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 مقــدمــــــة

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

من األهمية بمكان أن تبحث الجامعات عن مكان لها في السباق  العاالمي نحاو التطاوير والتحاديث 

لتجويد مخرجاتها للتنااف  فاي ساوق العمال علاع جمياد األصاعدة والمساتويات المحلياة  سعياً منها

م أنهاا وال تختلف جامعاة سابها ـاـ علاع الار  ،ن خالل تطبيق معايير الجودةواإلقليمية والعالمية م

حكومية ــ عن  يرها من الجامعاات فاي البحاث عان مكاناة مرموقاة باين زميالتهاا الجامعاات فاي 

ومان حياث األمار كا ل   ،ئ قدم لها يُمّكن مخرجاتها من التناف  فاي ساوق العمالالبحث عن موط

فاا ن الجامعااة كانااق ساابّاقة ـااـ ماان بااين الجامعااات الليبيااة ـااـ للعماال بمقتضاايات الجااودة والتطااوير 

فكاان  ،والتحديث وفق تقييم األداء كخيار ال بديل عنه نحو التحسين والتطاوير والتحاديث المساتمر

ذلاا  أنشاائ مكتااب الجااودة بجامعااة ساابها لغاار  تطااوير  ودة نرتقااي ب ولتحقيااقشااعارها ب بااالج

وتجنب نقاط الضعف المحبطة لعملية  ،الجامعة والبحث عن نقاط القّوة وتعزيزها واالستزادة منها

واالستفادة من الفرص المتاحة وتحويلها لنقاط قّوة تستفيد منها البرامج العلمية  ،لبناء والمثبّطة لها

ية للنهو  والتطور ووضد القدم علع طريق العالمية لتناف  مخرجاتها في سوق العمل والمؤسس

 .من الجامعات العالمية ب بعاد التهديدات المتربصة مثيالتها

: الجودة كقالب يتم من خالله وضد معايير وخطط المهمة األولع ،متين أساسيتينأنيط بالمكتب مه

هدافها خاصة أنها تغطاي رقعاة جغرافياة شاساعة تشامل وبرامج تحقق متطلبات رسالة الجامعة وأ

تقياايم األداء لقياااى ماادا التوافااق البرامجااي مااد مقتضاايات  :والمهمااة الثانيااة ،كاال الجنااوب الليبااي

ليمية وفق االستبانات المنتجة تم تصميمها بكفاءة خبرات المكتب لقياى النتاائج الكفيلاة العملية التع

  .رضا المستفيد أو مالحظات التغ ية الراجعةبتعديل المسار سواء أكان بقياى 

وتحااوي عديااد  ،وفيمااا كااان األماار كاا ل  تطلااب وضااد خطااة منّظمااة تتوافااق مااد عمرهااا الزمنااي

وبرمجة ذل  إحصائياّ لرؤية النتائج الحقيقية قياساً  ،مية والزيارات الميدانيةاألنشطة والبرامج العل

يارياة لمعرفاة أيان نحان وفاق البيانياة ومنحنياتاه المع من خالل التحليل وصيا ته ،لمعدالت األداء

       .ب SWOTرباعية ب 
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  :رؤية ورسالة وأهداف المكتب .1

م تحااديث رؤيااة ورسااالة وأهااداف المكتااب بمااا يتفااق  2018ـ  2017ثااّم خااالل الخطااة الساانوية 

 :وصاغ الفريق المكلّف تحديث التالي بيانه ،ومتطلبات المرحلة

 رؤية المكتب:

من التنافسية والتميز المؤسسي واألكاديمي محلياً وعالمياً في  مستوا عال   إلعالجامعة ول بالوص

 .م والبحث العلمي وخدمة المجتمدمجاالت التعليم والتعلّ 

 رسالة المكتب:

ر ماان خااالل تبنيااه معااايير للجااودة والتحسااين المسااتم عنااع المكتااب بنشاار ثقافااة الجااودة والتطااويريُ 

ً مؤسسي ً وبرامجيا ا واإلشاراف علاع تطبيقهاا بماا يضامن جاودة  ،لعاالميعلاع المساتوا المحلاي وا ا

