــــــــــــــــ  أخرى تذكرأخرى تذكر

 

ــألداءػتقغــغمػتقغــغمػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوػػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوػػػػ  ::خاطدــًاػخاطدــًاػ ــألداءػا ضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػا
ػػ--اضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػاضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػػػ--اضظـــدواتػاضظـــدواتػػػػػ--ػػاضطحاضـــراتاضطحاضـــراتػػػػ--ػػورشػاضططـــ ورشػاضططـــ ػػػػ::ػػذـــط ذـــط تتووػػ،،هـــاهـــاوصضغاتوصضغات

ػػػػػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  النشاطات المتعالنشاطات المتع
 م 2017-2016 7  ورش العمل ورش العمل 

 م2017-2016 8  تتمحاضرامحاضراالال
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ندواتندواتالال  

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات
 م2017-2016 14  ستباناتستباناتاا

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  قواعد البياناتقواعد البيانات
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ذكر   ذكر   تُ تُ أخرى أخرى 
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 جامعت طربق  

ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظ  ::أواًلػأواًلػ
 جامعة طبرق   اسم الجامعةاسم الجامعة
 13  عدد الكمياتعدد الكميات
 ـــــــــــــــــــــ  عدد الفروععدد الفروع
 58   عدد األقسامعدد األقسام

  365  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 200  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 8951  عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػاءػباضجاططظاءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألدبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألدػػػػ::ػػثاظغًاثاظغًا

 . حسام مراجع م من النعاسد  اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م15/01/2017   يفيفممككتاريخ التتاريخ الت

 محا ر  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 محاسبة   صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م  01/01/2016  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 منس ين 9  عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع

 hussam.acc@gmail.com    لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 
hussam.alnaas@tu.edu.ly 

 www.theuot.com  رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 
ػػ::ػػداءداءظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألػػ::ػػاًًاثاضثثاضث
 ربـانطبلق جامعـة طبـرق فـي مطمـع شـهر ينـاي ي  داء بالجامعـة بشـكل فعمـمكتب  مان الجودة وت يـيم األانطمق   

داء ل ويتبع في الهيكل التنظيمي رايس الجامعةل ويترأس مدير مكتـب  ـمان الجـودة وت يـيم األمم20162016عام المن 
 . تمفةداء بالكميات المخقسام الجودة وت ييم األأ ر ساءبالجامعة 

جــراء عمميــات الت يــيم الــذاتي لمبــرامم إداء فــي جامعــة طبــرقل ن أهــم وظــاا  مكتــب  ــمان الجــودة وت يــيم األمــ  
كمـا ي ـوم مكتـب  ـمان الجـودة بـدور مهـم فـي عمميـة  لوفتحهـا إنشـا هازمـع م  كاديمية ال اامةل وكذلك البرامم الاأل

mailto:hussam.acc@gmail.com
mailto:hussam.alnaas@tu.edu.ly
mailto:hussam.alnaas@tu.edu.ly
http://www.theuot.com/
http://www.theuot.com/
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االسـتمارات الخاصـة بـذلكل  ءمسـاهمة الفاعمـة فـي مـلسـي والبرامجـيل مـن خـبلل الس  الحصول عمى االعتماد الم  
ســات المعنيــة س  كــاديمي مــع المنظمــات والم  لــى الــرب  األإوكــذلك يســعى مكتــب  ــمان الجــودة فــي جامعــة طبــرق 

 . بالجودة عمى المستويات المحمية واإلقميمية والدولية
  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

ػػ. إلنسان ًٍرتكُ بىتعلَه جَذ ًمعتنذ، ٍرقى باحنٌ   
ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--

حكل أهذاف ٍُاحلذٍثة مبا باملنوجَات تطبَل مفاهَه ضنان اجلٌدة ًترسَخ  من خالل يًتطٌٍر األداء تكََه  

ػػ. ة ًفعالَةٍاجلامعة ًرسالتوا بكفا
  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

 لدريس والكوادر المسـاندة والمـوظفين والعـاممين والطـبلب فـي الجامعـةنشر ث افة الجودة لدى أع اء هياة الت --11
  . وترسي  مفاهيم التطوير والتحسين المستمر

 . سي والبرامجي(س  تح يق معايير االعتماد و مان الجودة المحمية واإلقميمية والعالمية عمى المستويين )الم   --22
براز ن ا  ال وة ون ا  ال ع  بالجامعة إجراء عمميات الت ييم الذاتي والدراسة الذاتيةل --33  . وار
فـي سـبيل االرت ـاء  ؛والمحافظة عمـى ن ـا  ال ـوة لو ع الخط  اإلستراتيجية لمعالجة ن ا  ال ع  بالجامعة --44

 .  بمستوى الجامعة وتصنيفها
  . العاليالتعاون المشترك مع المنظمات والهياات المهتمة بمفاهيم االعتماد و مان الجودة في التعميم  --55
 . تشجيع وتطوير البحوث العممية في مجال الجودة في التعميم --66

ػػ::ػػرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهارةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتو  ::رابطًاػرابطًاػ
  العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات

 5  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 ـــــــــــــــــــــ  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة

 ـــــــــــــــــــــ  ((  DDaattaa  SShhooww  ))  عرض المرئيعرض المرئيأجهزة الأجهزة ال
 ـــــــــــــــــــــ  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات

 3  أثاث مكتبيأثاث مكتبي
 ـــــــــــــــــــــ  هاتفهاتف
 ـــــــــــــــــــــ  فاكسفاكس

 ـــــــــــــــــــــ  ذكرذكرتُ تُ أخرى أخرى 
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ــألػػػػػػػػػ::خاطدــًاػخاطدــًاػ ــألػػػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا داءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا
ػػ--اضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػاضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػػػ--اضظـــدواتػاضظـــدواتػػػ--اضطحاضـــراتػاضطحاضـــراتػػػػػ––ورشػاضططـــ ػورشػاضططـــ ػػػ::ػػذـــط ذـــط تتووػػ،ػ،ػهـــاهـــاوصضغاتوصضغات

ػػػػػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  النشاطات المتعالنشاطات المتع
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ورش العملورش العمل

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  محاضراتمحاضراتالال

 م05/01/2017 1  ندواتندواتالال

 1  المؤتمراتالمؤتمرات
الم تمر السنوي التاسع لممنظمة   

العربية ل مان جودة التعميم  
 م4/12/2017-3ال اهرة 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ    ستبانات  ستبانات  اا

  قواعد البياناتقواعد البيانات
 سيس  م   13
 برامجي 57

 م2017خبلل العام 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ذكرذكرتُ تُ أخرى أخرى 
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 جذابيا إجامعت 

ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظ  ::أواًلػأواًلػ
 جدابياإجامعة   اسم الجامعةاسم الجامعة
 6  عدد الكمياتعدد الكميات
 ـــــــــــــــــــــ  عدد الفروععدد الفروع
 27  عدد األقسامعدد األقسام

 230  هيئة التدريسهيئة التدريس  عدد أعضاءعدد أعضاء
 1150  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 15000  عدد الطالبعدد الطالب
 

ػػ::ػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػػػ::ػػثاظغًاثاظغًا
 دمحم امطول أحمد                   أ.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة

 م         01/05/2015  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت
 مساعد محا ر  الدرجة العمميةالدرجة العممية

 فسالتربية وعمم الن  صصص  ص  مجال التخمجال التخ
 م           15/03/2015  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 منس ين  5  عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع

    gmail.com@2016amtawel  البريد االلكترونيالبريد االلكتروني
 اإلنشاء قيد  رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

 

ػػ::ػػظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداء  ::ػػاًًاثاضثثاضث
ذات  لحـددةم  و ـع وتفعيـل خطـة إسـتراتيجية شـاممة و إلـى  ـمان الجـودة وت يـيم األداء بالجامعـة يسعى مكتـب   

وذلــك فـــي مجـــاالت  لتطــوير وتحســـين األداء األكــاديمي والمهنـــي بالجامعـــةإلـــى تســـعى  ؛بــرامم وأهـــدات وا ــحة
يـــق أهــــدات التنميــــة ســـة المتميــــز فــــي تح س  وتعظــــيم دور الم   لم والبحـــث العممــــي وخدمــــة المجتمـــعم  التعمـــيم والــــتع

 لانطبلقــا  مـن رســالة وأهـدات الجامعــة لالمسـتدامةل وترسـي  مبــادت التـدقيق الــداخمي والتطـوير والتحســين المسـتمر
إلـى تفعيـل دور الجامعـة فـي خدمـة المجتمـع وتح يـق أهـدات  ة  معـايير االعتمـاد بالخصـوصل إ ـافإلـى واسـتنادا  
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ســـات ذات العبلقـــة عمـــى س  ت العمميـــة واإلنســـانية بـــين الجامعـــة والم  وتعميـــق العبلقـــا لالتنميـــة الشـــاممة والمســـتمرة
ػػ. المستوى المحمي والعالمي

ػػ

  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

لبلرت ــاء بمســتوى جــودة األداء األكــاديمي واإلداري بالجامعــةل وذلــك مــن  ؛تهياــة الجامعــة لــدخول مرحمــة جديــدة  
 فـــيبمـــا يســـاعد الجامعـــة  للتطبي هـــا بالجامعـــة ؛هـــاوتـــوفير متطمبات لألداءز فـــي اي ـــجـــودة والتمالخـــبلل نشـــر ث افـــة 

االعتمــاد المحميــة واإلقميميــة  تاــاهيســي واألكــاديمي لبرامجهــا المختمفــة مــن قبــل س  الحصــول عمــى االعتمــاد الم  
أن تكون  ة عمىمعة المتميزةل وكذلك تنص ر ية مكتب  مان الجودة وت ييم األداء في الجامعلس  والعالمية ذات ا
ز العممــي والمهنــيل بمــا ي ــمن المشــاركة فــي تح يــق التنميــة المســتدامة فــي جميــع ي ــيــادة فــي التمر  الجامعــة ذات

ػػ. أحدث المستجدات العممية والمهنيةل وفق اإلطار الفكري وال يمي لممجتمع الميبي ةوكذلك مواكب الجامعةل كميات
ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
ة المكتــب األساســية فــي  ــمان تطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاممة لعناصــر منظومــة التعمــيم والبحــث تتمثــل رســال  

وذلــك مــن خــبلل ت يــيم األداء الجــامعي فــي  ــوء معــايير األداء المحميــة واإلقميميــة  لجــدابياإالعممــي فــي جامعــة 
 تطمبـات سـوق العمـل فـي ليبيــالتتوافـق مـع م لسـاهم فـي ت ـديم خـدمات تعميميـة متميـزة لممسـتفيديني  والعالميـةل بمـا 

حتــى يصــبحوا قــادرين عمــى إحــداث التغييــر اإليجــابي فــي  ؛وذلــك مــن خــبلل تطــوير معــارفهم ومهــاراتهم وقــدراتهم
ػػ  . المجتمع

  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

ػػة الجودة فيما يمي :عممييمكن تحديد أهدات   
  . واألكاديميةإلدارية لوحدات الجامعة ا الجودة ت ويم األداء و مان  --11
  . تح يق أهدات الجامعة المتعم ة ب  ايا الجودة واالعتماد األكاديمي  --22
  .  وحدات الجامعةو اإلشرات عمى عممية تنفيذ إستراتيجية  مان الجودة داخل كميات ومراكز   --33
                       محميـــــا  إقامـــــة قنـــــوات اتصـــــال مـــــع الهياـــــات التـــــي تعمـــــل فـــــي مجـــــال  ـــــمان الجـــــودة فـــــي التعمـــــيم العـــــالي   --44

قميميا  وعالمي     . اوار
  .  ومتابعة أدااها باستمرار لواإلشرات عميها فنيا   لجودة بهاالمساعدة الجامعة في إنشاء وحدات  مان   --55
  . تحسين الجودة واستشرات المست بل عمى مستوى الجامعة وأقسامها اإلدارية واألكاديمية  --66
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                      ســـــــات األخـــــــرى المتميـــــــزة فـــــــي تطبيـــــــق الجـــــــودةس  ومهنيـــــــة بـــــــين الجامعـــــــة والم  عمميـــــــة  عبلقـــــــات إقامـــــــة  --77
  . واالعتماد األكاديمي

  . لرفع تصني  الجامعة األكاديمي والمهني ؛تعزيز الجهود  --88
  بناء خبرات متميزة في مجال الجودة والت ويم واالعتماد األكاديمي في التعميم الجامعي.  --99

  ز في األداء األكاديمي والوظيفي.ي  ت عمى إعداد وتنفيذ برامم جوااز اإلبداع والتماإلشرا  --1010
  ر متطمبات الجودة بها.ف  د من تو ك  لمتل ؛ال يام بالزيارات الميدانية لكميات الجامعة  --1111
            ا  صـخصو  لالعمل عمى مسـاعدة الكميـات والمراكـز البحثيـة التابعـة لمجامعـة فـي إنشـاء قاعـدة بيانـات شـاممة  --1212

  إلكترونيا .تاحة م  وجعمها  لما يتعمق منها بالبرامم والدرجات العممية التي تمنحها الجامعة
  لم يام بعمميات الت ييم في ظل مرجعيات عممية وا حة. ؛تصميم استمارات االستبانة والنماذج البلزمة  --1313
  ات الجامعة المختمفة.ت عمى مستويات األداء وقياس التغيرات في أداء وحدر  التع  --1414
وذلــك  لوتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لت ــديم الــرأي الفنــي فيمــا يتعمــق بــاقتراح الدراســات واألبحــاث العمميــة  --1515

وغيرهــا مــن الجهــات ذات  لة التــدريس واإلدارة العامــة لمتــدريب بالجامعــةاــبالتنســيق مــع مكتــب تطــوير أع ــاء هي
  العبلقة.
ػػ::ػػةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاررسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتو  ::رابطًاػرابطًاػ

  العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات
 7  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 ـــــــــــــــــــــ  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة

 1  ( Data Show )  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي
 ـــــــــــــــــــــ  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات

 2  أثاث مكتبيأثاث مكتبي
 ـــــــــــــــــــــ       هاتف هاتف 

 ـــــــــــــــــــــ                     فاكسفاكس

 ـــــــــــــــــــــ                     ذكرذكرتُ تُ أخرى أخرى 

 

ػػ
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ــألػػػػػػػػ::خاطدــًاػخاطدــًاػ ــألػػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا داءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا
ػػ--اضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةاضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػػػػ--اضظـــدواتػاضظـــدواتػػػػػ--اضطحاضـــراتاضطحاضـــراتػػػػ––ػػورشػاضططـــ ورشػاضططـــ ػػػػ::ػػذـــط ذـــط تتووػػ،،هـــاهـــاوصضغاتوصضغات

ػػػػػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
  

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  المتعالمتع  نشطةنشطةاأل األ 
 م21/05/2015 1  ورش العمل ورش العمل 

 م11/01/2016 1  محاضراتمحاضراتالال
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ندواتندواتالال  

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات

 م2016 2  استبانات  استبانات  
 قيد التنفيذ قيد التنفيذ  قواعد البياناتقواعد البيانات

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ذكر   ذكر   تُ تُ أخرى أخرى 
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 امعت عمز املختارج

ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظ  ::أواًلػأواًلػ
 جامعة عمر المختار  اسم الجامعةاسم الجامعة

 30  اتاتعدد الكميعدد الكمي
 3  عدد الفروععدد الفروع
 205  عدد األقسامعدد األقسام

 1580  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 3020  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 27000  عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػ::ًًػػثاظغاثاظغا

 صالح الغماري عبدهللاأ.د.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م2009  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت

 أستاذ  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 نفسالعمم   صصص  ص  ال التخال التخمجمج

 م2007  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  33  عدد منسقي الجودة بالكميات عدد منسقي الجودة بالكميات 

                    leghmary@yahoo.com  لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 
 www.omu.edu.ly  رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

 

ػػ::ػػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػػةةذذظبظبػػػػ::ػػاًًاثاضثثاضث
سـة مـن س  ى في البداية نشر ث افة الجودة بين عناصـر الم  ل  حيث تو  ،،مم20072007افتتاح المكتب بالجامعة عام  م  ت  

داريـــين وطمبـــة مـــن خـــبلل ورش عمـــل ومنشـــورات  صـــبح أ مم20132013ومنـــذ العـــام  لفـــةث  كم  أع ـــاء هياـــة التـــدريس وار
لــــى قيامــــه بمهمــــة إباإل ــــافة  ل    مم20182018--20132013  ))ل ــــمان الجــــودة  اتيجيةاإلســــتر يشــــرت عمــــى تنفيــــذ الخطــــة 

 كاديمية لمجامعة.   مور األاأل يوت ديم االستشارات الفنية ف لالتصديق عمى مستندات التخرج
ػػ

http://www.omu.edu.ly/
http://www.omu.edu.ly/
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  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

سي س  المــ   محصــول عمـى االعتمــادل كافـة ؛ ع المكتـب إلى مساعدة وتلهيـل الكميـات بجـــامعة عمــر المختـارم  يتط  
قميمـيا  وعالميا لواألكاديمي ػػ. بما يتناسـب ومعايير الجودة الشاممة محميا  وار

ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
صـفات ال يــاسية ايتبنى المكتب خطة لنشر ث افة الجودة داخل الجامعةل واإلشـرات عمـى تطبـــــيق المعـايير والمو   

ـــالة وأهــدات و وف ــا  لر يــة  لوالم ـــررات التــي ت مـــن جــودة المخرجـــات لســة والبــرامم التعميميــةس  الخاصــة بالم   رسـ
ػػجامعة عمر المختار.

  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

 لوتطويرهـا لمـع ال يـام بمراجعتهـا لواإلشرات عمى تنفيـذها لمتابعة الخط  الخاصة ب مان الجودة بالجامعة --11
ػػجة.كمما دعت الحا

ػػ. ونماذج االعتماد والتدقيق لوالتعري  بدليل الجودة لوالتوعية بلهميتها لاالستمرار في نشر ث افة الجودة --22
          إخ ــــاع المنــــاهم والبــــرامم التعميميــــة لممعــــايير والمواصــــفات ال ياســــية الصــــادرة عــــن مركــــز  ــــمان جــــودة  --33

ػػسات التعميم العالي.س  واعتماد م  
ػػلها. م سوالتح لوالحث عمى العمل بها لد من تطبيق خط   مان الجودةك  لمتل ؛رات الميدانيةال يام بالزيا -4
مــن خــبلل طــرح  ليــات  لوت ــديم المســاعدة الفنيــة لتحميــل نتــاام الدراســة الذاتيــة الخاصــة بكــل برنــامم تعميمــي --55

ػػوزيادة ن ا  ال وة. لال ع  ب عمى ن ا م  لمتغ ؛التحسين المستمر
ومكاتــــب الجــــودة بالجامعــــات الوطنيــــة   لســــات التعمــــيم العــــاليس  ركــــز  ــــمان جــــودة واعتمــــاد م  الــــرب  مــــع م  --66

ػػالتي تربطنا بها اتفاقيات تعاون.   لوالعالمية
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
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ػػ::اػاػرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهسّّسإلطصاظاتػاضطتوإلطصاظاتػاضطتوااػػ::رابطًاػرابطًاػ
  العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات

 33  بيةبيةأجهزة الحاسوب المكتأجهزة الحاسوب المكت
 4  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة

 3  ( Data Show )  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي
 4  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات

 33  أثاث مكتبيأثاث مكتبي
 ـــــــــــــــــــــ  هاتف هاتف 

 ـــــــــــــــــــــ  فاكسفاكس
 ـــــــــــــــــــــ  ذكر ذكر تُ تُ أخرى أخرى 

 

ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغػػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغػػػػ  ::خاطدــًاػخاطدــًاػ ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػمػا مػا
ــاهــاوصضغاتوصضغات ــ ػػػ: : ػػذــط ذــط تتووػػ،،ه ــ ػورشػاضطط ــراتػػػػػ––ورشػاضطط ــراتػاضطحاض ــدواتػػػػػ--اضطحاض ــدواتػاضظ ــاضجودةػػػػػػػ--اضظ ــظػب ــؤتطراتػذاتػاضط ش ــاضجودةػػػاضط ــظػب ــؤتطراتػذاتػاضط ش ػػ--اضط

ػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  المتعالمتع  نشطةنشطةاأل األ 
 م2017-2012 24  ورش العمل ورش العمل 

 م2017-2012 3  محاضراتمحاضراتالال
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ندواتندواتالال  

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات

 م2014 2  استبانات  استبانات  
 م2013 2  قواعد البياناتقواعد البيانات

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ذكر   ذكر   تُ تُ أخرى أخرى 
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 اجلامعت املفتىحت  
ػػ::ػػظاتػاضجاططظظاتػاضجاططظبغابغا: : أواًلػأواًلػ

 المفتوحة  الجامعة   اسم الجامعةاسم الجامعة
 ـــــــــــــــــــــ  عدد الكمياتعدد الكميات
 32  عدد الفروععدد الفروع
 16  عدد األقسامعدد األقسام

 28  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 200  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 71446  عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودة  ::ػػثاظغًاثاظغًا

 حسن غبلم  ىعيس.د. أ  اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م 2015يونيو   ميفميفككتاريخ التتاريخ الت

 أستاذ  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 تربية الأصول   صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م2007  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  15  عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع

 eisa.ghlam@ yahoo.com  لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 
 /http://ou.edu.ly/quality-office  رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

ػػ::ػػظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداء: : ػػاًًاثاضثثاضث
ن اســـتحداث قســـم  ـــمان ومراقبـــة الجـــودة لبشـــ للمم20072007لســـنة لســـنة   9090: : د راـــيس الجامعـــة رقـــم ي  صـــدر قـــرار الســـ  

وتحسـين األداء بهدت تطـوير  ؛حددة األهدات والبراممم  بالجامعةل ويعمل المكتب عمى و ع إستراتيجية شاممة و 
  زي ـم دور الجامعـة المتمظـيوتع لوخدمة المجتمع لاألداء األكاديمي واإلداري  من خبلل تطوير لبالجامعة المفتوحة

ػػ. في تح يق أهدات التنمية المستديمة
ػػ
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  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

 .وجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ت  
ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
 .وجدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ت  
  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

ـــــنظم المعتمـــــدة الصـــــادرة بشـــــ --11 ـــــرارات والتعميمـــــات وال ـــــذ ال ـــــوانين وال  ـــــة الجـــــودة لمتابعـــــة تنفي   ن  ـــــمان ومراقب
ػػسات التعميمية .س  بالم  

ػػ. نشر ث افة الجودة والتطوير المستمر والت ويم بين أع اء هياة التدريس والعاممين بالجامعة --22
ػػ. لتح يق الجودة في البرامم التعميمية والتدريسية بالجامعة ؛اقتراح ومتابعة إجراءات التحسين المناسبة --33
 لل ــــمان تح يــــق الجــــودة ؛ها و فــــاق التطــــوير بهــــاإعــــداد ت ــــارير عــــن الجامعــــة مــــن حيــــث برامجهــــا وخــــدمات --44

ػػ. التعميم باالعتماد والجودة في ةوالمشاركة في الم تمرات والندوات المحمية واإلقميمية والدولية ذات العبلق
ػ

ػػػػ::ػػرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهارةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتوػػ::رابطًاػرابطًاػ
ػ

  العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات
 2  جهزة الحاسوب المكتبيةجهزة الحاسوب المكتبيةأأ

 ـــــــــــــــــــــ  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة
 ـــــــــــــــــــــ                     ( Data Show )  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي

 ـــــــــــــــــــــ                     المستنداتالمستندات  آالت تصويرآالت تصوير

  1                      أثاث مكتبيأثاث مكتبي

 1                      هاتفهاتف

 ـــــــــــــــــــــ                     فاكسفاكس

 ـــــــــــــــــــــ                    ذكرذكرتُ تُ أخرى أخرى 

ػ
ػ
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ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػػػػػ::خاطدــًاػخاطدــًاػ ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا اإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا
ػػ--اضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػاضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػػػ--اضظـــدواتػاضظـــدواتػػػػػ--اضطحاضـــراتاضطحاضـــراتػػ--ورشػاضططـــ ػورشػاضططـــ ػػػ::ػػذـــط ذـــط تتووػػ،،هـــاهـــاوصضغاتوصضغات

ػػػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  المتعالمتع  األنشطةاألنشطة
 م2012 2  ورش العمل ورش العمل 

 م2010/2013/2105 4  محاضراتمحاضراتالال

 م2013 1  الندواتالندوات

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات

 م2010/2016/2017 4  ات  ات  استباناستبان

 ـــــــــــــــــــــ   1  قواعد البياناتقواعد البيانات

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ذكر   ذكر   تُ تُ أخرى أخرى 
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 جــامعت بىغاسي
ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظػػ::أواًلػأواًلػ

 جامعة بنغازي   اسم الجامعةاسم الجامعة
 15  عدد الكمياتعدد الكميات
 8  عدد الفروععدد الفروع
 68  عدد األقسامعدد األقسام

 1815  هيئة التدريسهيئة التدريس  عدد أعضاءعدد أعضاء
 4547  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 75556  عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػتقغغمػاألداءػباضجاططظتقغغمػاألداءػباضجاططظووػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػػ::ػػثاظغًاثاظغًا

 عزالدين يونس الدرسيد.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م10/01/2015  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت

 أستاذ مساعد  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 تاري   صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م2005  ودة بالجامعةودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجتاريخ إنشاء مكتب الج
 190      عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع  

  ezeddin.akdeir@uob.edu.ly  لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 
  /http:// qa.uob.edu.ly  رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

ػػ::ػػداءداءرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألػػةةذذظبظب: : ػػاًًاثاضثثاضث
ــعــد مكتــب  ــمان الجــودة وت يــيم األداء أحــد أهــم ركــااز جامعــة بنغــازيل حيــث تلي     س هــذا المكتــــب بنــاء  عمــى س 

لمتعمـــيم  ومتكامـــل   ل بشـــلن إنشـــاء مكتـــب  ـــمان جـــودة مســـت ل  مم20052005لســـنة لســـنة   778778 : قـــرار راـــيس الجامعـــة رقـــم
ـــــالي فــــي الجامعــــة فــــي الجـــــانبين األكــــاديمي والم   ـــــ ســــي  إال أنــــهس  العـ ـــــ ع  لــــم ي فــ             ل دور هــــذا المكـــــتب إال منتصـ

ن تحديد مدير المكتـبل وتم البدء في العمل لل بشمم20082008لسنة لسنة   5858: :     بعد ذلك صدر ال رار رقممم20062006 سنة
 ..  مم20082008//0303//0202رسميـا  بتاري  

mailto:ezeddin.akdeir@uob.edu.ly
mailto:ezeddin.akdeir@uob.edu.ly
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 لواإلداريـة والبحثيـة ميميـةوالتع العمميـة العمميـة وت ـويم تطـوير إلـى بالجامعـة داءاأل وت يـيم الجـودة مكتـب يهـدتو 
ـوأي  وأقسـام كميـات بجميـع الجـودة و ـمان األداء ت ـويم لوحـدات والمشـورة والمتابعـة يالفنـ ت ـديم الـدعم إلـى ا  

 لوالسـمبيات اإليجابيـات وبيـان وتحميمهـال الدراسـات هـذ  نتـاام وتجميـع لالت يـيم الـذاتي دراسـات إلجـراء ؛الجامعـة
 يالـذ االعتمـاد عمـى لمحصـول ؛أساسية كخطوة بالجامعة الوحدات المختمفة أداء تطوير بشلن التوصيات وت ديم

 التعمـيم فـي والمعموماتيـة االتصـاالت ت نيـة ال صـوى مـن واالسـتفادة الجامعـةل فـي واإلدارة التعمـيم جـودة زز  عـي  
 وال يـاداتل ديميـةكااأل ل ـدرات الكـوادر المسـتمرة التنميـة مـع لرةو  متطـ عميـا ودراسـات لالهـادت العممـي والبحـث
 الجهـات والتعـاون مـعل رةو  متطـ ولـوااح نظـم ظـل فـي وث افيـا   ا  يـواجتماع عمميـا   الجـامعي التعمـيم طـبلب وتلهيـل
 لمعـايير وف ـا   لوالمبتكـرين احتـواء الموهـوبين مجـال فـي معتمـدة أكاديميـة بـرامم لبنـاء والبحثيـة والتعميميـة العمميـة
  . المواهب هذ  وتنمية رعاية عمى والعملل الجودة

  ::ػػظظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

ز األكـاديمي فـي العمميـة التعميميـة بالجامعـةل وأنشـطة البحـث العممـي فيهـال وتمبيـة شـرو  المعـايير ي ـتح يق التم  
شــاعة ث افــة الجــودة فــي الكميــات واألقســام بالجامعــةل وصــوال  بهــا إلــى  لســي والبرامجــيس  لبلعتمــاد الم   الدوليــة وار

 . زةي  العربية والعالمية المتم صات الجامعاتم
ػػ::ػػظظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
فـي الجـانبين  أدااهـاورفع مستوى  لورسم الخط  التي ت من استمرارية التطوير لمجامعة لستراتيجياتو ع اإل  

ـــــات لت ييمهـــــا ومراقبتهـــــال واســـــتخدا األكـــــاديمي            م مخرجـــــات الت يـــــيم واإلداريل وتصـــــميم المعـــــايير والبـــــرامم واآللي
  . في تصويب الخط  والموارد

  ::ػػدافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

 : التالية األهدات تح يق عمى نعمل المكتبل ر ية إلي لموصول  
هويتهـا  وتعزيـز ور يتهـال رسـالتها تح يق سياق في ال ادمةل سنوات لمخمس لمجامعة شاممة ستراتيجيةإ و ع --11

 . تنفيذها متابعة برامم وتصميم مميزةلال وقيمتها
 مستوى الجامعة عمى واألكاديمي اإلداري  تنظيمها وتطوير لمراجعة برنامم و ع في الجامعة إدارة مساعدة --22

 . شامل إجرااي ودليل لرقابية و ليات وظيفية وتوصيفات تنظيمية هياكل من لوكمياتها
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لمبـرامم  الدوليـة والمعـايير الحديثـة التصـميمات وفـق لمعـةالجا كميـات مختمـ  فـي لمبيانـات قواعـد إنشـاء --33
 .  التعميمية العممية تطوير يخدم بمال بها اإلدارية والوحدات

وت يـيم  الجـودة ب ـمان  ـةم  المتع المعمومـات كـل ورفـع الجامعـةل موقع عمى وتطويرها المكتب صفحة تحديث --44
  ـمان الجـودة وحـداتو  وأقسـامل مكتـب أع ـاء كـل تـرب  لالصـفحة عبـر ووسـاا  قنـوات وتـوفير بهـال األداء

 .  بينهم فيما التواصل له  يس بما لبالجامعة
 يــــــــــالمحم المسـتوى  عمـى األهميـة ذات االتـــــــــــــالمج فـي يـــــــــــالعمم البحـث نشـا  ويرــــــــــــلتط مــــــــــــبرام عـــــــــو  --55

 االسـتفادة وتح يـق لالبحثـي النشـا  لتنظـيم ؛بحثيـة مجموعـات أو مراكـز تلسـيس عمـى الكميـات ومسـاعدة واإلقميمـيل
 .  منه ال صوى 

مـع  والتجـارب الخبـرات وتبـادل العـاليل التعمـيم فـي لمجـودة الدوليـة المجتمعـات فـي الفاعمـة المشـاركة دعـم --66
 . تصنيفا   األعمى الجامعات في المناظرة المكاتب

 وذلـك م ـر الجامعـةل عمـارإ  ةإعـاد عمميـة فـي البلزمـة االستشـارات مد   ـي  ل لعمـ فريـق يلكتشـ عمـى اإلشـرات --77
عمـى  الحصـول لهـا له  ويسـ توجههـال ويناسـب لالجامعـة رسـالة يح ـق بما لالم ر إعمار إعادة عممية سير ل مان

 .  ولبرامجها لها البلزمة الدولية االعتمادات
 ::ػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاػػرةػضطصاتبػضطانػاضجودةرةػضطصاتبػضطانػاضجودةسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتو: : ػػرابطًارابطًاػ

  العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات
 10  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 1  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة

 DDAATTAA  SSHHOOWW    2) )   أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي
 2  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات

 6  أثاث مكتبيأثاث مكتبي
 2  / فاكس/ فاكسهاتف هاتف 

 ـــــــــــــــــــــ  ذكرذكرتُ تُ أخرى أخرى 

ػػ
ػػ
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ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػػاإلظجــازاتػاإلظجــازاتػ: : خاطدــًاػخاطدــًاػ ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا اضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا
ػػ--اضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػاضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػػػػػ--اضظـــدواتػاضظـــدواتػػػ--اضطحاضـــراتػاضطحاضـــراتػػػػػ––ورشػاضططـــ ػورشػاضططـــ ػػػ::ػػذـــط ذـــط تتووػػ،،هـــاهـــاوصضغاتوصضغات

ػػػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها    بالجودةبالجودة  ةةققم  م  المتعالمتع  األنشطةاألنشطة
 م2017إلى أكتوبر  2016من سبتمبر  6  العمل العمل ورش ورش 

 م2017إلى أكتوبر  2016من سبتمبر  30  محاضراتمحاضراتالال

 م2017إلى أكتوبر  2016من سبتمبر  4  ندواتندواتالال  

 م2017إلى أكتوبر  2016من سبتمبر  1  المؤتمراتالمؤتمرات

 م2017إلى أكتوبر  2016من سبتمبر  6  استبانات  استبانات  

 م2017لى أكتوبر إ 2016من سبتمبر  3  قواعد البياناتقواعد البيانات

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  أخرى ُتذكر   أخرى ُتذكر   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 جامعت صرباتت   
ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظػػ::أواًلػأواًلػ

   صبراتةجامعة   اسم الجامعةاسم الجامعة
 17  عدد الكمياتعدد الكميات
 ـــــــــــــــــــــ  عدد الفروععدد الفروع
 96  عدد األقسامعدد األقسام

 907  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 953  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 16436  عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػ::ػػثاظغًاثاظغًا

ػ

 أكرم عريبي حمب      د.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م07/11/2016  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت

 محا ر  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 هندسةال  صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م01/11/2016  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  17  نسقي الجودة بالكميات والفروعنسقي الجودة بالكميات والفروععدد معدد م

 akram_halap@yahoo.com  لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 
  http://www.sbu.edu.ly/page.php?p=283  رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

ػػ

ػػ::ػػظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػػ::ػػاًًاثثثاضثاض
ـــيم األداء والتطـــوير بجامعـــة صـــبراتة بنـــاء نظـــام  ـــمان جـــودة لمشـــيتـــولى مك   ـــة  و تـــب الجـــودة وت ي ن األكاديمي

م والبحـث العممـي م  غايته تحسين وتطوير األداء األكاديمي واإلداري في مجاالت التعميم والـتع واإلدارية بالجامعةل
يتكـون المكتـب مـن و ة وحياديـة المكتبل ل مان است بللي ؛لرايس الجامعة ة  وخدمة المجتمعل ويتبع المكتب مباشر 

ـــــداخميل قســـــم  ـــــب  الجـــــودةل قســـــم اإلعـــــداد لبلعتمـــــادهـــــ أربعـــــة أقســـــامل ـــــدقيق ال               قســـــم التنظـــــيم لي : قســـــم الت
  . والمحفوظات اإلداري 
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  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

يادة محميا  في نشر ث افة الجودة و مان حصول الجامعة عمى اا    . سي واألكاديميس  العتمادين الم  لر 
ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
توســيع حجــم نشــا  المكتــب وتطــوير  واســتبداله فــي الهيكــل التنظيمــي لمجامعــة مــن مكتــب إلــى إدارة مــن خــبلل   

بكافـة تفعيل كافة أقسامه وتوفير كل متطمبات العمل المطموبةل والعمل عمى توسيع نشـر ث افـة الجـودة واالعتمـاد 
 . الوحدات واألقسام الموجودة بالكميات التابعة لجامعة صبراتة

  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

ػػ. تلسيس نظام فع ال ل مان الجودة بالجامعة --11
نشـــر ث افـــة الجـــودة بـــين عناصـــر الجامعـــة مـــن أع ـــاء هياـــة التـــدريسل واإلداريـــينل والطمبـــةل وكـــذلك جميـــع  --22

 األطرات ذات العبلقة.
يرل والتحســـين المســـتمر انطبلقـــا  مـــن رســـالةل وأهـــدات الجامعـــة اســـتنادا  و ترســي  مبـــادت الت يـــيم الـــذاتي والتطـــ --33

 لمعايير االعتماد.
 تح يق أهدات الجامعة المرتبطة ب مان الجودة واالعتماد. --44
 .تنمية قدرات العاممين بالجامعة وتطوير أدااها بما يتماشى ومعايير الجودة الشاممة --55
سـي والبرامجـي  ـمن الجامعـات س  العمل عمى حصول الجامعة وكافة الفروع التابعـة لهـا عمـى االعتمـاد الم   --66

 .المصنفة عمى الصعيد اإلقميمي والعالمي
 تعزيز ث ة ور ا المستفيدين من خدمات الجامعة التعميميةل واالستشارية. -77
 .ومتطمبات سوق العمل الحتياجاتصية مستجيبة ص  طر بشرية ب درات ومهارات تخأ  تهياة  -88
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
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 ::ػػرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهارةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتوػػ::رابطًاػرابطًاػ

  العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات
 5  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 ـــــــــــــــــــــ                     أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة

 ـــــــــــــــــــــ                     ( Data Show )  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي

 ـــــــــــــــــــــ                     آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات

 4  أثاث مكتبيأثاث مكتبي
 ـــــــــــــــــــــ                     / فاكس/ فاكسهاتف هاتف 

  تانطابع  ذكرذكرتُ تُ أخرى أخرى 
ػػ،،هـاػهـاػقغـغمػاـألداءػضتطبغـقػاضجـودةػباضجاططـظػوصضغاتػػػػػقغـغمػاـألداءػضتطبغـقػاضجـودةػباضجاططـظػوصضغاتػػػػػاإلظجازاتػاضتـمػشـامػبهـاػطصتـبػضـطانػاضجـودةػوتػػػػػػاإلظجازاتػاضتـمػشـامػبهـاػطصتـبػضـطانػاضجـودةػوتػػػػػػ: : خاطدًاػخاطدًاػ

ػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاألػػ--اضطؤتطراتػذاتػاضط شظػباضجودةػاضطؤتطراتػذاتػاضط شظػباضجودةػػػػػ--اضظدواتػاضظدواتػػػػػ--ػػاضطحاضراتاضطحاضراتػػػػ––ورشػاضطط ػورشػاضطط ػ: : ػػذط ذط تتوو
ػػػػػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعا

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  النشاطات المتعالنشاطات المتع
 م12/2016/ 13 -12  2  ورش العمل ورش العمل 

 م 04/04/2017 - 02
 م 22/03/2017  4  المحاضراتالمحاضرات

 م 03/08/2017
 م 27/12/2017
 م 21/02/2018

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  الندواتالندوات  
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات

 م 11/2016/ 28  3  استبانات  استبانات  
 م 12/02/2017

 م 01/01/2017  2  قواعد البياناتقواعد البيانات
 م 01/02/2017

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  أخرى ُتذكر   أخرى ُتذكر   
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 تزاتـــــجامعت مص
ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظػػ::واًلػواًلػأأ

 ةجامعة مصرات  اسم الجامعةاسم الجامعة
 16  عدد الكمياتعدد الكميات
 ـــــــــــــــــــــ  عدد الفروععدد الفروع
 107  عدد األقسامعدد األقسام

  ا  أجنبي  64/   ا  وطني 1050  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 1574  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 16921  عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػ::ػػثاظغًاثاظغًا

 صالح دمحم معيتيقد.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م19/10/2017  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت

 أستاذ مشارك  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 هندسة تصنيع   صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م2006   الجامعةالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بتاريخ إنشاء مكتب الجودة ب
 ا  منس  16  عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع

 saleh.amaitik@eng.misuratau.edu.ly  لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 
 /http://www.misuratau.edu.ly  رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

ػػ::ػػطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءظبذةػرنػطصتبػضظبذةػرنػطصتبػض  ::ػػاًًاثثثاضثاض
حــددة ذات بــرامم وأهــدات م  أساســية لو ــع إســتراتيجية شــاممة و  ة  مكتــب  ــمان الجــودة وت يــيم األداء نــوا  ث ــلمي    

م م  إلـــى تطـــوير وتحســـين األداء األكـــاديمي والمهنـــي بالجامعـــةل وذلـــك فـــي مجـــاالت التعمـــيم والـــتع ىتســـع لوا ـــحة
مـــن رســـالة وأهـــدات  ا  انطبلقـــ ليق الـــداخمي والتطـــوير والتحســـين المســـتمروالبحـــث العممـــيل وترســـي  مبـــادت التـــدق

وتح يــق  لتفعيــل دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع ىإلــ ة  إ ــاف للمعــايير االعتمــاد بالخصــوص ا  واســتناد لالجامعــة
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سـات ذات س  عـن تعميـق العبلقـات العمميـة واإلنسـانية بـين الجامعـة والم   أهدات التنمية الشاممة والمسـتمرةل ف ـبل  
 المحمي والعالمي. يينالعبلقة عمى المستو 

ــتل   لــة قانونــا  بتطــوير ومتابعــة شــ ون الجــودة فــي الجامعــةل م خو  وهــو الجهــة ال م،م،20062006س المكتــب فــي عــام س 
تبــاع إســتراتيجية وطنيــة؛ لتجويــد وت ــويم اصــة فــي الدولــة أهميــة ص  ويــلتي هــذا فــي إطــار استشــعار الجهــات المتخ

ل عميهـا و  ميةل وحاجـة هـذا ال طـاع الحيـوي الـذي هـو األسـاس فـي إعـداد أجيـال المسـت بل التـي ي عـالتعمي ساتناس  م  
 في بناء الت دم واالزدهار لهذا الوطن الحبيب.

  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

طــار  قــيلر  تتبمــور ر يــة مكتــب  ــمان الجــودة بالجامعــة فــي كونــه ترجمــة ح ي يــة لمتطمبــات الت ــدم العممــي وال   وار
ـــةل واالهتمـــام بكفا ـــرامم واألنظمـــة التعميمي ة يـــمرجعـــي وأساســـي فـــي تطبيـــق معـــايير الجـــودة وت يـــيم األداء فـــي الب

 المستويين المحمي والعالمي. ىلتفعيل ودعم قدرتها التنافسية عم ؛المخرجات واألداء التعميمي داخل الجامعة
ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
مـن أجـل  ؛عمى الصعيدين األكاديمي واإلداري عـن طريـق الت يـيم الـذاتي وتصـحيح األخطـاءلتحسين المستمر ا  

 الوصول إلى األهدات.
  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

  يعمل المكتب عمى تح يق جممة من األهدات :   
 لاألكاديميـة واإلداريـةسـة س  متابعة وتنفيذ السياسات العامة لت ـويم األداء و ـمان الجـودة لجميـع وحـدات الم   --11

  س لها.م  والتح لواالقتناع بها لاألهدات لهذ  السياسة جميعد من فهم ك  والتل
لتطـوير  لرات والمسـتجداتو  مراجعة وتحديث إستراتيجية الجامعـة ورسـالتها وغايتهـا األساسـية فـي  ـوء التطـ --22

  وتحديث التعميم الجامعي.
 ـويم األداء و ـمان الجـودة بهـال واإلشـرات عمـى هـذ  الوحـدات مساعدة كميـات الجامعـة فـي إنشـاء وحـدات ت --33
  م لبلعتماد.د  واإلعداد والتجهيز البلزمين لمت  لوت ديم المشورة إلجراء دراسات التدقيق الداخمي لفنيا  

 وبرامجها لوأقسامها لوكمياتها لسةس  اإلعداد والتخطي  لنظم المتابعة والفحص والتدقيق الداخمي ألنشطة الم   --44
  ل ومتابعة التنفيذ.المختمفة األكاديمية واإلدارية

  د منها.ك  والتل للمتابعة الجودة ؛ال يام بزيارات ميدانية لمكميات المختمفة بالجامعة --55
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لتطــوير  ؛تجميــع نتــاام دراســات التــدقيق الــداخمي وتحميمهــال وبيــان الســمبيات واإليجابيــاتل وت ــديم الم ترحــات  --66
           ز جـــــودة ز  عـــــي  الــــذي  للمحصــــول عمـــــى االعتمـــــاد ؛باعتبارهــــا خطـــــوة أساســـــية لبالجامعـــــةأداء الوحــــدات المختمفـــــة 

  التعميم بالجامعة.
مـــن خـــبلل تبـــادل  لوذلـــك لزيـــادة االســـتفادة ؛ســـات التعميميـــة األخـــرى س  ربـــ  المكتـــب بالمكاتـــب المنـــاظرة بالم    --77

  الخبرات معها.
 ؛ســة ولجميــع الوحــدات اإلداريــة بالجامعــةس  يــة التــي تمنحهــا الم  إنشــاء قاعــدة بيانــات لمبــرامم والــدرجات العمم  --88

  إلمكان متابعة تطوير العممية التعميمية.
سـة والطـبلب بلهميـة تطبيـق نظـام  ـمان الجـودة س  غرس الوعي بـين أع ـاء هياـة التـدريس والعـاممين بالم    --99

  . د ة بآليات  مان الجودة واالعتمام  وترسي  المعمومات المتع لواالعتماد
لمتابعــة  ؛ســات التعمــيم العــاليس  ال يــام باالتصــال والتنســيق المباشــر مــع مركــز  ــمان الجــودة واعتمــاد م    --1010

  . عمميات التدقيق الداخمي واالعتماد بلنواعها
  . والمساعدات الت نية والتدريبية لوتوفير األدلة اإلرشادية لنشر ث افة الجودة والتطوير المستمر والت ييم  --1111
  وأنشطة الجودة . عمل ميظيم م تمرات وورش عمل لتنظتن  --1212
  . الة في الم تمرات الدولية وورش العمل المحمية واإلقميميةع  المشاركة الف  --1313

 ::ػػرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهارةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتوػػ::رابطًاػرابطًاػ

  العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات
 16   أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 محدود  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة

 محدود  ( Data Show )  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي
 محدود  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات

 16  أثاث مكتبيأثاث مكتبي
 محدود  هاتفهاتف
 محدود  فاكسفاكس

 انترنت    ذكرذكرتُ تُ أخرى أخرى 
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ــػػػػػػػ::ػػخاطدــًاخاطدــًا ــػػػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا داءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػألألاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا
ــاوصضغاتوصضغات ــاهـ ــ ػػ::ػػذـــط ذـــط تتووػػ،،هـ ــراتػػػػ--ورشػاضططـــ ورشػاضططـ ــراتاضطحاضـ ــدواتػػػػ--اضطحاضـ ــدواتاضظـ ــاضجودةػػػػػ--اضظـ ــظػبـ ــؤتطراتػذاتػاضط شـ ــاضجودةػاضطـ ــظػبـ ــؤتطراتػذاتػاضط شـ ػػ--اضطـ

ػػػػػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  المتعالمتع  األنشطةاألنشطة
 م2015/2016 8  ورش العمل ورش العمل 

 م2015/2017 العديد  محاضراتمحاضراتالال

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  الندواتالندوات  

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات

 ـــــــــــــــــــــ 3  استبانات  استبانات  

 ـــــــــــــــــــــ نجازتحت اإل  قواعد البياناتقواعد البيانات

 م2017/2018 12  معمومات    معمومات    الالنظم نظم 
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 زثــــــــجــامعت س
ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظػػ::ػػأواًلأواًل

 جامعة سرت  الجامعةالجامعةاسم اسم 
 10  عدد الكمياتعدد الكميات
 1  عدد الفروععدد الفروع
 58  عدد األقسامعدد األقسام

 400  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 1300  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 10000  عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظ  ::ػػثاظغًاثاظغًا

 دمحم أحمد  و                    د.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م2014  ميفميفككتتتاريخ التاريخ ال

 أستاذ مساعد  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 ـــــــــــــــــــــ  صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م2005  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  11  عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع

 quality@su.edu.ly  لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 
-https://su.edu.ly/ar/index.php/mission  موقع الجامعة موقع الجامعة رابط المكتب عمى رابط المكتب عمى 

and-objectives  
ػػ::ػػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػػةةظبذظبذ  ::ػػاًًاثثثاضثاض
منهــا  لبالعديــد مــن األنشــطة المكتــب ل ومنــذ افتتاحــه قــاممم20052005  بــدأ العمــل فــي مكتــب الجــودة بالجامعــة ســنة  

