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   ملخص التقرير

خر�ف�(وتقييم��داء�بجامعة�طرابلس�خالل�الف��ة��أعمال�وأ�شطة�مكتب�ا��ودةخالصة��ذا�التقر�ر��مثلي

لقد�. مستقبالداء�املكتب�أ�م�و تقسس�ل� توف���توثيق��ذه�املرحلة�و إ��� �شره��دفو��)2011خر�ف��- 2009

� � تم �الف��ة ��ذه � خالل �ملموسة �إنجازات �عدة �الت�تحقيق �م��ا � الفتالحسن �وال�شر�ةوار امل�� �الفنية  د

�اإجتماع( بواقع إجتماعا�18جتماعا��ا�اعدد� ال���بلغ�نة�ا��ودة�وتقييم��داء��ل�وا��ال لتفعيالو   للمكتب

� �و �)أسابيع�3ل�ل �مع�ا �إصدارات �تجاوزت �و  60املكتب �وتوصية �� وتقر�را�موذجانمق��حا �مجمل�ا�عكس �� 

كما�تمكن�املكتب�. ا��امعة��� التعليمية�ا��ودةاملطلوب��شر�ا�إلس�يفاء�معاي���ضمان��يدة�ا�مارسات�امل

� � �من �بال�ليات �وتقييم��داء �ا��ودة �أقسام �تفعيل �جرى �والفنية�حيث ��م�انيات��دار�ة �ببعض تزو�د�ا

� �لرؤسااستصداوتم �املالية �و . �ا�ر�قرار�باملعاملة �أيضا �املكتب �تمكن �  -قد �م��وظ �تقدم �تحقيق ع���من

� �ا��ودة�شر�صعيد �با��امعة�ثقافة ،� �حيث �املكتب �تمكن �من �عدد ����تنظيم �بلغت �امل�مة ���شطة من

�ذه�أن��إال �،ن�واجانبو خ��اء�وطني بمشاركةعامة�وورش�عمل��اتمحاضر توزعت�ب�ن� �شاطا�21مجمل�ا�

املكتب�بذل� ،لدراسة�الذاتيةوع���صعيد�ا.  املتاحة�م�انيات� ضعف�ل نظرا ة�التأث��زال�محدودتا���ود�ما

�شكيل�فرق�بقرار����إصدار�  إدارة�ا��امعةتجاوب�عدم�حث�ثة�للبدء����إجراء��ذه�الدراسة�إال�أن��اج�ود

�الداخ��ل �الذاتية( لتدقيق ��،)الدراسة �العليا �الدراسات �برامج �جودة �معاي���لتقييم �وجود �عدم قد�وكذلك

� �إحداث �دون �حاال �املحور أي ��ذا �ع�� �حقيقي �و . تقدم �ذلك �مع ��تمكنفقد ��مناملكتب دراسة�إجراء

��ستطالعيةا �تحديد �ع��ا �ننتج �وال��ديدات�املقأ�م �والفرص �والقوة �با��امعةاط�الضعف �شأنو .رتبطة ���

س��اتيجية�لتنظيم�عملھ�خالل�اإعداد�خطة� حقق�املكتب�إنجازات�م�مة�تمثلت��� ،س��اتي��التخطيط�� 

� �ستصدار�او ) 2015-2010(الف��ة �للتخطيط ���نة �أول �وتقديم� قرار�ل�شكيل �با��امعة مق��ح��س��اتي��

اعتماده�من�إدارة� لم�يتمق��حات�جل��ذه�امل أن�غ��  ،)2016- 2011(س��اتيجية���امعة�طرابلس�� وج�ة�بال

�ودة�ا� ضمانل� لياتآتوف���معاي���و لحث�ثة��اج�ود�بموازة�ذلك�كما�بذل�املكتب. ح����ذا�التار�خ�ا��امعة

�وق � �واملكتب �ل��امعة �با��امعة ��� �املكتب �ن�� � راصدإد �املعاي���و�جراءات �من �مت�املة املتعلقة�حزم

�التظيمية �والب�ية �والتقييم �والتدر�س �التعليمية �ال��امج �جودة �و �بضمان �واملعلومات، �ضم��ا�التوثيق ومن

�مل �معاي���ا��ودةمق��حات �مع �القائمة �اللوائح �  .وائمة �و�� �أبرز�ا��املقابل �صعو�ات �عدة �املكتب واج�ت

� �ضعف �العليا ��دارة ��عاون �املكتب �و مع �املا�� �الدعم �وغياب �اللوائح�و ا��وافز�ال���يعية �موائمة عدم