 .ز للجامعةالمخرجات وتحقيق التميّ 

 أهداف المكتب:

 نشر ثقافة الجودة بالجامعة. -1

العلمية بما يضمن تحقيق  وأقسامهامتابعة تطبيق معايير االعتماد في جميد كليات الجامعة  -2

 .للجامعةي والبرامجالمؤسسي  األكاديمياالعتماد 

 الجامعة ورسالتها وأهدافها في ضوء المستجدات العلمية. إستراتيجيةمراجعة وتحديث  -3

 بالجامعة. واإلداريوضد آلية للتقييم المستمر لألداء األكاديمي  -4

تحديد احتياجات الكليات لتطبيق وتفعيل نظام الجودة للتوافق مد المتطلبات المحلية  -5

 والعالمية. واإلقليمية

  :إلستراتيجيطيط االتخ .2

ضمن اللجان التي تّم تشكيلها لجنة للتخطايط االساتراتيجي وإعاداد النشارات والمطوياات الخاصاة 

م تّم وضد الخطوط العريضة  2018ـ  2017بالجودة ومصطلحاتها وبعدة اجتماعات خالل العام 

 :لخطة المكتب اإلستراتيجية آت  بيانها

 :اإلستراتيجية األهداف -أ

 لجودة في الجامعة.ا نشر ثقافة .1

 .األداءمن  عال   مستوا والوصول إلعتحقيق االعتماد المؤسسي للجامعة  .2
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 .تحقيق االعتماد المؤسسي والبرامجي للكليات .3

 .تحقيق االعتماد البرامجي للدراسات العليا .4

 والخدمات االستشارية.التطوير والتحديث للعملية التعليمية بالجامعة من خالل تقديم الدعم  .5

 .التطوير والتحسين المستمر وتقييم األداء بعةمتا .6

 التنسيق مد المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية. .7

  .تطوير المكتب وتحديثه وتأهيله بما يتوافق مد متطلبات الجودة .8

 .إنشاء قاعدة بيانات للمكتب .9

 .ايير الجودةاعتماد مبدأ التناف  والتصنيف لكليات الجامعة وفق مع .10

 :األهداف التشغيلية والتدريبية -ب

 .القيام بدورات وورش عمل في مجال الجودة واالعتماد .1

 .إعداد النشرات والمطويات المتعلقة بالجودة .2

ياار مجدولااة للكليااات واإلدارات لتتبااد تطبيااق دوريااة مجدولااة و استرشااادية القيااام بزيااارات  .3

 .تجديد االعتمادمعايير الجودة بما يحقق لها االعتماد أو 

 .بناء كوادر قادرة علع القيام بمهام التقييم وضمان الجودة ونقل المعرفة لآلخرين .4

 .إعداد خبراء في مجال التدقيق الداخلي .5

 .التدريب علع استخدام التقنية العلمية واإلحصاء للكادر الوظيفي بالمكتب .6

 .في مجال الجودة واالعتماداإليفاد لتدريب الكوادر إقليمياً وعالمياً في مراكز متخصصة  .7

 :األهداف العلمية -ج

 .محلية وعالمية في مجال الجودة واالعتماداإلعداد لمؤتمرات  .1

علع ممارسات الجامعات  لالطالعالمشاركة في المؤتمرات العلمية المتعلقة بالجودة  .2

 .المناظرة

 .العمل علع تدري  الجودة في الجامعة نشراً لثقافة الجودة .3

 .ت العلمية ذات التخصصلقة بالجودة أو المجالّ البحوث المتعالمشاركة في  .4

    .وورش العمل نقل ثقافة الجودة إلع التعليم العام في النطاق عن طريق الندوات .5

  :تقييم األداء -د

 .متابعة تنفي  االستبيانات لقياى معدالت األداء .1

 .وقياى رَ  المستفيد المنتجة للتغ ية الراجعة تصميم االستبانات .2
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 .تغ ية الموقد اإللكتروني بفاعلية في تقييم األداء من خالل االستبانة اإللكترونية .3