قامة المحا رات وغيرها ليات الجامعةوالزيارات الميدانية لكم لإقامة ورش العمل  ؛لنشر ث افة الجودة بالجامعة لوار
تها الجامعـة فـي ن  وتلكيدا  عمى مسيرة التحسين المستمر التي تب لسعيا  لتح يق متطمبات الت دم لبلعتماد األكاديمي

 . هالتتمكن الجامعة من االستمرار في أداء رسالتها وتح يق أهداف ؛تلسيس أر ية صمبة لممست بل
ػػ

mailto:quality@su.edu.ly
mailto:quality@su.edu.ly
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  ::ػػظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

 . المعايير المحمية والعالمية إلى مستوى قي ر  يادة لمر  وال لبلداء الجامعة زي  التم  
ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
ــمــن خــبلل بنــاء نظــام ف ليــادة محميــا  فــي نشــر ث افــة الجــودةر  ال    و ــمان لوت يــيم األداء والتحســين المســتمر لالع 

 . العالميةو وف ا  لممعايير المحمية  لكاديميسي واألس  حصول الجامعة عمى االعتمادين الم  
  ::ػػدافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

 . العبلقة ذوي نشر ث افة الجودة بين أع اء هياة التدريس  والموظفين  والطبلب وجميع األطرات  --11
 . ال ل مان الجودة بالجامعةع  تلسيس نظام ف --22
 . ترسي  مبادت الت ييم الذاتي والتطوير والتحسين المستمر --33
 . تح يق أهدات الجامعة المرتبطة ب مان الجودة واالعتماد -4
 . فة عمى الصعيد اإلقميمي والعالمين  صم  تفعيل الجهود الرامية إلى دخول الجامعة من  من الجامعات ال --55
  . التعميمية واالستشارية تعزيز ث ة ور ا المستفيدين من خدمات الجامعة --66

  ::اػاػرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتوػػ::رابطًاػرابطًاػ
  مالحظاتمالحظات  العددالعدد    التجهيزاتالتجهيزات

  2  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 األحداث خبلل لم رر ضر  تع المكتب  

 م2016سنة  المدينة بها تر  م التي
 ـــــــــــــــــــــ  ةةأجهزة الحاسوب المحمولأجهزة الحاسوب المحمول

 ـــــــــــــــــــــ  ( Data Show )  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي
 1  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات

 4  أثاث مكتبيأثاث مكتبي
 ـــــــــــــــــــــ  هاتف هاتف 
 ـــــــــــــــــــــ  فاكسفاكس

 ـــــــــــــــــــــ  ذكرذكرتُ تُ أخرى أخرى 
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ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػػػػ::خاطدــًاػخاطدــًاػ ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا ضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا
ــاوصضغاتوصضغات ــاه ــ ػػػ::ػػذــط ذــط تتوو،ػ،ػػػه ــ ػورشػاضطط ــدواتػػػػػ--اضطحاضــراتػاضطحاضــراتػػػػػ––ورشػاضطط ــدواتػاضظ ــظػبــاضجودةػػػػػػػ--اضظ ــؤتطراتػذاتػاضط ش ــظػبــاضجودةػػػاضط ــؤتطراتػذاتػاضط ش ػػ--اضط

ػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل

  مالحظات مالحظات   تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها    عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  المتعالمتع  األنشطةاألنشطة
 3  ورش العمل ورش العمل 

7 
 م2013
 م2014

 

 2  المحاضراتالمحاضرات
2 

 م2013
 م2014

 

  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  الندواتالندوات  

  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات

 2  استبانات  استبانات  
2 

 م2013
 م2014

 

  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  قواعد البياناتقواعد البيانات

  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ          أخرى ُتذكرأخرى ُتذكر
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 جــامعت غزيان
ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظ  ::أواًلػأواًلػ

 جامعة غريان   اسم الجامعةاسم الجامعة
 18  عدد الكمياتعدد الكميات
 ـــــــــــــــــــــ  عدد الفروععدد الفروع
 158  عدد األقسامعدد األقسام

  ا  أجنبي 11/  ا  وطني 930   عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 1437  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

  10617  عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظ  ::ػػثاظغًاثاظغًا

 رم ان دمحم بيوضد.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م02/04/2017  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت

 محا ر  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 إدارة أعمال  صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م2008  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  15  كميات والفروعكميات والفروععدد منسقي الجودة بالعدد منسقي الجودة بال

                Rbayood@yahoo.com  البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
 /http://jgu.edu.ly  رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

ػ::ػػػػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػػةةظبذظبذػػ::ػػاًًاثثثاضثاض
يتبـع فنيـا   الميبيـةل مـن مكاتـب  ـمان الجـودة بالجامعـات  مكتب  مان الجودة واالعتماد بجامعـة غريـان كغيـر   

ون   مكتــب وكيــل الشــفيتبــع إداريــا   أمــا ســات التعميميــة والتدريبيــةلس  المركــز الــوطني ل ــمان الجــودة واعتمــاد الم  
ـتل وقـد العممية بالجامعةل وهمـا تحـت إشـرات راـيس الجامعـة س مكتـب  ـمان الجـودة واالعتمـاد بالجامعـة فـي لس 

 : وهي لخط  شممت ثبلث مراحل ىالعمل به بناء  عم تفعيل م  ل وتمم20082008الربع األخير من سنة 
 . كافة كميات الجامعةبإعادة تنظيم المكتبل وتفعيل مكاتب الجودة  --11
 . طار التعري  بمفاهيم أنظمة الجودةإنشر ث افة الجودة من خبلل ع د االجتماعات والم اءاتل في  --22



48 

 

 . إقامة ورش العمل والم تمرات العممية --33
مكتبــا ل وف ــا     1818)) هــيمكاتــب الجــودة بالكميـات التابعــة لجامعــة غريـانل و  جميــع  الجــودة بالجامعـة يتبـع مكتــب  

ل بشلن إعادة تسمية جامعة الجبـل الغربـي مم20172017لسنة لسنة   1919: : ل رار مجمس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 
 . ( جامعة غريان سمى الجديدل وهو )م  بال
م ـــ  إلدارتـــه ومنـــذ تلســـيس مكتـــب الجـــودة بالجا   اجتماعـــا  منـــذ    5151))ل وع ـــد حـــوالي ا  ت ريبـــ مـــدراء مـــدراء   77  ))معـــةل ك 

كمــا قــام بتنظــيم العديــد مــن ورش ل مم20182018//0101//0909 :ل و خرهــا فــيمم20082008//0606//1212 :تلسيســهل كــان أولهــا فــي
وهــو ي ــوم أي ــا  بت ــديم العــون والمســاعدة  لالعمــل والمحا ــرات العمميــة لنشــر ث افــة الجــودة فــي الوســ  الجــامعي

منهـا و ـع ر يـة  لى وله مساهمات أخر  لسي والبرامجيس  مكميات فيما يتعم ق بإنجاز الدراسة الذاتيةل والت ييم الم  ل
والتي  لته االستطبلعية لمكمياتل وكذلك خط  عممهاورسالة وأهدات الجامعةل كما ي دم ت ارير خطية سنوية لزيار 

 ..  مم20172017//20162016 :  خرها في
  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

 . العمميات بالجامعة لجميعأساس التحسين المستمر  ىبناء نظام متكامل ل مان الجودة عم  
ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
خدمة   ؛كافة دارية داخل الجامعةتطوير وتحسين جودة وأداء المعنيين بالعمميات والبرامم التعميمية والبحثية واإل  

 . وغايات المجتمع وتح ي ا  لطموحات للمبياة
  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

 . نشر ث افة الجودة --11
 . مراجعة وتحديث ر ية ورسالة وأهدات الجامعة وكمياتها --22
 . ال ل ب  و مان وتحسين الجودةع  بناء نظام ف ىالعمل عم --33
موحــدات األكاديميــة لداء تنفيــذ ومتابعــة متطمبــات نظــم الجــودة وسياســات تطــوير وتحســين األ ىعمــ اإلشــرات  --44
 .كافة  دارية بالجامعةواإل

 . شرات الفني وت ديم االستشارات في مجال  مان الجودةاإل --55
ػػ. التعاون وتبادل الخبرات مع مكاتب  مان الجودة في الجامعات المناظرة --66
ػػ.  تعميمية والتدريبيةسات الس  التنسيق ورب  الصمة المباشرة مع المركز الوطني ل مان جودة واعتماد الم   --77
  . جراء عمميات الت ييم الداخميار و  لعمميات الدراسة الذاتية لمجامعةبالتمهيد لم يام  --88
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ػ::ػػرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهارةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتوػػ::رابطًاػرابطًاػ
  مالحظاتمالحظات  العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات

 ال يمكـــــن تحديـــــد األعـــــداد بشـــــكل ـــــــــــــــــــــ  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
دقيــــــــقل لعــــــــدم حصــــــــول مكتــــــــب 
الجــودة عمـــي بيانــات دقي ـــة حـــول 

الجــــودة أقســــام  جميــــعاحتياجــــات 
 . بكميات الجامعة

 ـــــــــــــــــــــ  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة
 ـــــــــــــــــــــ    DDAATTAA  SSHHOOWWأجهزة العرض المرئي) أجهزة العرض المرئي) 

 ـــــــــــــــــــــ  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات
 ـــــــــــــــــــــ  أثاث مكتبيأثاث مكتبي

 ـــــــــــــــــــــ  هاتفهاتف
 ـــــــــــــــــــــ  فاكسفاكس

 ـــــــــــــــــــــ  ذكرذكرتُ تُ أخرى أخرى 
ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػػػ: : خاطدــًاػخاطدــًاػ ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا اإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا
ػػ--اضطــؤتطراتػذاتػاضط شــظػبـــاضجودةػػػاضطــؤتطراتػذاتػاضط شــظػبـــاضجودةػػػػػػػ--اضظــدواتػػاضظــدواتػػػػػػ--اضطحاضـــراتػاضطحاضـــراتػػػػػ––اضططــ ػػاضططــ ػػورشػورشػ: : ذــط ػذــط ػتتووػػ،،هــاػهــاػوصضغاتوصضغات

ػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةالمتعمقالمتعمق  األنشطةاألنشطة

  ورش العمل ورش العمل 
 مدير مكتب الجودةفيها شارك حيث 

 . بح ورهال وليس بتنظيمها

 
3 

 م30/04/2017
 م12/12/2017
 م01/2018/ 11

 محاضراتمحاضراتالال
سات س  التي أل اها مدير مكتب الجودة في بعض الم  وهي 

 . التعميمية بهدت تحسين جودة العممية التعميمية بها

 م06/04/2017 3
 م13/04/2017
 م27/04/2017

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  الندواتالندوات  
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات

 لم يتم اعتمادها من مجمس الجامعة 1  استبانات  استبانات  
 ـــــــــــــــــــــ 1  قواعد البياناتقواعد البيانات

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  أخرى ُتذكر    أخرى ُتذكر    
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  اإلسالميت اجلامعت األمسزيت
ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظػػ::أواًلػأواًلػ

 اإلسبلمية الجامعة األسمرية  اسم الجامعةاسم الجامعة
 20  الكمياتالكميات  عددعدد

 ـــــــــــــــــــــ  عدد الفروععدد الفروع
 132  عدد األقسامعدد األقسام

 1016  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 886  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 14100   عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػ::ػػثاظغًاثاظغًا

ػػ::ػػػػرنػطصتبػضطانػػاضجودةػوتقغغمػاألداءرنػطصتبػضطانػػاضجودةػوتقغغمػاألداءػػةةظبذظبذ  ::ػػاًًاثثثاضثاض
             هــو أحــد المكاتــب الفنيــة بالجامعــة األســمريةل التــابع لوكيــل الجامعــة لمشــ ون العمميــةل أ نشــ  بنــاء  عمــى ال ــرار  
            "لا  ســــاب  لمجامعــــة الشــــعبيةأمــــين المجنــــة  : راــــيس الجامعــــة " دي  عــــن الســــ ل الصــــادرمم20072007لســــنة لســــنة   4343: :  رقــــم

 .  مم20072007//0099//1616: :  بتاري 
 . لممكتب ر يته ورسالته وأهدافه التي يسعى إلى تح ي هال وفق ما سيلتي بيانه فيما بعد --

 المغربي مصباح دمحم د.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م04/11/2013  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت

 أستاذ مساعد  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 : نحو وصرت لغة عربية  صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م16/09/2017  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  18  عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع

 Mhhhm55@yaoo.Com  البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
 http://www.asmarya.edu.ly/ara  لجامعة لجامعة اارابط المكتب عمى موقع رابط المكتب عمى موقع 

mailto:Mhhhm55@yaoo.Com
mailto:Mhhhm55@yaoo.Com
http://www.asmarya.edu.ly/ara
http://www.asmarya.edu.ly/ara
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ــــلـــه مهامــــه التــــي ي ـــوم بهــــا بحســــب مـــا ن --         اح وال ــــرارات المنظمــــة لعممـــهل ولــــه عديــــد األنشــــطة ت عميــــه المـــواص 
 . والبرامم واألعمال

  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

قميمي ودولي    . جودة عالية متميزةل وتطوير وتحسين تم ااي مستمرل واعتماد محمي وار
ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
  .  ع مكونات منظومة التعميم واإلدارة بالجامعة األسمريةإنشاء وتفعيل نظم  مان الجودة في جمي  --11
داراتها والمراكز بها عمى تطبيق معايير  مان الجودة في جميع المجاالتل طب ػػ--22  ا  مساعدة كميات الجامعة وار

ػػ. ليلممعايير المحمية والعالميةل وبما يتفق مع رسالة الجامعةل ومن ثم تلهيمها لبلعتماد المحمي واإلقميمي والدو 
  ::ػػدافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

: خـريجينل وبحـوثل  مـن الحفاظ عمى ث ة المجتمع في جميع مخرجات منظومـة التعمـيم بالجامعـة األسـمرية --11
 . وخدمات مهنيةل ومجتمعيةل تتفق مع المعايير الوطنية واإلقميمية والدولية

مـــع األكـــاديمي واإلداري والطبلبـــي فـــي الجامعـــة الـــوعي بـــين المجت خمـــق لغـــة مشـــتركة لمفهـــوم الجـــودة ونشـــر --22
 . لمجودة واالعتماد األسمرية؛ وصوال  

 . الة في مجال ت ويم األداء والجودة واالعتمادع  دربة وفم  بناء كوادر أكاديمية  --33
 . عتمادلممراجعة الداخمية والخارجيةل وتطبيق نظم الجودة واال ي الت ويم الذاتي لؤلداء الجامعي َمْدخبل  ن  تب --44
 . مة التعميم بالجامعةو عمى إنشاء قاعدة بيانات متكاممةل تشمل جميع نواحي منظ لالعم --55
 سات الجامعة .س  إنشاء وتدعيم وحدات ت ويم األداء والجودة الداخمية بم    --66
ــــــة ومخرجاتهــــــا --77 ــــــة التعميمي ــــــاس م شــــــرات األداء لمــــــدخبلت العممي ــــــة مــــــن خــــــبلل قي ــــــة التعميمي ــــــويم العممي                             ت 

 . " ... -الخريجون  –الطبلب  –العاممون  –هياة التدريس  : " بالجامعة
نشر ث افة الت ويم بين أع اء هياة التدريس وطبلب الجامعة من خبلل تنظـيم حم ـات الن ـاش وورش العمـل  --88

 . بت ويم األداء الجامعي و مان الجودة ىالتي ت عن لوالدورات التدريبية
 ـــدمها الجامعـــةل وت ـــديم الم ترحـــات ت  تحديـــد جوانـــب ال ـــوة وال ـــع  فـــي اإلمكانـــات والبـــرامم الدراســـية التـــي  --99

 . وتحديد اإلمكانات البلزمة لها لوو ع خط  العمل بتوقيتات ومس وليات لعميها مبغلمت ؛والوساال المناسبة
ز بـــين خريجـــي ي ــجيهــا إلـــى مســـتوى متممتابعــة تطـــوير كميــات الجامعـــة لبرامجهـــا ولوااحهــا؛ لموصـــول بخري --1010

             ا  الكميــــات المنــــاظرة فــــي الجامعــــات األخــــرىل وبمــــا يح ــــق لهــــم ال ــــدرة التنافســــية العاليــــة فــــي ســــوق العمــــل محميــــ
قميمي  .ا  ودولي ا  وار
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نها التـي تهـتم بت ـويم الجـودة و ـما لالعمل عمى إيجاد قنوات اتصال وتواصل مع الهياات ال ومية والدولية --1111
 . ر من أداء العممية التعميمية بالجامعةو  طي  في التعميم الجامعي؛ لتبادل الخبرة بما 

هم فــي تطبيــق  ليــات  ــمان الجــودة الداخميــة والنمــو المهنــي اســت  اإلعــداد والمتابعــة لمبــرامم التدريبيــة التــي  --1122
 يـــــــــرات الدراسيةل وفر  امم والم ألع اء هياة التدريسل وبصفة خاصة برامم التدريب عمى استكمال ممفات البر 

 . رة في العممية التعميميةو  استخدام اإلنترنت والتكنولوجيا المتط
ػػ::ػػاإلطصاظاتػاضطتوّسرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهااإلطصاظاتػاضطتوّسرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاػػ::رابطًاػرابطًاػ

 العدد  التجهيزاتالتجهيزات
 18  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 1  ةةأجهزة الحاسوب المحمولأجهزة الحاسوب المحمول

 ـــــــــــــــــــــ  ((  DDaattaa  SShhooww  ))  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي
 18  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات

 18  أثاث مكتبيأثاث مكتبي
 ـــــــــــــــــــــ  هاتفهاتف

 ـــــــــــــــــــــ  فاكسفاكس

 ـــــــــــــــــــــ  أخرى ُتذكرأخرى ُتذكر

طبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػاــألداءػضتػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػاــألداءػضتػػػ::خاطدــًاػخاطدــًاػ
ػػ--اضطــؤتطراتػذاتػاضط شــظػبــاضجودةػػاضطــؤتطراتػذاتػاضط شــظػبــاضجودةػػػػػػ--اضظــدواتػاضظــدواتػػػػػ--اضطحاضــراتػاضطحاضــراتػػػػػ––ورشػاضططــ ورشػاضططــ ػػ::ػػذــط ذــط تتووػػ،،هــاهــاوصضغاتوصضغات

 ػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةالمتعمقالمتعمق  األنشطةاألنشطة
 م2018 – 2014 10  ورش العمل ورش العمل 

 م2017 – 2014 4  محاضراتمحاضراتالال
 م2017 – 2014 3  ندواتندواتالال  

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  استبانات  استبانات  
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  قواعد البياناتقواعد البيانات

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ذكر    ذكر    تُ تُ أخرى أخرى 
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 جــامعت سبها
ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظػػ::أواًلػأواًلػ

 جامعة سبها  اسم الجامعةاسم الجامعة
 19  عدد الكمياتعدد الكميات

 1  عدد الفروععدد الفروع    
 90  عدد األقسامعدد األقسام

 1120  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 1886  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 24500  عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػ::ػػثاظغًاثاظغًا

 د. أبوبكر إبراهيم دمحمأ.  ةةاسم مدير مكتب الجوداسم مدير مكتب الجود
 م2010  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت

 أستاذ  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 زراعة األنسجة النباتية  صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م2004  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
  منسق 113   عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع

 ou@yaoo.comabuab  لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 
 www.sebhau.lylqp  رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

ػػ::ػػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػػةةظبذظبذػػ::ػػاًًاثثثاضثاض
 . يعمل عمى تحسين األداء واالرت اء به و مان نوعية مخرجات التعميمل بالجامعة داءاأل ت ييم مكتب ستحدثا  
  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

يادة في تطوير الجامعة والوصول بها إلى االعتماد البرامجي والم      . سيس  الر 
ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
 . لوصول بالجامعة إلى أعمى المستويات في المجاالت العمميةا  
ػػ

mailto:abuabou@yaoo.com
mailto:abuabou@yaoo.com
http://www.sebhau.lylqp/
http://www.sebhau.lylqp/
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  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

 ا  . ي  تعميم الجامعي ومزانشر الوعي بلهمية ال --11
 ت ديم االستشارات في مجال اختصاصه لممس ولين بالجامعة . --22
 الوقوت عمى الواقع الفعمي لؤلداء العممي واإلداري . --33
 إعداد ونشر البيانات والمعمومات حول  مان الجودة بالجامعة . --44
 و ع منهجية لمت ويم والتحسين المستمر لمجودة بالجامعة .  --55
ػػ::ػػرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهارةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاسّّساإلطصاظاتػاضطتواإلطصاظاتػاضطتو: : ابطًاػابطًاػرر

  العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات
 3  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 ـــــــــــــــــــــ                     أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة

 ـــــــــــــــــــــ                     ((  DDaattaa  SShhooww  ))  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي

 1  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات
  5  أثاث مكتبيأثاث مكتبي

 ـــــــــــــــــــــ                     هاتفهاتف

 ـــــــــــــــــــــ                     فاكسفاكس

 ـــــــــــــــــــــ                     أخرى ُتذكرأخرى ُتذكر

ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
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ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــوػػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــوػػػػػػ::خاطدــًاػخاطدــًاػ ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػدةػوتقغــغمػا دةػوتقغــغمػا
ػػ--اضطـــؤتطراتػذاتػاضط شــظػبـــاضجودةػػاضطـــؤتطراتػذاتػاضط شــظػبـــاضجودةػػػػػػ--اضظــدواتػػاضظــدواتػػػػػػ--اضطحاضـــراتػاضطحاضـــراتػػػػػ––ورشػاضططــ ػورشػاضططــ ػ: : ػػذـــط ذـــط تتووػػ،،هــاػهــاػوصضغاتوصضغات

ػػػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها    بالجودةبالجودة  ةةالمتعمقالمتعمق  األنشطةاألنشطة
 م2017 5  ورش العمل ورش العمل 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  محاضراتمحاضراتالال

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ندواتندواتالال  

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات

 م2016/2017 5  استبانات  استبانات  

 ـــــــــــــــــــــ من خبلل الموقع  قواعد البياناتقواعد البيانات

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ذكر    ذكر    تُ تُ أخرى أخرى 
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 جامعت الشوتان  
ػػ::بغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظػػ::أواًلػأواًلػ

 جامعة الزنتان   اسم الجامعةاسم الجامعة
 21  عدد الكمياتعدد الكميات
 3  عدد الفروععدد الفروع
 ـــــــــــــــــــــ  عدد األقسامعدد األقسام

 852  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس  
 1917  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 7390  عدد الطالبعدد الطالب
ػػ::ػػطصتبػضطانػاضجودةػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظطصتبػضطانػاضجودةػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػبغاظاتبغاظاتػػ::ػػثاظغًاثاظغًا

 عبدالعزيز زهمول ال اوي د.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م18/08/2015  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت

 محا ر   الدرجة العمميةالدرجة العممية
 التربية الم ارنة واإلدارة التعميمية   صصص  ص  مجال التخمجال التخ

  م2009  تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  24  ميات والفروعميات والفروععدد منسقي الجودة بالكعدد منسقي الجودة بالك

 abdelazizzhmol@gmail.com  البريد اإللكتروني البريد اإللكتروني 
 تحت اإلنجاز   رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

ػػ::ػػظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػػ::ثاضثًاػثاضثًاػ
لة قانونا  بتطوير ومتابعة ش ون الجودة في الجامعةل ويلتي و خ  ل وهو الجهة الممم20092009س المكتب في عام س  تل  

سـاتنا س  تبـاع إسـتراتيجية وطنيـةل لتجويـد وت ـويم م  اصة في الدولـة أهميـة ص  هذا في إطار استشعار الجهات المتخ
 ل عميهــا فــي بنــاءو  التعميميــةل وحاجــة هــذا ال طــاع الحيــوي الــذي هــو األســاس فــي إعــداد أجيــال المســت بل التــي ي عــ

     .لهذا الوطن الحبيب الت دم واالزدهار
ػػ
ػػ

mailto:abdelazizzhmol@gmail.com
mailto:abdelazizzhmol@gmail.com
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  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