�معاي���ا��ودة �مع �لاو   القائمة ��� �نقص �التعليمية�كأطر�املؤ�الت��عض �ل��ودة �الوطنية �املنظومة م�ونات

إن�جميع��عمال�الواردة�����ذا�التقر�ر�ما�عدا��.صط�املرجعية�للتخصّ و�رصدة�واملعاي�����اديمية�والنقا

� �ا��ودة �ب�شر�ثقافة �املتعلقة �نظرنا�-عّد �تلك �� -�� �تار�خ غ���مسبوقةإضافات �و�� �املكتب �تار�خ ا��ودة����

خاصة���� ع���مستوى�العالم�ولذين�سبقونا�ابال�سبة�ألولئك��بالتأكيد��ا�ل�ست�كذلك�ولك�ّ  لي�ياب التعليمية

  . تحاد��ورو�يالواليات�املتحدة�و�
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 ا ا ا   

  وطئةت
محمد�وع���آلھ�و��بھ�رسولنا�ونب�نا�ع���سلم�أص���و أو �،سيلة�ملحبتھو �إتقان�العمل جعلالذي�ا��مد���

من��نا�و  . اوتحسي���ا��ودة��و�بداية�الطر�ق�لتقو�معمل�ال وثيقتأن����الشك�ف ... ،�و�عدسلم��سليما�كث��او 

�وراء �من �ال�دف �ال�كتابة��ان �املوضوعبّ  تقر�ر�ذا �قدر�من �بأع�� �فيھ �نتح�� �أن �حاولنا �وا��يادية�الذي ة

�العلمية �و�مانة �الفكر�ة �ا��قوق �. واح��ام �يبدأ � �بذةبالتقر�ر��ذا �مختصرة �اعن �تأس�سھ�مب�ّ ملكتب نة

�أل�مالتقر�ر��عرض�عد�ذلك�� . )2015 -2010(خالل�الف��ة��س��اتيجية� �تھخطو  تھرؤ�تعر�ف�بالو  إم�انياتھو 

�إ �املكتب �نجازات �الف��ة ��ذه �خالل ��� �دور : م��ا مجاالتعدة �ا��ودةو  املكتب�تفعيل ،�با��امعة��شر�ثقافة

 �� �التخطيط �و� قالتس��اتي��، �وا��ار�� �الداخ�� �و�م �و عتماد، �ا��ودة �املستمر،ضمان �ناء�و �التحس�ن

�املجتمع�القدرات �. وخدمة �البالتقر�ر��ي�ت��وأخ��ا �من �جملة �عل��ا التوصياتو تحديات �للتغلب �املطلو�ة

من�سا�م�����ذا�العمل�وأخص�بالذكر��ا��ز�ل�ل�لشكر�ال��سع���إال�أن�أتقدم�بال���ايةو���ال  .مستقبال

ع���مالحظاتھ�القيمة��رئ�س�قسم�ا��ودة�وتقييم��داء�ب�لية�ال�ندسة تھعزالدين�جالو. لزميل�دم��م�ا

فتحية��بن�. د:  و�م���نة�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة����زمالءالبقية�وكذلك� ،ومراجعتھ�ل�ذا�التقر�ر

� �البيطري (عاشور �الطب �د)�لية ، .� �القا��� �الدين �القانون (نصر �كعبور  .د�،)�لية �لية�(محمد

مديحھ�. يوسف�عزو�و�أ�� .،�أ)طرابلس/�لية�ال��بية�(ش�رزاد�باز�ليا�.د حسن��ش�ب�و .د�،)�قتصاد

. ،��د)ج��ور /�لية�ال��بية�(���مصطفى��ش. أ ال��لول�القمي�و. ،�أ)قصر�بن�غش��/ �لية�ال��بية(امحمد�

سالم��. د رمضان�امل�دي�و. ،�د)�لية�ال��بية�البدنية�والر�اضة(عبد�ال�ا���عبد�العز�ز� .و�د  محمد�ال��ي��

�و � �. د قشوط �درنة �بك �و�عالم( حنان �الفنون �د)�لية � �و�د. ، ��سود �. خليفة �سعيد �لية�(سا���

�د)اللغات �و. ، �منصور �السالم �امحم. أ عبد �زا�ية �بن � �املعلومات(د �تقنية �د)�لية �ا��فيظ�. ، عبد

�و �. أ الغز�وي �العنقودي ��داب(بث�نة �د)�لية ، .� �الزروق �ع�� �الزراعة(الصيد �)�لية �جبيل. د،  إبرا�يم

ع��� )�لية�التقنية�الطبية(ا��س�ن�عر����. د�،)�لية�طب��سنان(أحمد��القا����. د�،)�لية�التمر�ض(