 .مشاركة المستفيد في التطوير والتحسين .4

  .فتح صفحة مفتوحة علع موقد الجامعة لالستفادة من مالحظات التطوير والتحديث .5

   .متابعة إجراء الدراسة ال اتية والتقييم المستمر لبرامج الجامعة .6

بعض البنود التي قد يستفاد منها في تحليل نقاط القوة والضعف والفرص  .3

 (: SWOTوالتهديدات )

 سياسات واضحة في الجامعة لتحقيق وتطبيق الجودة وضمانها  −

 اجتماعات دورية مد منسقي الجودة بالكليات −

 خطة لمكتب ضمان الجودة واألداء بالجامعة −

 لجامعةإجراء دراسة ذاتية داخل كليات وأقسام ا −

 دليل الموظفين  –دليل الطالب  –دليل أعضاء هيئة التدري   −

 التي تقدمها الجامعة توصيف البرامج األكاديمية −

 مساحة علع موقد الجامعة مخصصة لمكتب الجودة −

 بالجامعة وكلياتها األداءلتقييم  استبانات إعداد −

 ة أفضل باحثل جائزة البرنامج العلمي، جائزثجوائز بالجامعة خاصة بالتمييز م −

 معتمدة ومطبقة بالجامعة أخالقيةمواثيق  −

 العليا بالجامعة واإلدارة األداءقييم تنسيق وتواصل بين مكتب ضمان الجودة وت −

 برامج وخطط لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدري  −

 توصيف وظيفي لكل المهام اإلدارية والفنية واألكاديمية بالجامعة −

 بيئيةبرامج للمسئولية المجتمعية وال −

 .م 2018ــ  2017خطة المكتب للعام . 4

عمالً باإلطار التنظيمي الا ي تنتهجاه الجاودة مان حياث حسااب الوقاق مقابال اإلنجاازات المتوقاد 

تنفيا ها وماا تتطلبااه كال مرحلاة ماان إعاداد واساتعداد فقااد وضاد المكتاب خطااة يحااول مان خاللهااا 

األمر ال ي استوجب برمجاة الخطاة علاع  ،جازهالتسابق مد الزمن لتحديد المتطلبات فيما ينبغي إن

ومن أجل تنسيق الخطع وتثبيتها بُنيق الخطاة علاع  ،م 2018ـ  2017حديد نقطة الوصول للعام ت

  :اآلتي
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 م 2017ـ  2016تقييم خطة العمل للعام  .1

 .ترحيل ما لم ينجز من الخطة السابقة وإعادة برمجته .2

 .هاتحديث رؤية ورسالة وأهداف الجامعة وكليات .3

 .ر ثقافة الجودةتكثيف نش .4

  .إجراء الزيارات الميدانية .5

 .إجراء الدراسة ال اتية لبعض البرامج في الكليات .6

زيارة المركز الوطني لضمان الجودة بطرابل  للتواصال ومناقشاة بعاض المساائل المتعلقاة  .7

  .باالعتماد األكاديمي

عمليااة الكليااات لتسااهيل أقسااام الجااودة ب إعااداد ورش عماال فااي الجانااب اإلحصااائي لرؤساااء .8

  .التحليل اإلحصائي

 .تشكيل اللجان العلمية المختصة لمتابعة وتنفي  بعض متطلبات الجودة .9

 .متابعة تفعيل الموقد االلكتروني للجامعة وربطه بالمقررات الدراسية .10

 .التقييم عن طريق االستبانات .11

ساتعجلة منهاا أو التاي يترتاب عليهاا د أنجز العديد من ه ه المتطلباات وخاصاة الموبتقييم الخطة فق

. .را كالزيارات الميدانية والدراسة ال اتية وتحديث الرؤية والرسالة واألهداف و يرهاابرامج أخ

أما البنود التي لها صفة االساتمرارية كنشار ثقافاة الجاودة والتادريب وتشاكيل اللجاان و يرهاا فقاد 

 :ا َحَوت البنود التالية ل .األمر االستمرار إلنجاز المهام المتعلقةتطلّب 

 :2019ـ  2018 للعام الجامعي خطة المكتب. 5

 .م 2018ـ  2017مراجعة وتقييم الخطة  .1

 .2019ـ  2018ترحيل ما يستوجب ترحيله لخطة للعام  .2

 .ر ومتطلبات الجودة المؤسسي للتدقيق الخارجيتقديم ملفات الكليات المتحقق فيها معايي .3