طــار مرجعــي وأساســي فــي ر  تبمــور ر يــة المكتــب فــي كونــه ترجمــة ح ي يــة لمتطمبــات الت ــدم العممــي والت   قــيل وار
واألداء التعميمـي ة المخرجـات يـتطبيق معايير الجودة وت ييم األداء في البرامم واألنظمة التعميميـةل واالهتمـام بكفا

  . داخل الجامعة لتفعيل ودعم قدرتها التنافسية عمى المستويين المحمي والعالمي
ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
ذات بــرامم وأهــدات  لحــددةم  لو ــع إســتراتيجية شــاممة و أساســية  ة  مثــل مكتــب  ــمان الجــودة وت يــيم األداء نــوا ي    

م م  ير وتحســين األداء األكــاديمي والمهنــي بالجامعــةل وذلــك فــي مجــاالت التعمــيم والــتعإلــى تطــو  ىويســع لوا ــحة
ـــدقيق الـــداخمي والتطـــوير والتحســـين المســـتمر انطبلق ـــا مـــن رســـالة وأهـــدات  والبحـــث العممـــيل وترســـي  مبـــادت الت

وتح يــق  لمجتمــعفــي خدمــة ال إلــى تفعيــل دور الجامعــة ة  اســتنادا  لمعــايير االعتمــاد بالخصــوصل إ ــافو  لالجامعــة
سـات ذات س  العمميـة واإلنسـانية بـين الجامعـة والم   العبلقـات عـن تعميـق أهدات التنمية الشاممة والمسـتمرةل ف ـبل  
 .   العبلقة عمى المستوى المحمي والعالمي

  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

 ؛رات والمســـتجداتو  فـــي  ـــوء التطـــ لوغايتهـــا األساســـية لورســـالتها لمراجعـــة وتحـــديث إســـتراتيجية الجامعـــة --11
 . لتطوير وتحديث التعميم الجامعي

لمتابعـــة  ؛ســـات التعمـــيم العـــاليس  ال يـــام باالتصـــال والتنســـيق المســـتمر مـــع مركـــز  ـــمان الجـــودة واعتمـــاد م   --22
 . عمميات التدقيق الداخمي واالعتماد بلنواعها

 . د منهاك  تابعة الجودة والتللم ؛ال يام بزيارات ميدانية لمكميات المختمفة بالجامعة --33
 . والمساعدات الت نية والتدريبية لاألدلة اإلرشادية وتوفير لنشر ث افة الجودة والتطوير المستمر والت ييم --44
مساعدة كميـات الجامعـة فـي إنشـاء وحـدات ت ـويم األداء و ـمان الجـودة بهـال واإلشـرات عمـى هـذ  الوحـدات  --55
 . م لبلعتمادد  واإلعداد والتجهيز البلزمين لمت  لدراسات التدقيق الداخمي وت ديم المشورة إلجراء لفني ا

وذلر  لزيرادة االتررت ادة مرت خردل تبررادل  ؛ترات التعليميرة ارخررا ت  ابر  المتترب بالمتاترب المنرراااة بالم  --66

 . الخباات معها

بيـق نظـام  ـمان الجـودة سـة والطـبلب بلهميـة تطس  غرس الوعي بـين أع ـاء هياـة التـدريس والعـاممين بالم   --77
 . المتعم ة بآليات  مان الجودة واالعتمادوترسي  المعمومات  لواالعتماد
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ســة وكمياتهــا وأقســامها وبرامجهــا س  اإلعـداد والتخطــي  لــنظم المتابعــة والفحــص والتــدقيق الـداخمي ألنشــطة الم   --88
 . المختمفة األكاديمية واإلداريةل ومتابعة التنفيذ

 لســة األكاديميــة واإلداريــةس  لسياســات العامــة لت ــويم األداء و ــمان الجــودة لجميــع وحــدات الم  متابعــة تنفيــذ ا --99
 . س لهام  والتح لواالقتناع بها لاألهدات لهذ  السياسة كلد من فهم ك  والتل
 . تنظيم الم تمرات وورش العمل لتنظيم أنشطة الجودة --1010
  . ةمحمية واإلقميميالعمل ال الة في الم تمرات الدولية وورشع  المشاركة الف --1111

ػػ::ػػاإلطصاظاتػاضطتوّسرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهااإلطصاظاتػاضطتوّسرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاػػ::رابطًاػرابطًاػ
 العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات

   أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة ر اإلمكاناتف  عدم تو 

  ((  DDaattaa  SShhooww  ))  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي
  تنداتتنداتآالت تصوير المسآالت تصوير المس
  أثاث مكتبيأثاث مكتبي

  هاتفهاتف
  فاكسفاكس

  أخرى ُتذكرأخرى ُتذكر
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
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ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػػػػػػ::خاطدــًاخاطدــًا ــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػػػػاإلظج ــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا اإلظج
ػػ--اضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػاضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػػػػػ--اضظـــدواتػاضظـــدواتػػػػػ--اضطحاضـــراتػاضطحاضـــراتػػػػػ––ورشػاضططـــ ورشػاضططـــ ػػ::ػػذـــط ذـــط تتووػػ،،هـــاهـــاوصضغاتوصضغات

ػػػػ::ػػاضبغاظاتػوزغرعااضبغاظاتػوزغرعاػػشواردشواردػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها      بالجودةبالجودة  ةةققم  م  المتعالمتع  األنشطةاألنشطة
 م 15/04/2017 -14  1  ورش العمل ورش العمل 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  محاضراتمحاضراتالال
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ندواتندواتالال  

  المؤتمراتالمؤتمرات
 . جييالتربية تلجامعة بكمية ن الم تمر األول كان تنظيم اإحيث    

الدولي عربي حين أن الم تمر الثاني كان مشاركة في الم تمر الفي 
 .السابع ل مان جودة التعميم العالي

  
2 

 م 12/03/2017 -11 
 م2017

 ـــــــــــــــــــــ 1  استبانات  استبانات  
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  قواعد البياناتقواعد البيانات

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  كر    كر    ذذتُ تُ أخرى أخرى 
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 جامعت الىجم الساطع  
ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظػػ::أواًلػأواًلػ

 جامعة النجم الساطع    اسم الجامعةاسم الجامعة
 3  عدد الكمياتعدد الكميات
 ـــــــــــــــــــــ  عدد الفروععدد الفروع
 14  عدد األقسامعدد األقسام

 39  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
 447  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

 3000  طالبطالبعدد العدد ال
ػػ::ػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػ::ػػثاظغًاثاظغًا

 دمحم منصور الزناتي أ.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة
 م2017فبراير   ميفميفككتاريخ التتاريخ الت

  مساعد محا ر  الدرجة العمميةالدرجة العممية
 عموم سياسية   صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م2016سبتمبر   تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  17   الجودة بالكميات والفروعالجودة بالكميات والفروععدد منسقي عدد منسقي 

 mohmmadmansur645@gmail.com  البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني
 تحت اإلنجاز   رابط المكتب عمى موقع الجامعةرابط المكتب عمى موقع الجامعة

ػػ::ػػظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػػ::ثاضثًاػثاضثًاػ
 : تيلآل ان المكتب يتكون وف   إف لدارة الجامعةإعتمد من م  ال لى الهيكل التنظيميإباإلشارة   
 . داءمدير مكتب الجودة وت ييم األ --11
 . لى مهام وحدة البريد والمحفوظاتإباإل افة  لمارس مهامهات   ل: به موظفة واحدة سكرتير مدير المكتب --22
 . : لم يتم تنسيب موظفين لهذ  الوحدة وحدة البريد والمحفوظات --33
وراــيس وحــدة  لوهــم راــيس ال ســم لفينظ  مــو  ثبلثــةثبلثــةوبــه  : قســم تصــديق المــ هبلت العمميــة ومتابعــة الخــريجين --44

 . ورايس وحدة متابعة الخريجين لتصديق الم هبلت العممية

mailto:mohmmadmansur645@gmail.com
mailto:mohmmadmansur645@gmail.com
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 . وتكمي  رايس لهذا ال سم لتم تفعيمه حديثا   : قسم نشر ث افة الجودة والمعمومات والتلهيل --55
 . وتكمي  رايس لهذا ال سم لتم تفعيمه حديثا  :  ميقسم التدقيق الداخ --66
  ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--

ـــة أوبمـــا  لدارةإســـتراتيجي فـــوق مســـتوى ن التخطـــي  اإلأيـــرى عممـــاء التخطـــي  الحـــديث    ركـــااز  ىحـــدإن الر ي
ء التخطـي  غيـر ن المكتـب مـن وجهـة نظـر عممـاإفـ ؛ومكتب الجودة أقل من مسـتوى إدارة لستراتيجيالتخطي  اإل

ســتراتيجية تنبثــق مــن الخطــة اإل لفيكتفــي برســالة يح  هــا عــن طريــق خطــ  تشــغيمية ســنويةل معنــي بإعــداد ر يــة
  .. لمجامعة

ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
 وتحفيــز الكــوادر لوبنــاء الشــراكة مــع هياــات االعتمــاد لرااــد محميــا  فــي أســموب الت يــيم والتــدقيق واقتــراح المعــايير  

 . اإلدارية والفنية والتدريسية بالجامعة
  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

 : تيمن أجمها المكتب في اآلأ نش  تكمن األهدات التي   
 . نشر ث افة الجودة  --11
 . سيس  لمحصول عمى االعتماد البرامجي والم   ؛كاديمية بالجامعةتلهيل الوحدات اإلدارية واأل --22
 . اات االعتماد ذات العبلقةرب  الجامعة بهي --33
 . الت ييم والتدقيق المستمر عمى الوحدات اإلدارية واألكاديمية بالجامعة --44
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
ػػ
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ػػ::ػػاإلطصاظاتػاضطتوّسرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهااإلطصاظاتػاضطتوّسرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاػػػػ::رابطًاػرابطًاػ
 العددالعدد  التجهيزاتالتجهيزات

 2  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 ـــــــــــــــــــــ  المحمولةالمحمولةأجهزة الحاسوب أجهزة الحاسوب 

 ـــــــــــــــــــــ  ((  DDaattaa  SShhooww  ))  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي

 1  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات
 3  أثاث مكتبيأثاث مكتبي

 1    هاتفهاتف
 ـــــــــــــــــــــ  فاكسفاكس

 1  آلة تجميد آلة تجميد 
 2  طابعة طابعة 

ػػ

ــػػػػػػػ::خاطدــًاػخاطدــًاػ ــألداءػضتطبغ ــػػػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا ــألداءػضتطبغ قػاضجــودةػباضجاططــظػػقػاضجــودةػباضجاططــظػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا
ػػ--اضطــؤتطراتػذاتػاضط شــظػبــاضجودةػػػػاضطــؤتطراتػذاتػاضط شــظػبــاضجودةػػػػػػػػ--اضظــدواتػػاضظــدواتػػػػػػ--اضطحاضــراتػػاضطحاضــراتػػػػػػ––ورشػاضططــ ػورشػاضططــ ػػػػػ::ػػذــط ػذــط ػتتووػػ،،هــاهــاوصضغاتوصضغات

ػػػػػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  المتعالمتع  األنشطةاألنشطة
 م2017 3  ورش العمل ورش العمل 

 م2017 4  محاضراتمحاضراتالال
 م2017  ـــــــــــــــــــــ  ندواتندواتالال  

  م2017 ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات
  5  استبانات  استبانات  

 نموذج التدقيق المفاج  
 

م2017  
  

  قواعد البياناتقواعد البيانات
 والتلهيــلتــم تفعيــل قســم نشــر ث افــة الجــودة والمعمومــات 

نشاء عـدد كبيـر مـن قواعـد البيانـات إومن مهامه  لاث  حدي
  . عن طريق وحدة المعمومات بال سم

 م7102 1  دورة تدريبية عن التدقيقدورة تدريبية عن التدقيق
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 جامعت بىي وليذ  
ػػ::ػػبغاظاتػاضجاططظبغاظاتػاضجاططظػػ::أواًلػأواًلػ

 وليد   يجامعة بن   اسم الجامعةاسم الجامعة
 10  عدد الكمياتعدد الكميات
 2  عدد الفروععدد الفروع
 78  عدد األقسامعدد األقسام

 778  عدد أعضاء هيئة التدريسعدد أعضاء هيئة التدريس
  407  فينفينظ  ظ  عدد المو عدد المو 

  9297  عدد الطالبعدد الطالب

ػػ::ػػوتقغغمػاألداءػباضجاططظوتقغغمػاألداءػباضجاططظػػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػبغاظاتػطصتبػضطانػاضجودةػػػ::ػػثاظغًاثاظغًا
 فرج عمر موسىأ.   اسم مدير مكتب الجودةاسم مدير مكتب الجودة

 م02/10/2017  ميفميفككتاريخ التتاريخ الت
 مساعد محا ر  الدرجة العمميةالدرجة العممية

 اإلدارة التعميمية والتخطي  التربوي   صصص  ص  مجال التخمجال التخ

 م2016يناير   تاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعةتاريخ إنشاء مكتب الجودة بالجامعة
 ا  منس  12  عدد منسقي الجودة بالكميات والفروععدد منسقي الجودة بالكميات والفروع

 farag692002@yahoo.com  لكترونيلكترونيالبريد اإل البريد اإل 

  http://bwu.edu.ly/quality.html  رابط المكتب عمى موقع الجامعة رابط المكتب عمى موقع الجامعة 

ػػ::ػػظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءظبذةػرنػطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداء  ::ثاضثًاػثاضثًاػ
جــودة بالجامعــة والكميــات والفــروع التابعــة لهــا مــن يعمــل مكتــب  ــمان الجــودة وت يــيم األداء عمــى نشــر ث افــة ال  

وت يـيم أداء العمـل اإلداري واألكـاديمي فـي األقسـام  للمعايير الجـودة وم شـراتها وشـواهدها   اوف لخبلل أداء العمل
 . والكميات واإلدارات والمكاتب

ػػ

mailto:farag692002@yahoo.com
mailto:farag692002@yahoo.com
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ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرؤغاضرؤغػػ--
 . الم دمة ا فيلتكون جامعتن ؛داء متميزأجودة عالية و    
ػػ::ظػظػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرداضاضرداضػػ--
 ا  فـالجودة قبـل أن تكـون معـايير  ليتبنا  كل المستفيدين من الجامعـة ا  نطمح إلى أن نجعل من ث افة الجودة سموك  

ورحمــة ال تنتهــي فــي ســبيل و ــع جامعتنــا فــي مصــات  لســةس  خــبلص لمم  ار و  لت ــان لمعمــلإفهــي  لواجــب تطبي هــا
وتح ـق أهـدات  لونحرص عمى أن تكون مخرجات جامعتنـا تمبـي طموحـات المسـتفيدين منهـا ل دمةالجامعات المت

 . هااإنشا
  :: دافدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعاألعػػ--

 لسـة األكاديميـة واإلداريـةس  متابعة وتنفيذ السياسيات العامة لت ييم األداء و مان الجـودة لجميـع وحـدات الم   --11
 . س لهام  لهذ  السياسة واالقتناع بها والتح د من فهم جميع األهداتك  والتل

 ؛فـــي  ـــوء التطـــورات والمســـتجدات لوغايتهـــا األساســـية لورســـالتها لســـةس  ســـتراتيجية الم  إمراجعـــة وتحـــديث  --22
 ة .يلتطوير وتحديث العممية التعميم

  الوحــدات واإلشـرات عمــى هــذ لمسـاعدة كميــات الجامعــة فـي إنشــاء وحــدات ت يــيم األداء و ـمان الجــودة بهــا --33
 . م لبلعتمادد  لبلزمين لمت اواإلعداد والتجهيز  لوت ديم المشورة إلجراء دراسات الت ييم الذاتي ا لفني
ســة وكمياتهـــا وأقســـامها وبرامجهـــا س  ألنشـــطة الم   اإلعــداد والتخطـــي  لـــنظم المتابعـــة والفحــص والت يـــيم الـــذاتي --44

عمـى حـدةل وفـي مرافـق  صـد جوانـب ال صـور فـي الكميـات كـبل  المختمفة األكاديمية واإلداريةل من خبلل متابعـة ور 
ــــبل إصــــبلح ومعالجــــة ال صــــورس  الم   داراتهــــا المختمفــــة كافــــةل وت ــــديم ت ريــــر يشــــتمل عمــــى مبلحظاتهــــا وس               ســــة وار
 . شار إليهم  ال
ميا المختمفة لال يام بزيارات ميدانية لمكميات الجامعية --55  د من  مان الجودة .ك  لمتل ؛أو األقسام في المعاهد الع 
أداء  تجميع نتـاام دراسـات الت يـيم الـذاتي وتحميمهـال وبيـان السـمبيات واإليجابيـاتل وت ـديم الم ترحـات لتطـوير --66

ز جــودة التعمــيم فــي ز  الــذي يعــ لســة التعميميــة كخطــوة أساســية لمحصــول عمــى االعتمــادس  الوحــدات المختمفــة بالم  
نشــاء قال و ســة التعميميــةس  الم   ســةل ولجميــع الوحــدات س  عــدة بيانــات لمبــرامم والــدرجات العمميــة التــي تمنحهــا الم  ار

 . إلمكان متابعة تطوير العممية التعميمية ؛سة التعميميةس  اإلدارية بالم  
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 ـــة بآليـــات  ـــمان الجـــودة واالعتمـــاد؛ لتلصـــيل الـــوعي بـــين أع ـــاء هياـــة التـــدريس م  نشـــر المعمومـــات المتع --77
التواصــل مــع المكاتــب المنــاظرة ل و والطــبلب بلهميــة تطبيــق نظــام  ــمان الجــودة واالعتمــادســة س  والعــاممين بالم  

 لبلستفادة وتبادل الخبرات معها . ؛سات التعميمية األخرى س  بالم  
ســات التعميميــة لمتابعــة عمميــات س  ال يــام باالتصــال والتنســيق المباشــر مــع مركــز  ــمان جــودة واعتمــاد الم   --88

 نواعها .الت ييم واالعتماد بل
ا اإليجابيــات والســمبيات الناتجــة عــن ن  ســة مت ــمس  ي ــوم مكتــب الجــودة وت يــيم األداء بت ــديم ت ريــر لــرايس الم   --99

 سات التعميمية .س  سل نسخة منه لمركز  مان جودة واعتماد الم  ر  التدقيق الداخمي والخارجيل وت
 . ها لبلعتماد ومتابعتها ة بجودة التعميم الجامعيل وعر م  اقتراح المعايير المتع --1010
ــيم الجــامعي --1111 والمنــاهم ل والمرتبطــة باألســتاذ الجــامعي لاقتــراح معــايير األداء و ــب  الجــودة لمكونــات التعم

دارة التعميم الجامعيل وعمميات ت ييم األداء  . والمختبرات والمباني الجامعيةل وار
 ــة ب  صــةل وم ارنــة المعــايير المطص  وليــة المتخاإلشــرات عمــى تبــادل المعمومــات مــع الجهــات اإلقميميــة والد --1212

 . والعمل عمى تطويرها لأو الكميات التابعة لها لق بالجامعةب  تها وكمياتها بما هو مطابجامع
 . لتطوير األداء و مان جودة التعميم الجامعي ة؛ة استرشاديل  اقتراح و ع إجراءات عمل وقواعد وأد --1313
لم اربـــة مخرجـــات التعمـــيم الجـــامعي باحتياجـــات ســـوق العمـــلل  ؛مشـــاركة فيهـــاإجــراء الدراســـات الميدانيـــة وال --1414

 . وت ديم التوصيات في هذا الشلن
 . إعداد ت ارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشا  المكتب --1515

ػػ::ػػاإلطصاظاتػاضطتوّسرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهااإلطصاظاتػاضطتوّسرةػضطصاتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاػوسرورهاػػػػ::رابطًاػرابطًاػ
 العددالعدد      التجهيزاتالتجهيزات

 4  أجهزة الحاسوب المكتبيةأجهزة الحاسوب المكتبية
 ـــــــــــــــــــــ  أجهزة الحاسوب المحمولةأجهزة الحاسوب المحمولة

 1  ((  DDaattaa  SShhooww  ))  أجهزة العرض المرئيأجهزة العرض المرئي
 1  آالت تصوير المستنداتآالت تصوير المستندات

 غير جيد  أثاث مكتبيأثاث مكتبي
 ـــــــــــــــــــــ  / فاكس/ فاكس  هاتفهاتف

 ـــــــــــــــــــــ  أخرى ُتذكرأخرى ُتذكر
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ــػػػ::خاطدــًاػخاطدــًاػ ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػػاإلظجــازاتػاضتــمػشــػاإلظجــازاتػاضتــمػش ــألداءػضتطبغــقػاضجــودةػباضجاططــظػػػػػػامػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا امػبهــاػطصتــبػضــطانػاضجــودةػوتقغــغمػا
ػػ--اضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػاضطـــؤتطراتػذاتػاضط شـــظػبـــاضجودةػػػػػ--اضظـــدواتػاضظـــدواتػػػػػ--اضطحاضـــراتػاضطحاضـــراتػػػػػ––ورشػاضططـــ ورشػاضططـــ ػػ::ػػذـــط ذـــط تتووػػ،،هـــاهـــاوصضغاتوصضغات

ػػػػػػ::ػػشواردػاضبغاظاتػوزغرعاشواردػاضبغاظاتػوزغرعاػػ--داءػداءػادتباظاتػتقغغمػاألادتباظاتػتقغغمػاأل
ػػ

  تاريخ تنفيذهاتاريخ تنفيذها  عددهاعددها  بالجودةبالجودة  ةةققم  م  المتعالمتع  األنشطةاألنشطة
 م2016 1  ورش العمل ورش العمل 

 م2016/2017 3  محاضراتمحاضراتالال
 م2016/2017 2  ندواتندواتالال  

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  المؤتمراتالمؤتمرات

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  استبانات  استبانات  

 لكل كمية 8  قواعد البياناتقواعد البيانات

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ذكر    ذكر    تُ تُ أخرى أخرى 
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 :: املستهذفت احلكىميتالليبيت  اجلامعاث عهبياواث عامت  -3
 

 

 عــدد الطالب عـدد الموظفين عدد أعضاء هيئة التدريس عدد األقسام عدد الفروع عدد الكميات اسـم الجــامعة ت
 3648 560 360 21 3 5 جامعة دمحم بن عمي السنوسي 1
 16151 1357 1428 163 2 22 جامعة المرقب 2
 72219 4326 3277 163 ــــــــــــــــــــــ 20 جامعة طرابمس 3
 8951 200 365 58 ــــــــــــــــــــــ 13 جامعة طبرق  4
 15000 1150 230 27 ــــــــــــــــــــــ 6 جدابياإجامعة  5
 27000 3020 1580 205 3 30 جـامعة عمر المختار 6
 71446 200 28 16 32 ــــــــــــــــــــــ الجامعة المفتوحة 7
 75556 4547 1815 68 8 15 جامعة بنغازي  8
 16436 953 907 96 ــــــــــــــــــــــ 17 جامعة صبراتة 9

 16921 1574 1114 107 ــــــــــــــــــــــ 16 ةجـامعة مصرات 10
 10000 1300 400 58 1 10 جــامعة سرت 11
 10617 1437 941 158 ــــــــــــــــــــــ 18 معة غرياناج 12
 14100 886 1016 132 ــــــــــــــــــــــ 20 جـامعة األسمرية اإلسالميةال 13
 24500 1886 1120 90 1 19 جـامعة سبها 14
 7390 1917 852 ــــــــــــــــــــــ 3 21 الزنتان جامعة  15
 3000 447 39 14 ــــــــــــــــــــــ 3 النجم الساطع جامعة 16
 9297 407 778 78 2 10 وليد يجامعة بن 17
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 عــدد الطالب عـدد الموظفين عدد أعضاء هيئة التدريس    عدد األقسام عدد الفروع عدد الكميات اسـم الجــامعة ت
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ الزاويةجامعة  18

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ جامعة الجفرة 19

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ الزيتونةجامعة  20

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ األكاديمية الميبية لمدراسات العميا 21
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 :: احلكىميت املستهذفتالليبيت  بياواث عامت حىل مكاتب اجلىدة باجلامعاث -4
 
 

 

 