فاطمة�زغدون�    : ألخواتل الشكر�موصول�كذلكو  ملواد�الواردة�����ذا�التقر�ر،�عض�ا���إنتاج�مسا�م��م�

�الشر�ف �وأما�ي �العلوص �البيانات��،وفاطمة �إعداد ��� �ج�ود�ن �ع�� �للمكتب �التا�عات املوظفات

س�ناد�إ���معاي���التقر�ر�تم�تطو�ره�باال ����ذا�الواردة��عمال��بأن��عض�كما�أود�أن�أع��ف��.و�حصائيات

ا��معية��ورو�ية�لضمان�ا��ودة����التعليم�و � QAA)( ��يطانياضمان�ا��ودة�بمؤسسات�بضمان�ا��ودة�

��ون سأل�هللا�أن�يأو���ا��تام�. بالواليات�املتحدة) (CHEA مجلس�اعتماد�التعليم�العا���و �EAQAHE)( العا��

�و  �الكر�م �لوج�ھ �خالصا �العمل �ل�ذا �ال وسيلة �بمخرجات �رتقاء �إ�� �التم�ّ ا��امعة التنافسية���و مستو�ات

  .هللا�و���التوفيقو  ،املطلو�ة

  از أ  د. د

ا    
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1� ��������������� �

1.1 ة ام  

رئ�س�ا��امعة�قرار��موجب�م�ب2007/ 11/4مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�بجامعة�طرابلس�بتار�خ��تأسس

�إدارتھ����الف��ة�2007لسنة��744رقم� �وتو�� ز�دان�. دتاله�� �ش���زغوان. د)  7/2009إ����4/2007من�(م

 ا�الذي�مازال�مستمر �ا��ازميمحمود� سالم�احمد. دوأخ��ا�  ،)7/2009إ����7/2008من(ة����الف��حتوش�

فيما��،��امعةوكيل�احاليا�كتب�املي�بع�.  ح���تار�خ�كتابة��ذا�التقر�رو ) 27/7/2009(���إدارة�املكتب�منذ�

�دار ي. ملا�ورد����ال�ي�ل�التنظي���ل��امعات�طبقا�ان�ي�بع�قبل�ذلك�رئ�س�ا��امعة،�و�مارس�اختصاصاتھ�

�رؤساءو ) رئ�سا(من�مدير�املكتب�ش�ل�ت� ال�� ��نة�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعةمن�خالل�ا�فنيّ املكتب�

�بال أقسام ��داء �وتقييم ��ليّ ا��ودة �)أعضاء(ات �وال�ليات، �املكتب �ب�ن �الوصل �حلقة �ال��نة ��ذه �. وتمثل

� ��عرض�) 1(ا��دول �كشفا �بأعضاء �الف��ة �خالل �با��امعة ��داء �وتقييم �ا��ودة  – 2009 خر�ف(��نة

�مع�)2011 خر�ف ��مالحظة، �ال�ليات�الطبية �تكنأن �� تا�عة لم �خالل�الف��ة��امعة�طرابلس �ما  ر�يع(قبل

 �،�ومن)2010
ّ
لمكتب�أر�ع�م�اتب�إدار�ة�مج�زة�ل . الف��ة�ان�تلكإبّ ��ذه�ال�ليات�م�فإن��ذا�التقر�ر�ال��غطيث

ولم�بھ�ل�س�للمكتب�أي�موارد�مالية�أو�م��انية�مستقلة��.بمتطلبات�العمل��داري�و�عمل�بھ��سعة�موظف�ن

ات�وما����حكم�ا�وذلك�خالل��ستلم�أي�مبالغ�أو�ع�د�مالية�أو�ن��يات�وال�يملك�أي�وسائل�للنقل��السيار 

� �ل��امعة). 7/2011-7/2009(الف��ة ��لك��و�ي �املوقع �ع�� �بھ �خاصة �الك��ونية �صفحة تحت�( للمكتب

  ).�ن��نت(ووسيلة�لالتصال��شبكة�املعلومات�الدولية��)التطو�ر�حاليا

  

2.1 ا   

 .و�متا�ع��ا�ق��اح�املعاي���املتعلقة�بالتعليم�ا��ام���وعرض�ا�لالعتمادا  .1

�باألستاذ .2 �املرتبطة �با��امعة �التعليم �مل�ونات �ا��ودة �وضبط �معاي����داء �واملنا��� اق��اح ا��ام��

 .واملخت��ات�واملبا�ي�ا��امعية�وإدارة�التعليم�ا��ام���و�عمليات�تقييم��داء

�مع �شراف .3 �املعلومات �تبادل � ع�� �ومقارنة �املتخصصة، �والدولية ��قليمية املعاي���املطبقة�ا���ات

 .بجامعا��ا�و�ليا��ا�مع�ما��و�مطبق�با��امعة�و�ال�ليات�التا�عة�ل�ا�والعمل�ع���تطو�ر�ا

 .اق��اح�وضع�إجراءات�عمل�و�أدلة�إرشادية�لتطو�ر��داء�و�ضمان�جودة�التعليم�ا��ام�� .4

5. � �باحتياجات �ا��ام�� �التعليم �ملقار�ة �ف��ا �واملشاركة �امليدانية �الدراسات �و�تقديم�إجراء �العمل، سوق

 .التوصيات�����ذا�الشأن
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وف��ة�مسا�مة��ل�م��م�����������������������������������������������أعضاء���نة�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة�بكشف��:)1(جدول�

  ). 2011خر�ف -2009 خر�ف(خالل�الف��ة�

  ر
  

  سم�العضوا
  ا���ة�ال���يمثل�ا

  ف��ة�املسا�مة�بال��نة

2009 -2010  2010 -2011  

  ر�يع  خر�ف  ر�يع  خر�ف

    مدير�املكتب،�رئ�س�ال��نة  ا��ازمي�سالم�أحمد.د .1

    �لية�الطب�البيطري   فتحية��بن�عاشور . د� .2

    �لية�القانون   نصر�الدين�القا���. د� .3

    �لية��قتصاد  محمد��كعبور .د� .4

    �لية�ال�ندسة  عزالدين��جالوتھ. د� .5

6. 
  �ش�بحسن��.د

  طرابلس/ �لية�ال��بية�
    

      ش�رزاد�باز�ليا.د

7. 
  يوسف�عزو .  أ

  قصر�بن�غش��/ �لية�ال��بية
    

      مديحھ�امحمد. أ

8. 
  ال��لول�الق��. أ

  ج��ور / �لية�ال��بية�
      

      مصطفى��ش��. أ

9. 
  محمد�ال��ي��. د

  �لية�ال��بية�البدنية�والر�اضة
    

      عبد�ال�ا���عببد�العز�ز.د

10

  رمضان�امل�دي. د

  �لية�الفنون�و�عالم

    

        سالم��قشوط. د

      حنان�بك�درنة. د

11
  خليفة��سود. د

  �لية�اللغات
    

      سا����سعيد. د

12
  عبد�السالم�منصور �.د

  �لية�تقنية�املعلومات
    

      امحمد��بن�زا�ية. أ

13
  عبد�ا��فيظ�الغز�وي 

  �لية��داب
    

      العنقوديبث�نة�. د

      �لية�الزراعة  الصيد�ع���الزروق . د14

  ا��ازمي�سالم�أحمد. د15
  �لية�العلوم

    

      بدون�مندوب16

  �لية�طب��سنان  أحمد��القا���. د17

  لم�تكن�تا�عة�ل��امعة

  خالل��ذه�الف��ة�

  

    �لية�التقنية�الطبية  ا��س�ن�عر���. د18

    �لية�التمر�ض  إبرا�يم�جبيل. د19

    �لية�الطب�ال�شري   مندوببدون�20

    �لية�الصيدلة  بدون�مندوب21
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3.1 ا ا ا )2010-2015 (*  

    

يطمح�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�إ���بناء�نظام�لضمان�ا��ودة�الداخلية�وتطبيق�املعاي���ال���تقود� :الرؤية

  . ا��امعة�نحو�التم���الدو������مجاالت�التعليم�والبحث�العل���وخدمة�املجتمع

    

ختلف�أنواع��داء�����ادي���واملؤسسا�ي�والقيام�بالتقو�م�والتحس�ن�املستمر�ملتطو�ر�معاي���التم�ّ  :الرسالة

  . بما�يرتقي�با��امعة�نحو�الر�ادة�والتم��
  

  :   القيم
 

  ا��ر�ة���اديمية� .1

  املساواة�و�ال��ا�ة�� .2

 املساءلة�والشفافية� .3

  القيادة�و�العمل�ا��ما���� .4

  ا��رفية�و�تقان� .5

  �بداع�و�بت�ار� .6

  �ستحقاق�والتم��تثم�ن� .7

  
 