 .ا ال اتيةسي للكليات التي أنهق دراستهإجراء التدقيق الداخلي المؤس .4

 .االستمرار في الزيارات الميدانية للكليات وتحفيزها علع تطبيق معايير الجودة .5

 .ورش عمل في مجال الجودة والتدقيق الداخلي والخارجي .6

 .إجراء الدراسة ال اتية إلدارة الجامعة .7

 .استصدار كتيب إرشادي يحتوي كل متطلبات الجودة واالعتماد .8

   .تقييم عن طريق االستباناتلا .9

  .مؤتمراً علمياً حول الجودة .10
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 :2019ـ  2018تحليل خطة المكتب  .6

إلطار الزمناي وتقييماه ووضاد التفاصايل الرقمياة من المهم ألي عمل تشريح خطته ليسهل عمل ا

توافاق وذل  ال يتأتع إالّ بتحليل كل بند علع حده لتاأطير متطلباتاه فاي جادول زمناي ي ،المتعلقة به

لمواعيااد وإصاادار مااد الفتاارة المقاادرة للتنفياا  وصاايا ة مااا يلاازم ماان تجهياازات ولجااان وجدولااة ا

 :وإرفاقاً لمقترح الخطة وتحليالً لها نبيّن اآلتي ،قرارات التكليف و يره من متطلبات التنفي 

  .م 2018ـ  2017تقييم خطة العمل للسنة  .1

ماان قباال إدارة المكتااب للعاار  علااع رؤساااء أقسااام الجااودة  2018ـ  2017را تقياايم الخطااة جاا

وفاي ها ا تماق مخاطباة رؤسااء  ،بالكليات في اجتماعهم بعد تقديم تقارير رؤسااء اللجاان المشاكلة

  .اللجان لعر  نتائج أعمالهم في اجتماعات المكتب لتقييمها من السادة أعضاء المكتب

ـااـ  2017بعااد تنفياا  الخطااة السااابقة  .ل مااا لاام ينجااز ماان الخطااة السااابقة وإعااادة برمجتااهترحياا .2 

  .م 2018

 ،بعد التقييم للمنجز من الخطة كان من الطبيعي أن تّرحل بعض بنودها ألسباب عدّة عاقاق التنفيا 

لتنفي  مماا اساتدعع ودائماً عنصر الزمن والتقدير الزمني للخطة من األسباب التي تقد حائالً أمام ا

إعادة صيا ة بعض البنود سواء من حيث اللجان أو من حيث تعديل مستوا الطموح أو من حيث 

الزياارات  ومن أهم البنود المرحلاة ذات طاابد االساتمرارية علاع سابيل المثاال ،القدرة علع األداء

  .الميدانية والدراسة ال اتية

 .معايير ومتطلبات الجودة المؤسسي للتدقيق الخارجي تقديم ملفات الكليات المتحقق فيها .3

في ه ا اإلطار كرى المكتب جهوده مد الكلياات إلمكاان تقاديمها لالعتمااد البرامجاي خاالل العاام 

وبعد اجتماع مدراء مكاتب الجودة مد المركز الوطني بحضور وكالء الكليات  ،م 2018ـ  2017

لا ا تاّم إدراج االعتمااد المؤسساي ضامن خطاة  ،دل البرامجايتّم االتفاق علع االعتماد المؤسسي ب

م إلتمام إجراءات ثالث كليات وتقديمها لالعتمااد وهاي كلياة العلاوم سابها ـ  2019ـ  2018عمل 

  .كلية الهندسة براك ـ كلية التقنية الطبية مرزق

 .إجراء التدقيق الداخلي المؤسسي للكليات التي أنهق دراستها ال اتية .4 

وساعياً مان المكتاب العتمااد الجامعاة عبار  2019ـ  2018من المقترح خالل خطاة العاام الحاالي 

اآلداب ساابها ـ تقنيااة  :مراحاال ـ تجهيااز ملفااات أربااد كليااات االعتماااد المؤسسااي والكليااات هااي