 ت
 

 أجهزة حاسوب اســــــــــم الجـــــــامعة
 ةمكتبي

أجهزة حاسوب 
 محمولة

أجهزة العرض 
 المرئي

 آالت
 مستندات تصوير

 أثاث
 مكتبي

 أخرى تذكر فاكس هاتف  

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 5 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 2 جامعة دمحم بن عمي السنوسي    1
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 19 19 19 19 19 جامعة المرقب 2
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 1 6 4 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 6 جامعة طرابمس 3
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 3 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 5 جامعة طبرق  4
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 2 ــــــــــــــــــــــ 1 ــــــــــــــــــــــ 7 جدابياإجامعة  5
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 33 4 3 4 33 جـامعة عمر المختار 6
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 1 1 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 2 الجـــامعة المفتوحة 7
 ــــــــــــــــــــــ 1 1 6 2 2 1 10 جــامعة بنغازي  8
  2) طابعة ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 4 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 5 صبراتة جامعة 9

 انترنت محدود محدود 16 محدود محدود محدود 16 ةجـامعة مصرات 10
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـ   ـــــــــــــــــــــ 4 1 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 2 جــامعة سرت 11
  أقسام الجودة بكميات الجامعة  جميعدقيقة حول احتياجات ال يمكن تحديد األعداد بشكل دقيق، لعدم حصول مكتب الجودة عمى بيانات  جامعة غريان 12
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 18 18 ــــــــــــــــــــــ 1 18 جــامعة األسمرية اإلسالميةال 13
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 5 1 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 3 سبهاجـامعة  14
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ الزنتانجامعة  15
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  تانوطابع آلة تجميد، ــــــــــــــــــــــ 1 3 1 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 2 النجم الساطع جامعة  16

 اســــــــــم الجـــــــامعة ت ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ غير جيد 1 1 ــــــــــــــــــــــ 4 جامعة بني وليد 17
أجهزة حاسوب 

 ةمكتبي
أجهزة حاسوب 

 محمولة
لعرض أجهزة ا

 المرئي
 آالت

 مستندات تصوير
 أثاث

 مكتبي
 أخرى تذكر فاكس هاتف

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ الزاويةجـامعة  18
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ جامعة الجفرة 19
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ جامعة الزيتونة 20
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ األكاديمية الميبية لمدراسات العميا   21
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 ::بعض املؤشزاث الكميت للجامعاث الليبيت احلكىميت املستهذفت  -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت
 

 عدد الطالب إلى عدد الموظفين     عدد الموظفين إلى أعضاء هيئة التدريس نسبة  ء هيئة التدريسنسبة عدد الطالب إلى عدد أعضا   اسـم الجــامعة

 1إلى   6.5 1إلى   1.6 1إلى  10.1 جامعة دمحم بن عمي السنوسي 1
 1إلى   11.9 1إلى   1.0 1إلى  11.3 جامعة المرقب 2
 1إلى   16.7 1إلى   1.3 1إلى   22.0 جامعة طرابمس 3
 1إلى   44.8 1إلى   0.5 1إلى   24.5 امعة طبرق ج 4
 1إلى   13.0 1إلى   5.0 1إلى   65.2 جدابياإجامعة  5
 1إلى   8.9 1إلى   1.9 1إلى   17.1 جـامعة عمر المختار 6
 1إلى  7.1 1إلى  357.2 1إلى  2551.6 الجامعة المفتوحة 7
 1 إلى  16.6 1إلى   2.5 1إلى   41.6 جامعة بنغازي  8
 1إلى   17.2 1إلى   1.1 1إلى   18.1 جامعة صبراتة 9

 1إلى   10.8 1إلى   1.4 1إلى   15.2 ةجـامعة مصرات 10
 1إلى   7.7 1إلى   3.3 1إلى   25.0 جــامعة سرت 11
 1إلى   7.4 1إلى   1.5 1إلى   11.3 معة غرياناج 12
 1إلى   15.9 1إلى   0.9 1إلى   13.9 جـامعة األسمرية اإلسالميةال 13
 1إلى   13.0 1إلى   1.7 1إلى   21.9 جـامعة سبها 14
 1إلى   3.9 1الى   2.3 1إلى   8.7 الزنتان جامعة  15
 1إلى   6.7 1إلى   11.5 1إلى   76.9 النجم الساطع جامعة 16
 1إلى   22.8 1إلى  0.5 1إلى   12.0 جامعة بني وليد 17
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 نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريسح ض    ُيو  1رقم )  لشكلا
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ح نسبة الموظفين إلى أعضاء هيئة التدريس 2رقم )  شكلال    ُيوض 
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ح نسبة الطالب إلى الموظفين 3رقم )  لشكلا    ُيوض 
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 ::  زــج التمزيـــوتائ -6

لمكاتــب  ــمان الجــودة وت يــيم األداء بالجامعــات الميبيــة الحكوميــة  الحــاليالو ــع لترصــد تــلتي نتــاام الت ريــر   
ـــف الال  )) الجـــامعي فصـــلالخـــبلل المســـتهدفة ف ـــ ل  ـــف خري ـــو ي   حيـــث  ،،    مم20182018  --  20172017خري ـــر نتـــاام    ح هـــذا الت ري

 يري يعها عمى مداستمارة استبانة تم توز عمى  بناء  ل االستبانات واالستنتاجات والمبلحظات والتوصيات والم ترحات
خذ فـي الحسـبان أي تغييـر قـد يحـدث الحقـا  فـي ؤ يُ وال مكاتب الجودة وت ييم األداء بالجامعات الميبية الحكوميـةل 

 . الجودة وضمانها في تمك الجامعاتبرامج 
  ::ػػطظػضتحقغقػوتطبغقػاضجودةػوضطاظهاطظػضتحقغقػوتطبغقػاضجودةػوضطاظهاوجودػدغاداتػواضحظػسمػاضجاطوجودػدغاداتػواضحظػسمػاضجاط  

  فبرايــر العــام فبرايــر العــام شــهر  حة ومعتمــدة مــن قبــل إدارة الجامعــة منــذ توجــد فــي جامعــة الــنجم الســاطع سياســات وا ــ  
ــل  بالجامعــةل فــي حــين أن  دارات والمكاتــبإلتــم تعميمهــا عمــى جميــع الكميــات والمراكــز وال حيــث مم20172017   ج 

ل بينمــا توجــد فــي بعــض لتح يــق وتطبيــق الجــودة و ــمانها الجامعــات الحكوميــة لــيس لــديها سياســات وا ــحة
عـدم و ل اتلمجامعـ إسـتراتيجية  خطـ عـدم وجـود: لعدة أسباب منها  ذلك ويرجع ؛ف  الجامعات خط  سنوية 

أو إنشـاء كميـات  لبعـض الكميـات م  وغيـاب ث افـة الجـودة بالجامعـةل وحـاالت  ـاهتمام اإلدارة العميـا بـالجودةل 
جامعـة  :مثل يةل ر اإلمكانات المادف  مع عدم تو جديدةل وعدم االستمرار واالست رار لمنس ي الجودة بالكمياتل 

 وجامعـــة لالجامعـــة المفتوحـــةو ل جــدابياإجامعـــة و ل جامعـــة طبـــرق و جامعـــة طــرابمسل و ل دمحم بــن عمـــي السنوســـي
بعــض حـين يوجـد لـدى الـبعض اآلخـر فـي  لوليـد بنـيل وجامعـة جامعـة الزنتـانو  لغريـانل والجامعـة األسـمرية

 لوقبــــول الطمبــــة لة التــــدريس الجــــدداــــهيوتعيــــين أع ــــاء  لافتتــــاح األقســــام الجديــــدةبيتعمــــق  فيمــــاسياســــات ال
ـــكمـــا نل والتصـــديق عمـــى مســـتندات الجامعـــة ت بعـــض الخطـــ  اإلســـتراتيجية عمـــى تطبيـــق معـــايير  ـــمان ص 

جامعـة عمـر و ل المرقـب: جامعـة  مثـلل كافـة واإلداريـة الجودة فـي عناصـر وخطـوات ومهـام العمميـة التعميميـة
حهو ل كما ل وجامعة سبهاجامعة سرتو ة مصراتةل جامعو ل جامعة صبراتةو ل بنغازي جامعة و ل المختار  مو  

 ( . 4بالشكل رقم ) 
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 ح وجود سياسات واضحة في الجامعة لتحقيق وتطبيق الجودة وضمانهاض  ُيو    4الشكل رقم ) 

  ::ػػدورغظػطعػطظدقمػاضجودةػباضصضغاتدورغظػطعػطظدقمػاضجودةػباضصضغاتػػرقدػاجتطاراترقدػاجتطارات  
وت يـيم نسـ ي الجـودة ممـع اجتماعـات دوريـة بع د  الجودة وت ييم األداء بالجامعات  مان قامت كل مكاتب  

عــدم ت ــديم الــدعم إلــى ويعــود ذلــك  لجامعــةهــذ  االجتماعــات حســب كــل تفــاوت عــدد كمــا ل بالكميــاتاألداء 
ــــل إدارة الجامعــــةل مــــع عــــدم التــــزام بعــــض األع ــــاء ــــك االجتماعــــاتب المــــادي لممكتــــب مــــن قب  لح ــــور تم

جامعـــة و جامعـــة دمحم بـــن عمـــي السنوســـيل :  ل هـــيماعـــات دوريـــةحاولـــت االلتـــزام بع ـــد اجت يالتـــ والجامعـــات
ل الجامعــة المفتوحــةو  ل وجامعــة عمــر المختــارلجــدابياإجامعــة و ل ل وجامعــة طبــرق جامعــة طــرابمسو ل المرقــب

ل جامعــة غريــانل والجامعــة األســمريةو ل ل وجامعــة مصــراتةل وجامعــة ســرتوجامعــة صــبراتة جامعــة بنغــازيلو 
ــــح بالشــــكل               وليــــد بنــــيجامعــــة و ل ل وجامعــــة الــــنجم الســــاطعنتــــانجامعــــة الز و ل وجامعــــة ســــبها ل كمــــا هــــو مو  

 ( . 5رقم ) 
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 عقد اجتماعات دورية مع منسقي الجودة بالكمياتح ض    ُيو  5الشكل رقم ) 

  ::ػػداءػباضجاططظداءػباضجاططظنػاضجودةػوتقغغمػاألنػاضجودةػوتقغغمػاألطصتبػضطاطصتبػضطاضضوجودػخطظػوجودػخطظػ  
مثـل جامعـة دمحم بـن  لالجـودة وت ـيم األداء بالجامعـات الميبيـة ـمان  فـي بعـض مكاتـبتنفيذيـة توجد خط    

ل وجامعة مصراتةل جامعة صبراتةو  وجامعة عمر المختارل وجامعة طبرقلجامعة المرقبل و ل عمي السنوسي
        فــي حــين  ليــدول بنــيوجامعــة جامعــة الــنجم الســاطعل وجامعــة الزنتــانل و  لالجامعــة األســمريةو  وجامعــة ســرتل

ل جــدابياإجامعــة و ل جامعــة طــرابمس :مثــل  تــزال بعــض خطــ  مكاتــب الجــودة وت يــيم األداء تحــت اإلنجــاز ال
 فــي حــين أن الــبعض لجامعــة ســبها :مثــل رااسـة الجامعــةقبــل مــن عتمــاد االأو بحاجــة إلــى وجامعـة بنغــازيل 

و مو ـح فـي ـــكمـا ه لجامعة غريانو ل الجامعة المفتوحة : مثلوهو بصدد إعدادهال  ا لال يممك خطط خراآل
 ( . 6رقم ) بالشكل 

 
 ح وجود خطة لمكتب ضمان الجودة وتقييم األداءض    ُيو  6الشكل رقم ) 

 
 

 نعم
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  ::ػػجراءػدرادظػذاتغظػداخ ػصضغاتػوأشدامػاضجاططظجراءػدرادظػذاتغظػداخ ػصضغاتػوأشدامػاضجاططظإإ  
جامعــة و ل وجامعــة عمــر المختــارجامعــة طبــرقل : ل مثــل قامــت بعــض الجامعــات بتنفيــذ الدراســات الذاتيــة  

مثـــل  لال يـــزال قيـــد التنفيـــذأو  لفـــي بعـــض الكميـــات أو األقســـام ا  محـــدود  كـــان تنفيـــذبع ـــها كمـــا أن  لبنغـــازي 
ـــي السنوســـي جامعـــة مصـــراتةل جامعـــة صـــبراتةل و ل و جـــدابياإجامعـــة و ل جامعـــة المرقـــبو ل جامعـــة دمحم بـــن عم

        وجامعــــة  جامعــــة الــــنجم الســــاطعلو ل جامعــــة الزنتــــانو ل وجامعــــة ســــبها الجامعــــة األســــمريةلو ل وجامعــــة ســــرت
 ؛ال يـام بــإجراء الدراسـة الذاتيــة لعـدم جاهزيــة الكميـات واألقســام اآلخـر ر عمـى الــبعضذ  فــي حـين تعــ لوليـد بنـي

عــدم تفاعــل وتواصــل منســ ي  ــمان الجــودة وت يــيم األداء بالكميــات مــع مكتــب  ــمان الجــودة وت يــيم وذلــك ل
 بهال واإلداريةور ساء األقسام العممية  مياتاألداء بالجامعةل أو  ع  درجة التعاون بين منس ي الجودة بالك

ل معايير عمى برامم الجامعة مثل الجامعـة المفتوحـةالأو عدم انطباق وجامعة غريانل ل جامعة طرابمس :مثل
 ( . 7رقم ) بالشكل هو مو ح في  كما

 
 إجراء الدراسة الذاتية داخل كميات وأقسام الجامعةح ض    ُيو  7 الشكل رقم )

ــأدأدػػػػإظجــازإظجــاز  ــّض ــظػاضتــدرغسػػػّض ــظػاضتــدرغسػػػظػ)دضغــ ػأرضــاءػعغئ ــا ػضضػػػ--دضغــ ػاضطــ بػػدضغــ ػاضطــ بػػػػ--ظػ)دضغــ ػأرضــاءػعغئ ــا ػضضػدضغــ ػاضطــو وغنػوزغرع جاططــظػجاططــظػدضغــ ػاضطــو وغنػوزغرع
 ::ػػاضجاططظاضجاططظببواضصضغاتػواألشدامػواضصضغاتػواألشدامػ

ــل  بإنجـــاز صــبراتة جامعــة و ســـرت ة جامعــقامــت ػػ قـــام الجامعــات دلــةل فـــي حــين أن الــبعض اآلخـــر مــن األ ج 
جامعــة و  جــدابيالإوجامعــة  وحــةلالجامعــة المفتو جامعــة عمــر المختــارل  :مثــل لةل ــبعــض األدوطباعــة بإعــداد 
فـي  لوجامعـة الـنجم السـاطع وجامعـة طـرابمسل وجامعة سبهال لالجامعة األسمريةو ل وجامعة مصراتةل بنغازي 

إلــى اإلمكانـــات نجــز عمميــة الطباعـــة الفت ــار  ي  ولكـــن لــم  لةل ــحــين أن الــبعض اآلخــر قـــام بإعــداد بعــض األد
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فــإن بعــض  وليــد بنــيجامعــة بينمــا  لوجامعــة طبــرق ل السنوســيمثــل جامعــة دمحم بــن عمــي  لالماديــة لطباعتهــا
 لجامعة غريـانو جامعة المرقبل  : ة مثلل  في حين لم ت م بعض الجامعات بإنجاز األد لة تحت اإلنجازل  األد

ا إلى أسباب مالية ؛وجامعة الزنتان إلى عدم تفاعل وتواصل منسـ ي  ـمان الجـودة  ة  ل إ افويعود ذلك أي  
أو  ع  درجة التعاون بين منس ي  بالكميات مع مكتب  مان الجودة وت ييم األداء بالجامعةل وت ييم األداء

ل كمــــا هــــو مو ــــح              الجامعــــات أو حداثــــة بعــــض لبهــــا واإلداريــــةور ســــاء األقســــام العمميــــة   الجــــودة بالكميــــات
  ( . 8بالشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جامعة لمدليل الموظفين وغيرها    –دليل الطالب  –لة ) دليل أعضاء هيئة التدريس األد ح إنجازض    ُيو  8الشكل رقم ) 

 الجامعة  بوالكميات واألقسام 

  ::ػػظظاألصادغطغظػاضتمػتقدطهاػاضجاططاألصادغطغظػاضتمػتقدطهاػاضجاططػػإظجازػتوصغفػضضبراطجإظجازػتوصغفػضضبراطج  
ــل  بتوصــي  ل وجامعــة ســرت قامــت جامعــة بنغــازي  قامــت بعــض الجامعــات البــرامم األكاديميــةل فــي حــين  ج 

 مثــل جامعــة دمحم بــن عمــي السنوســيل  لحــدد عــدد تمــك البــراممت  لكنهــا لــم  لالبــرامم األكاديميــةبتوصــي  بعــض 
مثــل  الأو جــاري اإلعــداد لهــوالــبعض اآلخــر فــي طــور اإلنجــاز  لوالجامعــة األســمريةل جامعــة عمــر المختــارو 

ت مثــل فــي حــين قامــت جامعــاجامعــة الــنجم الســاطعل و  جامعــة مصــراتةلو ل وجامعــة صــبراتةجامعــة طبــرقل 
 لبــرامم ((44))وجامعــة ســبها ل ا  برنامجــ   2828))ل وجامعــة طــرابمس بتوصــي  ينمجنــاالمرقــب بتوصــي  بر جامعــة 

اتخـاذ بعود أسباب عدم إنجاز توصي  البرامم الدراسية إلى عـدم قيـام رااسـة الجامعـات وعمـادات الكميـات تو 
 :ال يوجد لديـه توصـي  مثـل ل في حين أن البعض اآلخرإجراءات تنفيذية م مزمة بخصوص توصي  البرامم

ـل  وتعود  لوليد بنيوجامعة  وجامعة الزنتانل لل وجامعة غريانالجامعة المفتوحةو جدابيال إجامعة  األسـباب  ج 

 ال
 نعم
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إلى عدم تفاعل وتواصل منس ي  مان الجودة وت ييم األداء بالكميات مع مكتب  مان الجودة وت ييم األداء 
           بهـــال  واإلداريـــةنســـ ي الجـــودة بالكميـــات ور ســـاء األقســـام العمميـــة بالجامعـــةل أو  ـــع  درجـــة التعـــاون بـــين م

   ( . 9ل كما هو مو ح بالشكل رقم ) أو حداثة بعض الجامعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبرامج األكاديمية التي تقدمها الجامعة لح إنجاز توصيف ض    ُيو  9الشكل رقم ) 
 ::ػػتقدطهػاضجاططظتقدطهػاضجاططظػػأصادغطمأصادغطمػػراتػاضدرادغظػضص ػبرظاطجراتػاضدرادغظػضص ػبرظاطجرّّرإظجازػتوصغفػضضطقإظجازػتوصغفػضضطق 

ــل  بتوصــي  ل وجامعــة ســرت قامــت جامعــة بنغــازي    قامــت بعــض الجامعــات رات الدراســيةل فــي حــين ر  الم ــ ج 
ل معـة دمحم بـن عمـي السنوسـيجا :مثـل راتلر  الم حدد عدد تمك ت  لكنها لم  لرات الدراسيةر  الم بتوصي  بعض 

قامــت بعــض الجامعــات بتحديــد البــرامم التــي قامــت  فــي حــين لالجامعــة األســمريةو  وجامعــة عمــر المختــارل
بإنجـاز جامعـة طـرابمس قامـت و  لا  م ـرر    9090))توصـي  إنجـاز جامعـة سـبها قامـت ب :مثـل لبتوصي  م رراتهـا

الــبعض اآلخــر فــي طــور و ل واحــدا   ا  توصــيف قامــت بإنجــاز جامعــة المرقــبفــي حــين م ــررا ل    1919))بتوصــي  
ـــلاإلعـــداد لهـــا  ي أو جـــار  لاإلنجـــاز ـــنجم ل وجامعـــة مصـــراتةل وجامعـــة صـــبراتةامعـــة طبـــرقل ج مث وجامعـــة ال
عود أسباب عدم إنجاز توصي  الم ررات إلـى عـدم قيـام رااسـة الجامعـات وعمـادات الكميـات إلـى تو ل الساطع

ل فـــي حـــين أن الـــبعض اآلخـــر ال يوجـــد لديـــه راتر  تخـــاذ إجـــراءات تنفيذيـــة م مزمـــة بخصـــوص توصـــي  الم ـــا
لى عدم  تفاعل وتواصل منس ي  مان الجودة وت يـيم األداء بالكميـات مـع مكتـب وتعود األسباب إ لتوصي 

ور ساء األقسام   مان الجودة وت ييم األداء بالجامعةل أو  ع  درجة التعاون بين منس ي الجودة بالكميات
ل غريــانل جامعــة الجامعــة المفتوحــةجــدابيال إجامعــة  :مثــلأو حداثــة بعــض الجامعــات بهــا  لواإلداريــةالعمميــة 
  ( .  10ل كما هو مو ح بالشكل رقم ) وليد بنيالزنتانل وجامعة وجامعة 
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 رات الدراسية لكل برنامج أكاديمي تقدمه الجامعة ر  ح إنجاز توصيف لممقض    ُيو  10الشكل رقم ) 

  ػػ::ػػضطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءضطصتبػضطانػاضجودةػوتقغغمػاألداءصظػصظػصّّصطخطخػػاإلضصتروظمػضضجاططظاإلضصتروظمػضضجاططظطوشعػطوشعػاضاضرضىػرضىػطداحظػطداحظػػػوجودوجود  
جامعـة  :صـة لهـا عمـى مواقـع الجامعـاتل مثـلص  بعض مكاتب الجودة بالجامعات الميبية تمتمـك مسـاحات مخ

ل وجامعـــة مصـــراتةل جامعـــة بنغـــازي و ل وجامعـــة عمـــر المختـــاروجامعـــة طـــرابمسل جامعـــة طبـــرقل و المرقـــبل 
ل وجامعــة صــبراتةل الجامعــة المفتوحــةل و وجامعــة ســبها لوجامعــة غريــانل والجامعــة األســمرية وجامعــة ســرتل

صــة لمكتــب  ــمان الجــودة وت يــيم ص  ال يوجــد فــي بعـض الجامعــات مســاحة مخفــي حــين  وليــدل بنــيجامعـة و 
موقــع الأن  وأ لجامعــة دمحم بــن عمــي السنوســي: مثــل  للكترونــي لمجامعــةإوذلــك ألنــه ال يوجــد موقــع  ؛األداء

جامعـة  : اإلنشـاء مثـل قيـدوقـع اإللكترونـي أن الم وأل جامعة الزنتان :مثل تحت التجريبال يزال  ياإللكترون
 ( . 11ل كما هو مو ح بالجدول رقم ) جامعة النجم الساطعو  جدابيالإ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وجود مساحة عمى موقع الجامعة مخصصة لمكتب ضمان الجودة وتقييم األداء  ح ض  و يُ    11الشكل رقم ) 
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 ::ػػاضطختضوظاضطختضوظػػإردادػادتباظاتػضتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتهاإردادػادتباظاتػضتقغغمػاألداءػباضجاططظػوصضغاتها 
جامعــة دمحم بــن عمــي السنوســي قامــت ل حيــث قامــت بعــض الجامعــات بإعــداد اســتبانات لت يــيم األداء الجامعــة

   1414))قامـت جامعـة طـرابمس بإنجـاز ل فـي حـين واحـدة اسـتبانة ت يـيم جامعـة المرقـبو ت يـيمل  تيبإنجاز استبان
بإنجـــاز أي ـــا  قامـــت وجامعـــة عمـــر المختــار  ت يــيمل تيجــدابيا قامـــت بإنجـــاز اســـتبانإوجامعـــة اســتبانة ت يـــيمل 

وجامعة استبانات ت ييمل    66))وجامعة بنغازي بإنجاز ل استبانات ت ييم    44))الجامعة المفتوحة و ت ييمل تي ستبانا
اســتبيانات ت يـــيمل     44))وجامعــة ســـرت  لاســـتبانات ت يــيم    33))جامعــة مصــراتة و اســتبانات ت يـــيمل    33))صــبراتة 

وجامعة النجم الساطع  واحدةل  استبانة ت ييمالزنتان جامعة و ل ت ييم استبانات   55))  جامعة سبها قامت بإنجازو 
ــا قامــت  لكنهــا  لاالســتبانات بعــض قــام بإعــداد فــي حــين أن الــبعض اآلخــر لت يــيم اســتبانات   55))بإنجــاز أي  