ف وهاا ه الكليااات ساايتم تكثياا ،المعلومااات ساابها ـ هندسااة الطاقااة والتعاادين ساابها ـ الرياضااة ساابها
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زياراتهااا الميدانيااة ومتابعتهااا وفااق بروتوكااول الجااودة ماان إعااداد للوثااائق إلااع الدراسااة ال اتيااة 

   ... الخ.المؤسسية

من خاالل تجرباة المكتاب للزياارات الميدانياة وماا لهاا مان أثار دأب  .إجراء الزيارات الميدانية .5

ة واالجتماع مد مسائوليها ورؤسااء المكتب علع إجراء مثل ه ه الزيارات الميدانية لكليات الجامع

أقسام الجودة ومنسقي الجودة باألقسام العلمية سعياً وراء نشر ثقافة الجاودة وتا ليل الصاعاب التاي 

فكان مان ضامن خطاة  .والتجهيز للتدقيق المؤسسي الداخلي والخارجي تعوق فرق الدراسة ال اتية

  .ات الميدانيةاالستمرار في الزيار 2019ـ  2018المكتب المقترحة 

  .ورش عمل في مجال التدريب علع الجودة والتدقيق الداخلي والخارجي .6 

رأا المكتب أن من األهمية التدريب وفق إعداد ورش عمال تخاص متطلباات الجاودة واالساتزادة 

من التدريب لرؤساء أقسام الجودة ـ خاصاة وأنهاا لام تادّرى كتخصاص فاي الجامعاة ـ للرفاد مان 

العديد مان ورش العمال تتوافاق ماد متطلباات  2019ـ  2018والمكتب يقترح في خطته  ،كفاءتهم

ورش فااي  ،وماان هاا ه ورش فااي الدراسااة ال اتيااة الجانااب المؤسسااي ،العتماااد األكاااديميمرحلااة ا

.. إلااع  ياار ذلاا  ماان .االعتماااد األكاااديمي المؤسسااي والبرامجااي ،التاادقيق الااداخلي والخااارجي

 .متطلبات التدريب ورفد معدالت األداء

 .إجراء الدراسة ال اتية إلدارة الجامعة .7

ونظراً لما لإلدارة من دور في جودة المؤسسة ف ن المكتب يعتازم  ،أجل االعتمادلتكامل العمل من 

إجااراء الدراسااة ال اتيااة إلدارة الجامعااة للوقااوف علااع ماادا مطابقتهااا لمعااايير الجااودة والتجهيااز 

لا ا فالمكتاب يساعع إلاع تشاكيل فرياق  ،لالعتمااد المؤسساي الا ي ياأتي الحقااً بعاد اعتمااد الكلياات

  .قيام به ه المهمة وإنجاز العمل بصورة حسنةللدراسة لل

 .استصدار كتيب إرشادي يحتوي كل متطلبات الجودة واالعتماد .8

إصادار كتياب إرشاادي بكال ماا يتعلاق بالمفااهيم  2019ـ  2018يعتزم المكتب ومن خالل خطته 

التاي تمار بهاا  والمصطلحات وما تتطلبه الجاودة مان معاايير وتادقيق داخلاي وخاارجي والمراحال

ليكااون دلاايالً لماان يرتاااد المكتااب أو أقسااام الجااودة بالكليااات  ،.. إلااع  ياار ذلاا .الجااودة واالعتماااد

   .و يرهم ممن يريد البحث في المجال

 .التقييم عن طريق االستبانات .9
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ذلاا  إالّ  وال يتااأتع .ماان المهااام الملقيااة علااع عاااتق المكتااب تقياايم األداء ورفااد معدالتااه بالجامعااة

وال يتأتع ذل  إالّ من خالل آلية يراها المكتاب تتمثال فاي  ،بالكشف عن المعوقات السلبية المتوقعة

مان اساتبيانات يقتاارح  2018ـ  2017وماا صااممه المكتاب فاي خطااة العمال للمكتاب  ،االساتبانات

 .تائجهاوتحليلها إحصائياً واالستفادة من ن 2019ــ  2018تنفي ها خالل خطته للعام 

مؤتمراً  2019ــ  2018وضمن االستعداد لالعتماد  2019ــ  2018تتضمن خطة المكتب   .10 

علمياً حول الجودة يشمل أوجه وجوانب الجودة واالعتماد يصاحبه ورش عمل عن البحث العلمي 

 .وضوابط النشر في المجالت العلمية يحدد موعده في وقق الحق

  .االسترشاديةزيارات ال. 7

ومااا لمسااته  2018ـااـ  2017 ،2016ـ  2015بعااد النتااائج التااي حققتهااا الزيااارات الميدانيااة للعااام 

واالطاالع عاان كثاب علااع المشااكل التااي تُعيااق  ،إدارة المكتاب ماان نتاائج علااع المساتوا الميااداني

ياة والتا ليل ا رؤسااء األقساام العلمحركة الجودة باألقسام العلمية والمقترحات البنااءة التاي أفااد بها

رأا المكتااب تكثيااف الزيااارات  ،بتقااديم المشااورة والتوجيااه نحااو أقصاار الطاارق إلنجاااز المهمااة

أبوبكر إبراهيم محمد   .د .الميدانية من خالل لجنة ُشّكلق له ا الغر  برئاسة السيد مدير المكتب أ

الكشف المرفق  أ. علي الزوي  وفق وعضوية نورالدين الطاهر منسق الجودة بالمكتب وعضوية 

 .بالجدول الزمني

 مالحظات الفريق فريق الزيارة الكلية تاريخ الزيارة ت

 اآلداب  1
 أ.د. أبوبكر إبراهيم محمد

 علي الزوي.أ
 

 الطب البشري 17/12/2018 2
 أ.د. أبوبكر إبراهيم محمد

 نورالدين الطاهر عبدالسالم
 

 طب األسنان 17/12/2018 3
 إبراهيم محمدأبوبكر  أ.د.

 نورالدين الطاهر عبدالسالم
 

 تقنية المعلومات 17/12/2018 4
 أ.د. أبوبكر إبراهيم محمد

 نورالدين الطاهر عبدالسالم
 

 التمريض 27/12/2018 5
 أ.د. أبوبكر إبراهيم محمد

 نورالدين الطاهر عبدالسالم
 

 هندسة الطاقة 26/12/2018 6
 أ.د. أبوبكر إبراهيم محمد

 علي الزوي.أ
 

  نورالدين الطاهر التربية أوباري 30/12/2018 7
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   :االسترشاديةمنهج الزيارات 

 متابعة نشر ثقافة الجودة والحث عليها بالكليات واألقسام العلمية   .1

 .اإلطالع علع وثائق االعتماد .2

 .التحقق من جاهزية الكلية لالعتماد .3

 .ات التي تواجه الجودة بالكليةدراسة اإلشكالي .4

 .توضيح اإلجراءات المتعلقة باالعتماد المؤسسي .5

 .دفد الكليات نحو االعتماد البرامجي والمؤسسي .6

 .بالجامعة للتصنيف المحلي والعالمي ءسبل االرتقا .7

 .االهتمام بالبحث العلمي ومقتضياته ومتطلباته .8

 .يق ورش العمل لمنسقي الجودة بالبرامج وتكوين فريق عملالتدريب والتأهيل عن طر .9

    .ضرورة متابعة موقد الجامعة وملء االستبانات اإللكترونية لتحصيل التغ ية الراجعة .10

كما تضمنق الزيارات مناقشة خطط أقسام الجودة بالكليات ومتابعاة تنفيا  بعاض المقترحاات التاي 

 .ت ومن ثّم بالجامعةترتقي بأقسام الجودة في الكليا

 :تجهيز الكليات لالعتماد المؤسسي والبرامجي .7

ب المؤرخاة فاي  09قام ب في إطار استعداد الجامعة لالعتماد خاطب مادير المكتاب فاي مراسالته ر

وصدر اإلذن مان رئاي  الجامعاة  ،باقتراح تشكيل فريق للتدقيق الداخلي بالجامعة 19/02/2018

بتشاكيل فرياق للتادقيق الاداخلي مكاون  13/03/2018ــ بتااريخ  100/2018رقم ب صدار القرار 