 ي اسـتباناتأمتمـك تال  بينما هناك جامعـاتل جامعة غريان :مثل لتحتاج إلى اعتماد من قبل رااسة الجامعة
 (.  12ل كما هو مو ح بالجدول رقم ) وليد بنيل وجامعة جامعة طبرق و  لالجامعة األسمرية : مثل لت ييم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ح إعداد استبانات لتقييم األداء بالجامعة وكمياتها المختمفةض    ُيو  12الشكل رقم ) 

  ::ػػجائزةػأسض ػباحث..إضخ جائزةػأسض ػباحث..إضخ ػػ--طضطمطضطماضاضطجػطجػظاظازػطث :ػجائزةػاضبرزػطث :ػجائزةػاضبرغّّغخاصظػباضجودةػواضتطخاصظػباضجودةػواضتطػػباضجاططظباضجاططظػػجوائزجوائزػػوجودوجود  
حيـت تمتمـك  لبنغـازي وجامعـة جامعـة المرقـبل  :مثـل لزي ـتمتمك بعض الجامعات جوااز خاصة بـالجودة والتم

جـاازة األكاديميـة لمجـودة الوجامعة سرت لـديها جوااز خاصة بلف ل بحث وباحث عن كل فرع معرفيل    33))
 كمـــا تمتمــــك جامعـــة الــــنجم الســــاطعزل ي ــــ  المتمظ ـــزل وجــــاازة المو ي ـــالتملمجــــودة و  اإلداريـــةجــــاازة الزل و ي ـــوالتم

ل يالمثـال  ظ ـممو ل جامعـة الـنجم السـاطع اريةل وجاازةإلدا مجودةجامعة النجم الساطع ل : جاازةا هم لجاازتين
جامعـــة  : مثـــلل الجامعـــةرااســـة أو االعتمـــاد مـــن قبـــل  لفـــي حـــين أن الـــبعض اآلخـــر ال يـــزال تحـــت اإلنجـــاز
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           لزي ــــبــــرامم خاصــــة بجــــوااز الجــــودة والتمال تمتمــــك بعــــض الجامعــــات كمــــا أن  لجامعــــة غريــــانو مسل طــــراب
الجامعــة و عمــر المختــارل  ل وجامعــةجــدابياإوجامعــة جامعــة طبــرقل و ل جامعــة دمحم بــن عمــي السنوســي : مثــل

ل وجامعـة جامعـة الزنتـانل و وجامعـة سـبها لالجامعـة األسـمريةو وجامعـة مصـراتةل ل وجامعة صـبراتة المفتوحةل
وهـي فـي بدايـة  لاتالجامعـبعـض حداثة إلى  ة  نعدام اإلمكانات الماديةل إ افالعود أسباب ذلك تو  لوليد بني

 ( .  13ل كما هو مو ح بالشكل ) المست بمية العمل عمى و ع هذ  البرامم في خططها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

جائزة أفضل  -عمميالجائزة البرنامج  ) : ز مثلي  ة بالجودة والتمخاص بالجامعة وجود جوائزح ض    ُيو  13الشكل رقم ) 
   باحث..إلخ

  ::ػػباضجاططظباضجاططظػػقظقظبّّبطططُُططواثغقػأخ شغظػططتطدةػوطواثغقػأخ شغظػططتطدةػوػػوجودوجود  
فينل وميثــاق أخبلقــي ظ  وميثــاق أخبلقــي لممــو  ألع ــاء هياــة التــدريسل ميثــاق أخبلقــي تمتمــك جامعــة مصــراتة

في حـين أن الـبعض اآلخـر لـم يحـدد أنواعهـا لبحث العمميل وثي ة أخبلقيات ا جامعة طرابمس وتمتمك لمطمبةل
الجامعـة األسـمرية ال يـزال ميثاقهـا األخبلقـي تحـت  أمـاجامعة سرتل وجامعة دمحم بن عمي السنوسـيل : مثل 

لجنــة لو ــع ميثــاق مت جامعــة الــنجم الســاطع ك  كمــا شــل مــن قبــل رااســة الجامعــة ومــن ثــم االعتمــاد لاإلنجــاز
ل فينظ  خبلقـي لممـو أعـداد ميثـاق بإدارية بالجامعـة إلمكتب الش ون اطالبت و ل التدريس ع اء هياةألخبلقي أ

ا مكتب المسكما   ا  حاليا  عدد ى بينما جامعة بنغازي ت جر  لخبلقي لمطبلبأميثاق  ل العام بو عج  طالبت أي  
أمـــا  للعممـــيخـــروج بمســـودة ميثـــاق أخبلقـــي مكتـــوب لمعمـــل اإلداري واألكـــاديمي والبحـــث اممـــن ورش العمـــل ل
جـــدابيال إجامعـــة و ل جامعـــة طبـــرق و ل جامعـــة المرقـــب :مثـــل لبل يوجـــد لديـــه مواثيـــق أخبلقيـــةفـــالـــبعض اآلخـــر 
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ل وجامعـــة ل وجامعـــة ســـبهاجامعـــة غريـــانو ل ل وجامعـــة صـــبراتةالجامعـــة المفتوحـــةو ل جامعـــة عمـــر المختـــارو 
  ( . 14ل كما هو مو ح بالشكل ) وليد بنيل وجامعة الزنتان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  بالجامعة وُمطب قةمعتمدة ح وجود مواثيق أخالقية ض    ُيو  14الشكل رقم ) 

  ::ػػباضجاططظباضجاططظػػاإلدارةػاضطضغااإلدارةػاضطضغاػػاضجودةػوتقغغمػاألداءػواضجودةػوتقغغمػاألداءػوػػضطانػضطانػػػطصتبطصتبػػتظدغقػوتواص ػبغنتظدغقػوتواص ػبغنػػوجودوجود  
يـزداد هـذا و  لالجامعـاتالجـودة وت يـيم األداء مـع اإلدارة العميـا ب ـمان مكتـب بين يتفاوت التفاعل والتواصل  
مدير مكتب  مان الجودة ح ـور كـل اجتماعـات مجمـس لحيث يحق  لالبعض منها ىلدوالتفاعل  تواصلال

كمــا أن جامعــة الــنجم مثــل جامعــة بنغــازيل  لكمــا يحــق لــه التصــويت عمــى ال ــرارات داخــل المجمــس لالجامعــة
ــ كمــا  لةداء بح ــور اجتماعــات مجمــس الجامعــمــدير مكتــب  ــمان الجــودة وت يــيم األل االســاطع تســمح أي  
حيـث  لم ال يـادة العميـا بالجامعـةه  هاأع ا للكترونية عمى موقع التواصل االجتماعيإأسست الجامعة غرفة 

ــا توجــد لــديها غرفــة ي لحظــةألكترونيــة فــي إلفــي هــذ  الغرفــة االمناقشــات تــدور  لكترونيــة مماثمــة لغرفــة إل أي  
ور سـاء أقسـام   مان الجودة مكتب وفظ  بها مو د وجي لى غرفة الجودة وت ييم األداءم  سم  إدارة الجامعة تحت 

دارات ومكاتـب الجامعـة وومنـدوب لالجودة باألقسام العممية وومنس  لالجودة بالكميات دار ت ـو  لالجـودة بمراكـز وار
 . مستمر ل  بها اجتماعات ون اشات بشك

ع ـد ل ــاءات فــي العميـا  جيــد مـع اإلدارةالتنسـيق الأو درجـة هـذا التفاعـل والتواصــل إلـى مرحمــة  ل  فـي حـين قــ  
جامعـة و ل جامعـة المرقـبو ل جامعـة دمحم بـن عمـي السنوسـي : مثـلدورية مع رااسة الجامعة والش ون العمميةل 

وجامعة  لجامعة مصراتةل وجامعة سرتو ل ل وجامعة صبراتةجامعة عمر المختارو ل جامعة طبرق و ل طرابمس
 : مثـل مع بعض الجامعـاتالتشجيع التعاون و ى درجة إلذلك التفاعل  ل  في حين ي  لوليد بنيل وجامعة سبها
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ل كمـا هـو مو ـح ل وجامعـة الزنتـانالجامعـة األسـمريةو غريـانل  جامعـةو ل الجامعـة المفتوحـةو جـدابيال إجامعة 
  ( .  15بالشكل ) 

 
  ميا بالجامعةاإلدارة الع مكتب ضمان  الجودة وتقييم األداء و تنسيق وتواصل بينح وجود ض    ُيو  15الشكل رقم ) 

  ::ػػضتظطغظػشدراتػأرضاءػعغأةػاضتدرغسضتظطغظػشدراتػأرضاءػعغأةػاضتدرغسبراطجػوخططػبراطجػوخططػػػوجودوجود  
ـــدريس  ـــة قـــدرات أع ـــاء هياـــة الت ـــرامم لتنمي ـــديها ب ـــ لبعـــض الجامعـــات ل ـــة  م  حيـــث ت فـــي عمـــل دورات تدريبي
ـــوترال النظريـــات و األســـاليب الحديثـــة فـــي طـــرق التـــدريسل و ســـتراتيجي والخطـــ  التنفيذيـــةل التخطـــي  اإل لكمبي

 ودورات الت يـــيم الـــذاتي ألع ـــاء هياـــة الت نيـــات والبـــرامم المســـاعدة فـــي التـــدريسلو مل م  حديثـــة لمـــتعوالنمـــاذج ال
ــــدريسل ــــةل ودورات فــــي المغــــة اإل الت ــــي التحميــــل و نجميزي مهــــارات االتصــــال و ل " spss"  اإلحصــــاايدورات ف

منهــال  د  الحــ  ــغو  العمــل وطــرق و ل EndNoteتنســيق المراجــع باســتخدام برنــامم و ل اآلخــرينوالتعامــل مــع 
ومهــــارات العــــرض والت ــــديم ل MS-World 2010باســــتخدام برنــــامم  ثتنســــيق البحــــو و جوجــــلل  تتطبي ــــاو 
وكـذلك  لوالمشـاركة فـي مـ تمرات وورش عمـلةل يـوبرنامم رفع الكفال Wolfram  Mathematicaاستخدام ب

ل جامعــة طبــرق و ل جامعــة المرقــبو ل توعويــةل مثــل جامعــة دمحم بــن عمــي السنوســيومحا ــرات عمــل أنشــطة 
فــي حــين أن ل وجامعــة ســبها جامعــة مصــراتةلو ل ل وجامعــة صــبراتةجامعــة بنغــازي و ل جامعــة عمــر المختــارو 

جامعـــة  :مثــل لعـــداد خطــة تدريبيـــةإ عمــى حالي ــا عكـــ  ي وأ لراتد ــاللتنميـــة  ا  الــبعض اآلخــر ال يمتمـــك خططــ
الزنتــانل وجامعــة وجامعــة  غريــانل ل وجامعــةجامعــة ســرتو ل الجامعــة المفتوحــةو ل جــدابياإوجامعــة طــرابمسل 

ح  ويعود ذلك ألسباب أهمها  ؛وليد يوجامعة بنل النجم الساطع إلـى ظـروت الحـرب فـي  ة  ل إ ـافاإلمكانـات ش 
مبــادرة مــن ن ابــة مــن خــبلل ل فــي حــين قامــت الجامعــة األســمرية بتنفيــذ هــذ  البــرامم بعــض المنــاطق والمــدن
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ل كما هو مو ح بالشكل ) ط  وا حة من قبل رااسة الجامعةأع اء هياة التدريس بالجامعة دون وجود خ
16 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ح  16الشكل رقم )   وجود برامج وخطط لتنمية قدرات أعضاء هيية التدريس  ُيوض 

  ::ػػغظػواضوظغظػواألصادغطغظػباضجاططظغظػواضوظغظػواألصادغطغظػباضجاططظتوصغفػو غومػضص ػاضطهامػاإلدارتوصغفػو غومػضص ػاضطهامػاإلدارػػوجودوجود  
جامعــــة عمــــر : مثــــل لهــــام اإلداريــــة والفنيـــة واألكاديميــــةلكــــل الم ا  وظيفيـــ ا  بعــــض الجامعــــات توصــــيفتمتمـــك   

توصي   أن البعض اآلخر موجود لديه حين في لجامعة سرتو جامعة مصراتةل و ل وجامعة بنغازي المختارل 
كمـا أن جامعـة الـنجم السـاطع تمتمـك  لجامعة دمحم بن عمي السنوسي :مثل ليحتاج إلى طباعةلكنه  وظيفيل 
جامعـــة  : مثـــل لالتوصـــي هـــذا بل يمتمـــك فـــاآلخـــر  الـــبعض أمـــاوالكميـــاتل دارات لـــبعض اإل ا  وظيفيـــ ا  توصـــيف
جامعــة و  لجامعــة صــبراتةو ل الجامعــة المفتوحــةو ل جــدابياإجامعــة و ل جامعــة طبــرق و ل جامعــة طــرابمسو ل المرقــب

                ل كمـــــا هـــــو مو ـــــح وليـــــد بنـــــيل وجامعـــــة جامعـــــة الزنتـــــانو ل وجامعـــــة ســـــبهال والجامعـــــة األســـــمريةغريـــــانل 
  ( . 17بالشكل ) 
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 توصيف وظيفي لكل المهام اإلدارية والفنية واألكاديمية بالجامعة  ُيوضح وجود  17الشكل رقم ) 

 ػػػػ::ػػطصتبظػإضصتروظغظػباضجاططظطصتبظػإضصتروظغظػباضجاططظػػوجودوجود 
ق طـــبلإإلــى  ةجامعــة مصـــرات ىكمــا تســـعإلكترونيـــةل  اتمكتبــل وســـبها ل واألســمريةبنغـــازي  جامعــاتتمتمــك   

ـل  تمتمـك فـي حـين ال  مشروع مستودع رقمي لئلنتـاج العممـيل          جامعـة : مثـل للكترونيـةإالجامعـات مكتبـات  ج 
جامعـة عمـر و ل جـدابياإجامعـة و ل جامعـة طبـرق و ل جامعـة طـرابمسو ل جامعـة المرقـبو ل بن عمي السنوسـي دمحم

جامعــة و ل وجامعــة الزنتــان لغريــان وجامعــة وجامعــة صــبراتةل لجامعــة ســرتو ل الجامعــة المفتوحــةو ل المختــار
ل الجامعـات إلـى حداثـة بعـضة  ل إ ـافعـزى ذلـك الرتفـاع تكمفتهـا الماليـةي  و  ؛وليد بنيل وجامعة النجم الساطع

    ( . 18كما هو مو ح بالشكل رقم ) 
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  ::ػػاضطط اضطط   دوقدوق  جهاتجهاتوو  اضخرغجغناضخرغجغنػػبغنبغنػػبراطجػخاصظػضضتواص براطجػخاصظػضضتواص ػػوجودوجود  
منهـا عمـى الخريجين وسوق العمـل  بين لمتواصلالعديد من المجان المشتركة بتشكيل قامت جامعة مصراتة   

 تو عكما حمرل ألالهبلل ال وجمعية السيراميكل وشركة النسيمل وشركة الحديد والصمبشركة  المثال سبيل
وت ديم ت ارير  لد بالتواصل مع الجامعةه  ام الخريجين بتعباة نموذج تعلز إلية تمثمت في جامعة النجم الساطع  

ـل  فـي حـين أن ل العممـي مو ـع الـوظيفي كشـر  لتصـديق مـ همهالعـن أشهر     66))كل  الجامعـات ال تمتمـك  ج 
جامعـة و ل جامعـة دمحم بـن عمـي السنوسـي : مثـل لالخـريجين وجهـات سـوق العمـل بـينبرامم خاصـة لمتواصـل 

ل ل وجامعـــة ســـرتل وجامعـــة بنغـــازي الجامعـــة المفتوحـــةو ل وجامعـــة عمـــر المختـــارجـــدابيال إعـــة جامو طـــرابمسل 
بعض أن ويعود ذلك ألسباب أهمها  ؛وليد بنيوجامعة وجامعة الزنتانل  لالجامعة األسمريةو جامعة غريانل و 

 بـــينصـــل مهـــام التوا ىعـــدم وجـــود وحـــدة تتـــولإلـــى  ة  إ ـــاف رلمكاتـــب شـــ ون الخـــريجين ال تـــزال قيـــد التطـــوي
جامعـة المرقـب تسـعي فـي حـين  وكـذلك الحـرب فـي بعـض المنـاطق والمـدنل العمـلل سـوق  الخريجين وجهات

قامـت جامعـة طبـرق كما  لسات التي يعممون بهاس  خريجي الجامعة والم   بين التواصلبشلن عداد خطة إ إلى 
ابعـة أداء الخـريجينل لكنهـا كمـا تمتمـك جامعـة سـبها اسـتبانة مت لبإجراء دراسات حول الخريجين وسوق العمل

 فـي حـين للم ت و ح مدى االسـتفادة مـن نتـاام االسـتبانة فـي تطـوير بـرامم التواصـل مـع جهـات سـوق العمـل
بالتعـاون مـع مكتـب المعمومـات  مل20182018  شـهر مـارسشـهر مـارسمـل فـي عالتح ير لورشـة تعمل جامعة صبراتة عمى 

واجــــه ت  الغربيــــة بخصــــوص الصــــعوبات التــــي  ومكاتــــب العمــــل بالمنط ــــة لمــــور الخــــريجينأوالتوثيــــق وأوليــــاء 
وارعــــادة ت يــــيم بعــــض التخصصــــات الموجــــودة بالكميــــات  لدمــــاجهم فــــي ســــوق العمــــلإالخــــريجين فــــي مســــللة 

  (. 19ل كما هو مو ح بالشكل رقم ) وتطويرها
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  ::ػػضضطدؤوضغظػاضطجتططغظػواضبغئغظضضطدؤوضغظػاضطجتططغظػواضبغئغظطجػطجػبرابراػػوجودوجود  
قامـة ر  حمبلت الشبابية لمتبال :مثل لبرامم لممس ولية المجتمعية والبيايةالبعض امعة سرت جتمتمك  ع بالـدمل وار

 ةوالطبيــةل وت ــديم االستشــارات لمجــاالت خدميــ األنشــطة والنــدوات المتنوعــة بموا ــيعها الث افيــة واالجتماعيــة
بينمــا جامعــة طبــرق أقامــت  لطمبــة المــدارسلفــي الكشــ  الطبــي المجــاني  ةهممجتمــعل والمســاالفــي  ةمختمفــ

ـااالنتحـاركظـاهرة  ال  ايا االجتماعية والبياية العديد منورش عمل تناولت   األمـورق ـايا الدسـتور و  ل وأي  
 مـــع ل مثـــل: التعـــاون ةكمـــا قامـــت جامعـــة صـــبراتة بـــبعض األنشـــطة المحـــدودل والطبيـــة والسياســـية االقتصـــادية

 وطـــرق  الســـمبية ثـــارواآل الشـــرعية غيـــر الهجـــرة عـــن ظـــاهرة حـــول تنفيـــذ نـــدوة وزوارة صـــبراتة البمـــدي لمجمـــسا
بينمــا قامــت  لوالم سســاتاألفــراد البياــة وأهميــة مراعاتهــا فــي ســموك عمميــة عــن نــدوة المعالجــةل وكــذلك ال يــام ب

ل باإل ــافة إلــى بالمدينــة جتمــاعيجامعــة بنــي وليــد بــبعض المبــادرات اإلنســانية التــي تخــدم الســمم والواــام اال
في حين أن البعض اآلخـر مـن الجامعـات لـديها بـرامم وأنشـطة ر لتلسيس مركز خدمة المجتمعل و  و ع تص
بعض أمـا الـل وجامعـة الزنتـان لجامعـة دمحم بـن عمـي السنوسـي :مثـل د أمثمة لنماذج تمك البـرامملد  حت  لكنها لم 
         وجامعـــة جامعـــة عمـــر المختـــارل :مثـــل لدد نوعيتهـــاي حـــكنـــه لـــم ل لمديـــه محـــاوالت مـــن بعـــض الكميـــاتفاآلخـــر 

ـو ت  لكنها لم  لدور الجامعة في خدمة المجتمعحول كما تمتمك جامعة سبها استبانة  النجم الساطعل ح مـدى   
          لجامعـــات كمـــا أن بعـــض ا لفـــي تطـــوير بـــرامم المســـ ولية المجتمعيـــة والبيايـــة االســـتبانة االســـتفادة مـــن نتـــاام

جامعـة و الجامعـة المفتوحـةل و ل جـدابياإجامعـة و ل جامعـة طـرابمسو ل جامعة المرقـب : مثل لمتمك أي براممتال 
أهمهـا عـدم وجـود وحـدة  ويعـود ذلـك ألسـباب ؛الجامعـة األسـمريةو جامعة غريـانل و ل جامعة مصراتةو ل بنغازي 
 (. 20لشكل ) ل كما هو مو ح بامهام برامم المس ولية المجتمعية والبياية ىتتول
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ــاتػ  ــاتػأعـــمػاضططاردـ ــمأعـــمػاضططاردـ ــدةػاضتـ ــماضجغـ ــدةػاضتـ ــغمػػػػاضجغـ ــودةػوتقغـ ــطانػاضجـ ــغمػػاتخـــذتهاػطصاتـــبػضـ ــودةػوتقغـ ــطانػاضجـ ــػػاتخـــذتهاػطصاتـــبػضـ ــاـ ــاتألألاـ ــاتداءػباضجاططـ ػػػػداءػباضجاططـ
 ػػػػ::ػػاضطدتهدسظاضطدتهدسظ

مــن خــبلل مكاتــب  الحكوميــةالميبيــة تــم تحديــد مجموعــة مــن الممارســات الجيــدة التــي ت ــوم بهــا الجامعــات   
 وهي :  لالجودة وت ييم األداء مان 

جامعـة و ل جامعـة المرقـبو ل دمحم بـن عمـي السنوسـيجامعة  ) الجودة بالكميات يع د اجتماعات مع منس  --11
ل ل جامعـــة بنغـــازي ل الجامعـــة المفتوحـــةل وجامعـــة عمـــر المختـــارجـــدابياإجامعـــة و ل جامعـــة طبـــرق و ل طـــرابمس

ل جامعـة ل جامعـة سـبهال جامعـة غريـانل الجامعـة األسـمريةتةل وجامعة سرتجامعة مصراجامعة صبراتةل و و 
 .( وليد بنيل جامعة الزنتانل جامعة النجم الساطع

 جامعـة المرقـبل لاالستمرار في نشر ث افة الجودة و مانها في كميـات الجامعـة ) جامعـة عمـر المختـار --22
ل جامعـة الـنجم السـاطع وجامعـة سـبهالألسـمريةل الجامعـة اجامعة مصـراتةل ل جامعة بنغازي جامعة طرابمسل 
 (. وجامعة سرت

  .( جامعة طبرقل وجامعة عمر المختارل وجامعة بنغازي ) الدراسة الذاتية برامم تنفيذ  --33
  .( جامعة سرتو ل جامعة بنغازي  ر الـــــــــدراسي )ر  برامم توصي  البرنامم التعميمي والم   --44
               جامعـــــة  ) ال األكاديميـــــة واإلداريـــــة لجميـــــع إدارات ومكاتـــــب الجامعـــــاتنجـــــاز دليـــــل إجـــــراءات األعمـــــإ --55

 .( عمر المختارل وجامعة بنغازيل وجامعة مصراتةل وجامعة سرت
ـــل   إنجـــاز --66 جامعـــة  ) بل دليـــل الطـــبلل دليـــل الكميـــاتدليـــل شـــ ون أع ـــاء هياـــة التـــدريس ة مثـــل :ل ـــداأل ج 

 (. جامعة سرتو صبراتةل 
          جامعــــة و  لجامعــــة ســــرتو ل جامعــــة بنغــــازي و ل جامعــــة المرقــــب ) زي ــــوااز خاصــــة بــــالجودة والتموجـــود جــــ --77

  .( النجم الساطع
جامعـــة دمحم بـــن عمـــي السنوســـيل وجامعـــة  م )م  تدريبيـــة حـــول أســـاليب التعمـــيم والـــتعات دور رامم و بـــوجـــود  --88

ـــارل وجامعـــة بنغـــازيل وجا معـــة صـــبراتةل وجامعـــة مصـــراتةل المرقـــبل وجامعـــة طبـــرقل وجامعـــة عمـــر المخت
  .( وجامعة سبها

 .( جامعة سرتو ل ) جامعة بنغازي  جامعة دوليا  الت وم بمس وليات رفع تصني  أو لجنة وجود وحدة  --99
 .) جامعة بنغازي ( راعي التصنيفات الدوليةي  بما  لبالجامعةمة ك  تطوير المجبلت العممية المح --1010
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لكترونيــة تعمــل إدخــال نظــم معموماتيــة مــن خــبلل بوابــات إامعــة عمــى يعمــل مكتــب  ــمان الجــودة بالج --1111
ـــى شـــبكة اإل ـــذاتي أعمـــال إلجـــراءنترنـــت عم قاعـــدة بيانـــات شـــاممة لمبـــرامم  إنشـــاءوكـــذلك  لالت يـــيم والت ـــويم ال

 .( ) جامعة مصراتة رات الدراسية والسيرة الذاتية لهياة التدريس بالجامعةر  والم 
 (. ل جامعة طرابمسل وجامعة سبها) جامعة سرت نجميزيةني لمجامعة بالمغة اإللكترو نشاء الموقع اإلإ --1212
 .( ل وجامعة سبهاالجامعة األسمريةو ل ي لكترونية ) جامعة بنغاز إوجود مكتبة  --1313
لســـهولة الحكوميـــة مكاتـــب الجـــودة وت يـــيم األداء بالجامعـــات الميبيـــة  يري اســـتخدام غرفـــة إلكترونيـــة لمـــد --1414

 (. الخبرات والمعمومات ) جامعة النجم الساطعالتواصل وتبادل 
 (. و ع  لية ل مان تواصل الخريجين مع الجامعة ) جامعة النجم الساطع --1515
صـــ ات م   ـــة بـــالجودةل منهـــا إعـــداد الفتـــات لمجامعـــة وكمياتهـــال وبعـــض المم  إنجـــاز بعـــض األعمـــال المتع --1616

                لمر يــــة والرســــالة واألهــــدات لمجامعــــة وكمياتهــــاوالموحــــات التــــي تخــــدم بــــرامم الجــــودة مــــع المراجعــــة الدوريــــة 
 (. ل وجامعة غريان) الجامعة األسمرية

          داريـةاإل بالوحـدات داءاأل وت يـيم الجـودة يــــــــــلمندوب الـوظيفي والتوصـي  الوصـ  ةـــــــــــــــبطاق دادــــــــــــــإع --1717
 (.   جامعة سرت )
تحـدغاتػاضتــمػواجهـتػوتواجـهػتطبغـقػاضجــودةػوضـطاظهاػسـمػاضجاططـاتػاضضغبغــظػػػػػػػػتحـدغاتػاضتــمػواجهـتػوتواجـهػتطبغـقػاضجــودةػوضـطاظهاػسـمػاضجاططـاتػاضضغبغــظػػػػػػػػأعـمػاضصـطوباتػواضػػأعـمػاضصـطوباتػواضػػ  

ػػ::ػػاضحصوطغظاضحصوطغظ
يعتبـــر مـــن  ـــمن  لمســـت ببل  تفاديهـــا مـــن ثـــم و  لمعالجتهـــاالخمـــل والعمـــل عمـــى و إن معرفــة مـــواطن ال ـــع    
ات االعتر فـــل ة  كافـــ فـــي الجامعـــاتوت يـــيم األداء التـــي يجـــب أن تتبعهـــا مكاتـــب  ـــمان الجـــودة  ســـتراتجياتاال

داراتهـا ياداتهـا و تتحممها الجامعة ب لمس ولية جماعيةمواطن  ع  وخمل هي بوجود   ىسـمي  وهـذا مـا  لكافـة ار
لحصــول عمــى صــورة ن ديــة لمو ــع الــراهن حيــث تهــدت إلــى ا لفــي أدبيــات الجــودة و ــمانها بالدراســة الذاتيــة

 مان بهدت  للى في عممية التخطي  طة االنطبلق األو نهذ  العممية شكل ت  و لمجامعة وبرامجها األكاديميةل 
قنـوات االتصـال ومـد  جسـور التواصـل بـين اإلدارة ولـذلك ينبغـي فـتح في الجامعـةل  الجودة والتحسين المستمر

اء فـــي ن ـــبشـــكل يــتم فيـــه التعـــاون والتنســيق والـــدعم البوت يـــيم األداء كاتـــب  ــمان الجـــودة مو  اتالعميــا لمجامعـــ
 . هاتجاوز  بغية مواطن ال ع  والخملبالتعري  

لعديــد مــن الصــعوبات والعراقيــل التــي ت واجــه مكاتــب  ــمان الجــودة وت يــيم مكــن ال ــول بوجــود اي  وبشــكل عــام 
والعراقيــل مهامهــا داخـل الجامعــاتل وتمـك الصــعوبات بعنـد قيامهــا وذلــك  لبالجامعـات الميبيــة الحكوميـةاألداء 

أن الو ـع  كمـا لبنسـب متفاوتـةكـان تمـك المكاتـب تلثير هذ  الصـعوبات عمـى أداء كما أن  لمت اربة نوعا  ما
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أداء مكاتـب  ـمان عمـى السـمبي كان لـه التـلثير مع وجود أكثر من حكومة الراهن الذي تعيشه الدولة الميبية 
كـــاد تســنوات مـــن النــزاعل  ثـــبلثقرابــة ل فبعـــد الميبيــةلجامعـــات وبرامجهــا وأنشـــطتها فــي االجــودة وت يـــيم األداء 
ــل  فــي  عــن الوجــودت ل ــقــد و ة و ــمانها أنشــطة وبــرامم الجــود الجامعــات الميبيــة الحكوميــةل حيــث أصــبحت  ج 

فت د  ت تمشكمة ليس في المستحيل الذي نريد  أو نتمنا ل ولكن في الممكن تح ي ه وممارسته؛ والذي أصبحال
ل   ل حالي ا جامعة     2424) ) ل بات هناك مم20132013العام حكومية جامعة      1313  ))من  بدال  فل كل يومالجامعات  ج 

تنفيـذ بـرامم وأنشـطة الجـودة من  اهن  ما يمكمكانات اإلأو المادي من الدعم الجامعات وليس لدى أي من هذ  
الببلد في حالة حرب أصبح ودخول  مم20142014خبلل مرحمة ما بعد االعتماد المطموبل فأو تح يق  لو مانها

سـات س  كـل منهـا اإلشـرات عمـى الم   ىتتـولهناك حكومتانل وهذا كان يعني بال رورة وجود وزارتـين لمتعمـيمل 
أم بالمنط ة الغربيةل كما أصـبح هنـاك زيـادة فـي  لفي نطاقهال سواء أكانت بالمنط ة الشرقية التعميمية الواقعة

 م  مــن التر ــية السياسـية لــبعض المنــاطق وال بااــلل فــت ا  عـدد الجامعــاتل حيــث أصــبح تلسـيس الجامعــات جــزء
ل دون مراعــاة أليــة  ــواب  أو معــاييرل مم20142014فــي مرحمــة مــا بعــد كوميــة جامعــة ح     1111  ))تلســيس حــوالي 

والذي ي مزم مجمس الوزراءل ووزارة التعميم عدم إصدار قرار  مم20102010لسنة لسنة   1818: : وبمخالفة ل انون التعميم رقم 
ـــتلســـيس أي جامعـــة قبـــل قيـــام المركـــز الـــوطني ل ـــمان الجـــودة بالتل ســـية لمجامعـــة عمـــى س  د مـــن ال ـــدرة الم  ك 

 . قسام العممية الموجود بهاألتيعاب الكميات وااس
ســـات التعميميـــة س  واعتمـــاد الم  جـــودة ل ـــمان المركـــز الـــوطني ان ســـام إلـــى  مم20142014 فـــي كمـــا أدت الحـــرب  

ومــع افت ــاد أي إلــى تــدني أنشــطة الجــودة و ــمانها فــي تمــك المراكــزل  ىممــا أدإلــى ثبلثــة مراكــزل والتدريبيــة 
ر ذلك سـمب ا عمـى بـرامم الجـودة ث  راكز أصبح لكل مركز سياسته الخاصة بهل فلتواصل أو تنسيق بين تمك الم

ـــة قـــام المركـــز الـــوطني ل ـــمان جـــودة  فمـــثبل  واالعتمـــاد فـــي الجامعـــات الميبيـــةل  واعتمـــاد الم سســـات التعميمي
إلــى  ىممــا أداستشــارة بــاقي المراكــزل تنســيق أو  بطــرابمس بتعــديل معــايير الجــودة واالعتمــاد دون والتدريبيــة 
  .  الحكومية سمبية في برامم الجودة واالعتماد في الجامعات الميبية  ثارحدوث 

فــــي ســــبيل تح يــــق الجــــودة الحكوميــــة واجــــه الجامعــــات الميبيــــة ت  أهــــم الصــــعوبات والتحــــديات التــــي وســــنورد   
 :  اآلتي فيو مانها 

   . الجامعةفي اإلدارية  خر المستويات إطبلق تسمية مكتب عمى الجودة ت ع الجودة في استمرار * 
   . غياب المتابعة والتواصل من قبل الوزارة* 
 . واالعتماد كز  مان الجودةامع مر  غياب التواصل* 
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ث افــة الجــودة  بنشــريتعمــق  اغيــاب وا ــح لــدور مراكــز  ــمان الجــودة واالعتمــاد فــي دعــم الجامعــات فيمــ *
 . وتطبي ها و مانها

والتجهيــزات الفنيــةل مثــل  الت  احتياجاتهــاباإلمكانــات و وت يــيم األداء جــــودة ال ــمان عـــــــدم تجهيــز مكاتــب * 
 . التصوير والطابعات وغيرها

وعـدم السـماح  لباجتماعـات الكميـاتوت يـيم األداء  الجـودة ـمان مـن وجـود منسـ ي مجالس الكميـات ر م  تذ* 
  . ح ور اجتماعات كمياتهملبع هم ب

 . معمومات الحديثة في برامم الجودةالن ص الوا ح في الحصول عمى ال* 
نــال الــدورو  لفــين بــهم  الجــــودة بالكميــات بلهميــة المـــركز الــوظيفي المك مــن منســ ي عــددشــعور  عــدم*    بهــم ام 

 . رقابية وليست جهة لمتابعة وتحسين وتطويرجهة  باعتبارهم
 لصاحبة لهـام  طة والفعاليات الالمصادر المالية وعدم تخصيص بند لئلنفاق عمى برامم الجودة واألنش ح  ش  * 

 . تاح من المصادر الماليةم  واالعتماد عمى تسيير مكاتب الجودة من خبلل ال
 والبحثيــة  لةيــلتطــوير العمميــة التعميممزمــا  م  تعتبــر الجــودة خيــارا  إســتراتيجيا   التــيتشــريعات اســتمرار غيــاب ال* 
 . الجامعاتفي 
 . معاتافي لوااح الجوت ييم األداء الجودة مان  ومهــام مكــاتب  صاتصتخعــدم و وح * 
 لمعمــــل مــــن أجــــل  ؛بالجامعــــات بصــــبلحيات كاممــــةوت يــــيم األداء الجـــــــــودة  ــــمان عــــــدم تفــــويض مكاتــــب * 

 . التحسينالتطوير و 
 .  عدم حرص اإلدارة العميا لمجامعات عمى تطبيق مفهوم الجودة في جميع البرامم الجامعية* 
 . الجودة سات وا حـة في بعض الجــامعات لتح يقال تـــوجد سيا* 
وكمـت إليهـا مهمـات إدارة بـرامم الجــودة فـي أ  العناصر البشـرية التـي  لبعضالكفايات والتلهيل واإلعداد قمة * 

 . معظم الجـامعات والكميات
ــــتغعــــدم االســــت رار اإلداري لمكميــــاتل وبعــــض اإلدارات بالجامعــــةل و *  ــــدوبي أر ر ســــاء يي             الجــــودةقســــام ومن

 . متكرربشكل 
ــــع المعمومــــات المرتبطــــة بنشــــا  الجــــودة بالوحــــدات *  ــــاب نظــــام معمومــــات كامــــل لتســــجيل وتنظــــيم جمي             غي
     . دارية بالجامعةإلا

 . األكاديمية واإلدارية بالجامعاتل ث افة الجودة من قبل ال يادات ب  عـدم قناعة وت * 
 . لمجامعاتتيجية إسترا  طود خعــدم وج* 
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الــوظيفي والمــوااح التنظيميــة التفصــيمية التــي تعكــس واقــع الجامعــات  التوصــي غيــاب الهياكــل التنظيميــة و * 
 .  وتستوعب النمو المست بمي لها

 . ت في الكميــــــــات واألقساملكترونية لمتسجيل والدراسة واالمتحاناإم وجود منظومة دعـ*
دارة الموقع اإل عـــــــــدم وجود ع  أو *   .  لكتروني لمجامعة لية وا حة لمتواصل بين الكميات وار
  . ل إ.. م طفاات الحرااقالعبلمات اإلرشادية؛  : ل مثلر الوساال المناسبة لتح يق األمن والسبلمةف  دم تو ع* 
ـــدرات ومهــا اإلمكانــات اتالجامعــبعــض  عـــــدم تــوفير*  رات أع ــاء هياــة إلعـــــداد الخطــ  التدريبيــة لتنميــة قـــ

 . ةم الحديثم  ي أساليب التعميم والتعالتدريس والمساعدين ف
  . واكب التدفـــــق السريع في البحث العممـــــــيت  والتي  لفي الكتب والمراجع والدوريات د  الن ص الحا* 
وطـاقم فنـي  لكات االتصـاالتأجهـــــزة وبرامـــم الحاسـوب وقواعـد البيانـات وشـب ىعـــــدم حصـــــول البرامـــــم عمـ*
 . سجمين بالبراممم  ت ديم الخدمات لمطبلب ال ىب عمر  دم  
ودليــل إرشــادي  لة التــدريساــرات وأع ــاء هير  ممفــات لمم ــالإلعــداد أرشــفة لمبــرامم مــن  نــات ــع  اإلمكا* 

 لممكتبات واألقسام والكميات .
وأع اء  لاإلدارة األكاديمية والتنفيذيةص  يما يخعدم تفعيل الموااح وال وانين الخاصة بالتحفيز والمحاسبة ف* 

 هياة التدريس ومســــــاعديهم .
هياـة  ة لئلدارة األكاديميـة لمبرنـامم وأع ـاءءلعن إجراءات المسا مس ولةالجهات الد د  حت  عدم وجود لوااح * 

 . التدريس ومساعديهم
ـــوات رسميـــة يــت*  ـــاء مــن خبللهــا فحــص الت م  عـــــــــدم وجــود قنــــ  ــارير الخاصــة بــلداء اإلدارة األكاديميــة وأع ــــــــ

 . هياة التدريس
 . عدم وجود سياسة وا حة تجا  تفعيل اإلدارة اإللكترونية* 
 . قسام الجودة وت ييم األداء بالكميات اجتماعات مجالس الكمياتأعدم ح ور ر ساء * 

 ::أهم املمرتحاث  
الجامعـات  فـيوتطـوير نظـام الجـودة و ـمانها  مـن خبللهـا تحسـين نسـتطيعالتـي  الم ترحـاتتحديـد أهـم  م  ت  

   -: وهي الحكوميةل الميبية
و مجمــس أوتتبــع البرلمــان  لى الهياــة الوطنيــة ل ــمان الجــودة واالعتمــادم  ســت  نشــاء هياــة ل ــمان الجــودة إ* 

 . ( المنط ة الجنوبية – المنط ة الغربية –المنط ة الشرقية  الوزراءل ويتبعها مراكز  مان الجودة الثبلثة )
  . منها تهاورسال ر يتها ستنبا احتى تتمكن الجامعات من  ؛ر يتها ورسالتهابصياغة  قيام وزارة التعميم* 
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السـير و  لبهـا الجامعـات لتوحيـد الجهـود ي رورة العمل عمى إعداد خطـة إسـتراتيجية لمتعمـيم العـالي تسـتهد* 
 . لتح يق ر ية متكاممة

 . الحكومية لتطبيق الجودة و مانها في الجامعات الميبيةخطة إستراتيجية  و عالسعي نحو * 
واألوصـــات  لبمـــا فـــي ذلـــك الهياكـــل التنظيميـــة لمـــة لشـــ ون الجــودةظ  نم  إعــادة النظـــر فـــي المـــوااح الحاليـــة ال* 

 . والتشريعات ال انونية لوالموااح اإلدارية لالوظيفية
ــــاتب تغييـــر *   عمـــى مســـتوى الجامعـــات لتصـــبح إدارة  ـــمان الجـــودةم األداء وت يـــيالجـــودة  ـــمان  أســـماء مكـ

 . وت ييم األداء
 . د بمعايير  مان الجودةبالت ي   اتالجامع إللزام ؛كثر مما هو موجودأصدار تشريعات إالعمل عمى * 
  . كز  مان الجودةاالعمل عمى ع د اجتماعات دورية مع مس ولي مر * 
 المعاممـة الــماليةتحديـد و  لب الجودة بالجامعات والت سيمات التنظيمية الداخميةإعــــــــداد هيكل تنظيمي لمكات* 

 . لمديري ومنس ي الجودة وت ييم األداء في الكميات واألقسام
قامة الدورات التدريبية لهمل وتوفير  لالتلكيد عمى أهمية التطوير والتدريب المهني ألع اء هياة التدريس*  وار

ــــات األخـــرى  لم والتـــدريسم  مميـــة الـــتعاألدوات الحديثـــة لـــدعم ع مـــع االهتمـــام  لواالســـتفادة مـــن خبـــرات الجامعـــــ
 . باإلرشاد األكاديمي

دربة لمعمل في مجال الجودةل وهذا األمر يتطمب تنفيذ ورش عملل م  االهتمام بإعداد كوادر بشرية م همة و * 
  للعمميـة المحميـة والدوليـةل سـواء  بالح ـورودورات تدريبية محمية وخارجيةل وكذلك المشـاركة فـي المـ تمرات ا

 . المشاركة بلوراق بحثية وأ
ل ألن هدفنا كافة الحكومية الجودة بالجامعات الميبية مديري و ع  لية لمعمل بروح الفريق بين  ىالعمل عم* 

واحـــد وهـــو تحســـين جـــودة التعمـــيمل وذلـــك مـــن خـــبلل ع ـــد الم ـــاءات واالجتماعـــات وورش العمـــل والمـــ تمرات 
التي تستهدت هذ  الشريحة بالذاتل لتكون فرصة ثمينة لتبـادل الخبـرات والتجـارب الناجحـة فـي  أيالخاصةل 

 .  ة والفاعميةيتح يق أهدات مكاتب الجودة بالجامعات بدرجة عالية من الكفا
ســات المركــز الــوطني ل ــمان جــودة واعتمــاد الم سا مــن قبــل ي ــعــادة النظــر فــي المعــايير المعمــول بهــا حالإ * 

لـةل ممـا و  طم  ألنها جاءت  ؛( سي والبرامجيس  الدراسة الذاتية ل الت ييم الم   ) التعميمية والتدريبيةل ومن أمثمتها
عناصــرها وم شــراتها مــن قبــل  كــلالجيــد ل اإلدراكأف ــدها قيمتهــال نتيجــة لصــعوبة تنفيــذها مــن جهــةل وغيــاب 

 . جهة أخرى المكمفين بتنفيذها من 
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 مكاتـب  ـمان الجـودةمتابعـة ودعـم ومسـاندة التواصـل و ي نـا  بهـا مسـ ولية ارة التعمـيــــم تلسيس إدارة في وز * 
  . وت ييم األداء بالجامعات

 . سة الذاتية وفرق التدقيق الداخميعتمدة لفرق الدرام  و ـــع الاحــة مـالية * 
            ومتابعــــة أوجــــه لأو تحديــــد مخصصــــات وا ــــحة لهــــا لتــــــوفير ميزانيــــات مســــت مة لمكاتــــب  ــــمان الجــــودة* 

  . اإلنفاق فيها
ل وتهياة الكـوادر سات التعميميةس  في نشــر ث افـــة الجودة و مانها في الم  و ع برنامم تدريبي لبلستمرار * 

 . اإلدارية واألكاديمية لمشروع في إعداد الدراسات الذاتية
 . الحكومية عمى المستوى الوطنيشرت عمى تنفيذ خطة اعتماد الجامعات ي  تسمية فريق متكامل * 
التـي تمنحهـا الجامعـات  لالمرجعية الوطنية لجميع الدرجات العمميـة ذات  رورة إعداد المعايير األكاديمية* 

 . صاتص  في مختم  التخ
ة تحسين األداء إلقناعهم بلهمي   اإلدارية واألكاديمية )االستمرار في نشر ث افة الجودة لم يادات الجامعية * 
 .   عايير االعتماد األكاديميمو 
طريـق تشـكيل لجنـة مـن منسـ ي الجـودة لتحـديث عن بالجامعات  صةإعادة تطوير المواقع اإللكترونية الخا* 
 . قع بشكل مستمراالمو 
 . كمياتبالالدراسة واالمتحانات توفير منظومة لمتسجيل و * 
 . لتنفيذ الخط  الخاصة بالجودةامم توفير اإلمكانات المناسبة لتسهيل الصعوبات التي تواجه البر * 
 . ودعم المكتبات الت ميدية لر السريع في المعموماتو  واكب التطت  التي  لتوفير الكتب والمراجع* 
 . ن من ن ا   عفهاس  حت  لكي  ؛إعطاء فرصة لمكميات* 
 . األكاديميةوالتي تخدم أهدات البرامم  لتوفير أجهزة وشبكة اتصاالت*  
والتنفيذيـة وأع ـاء هياـة  األكاديميـةفيز والمحاسبة فيما يخص اإلدارة ح  ح وال وانين الخاصة بالتإعداد المواا* 

 هم .يالتدريس ومساعد
واكــب العصــرل ومعالجــة ن ــا  ال ــع  فــي الم ــاييس المحميــة الموجــودة ت  تطــوير معــايير  ــمان الجــودة ل* 

   . وأهميتهاو مانها تعري  بمفاهيم الجودة ل وارعداد نشرات لمتو يح والداءألبالنماذج المحمية لت ييم ا
 . وأكاديمييندارة الجودة من موظفين إإجراء دورات تدريبية لتطوير ال اامين عمى * 
 . مجامعاتاإللكترونية لمواقع العمى واالستبانات ة ل  األدنشر الحاجة إلى  *
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بمــا  لالحكوميــة الميبيــةامعــات مكاتــب  ــمان الجــودة وت يــيم األداء فــي الجمــديري *  ــرورة التواصــل بــين 
 .    الجامعات حديثة النشلةوبشكل خاص من قبل  لمنهااالستفادة نشر الممارسات الجيدة و ي من 

ي ــوم عمــى تــدارك اإلدارات العميــا بالجامعــات ومعايشــتها لث افــة الجــودة التــي تفر ــها  ل* تــوفير منــاخ ث ــافي
 . المتنوعةالتطورات العممية 

 :: استىتاجاث ختاميت 
ــأن العمــل الجــامعي لــم ي ة  هنــاك  ــرورة وهــي أن يــدرك مســ ولو وزارة التعمــيم ور ســاء الجامعــات كافــ د كمــا ع 

ل وبالتالي يتوجب عميهم االستعداد لمواجهـة - ر فعبل  ي  وقد تغ -كان قبل سنواتل كونه تجاوز مرحمة التغيير 
 لمــل مــع الجــودة و ــمانها كونهــا مطمبــا  أساســيا  رات بــال رارات الســميمة والمناســبةل كمــا يتوجــب التعاي ــهــذ  التغ

و إليــه بعــض الجامعــاتل كمــا يتعــين عمــى وزارة التعمــيم والجهــات ذات العبلقــة ال يــام بتلصــيل ن ــولــيس ترفــا  تر 
الجـــودة و ـــمانها فـــي التشـــريعات والمـــوااح ذات العبلقـــةل مـــن خـــبلل تلصـــيل األهـــدات والمهـــام والمســـ وليات 

إلـى  ـرورة و ـع المزايـا والحـوافز الماديـة  ة  ل إ ـافة  سات التعميميـة كافـ س  ا في المو مانه ناطة بالجودةم  ال
أن طريــق عمــى ســات التعميميــةل كمــا يتعــين عمينــا التلكيــد أي ــا  س  والمعنويــة لمنتســبي مكاتــب الجــودة فــي الم  