يااد الفريااق إلجااراء وفااور صاادور القاارار قااام المكتااب بتوز ،ب عضااواً  15ماان رئااي  للفريااق و ب 

 .التدقيق الداخلي البرامجي للكليات وفق جدول زمني للبرامج المرشحة لالعتماد

ا هااو معااروف إجااراء الدراسااة ال اتيااة التااي أجرتهااا الكليااات وساابق إجااراء التاادقيق الااداخلي كماا

 ،مشاارفةوبرامجهااا العلميااة وأحيلااق أوراق الدراسااة وتقاريرهااا النهائيااة إلااع اللجنااة المركزيااة ال

واجتمعق اللجنة لفحص األوراق والتقارير وأبدت من خالل محاضر اجتماعاتها مالحظاتها علع 

وتماق الدراساة  ،الدراساة بالكلياات لألخا  بتلا  المالحظااتالدراسة التي تمق إحالتها علع لجاان 

دة وفااق معااايير االعتماااد البرامجااي للمرحلااة الجامعيااة الااوارد ماان المركااز الااوطني لضاامان جااو

  :المؤسسات التعليمية والتدريبية طرابل  والمشتمل علع ثمانية معايير وهي

 .التخطيط والتنظيم اإلداري :المعيار األول −
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  .البرنامج التعليمي :ثانيالمعيار ال −

 .هيئة التدري  والكوادر المساندة :المعيار الثالث −

  .الشئون الطالبية :المعيار الرابد −

  .المرافق وخدمات الدعم التعليمية :لخام المعيار ا −

 .البحث العلمي :المعيار السادى −

  .خدمة المجتمد والبيئة :المعيار السابد −

  .ن الجودة والتحسين المستمرضما :المعيار الثامن −

 :التدريب والتأهيل .8

ت المتعاددة قاام المكتاب بعمال ورش في إطار التدريب والتأهيل وإعداد خبراء للجودة فاي المجااال

عماال ركاازت علااع التاادقيق الااداخلي المؤسسااي دُعااي لهااا وكااالء الكليااات ورؤساااء أقسااام الجااودة 

وكااان الهاادف ماان هاا ه الااورش التنبيااه ألهميااة االعتماااد  ،يبالكليااات المعنيااة باالعتماااد المؤسساا

  .المحلي والعالميومعايير االعتماد وطرق حساب معايير التدقيق الداخلي والتصنيف 

 :تقييم األداء .9

وره فا ن المكتاب أولاع اهتمامااَ  من خالل المهام المناطة بالمكتب ومنها تقييم األداء ال ي تتعدد ص 

وفاي ها ا أنجاز  ،مسار يُظهر نتائج الجودة وقياى فاعلية األداء واإلجراءات المتبعةبتقييم األداء ك

نها ما تّم نشاره علاع الموقاد اإللكتروناي للمكتاب بعاد أن تاّم تفعيلاه المكتب العديد من االستبانات م

 .واآلخر في طور التداول الورقي وجزء باق في مجال المراجعة وبيانها كالتالي

 .قييم عضو هيئة التدري  عن طريق طالباستبانة لت .1

 .لتقييم مقرر دراسياستبانة  .2

  .يئة التدري  عن العملية التعليمية بالجامعةلقياى مدا رضا أعضاء هاستبانة  .3

 .لتقييم دور الجامعة في خدمة المجتمد والبيئةاستبانة  .4

 .معةلقياى رضا المستفيد وسوق العمل عن مخرجات الجااستبانة  .5

 .معوقات البحث العلمي بالجامعةاستبانة  .6

لتحقيااق ذلاا  شااّكلق لجااان ماان رؤساااء أقسااام الجااودة بالجامعااة لوضااد تصااّور لاابعض ماان هاا ه و

أاـما بعاض ماان ها ه االسااتبانات جارا القيااى بهااا فعليااً وتااّم  ،لتقياايم األداء ةالمساتحدثاالساتبانات 

 .تحليلها إحصائياً وأنتجق نتائج



 

11 
 

 :لجان العلميةال .10

باروح الفرياق فشاّكل العدياد مان اللجاان العلمياة لمتابعاة برامجاه  سعع المكتب منا  تأسيساه العمال