الجــودة بــوزارة  بــرامم الجــودة واالعتمــاد فــي ليبيــا مــازال طــويبل ل حيــث يتوجــب عمــى المســ ولين ببــرامم  ــمان
التعميم خبلل المرحمة البلح ة نزع الهالة المصاحبة لمجودة واالعتمادل والتي راف ته خبلل فترة التلسـيس وذلـك 

سـاته س  من خبلل تكثي  نشر برامم ث افة الجودة واالعتماد عمى مستوى الجامعـاتل مـع إشـراك المجتمـع وم  
 : هاحديد عدد من االستنتاجات أهمعام يمكن ت ل  في تح يق األهدات المرسومةل وبشك

 

وذلــك   لبالجامعــات الميبيـة الحكوميــةالجــودة وت يـيم األداء  ـمان مكاتــب هنـاك حاجــة إلـى زيــادة االهتمـام ب* 
فــي تلصــيل وتطبيــق بــرامم الجــودة و ــمانها فــي الجامعــات الميبيــةل  نــا  بهــام  ال بــالنظر إلــى الــدور األســاس

 ة  ل إ ـافمشاريع ومبادرات الجـودة و ـمانها لمجامعـات الميبيـة الحكوميـةتخصيص ميزانية كافية لدعم وذلك ب
الـــدعم المعنـــوي المتواصـــل وااللتـــزام بلهميـــة تطـــوير الجـــودة مـــن قبـــل الحكومـــةل ومســـ ولي وزارة التعمـــيمل إلـــى 

  . وال يادات الجامعية
داري وا ح و *  مع تحديد المهام التنفيذيةل  لة  عتمد لمجامعات الميبية كافم  الحاجة إلى وجود هيكل تنظيمي وار

 للكــل الجامعــات ا  وكـذلك وجــود توصـي  وظيفــي وتحديــد المسـ ولياتل وال يشــتر  أن يكـون هــذا الهيكــل واحـد
نمــا تبــرز الحاجــة إلــى مــنح الجامعــات الميبيــة المرونــة فــي اختيــار الهيكــل  إكلنــه م ــاس واحــد يصــمح لمجميــعل 

إعــادة النظــر فــي تســمية مكاتــب  ــمان يتوجــب و ل ل جامعــةطبيعــة كــ يــواءمبحيــث  للهــاالتنظيمــي المناســب 
 . مراكز أو إدارات  مان الجودة وت ييم األداءباد تسميتها ي عالجودة وت ييم األداء بالجامعات الميبيةل بحيث 
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كز  مان الجـودة واالعتمـاد إلـى هياـة  ـمان الجـودة واالعتمـادل لتكـون نتـاام امر  ىسمم  إعادة النظر في * 
ل وأن تكون الهياة الجديدة مست مة عن وزارة التعميم العالي واحترافيةسات أكثر حيادية ومهنية س  الم   ت ييم تمك

 . لمجمس الوزراءأو  لجهة تشريعيةل تهاوتكون تبعي
ز والتنــافسل مثــل إيجــاد بــرامم ي ــدعــم المبــادرات والممارســات التعميميــة الوطنيــة وتلصــيل ث افــة اإلبــداع والتم* 

 لة الجامعــات المتميــزة فــي تطبيــق الجــودة و ــمانهال وذلــك مــن خــبلل اســتحداث جــوااز ســنوية لتحفيــز ومكافــ
 . أف ل برناممل أو أف ل جامعة : مثبل  
ــل  ال تــزال *  تعــيش حاليــا  فــي ظــل أزمــةل هــي فــي جوهرهــا أزمــة ث افــة الجــودة الحكوميــة الجامعــات الميبيــة  ج 

فــي بعــض  وتطبيــق وممارســة الجــودة و ــمانها ير وفهــموجــود فجــوة فــي ت ــدن ي  حيــث تبــو ــمانها بامتيــازل 
مانعة من قبـل بعـض ال يـادات الجامعيـة فـي إرسـاء  ليـات م  ظهر  البيانات اإلحصاايةل والت  الجامعات وهذا ما 

ــــــى االســــــتبانة ــــــات وا ــــــحة وشــــــفافة عم ــــــرض تو ــــــحيها مــــــن خــــــبلل إجاب ــــــبلدودعمهــــــا  لالجــــــودة والمفت             ة ل 
 .   ح ي ية وشواهد

ل أهــم أســباب زيــادة أو ن ــص أو تجاهــل ك  شــت  تــزال ال والمتمثمــة فــي راــيس الجامعــة  إن ال يــادات الجامعيــة *
وحظ ارتبــا  تلصــيل وتطبيــق بــرامم ل ــ حيــثالميبيــة الحكوميــةل فــي الجامعــات تطبيــق بــرامم الجــودة و ــمانها 

  ي ــة األمــر هــو الجانــبوهــذا فــي حراــيس الجامعــة بهــال شــخص الجــودة و ــمانها فــي الجامعــة بمــدى قناعــة 
ـــل  ل فالحكوميـــة ةالجامعـــات الميبيـــالجـــودة و ـــمانها فـــي تعيشـــها  تـــيالاألكبـــر مـــن األزمـــة الحاليـــة  ر ســـاء  ج 

م  و مانهال إال أن سون لمجودة م  متحالجامعات  ل األفعالولم يتجاوز ذلك إلى  لي   عند األقوالال يزال هم ج 
بشخصــية مــن ي ــود  ا  مرتبطــ الحكوميــة نها فــي الجامعــات الميبيــةزال تطبيــق بــرامم الجــودة و ــمايــال  التــاليوب

جيـــدة فـــي بعـــض الممارســـات الإلـــى مـــن ي ـــود مكاتـــب الجـــودة وت يـــيم األداءل لـــذلك نجـــد  إ ـــافة  الجامعـــاتل 
 . الجامعات ومعدومة في البعض اآلخر

سياســـات وجـــود دم منهـــا عـــ لفـــي الجامعـــات الميبيـــة الحكوميــة بعوامـــل عديـــدةالجـــودة و ـــمانها  تل ــد تـــلثر * 
ـــإلـــى تو  ة  إ ـــافوا ـــحة أو خطـــ  لتطبيـــق الجـــودة و ـــمانها فـــي الجامعـــاتل  ع اســـتعجالي فـــي عـــدد مـــن س 

    ال كيفا  .ا  م  الجامعات والكميات واألقسام ك
 ا  برنامجــ   14991499)) الحكوميــة المســتهدفة فــي هــذا الت ريــر الميبيــة عــدد البــرامم العمميــة فــي كــل الجامعــات* 

ودون مراعــاة المــوارد البشــرية  اســتحداثها دون عمــم وزارة التعمــيمل م  عــددا  مــن هــذ  البــرامم تــ نأل حيــث ا  جامعيــ
 . وسوق العملوتوجهات التنمية  لوالطبيعية
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م والبحث م  من وظاا  الجامعات إلى جانب التعميم والتعهي ة يوالبياالمس ولية المجتمعية بالرغم من كون * 
ل  ه ال تزال إال أن العمميل لم تخرج إلى المجتمـع و لجامعات منغم ة مع نفسها داخل األسوار المحيطة بهال ا ج 

 . ها ومعالجتهام  المشورة له بهدت حوت ديم الخدمة والرأي و  ت عمى حاجاته ومشكبلتهلر  لمتع
وبــين نــواتم  لمــن ناحيــة التنميــةبــين سـوق العمــل ومســتوى  ةوا ــحخطــ  وبــرامم هنـاك حاجــة إلــى و ــع * 

ل  حية أخرىل حيث أصبح التعميم من نا  . ليس له عبلقة بسوق العمل وبرامم التنميةالتعميمية المخرجات  ج 
 . قمة التشريعات والموااح ال انونية أو  عفها إن وجدت إلرساء الجودة و مانها في الجامعات* 
ـــهنـــاك حاجـــة ما*  ـــى س  ـــا  ة إل ـــى  بشـــكل خـــاصاالســـتمرار فـــي نشـــر ث افـــة الجـــودة وأهميتهـــا نظريـــا  وعممي عم

 . لمجامعات المستويات ال يادية
مـن دور فـي نشـر التنـافس  المـا لهـ لبعض الجامعات لب  قاإلشادة بالممارسات الجيدة لتطبي ات الجودة من * 

 . سات األخرى فيما يرتب  بالجودة و مانهاس  مع الم  
بحيــث  لةع اإللكترونيــالمواقــ عبــر الحكوميــة جامعــات الميبيــةبالالحاجــة إلــى نشــر ت ــارير الجــودة و ــمانها * 

 . منها االستفادة ة  يمكن لمجامعات كاف
 . الوطني لمم هبلت العممية باإلطاررب  معايير الجودة واالعتماد  *
شــرت عمــى مراجعــة وارعــادة بنــاء خطــة اعتمــاد الجامعــات الميبيــة الحكوميــةل ي  تســمية فريــق وطنــي متكامــل  *

 .  مم20122012والتي ال تزال حبيسة األدراج منذ العام 
  ا  وختام

 
 :: وهأمكه المىل ي

و إليه بعض الجامعاتل ومن ثم يتوجب ن  من ال روري اعتبار الجودة واالعتماد مطمبا  أساسيا ل وليس ترفا  تر 
نه من المهم أن يكون إالتعامل مع برامم الجودة و مانها كمشروع وطني لمنهوض بالجامعات الميبيةل حيث 

ــا أن تكــون عمميــات تطبيــق الجــودة واالعتمــاد المركــز الــوطني لمجــودة مســت بل  عــن  الــوزارةل كمــا يتوجــب أي  
نابعـــة مـــن الـــوعي الـــذاتيل والجمعـــي بلهميتهـــا والحاجـــة إليهـــال دون الحاجـــة إلـــى فر ـــها بـــال وة مـــن جهـــات 

سـات س  خارجيةل وذلك انطبلق ا من كون التعميم عبارة عن صناعةل نجاحها وفشمها مرتبطان بمـدى التـزام الم  
ستطيع مواجهـة تهذا ببساطة شديدة أن الجامعات الميبية لن  ىعبلقة بالمهنةل ومعناليمية بالمعايير ذات التعم

 .تحديات العصر إال من خبلل تعميم م رتكز عمى معايير الجودة واالعتماد
هـي طريـق  إنمـامكن ال ول بلنه يجب عمى الجامعات أن تنظر إلى الجـودة بلنهـا ليسـت هـدفا ل ي   ر ار اــــــــــــــــــــــــوأخيوأخي    

 .زل والتنافسل واإلبداعل واالبتكاري  نحو التم الم  يتستطيع من خبلله 
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  الـــمــــــــالحــــــــــكالـــمــــــــالحــــــــــك
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 والتم للجىدة الليبيت اجلمعيت
 
  التعليم يف شي

 احلكىميت الليبيت باجلامعاث األداء وتمييم اجلىدة ضمان مكاتب أداء لتمييم استباوت استمارة
   

  ------: :   قسامقساماألاأل  عددعدد،  ------: :   والفروعوالفروع  الكمياتالكميات  عددعدد ، ------------ اسم الجامعـــــــــــــــــــة :اسم الجامعـــــــــــــــــــة :
  ------: :   الطالبالطالب  ددددــــــــــــعع  ،  -----  ::  ننــــــــــــــــــــــــــــــفيفيظ  ظ  المو المو   عددعدد،  -------- ::  التدريسالتدريس  هيئةهيئة  أعضاءأعضاء  عددعدد

  ./    /       م /    /       م         ::  تكميفتكميفالال  تاريختاريخ  ،----------: :   الجودةالجودة  مكتبمكتب  مديرمديراسم اسم 
  ----------  ::صصص  ص  التخالتخ  مجالمجال  ،----------: :   ةةــــــــــــــــــــــــــــــــالعمميالعممي  ةةــــــــــــالدرجالدرج
    ----------  رقم الهاتــــــــــــــف :رقم الهاتــــــــــــــف :،  ----------: :   اإللكترونياإللكتروني  ددــــــــــــــــــــــــــــالبريالبري

  ------: :   والفروعوالفروع  الكمياتالكمياتبب  الجودةالجودة  منسقيمنسقي  عددعدد،  ----------    ::بالجامعةبالجامعة  الجودةالجودة  مكتبمكتب  نشاءنشاءإإ  تاريختاريخ
  

  * نبذة عن مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة :* نبذة عن مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة :
------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
  تب :تب :ــــــــــــــــ* رؤيــــــــــــة المـك* رؤيــــــــــــة المـك

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
  ::  لمـكــــــــتبلمـكــــــــتباا* رسالــــــــــــة * رسالــــــــــــة 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
  ::  المـكــــــــتبالمـكــــــــتب* أهــــــــداف * أهــــــــداف 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

    ((          )     ( ،  ال ))     ( ،  ال )  نعمنعم  ؟؟توجد سياسات واضحة في الجامعة لتحقيق وتطبيق الجودة وضمانها توجد سياسات واضحة في الجامعة لتحقيق وتطبيق الجودة وضمانها هل هل * * 

  --------------------------------: :   ااــــذكرهذكره، فنأمـــل ، فنأمـــل  ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

  ---------------------------------: :   هي األسبابهي األسباب، فما ، فما  ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --
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      )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم  ؟؟  بالكمياتبالكميات  الجودةالجودة  منسقيمنسقي  معمع  دوريةدورية  اجتماعاتاجتماعات  عقدعقد  هل يتمهل يتم* * 

  ----------------------------: :   نأمل ذكر عدد االجتماعاتنأمل ذكر عدد االجتماعات، ،  ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

  ------------------------------: :   هــــــي األسبــابهــــــي األسبــابا ا ــــــــــ، فم، فم ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

       )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم؟ ؟   داءداءاألاأل  وتقييموتقييم  الجودالجود  ضمانضمان  لمكتبلمكتب  خطةخطة  هل توجدهل توجد* * 

  --------------------------------: :   ااــــــــــــــقهقهـاـارفرفإإ، فنأمـــل ، فنأمـــل  ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

  ------------------------------، فما أسباب عدم وجىدها : ، فما أسباب عدم وجىدها :  ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

        ((    )     ( ،  ال )   )     ( ،  ال )     نعمنعم؟ ؟   الجامعةالجامعة  وأقساموأقسام  كمياتكميات  داخلداخل  ذاتيةذاتية  دراسةدراسة  إجراءإجراء  م  م  هل تهل ت* * 

  --------------------------------، فنأمـــل ذكـر عددها : ، فنأمـــل ذكـر عددها :  ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

  ---------------------------------ي األسباب : ي األسباب : ــــــا ها هــــ، فم، فم ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

  لمجامعـةلمجامعـة      وغيرهـاوغيرهـا  ينينالمـوظفالمـوظف  دليـلدليـل  --  الطـالبالطـالب  دليـلدليـل  --  التـدريسالتـدريس  هيئـةهيئـة  أعضـاءأعضـاء  دليـلدليـل) )   ةةل ـل ـأدأد  إنجـازإنجـازم  م  هـل تـهـل تـ* * 
          )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم؟ ؟   الجامعةالجامعة  واألقسامواألقسام  والكمياتوالكميات

  -------------------------------: :   أنىاعهاأنىاعها  ، فنأمـــل ذكـر، فنأمـــل ذكـر ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

 ----------------------------------، فما هي األسباب : ، فما هي األسباب :  ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

      )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعملمبرامج األكاديمية التي ُتقدمها الجامعة ؟ لمبرامج األكاديمية التي ُتقدمها الجامعة ؟   توصيفتوصيف  إنجازإنجاز  م  م  هل تهل ت* * 

  ----------------------------: :   البرامج البرامج   عددعدد، فنأمـــل ذكـر ، فنأمـــل ذكـر  ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

 ---------------------------------ا هي األسباب : ا هي األسباب : ــــــ، فم، فم ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

            )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم؟ ؟   الجامعةالجامعة  تقدمهتقدمه  كاديميكاديميأأ  برنامجبرنامج  لكللكل  الدراسيةالدراسية  راتراتر  ر  لممقلممق  توصيفتوصيف  إنجازإنجاز  م  م  هل تهل ت* * 

  --------------------------------: :   عددهاعددها  ، فنأمـــل ذكـر، فنأمـــل ذكـر ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

 -----------------------------------، فما هي األسباب : ، فما هي األسباب :  ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

  (   )   ( ،  ال )  )   ( ،  ال )    نعمنعم  ؟؟  األداءاألداء  وتقييموتقييم  الجودةالجودة  ضمانضمان  لمكتبلمكتب  صةصةص  ص  مخمخ  مساحةمساحة  الجامعةالجامعة  موقعموقع  عمىعمى  هل يوجدهل يوجد* * 

  --------------------------------، فنأمـــل ذكـر الرابط : ، فنأمـــل ذكـر الرابط :  ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

 ---------------------------------اب : اب : ــــألسبألسبا هي اا هي اــــــ، فم، فم ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

    )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم    ؟؟  المختمفةالمختمفة  وكمياتهاوكمياتها  بالجامعةبالجامعة  األداءاألداء  لتقييملتقييم  استباناتاستبانات  إعدادإعداد  م  م  هل تهل ت* * 
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  ---------------------------: : عددها وأنىاعها عددها وأنىاعها   ، فنأمـــل ذكـر، فنأمـــل ذكـر ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

 ---------------------------------ا هي األسباب : ا هي األسباب : ــــــــــ، فم، فم ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

ـــالجودة    خاصـــةخاصـــة  جـــوائزجـــوائز  بالجامعـــةبالجامعـــة  يوجـــديوجـــد  هـــلهـــل* *  ـــالجودةب ـــوالتموالتم  ب ـــي  ـــل  ززي  ـــلمث ـــامج    جـــائزةجـــائزة  ::  مث ـــامجالبرن                             أفضـــلأفضـــل    جـــائزةجـــائزة  ––  عممـــيعممـــيالال  البرن
  )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم    ؟؟  الخالخ....    باحثباحث

  ----------------------------------: :   ، نأمـــل ذكـرهـــا، نأمـــل ذكـرهـــا ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

 -----------------------------------، فما هي األسباب : ، فما هي األسباب :  ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

  )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم    ؟؟  قةقةب  ب  ططمُ مُ و و   معتمدةمعتمدة  أخالقيةأخالقية  مواثيقمواثيق  بالجامعةبالجامعة  يوجديوجد  هلهل* * 

  ----------------------------------، فنأمـــل ذكـرهـــا : ، فنأمـــل ذكـرهـــا :  ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

 -----------------------------------، فما هي األسباب : ، فما هي األسباب :  ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

 ((  )    ( ، ال )  )    ( ، ال )    نعمنعم  ؟؟بالجامعةبالجامعة  العمياالعميا  اإلدارةاإلدارةمكتب ضمان الجودة وتقييم األداء و مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء و   يوجد تنسيق وتواصل بينيوجد تنسيق وتواصل بين  هلهل  **

  --------------------------: : ذكر بعض الممارسات ذكر بعض الممارسات نأمـــل نأمـــل ، ف، ف ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

 -------------------------------اب : اب : ــــــــــا هي األسبا هي األسبــــــــ، فم، فم ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

  )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم    ؟؟  التدريسالتدريس  هييةهيية  أعضاءأعضاء  قدراتقدرات  لتنميةلتنمية  وخططوخطط  برامجبرامج  توجدتوجد  هلهل* * 

  ----------------------------------، نأمـــل ذكـرهـــا : ، نأمـــل ذكـرهـــا :  ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

 -----------------------------------، فما هي األسباب : ، فما هي األسباب :  ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

 )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم    ؟؟  بالجامعةبالجامعة  واألكاديميةواألكاديمية  والفنيةوالفنية  اإلداريةاإلدارية  المهامالمهام  لكللكل  وظيفيوظيفي  توصيفتوصيف  يوجديوجد  هلهل* * 

  ----------------------------------، نأمـــل ذكـرهـــا : ، نأمـــل ذكـرهـــا :  ((  نعمنعم  ))  بـبـ  ابةابةاإلجاإلجإذا كانت إذا كانت   --

 ---------------------------------اب : اب : ــــا هي األسبا هي األسبــــ، فم، فم ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

 )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم    ؟؟  بالجامعةبالجامعة  إلكترونيةإلكترونية  مكتبةمكتبة  توجدتوجد  هلهل* * 

  --------------------------------: : الرابط الرابط   مـــل ذكـرمـــل ذكـر، نأ، نأ ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

 ---------------------------------اب : اب : ــي األسبي األسبــــا ها هــــ، فم، فم ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

 )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم    ؟؟ل ل العمالعم  سوق سوق   جهاتجهاتو و   الخريجينالخريجينبين بين   لمتواصللمتواصل  خاصةخاصة  برامجبرامج  توجدتوجد  هلهل* * 

  ----------------------------------، فنأمـــل ذكـرهـــا : ، فنأمـــل ذكـرهـــا :  ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --



114 

 

 ---------------------------------، فما هي األسباب : ، فما هي األسباب :  ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

  )     ( ،  ال )     ()     ( ،  ال )     (  نعمنعم    ؟؟  والبيئيةوالبيئية  المجتمعيةالمجتمعية  لممسؤوليةلممسؤولية  برامجبرامج  توجدتوجد  هلهل* * 

  ---------------------------------ــا : ــا : ــذكـرهـذكـرهـ، فنأمـــل ، فنأمـــل  ((  نعمنعم  ))  بـبـ  اإلجابةاإلجابةإذا كانت إذا كانت   --

 ---------------------------------ي األسباب : ي األسباب : ــــا ها هــــــ، فم، فم ((  الال  بـ )بـ )إذا كانت اإلجابة إذا كانت اإلجابة   --

  ::  المختمفةالمختمفة  وفروعهاوفروعها  وكمياتهاوكمياتها  بالجامعةبالجامعة  األداءاألداء  وتقييموتقييم  الجودةالجودةرة لمكاتب ضمان رة لمكاتب ضمان ف  ف  * اإلمكانات المتو * اإلمكانات المتو 

 لعددا النشاطات المتعم قة بالجودة ت
  أجهزة الحاسوب المكتبية 1
  أجهزة الحاسوب المحمولة 2
  ( Data Show )  المراي العرض أجهزة 3
  المستندات تصوير الت  4
  مكتبي ثاثأ 5
  وفاكس هات  6
  ....................................ذكرت   أخرى  7

  

  ورشورش: :   شـملشـملتتو و   كمياتكمياتالالو و   بالجامعةبالجامعة  الجودةالجودة  لتطبيقلتطبيق  داءداءاألاأل  وتقييموتقييم  الجودةالجودة  ضمانضمان  مكتبمكتب  بهابها  قامقام  التيالتي  اإلنجازاتاإلنجازات* * 
  ..  وغيرهاوغيرها  البياناتالبيانات  قواعدقواعد  --  داءداءاألاأل  تقييمتقييم  استباناتاستبانات  --  بالجودةبالجودة  العالقةالعالقة  ذاتذات  المؤتمراتالمؤتمرات  --  الندواتالندوات  --  العملالعمل

 تاريخ تنفيذها عددها قة بالجودةم  النشاطات المتع ت
   لــــــــورش العم 1
   راتـــــــــمحا ال 2
   دواتــــــــــــــــــــــــــالن 3
   راتــــــــــــــــالم تم 4
   اتــــــــــــــستبانالا 5
   قواعد البيانات 6
   ....................................ذكرت   أخرى  7

  * أهم الممارسات الجيدة التي يقوم بها المكتب لتحقيق أهدافه :* أهم الممارسات الجيدة التي يقوم بها المكتب لتحقيق أهدافه :
 

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 
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  أهدافه :أهدافه :  األداء بالجامعة من تنفيذ مهامه وتحقيقاألداء بالجامعة من تنفيذ مهامه وتحقيق  *المعوقات والتحديات التي تمنع مكتب ضمان الجودة وتقييم*المعوقات والتحديات التي تمنع مكتب ضمان الجودة وتقييم
------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------
  ة :ة :ــــــــــــــــــــــــــــــات ماليات ماليــــــــــــــــــــــــــــــمعوقمعوق  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
  ة :ة :ــــــــــــــــــــــــــــــات إداريات إداريــــــــــــــــــــــــــــمعوقمعوق  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
  ة :ة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فنيات فنيــــــــــــــــــــــــــــمعوقمعوق  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
  رى :رى :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أخات أخــــــــــــــــــــــــــــمعوقمعوق  --

 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

  الم ترحات والتوصيات لمتغم ب عمى هذ  المعوقات والتحديات :الم ترحات والتوصيات لمتغم ب عمى هذ  المعوقات والتحديات :  --
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 

 