وفي حوصلة ها ا  ،سواء لإلشراف أو المتابعة أو تنفي  البرامج المستحدثة إلع  ير ذل  من المهام

ثق العدياد مان اللجاان كماا اساتحد ،العام أكدت إدارة المكتب علع استمرار بعاض مان ها ه اللجاان

 .أهمها

 .لجنة عليا لإلشراف علع االعتماد المؤسسي .1

 .فريق للتدقيق الداخلي المؤسسي والبرامجي .2

 .لجنة لخطة المكتب اإلستراتيجية .3

 .لجنة للزيارات الميدانية .4

 .وأنيط بكل لجنة جملة من المهام تتفق واألهداف التي شّكلق ألجلها

 .ئييق التحليل اإلحصافر .11 

م في مجال التحليل اإلحصائي عقد الفرياق  2018ـ  2017من األنشطة التي قام بها المكتب للعام 

وكاان حوصالق ماا قاام باه الفرياق  ،عدّة اجتماعات وفق البرنامج الزمني الا ي تتطلباه كال عملياة

  :اآلتي

ً قام الفريق بمتابعة الدراسة ال اتية وتحليلها بي .1   .انيا

 .تحليل االستبانات المتعلقة بتقييم األداء .2

 .المساعدة في تصميم االستبانات لتقييم األداء .3

 .تقديم الرؤية االستشارية في العديد من مهام الجودة المتعلقة بالجانب اإلحصائي .4

 .حصائياإلعداد لورش عمل الحقة لتغطية بعض من جوانب ومتطلبات التحليل اإل .5

 .العمل ضمن فريق إلنشاء قاعدة بيانات للمكتب .6

 :اتـــــــــــالتوصي .12

م  2019ـ  2018بعاد السااير عباار دروب حصااد العااام واسااتعرا  خطااة العمال المقترحااة للعااام 

داد والتي سيتم التركيز فيها علع االعتماد المؤسسي للجامعة والكليات وما يتطلبه من إعداد واستع

إلااع جانااب تنفياا  المهااام المناطااة بالمكتااب نخلااص إلااع بعااض التوصاايات المنبثقااة عاان مالحظااات 

وتقارير الدراسة ال اتية وتقارير فرق التدقيق الداخلي وما يراه المكتب من يارات االسترشادية الز
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ب نقاط ضعف أعاقة تنفيا  بعاض بناود خططاه وتأديتهاا فاي موعادها الزمناي الُمجادول لا ا فالمكتا

 :يوصي باآلتي

 .قسام العلميةواألتنفي  ما تّم اقتراحه من مواصفات لرؤساء أقسام الجودة بالكليات  .1

ال يااتم تغيياارهم إالّ  إصاادار قاارار ماان رئااي  الجامعااة يعتمااد فيااه رؤساااء أقسااام الجااودة وأن .2

 .بقرار من رئي  الجامعة

 .ن بنية تحتيةتنفي  الهيكل التنظيمي للمكتب وما يتعلّق به م .3

 .تضمين بند في ميزانية الجامعة خاص بالجودة واالعتماد .4

علاع الممارساات  لالطاالعوسيد رقعة التدريب وإيفااد أعضااء هيئاة التادري  والماوظفين ت .5

 .المناظرةالمعتمدة الجيدة لإلدارات والكليات والبرامج العلمية في الجامعات 

تخطيطااي للتطااوير والجااودة ُمجاادّول عنااد اختيااار الوظااائف يوصااي المكتااب بتقااديم مقتاارح  .6

 .وخاصة عمداء الكليات ورؤساء األقسام

تشكيل لجنة اجتماعية من خارج الجامعة تضم فئاات المجتماد المختلفاة للاربط باين الجامعاة  .7

 .د لتقديم التغ ية الراجعةوالمجتمد كمستفي

ش عماال فااي مجااال الجااودة وخاصااة بعااض النخااب ماان فئااات المجتمااد لحضااور ور دعااوة .8

     .المعلمين ألهمية نشر ثقافة الجودة خارج الجامعة ودورها في جودة الجامعة
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 مدير مكتب ضمان جودة وتقييم األداء                                                            
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