  :هدافاأل

  .واملمارسات�ا��يدة�با��امعة �شر�ثقافة�ا��ودة .1

  .ل��امعة) التقو�م�الذا�ي(إجراء�الدراسة�الذاتية� .2

 .س��اتيجية�ل��امعةا�شراف�ع���تطو�ر�خطة� .3

  تطو�ر�نظام�لضمان�ا��ودة�الداخلية .4

  .ضبط�ا��ودة�وتقييم��داء .5

  .تحقيق��عتماد�املؤسسا�ي�وال��ام���ل��امعة .6

 .مجال�تحس�ن�ا��ودةتطو�ر�القدرات�وإجراء�الدراسات���� .7

 .مد�جسور�التواصل�مع�املجتمع����مجال�ا��ودة�واملعاي�� .8

  

  ) 6-1م��ق(نظر�ا(   :الخطة التنفيذية

________________________________________________________________________________________  

 .من�ا��امعة�لم��عتمد��عد*.



 �� �والفنية�تحس�ن �ال�شر�ة م�انيات

كما�حرص�. ��نة�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة

�با��امعات ��داء �وتقييم �ا��ودة �وم�اتب �ا��امعة فع���.   مجلس

ال�ي�ل��ذا�ا��انب�بإداري�خاص�باملكتب�وذلك�ملعا��ة�النقص�املوجود����

  .يب�ن�رسما�تخطيطيا�للتنظيم�املق��ح

  ،)3(و) 2(ن�ل�ا��دو  كما��ستدل�ع���ذلك�من

 . يتلق�رد�بخصوص�مق��ح�التنظيم��داري�املشار�إليھ�أعاله�ح����ذا�التار�خ

  
  رسم�تخطيطي�للتنظيم��داري�املق��ح�ملكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�بجامعة�طرابلس

  :ما�ي���ملكتبأبرز�ماحققھ�ا

  ،�)3-3م��ق

�ا��ودة �مجال ��� �لتطو�ر�قدرا��م ��قسام �ا( رؤساء �القدرات �بناء ��ذا�نظر�بند ��

قسم�شئون�ا��ودة�

وتقييم��داء

قسم�العالقات�

العامة�والتعاون�

��������������� �� �

ا ا  دة    

� �ع�� �جا�دا ��عمل �املكتب �ف�� �اداما �مستوى �ئرفع �م��اھ �الطرق �� : �ش�� تحس�ن

��نة�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة�،�تفعيلتفعيل�أقسام�ا��ودة�وتقييم��داء�بال�ليات

� ��� �الفاعلة �با��امعات�جتماعاتااملشاركة ��داء �وتقييم �ا��ودة �وم�اتب �ا��امعة مجلس

  :�داء��داري،�تمكن�املكتب�من

إداري�خاص�باملكتب�وذلك�ملعا��ة�النقص�املوجود�����تنظيم ستحداث

يب�ن�رسما�تخطيطيا�للتنظيم�املق��ح) 1(،�الش�ل�)1 -1م��ق(ات�التنظي���ل��امع

كما��ستدل�ع���ذلك�من�ز�ادة��م�انياتھ�ال�شر�ة�والفنية�للمكتب��ش�ل�م��وظ

  

يتلق�رد�بخصوص�مق��ح�التنظيم��داري�املشار�إليھ�أعاله�ح����ذا�التار�خ

رسم�تخطيطي�للتنظيم��داري�املق��ح�ملكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�بجامعة�طرابلس

أبرز�ماحققھ�اف ،فعيل�أقسام�ا��ودة�وتقييم��داء�بال�ليات

  .)3(ا��دول نظر�ا،�فنية�وإدار�ة

م��ق(ا��ودة�وتقييم��داء��أقسامإقرار�املعاملة�املالية�ا��اصة�برؤساء�

   ،ال�ليات�شر�ثقافة�ا��ودة������� �قسام

� �ا��ودةلالفرص �مجال ��� �لتطو�ر�قدرا��م ��قسام رؤساء

مدير�املكتب

قسم�العالقات�

العامة�والتعاون�

قسم�الشئون�

�دار�ة�واملالية

قسم�تقنية�

املعلومات�

وحدة�شئون�املكتب

 
 

2� ������������

1.2  ا ا

� �ع�� �جا�دا ��عمل �املكتب �ف�� ما

تفعيل�أقسام�ا��ودة�وتقييم��داء�بال�لياتو�دار�ة،�

� �ع�� �املكتب ��� �الفاعلة املشاركة

�داء��داري،�تمكن�املكتب�منصعيد�
  

  ستحداثتقديم�مق��ح�ال

التنظي���ل��امع

 ز�ادة��م�انياتھ�ال�شر�ة�والفنية�للمكتب��ش�ل�م��وظ

  :غ���أن�املكتب

 يتلق�رد�بخصوص�مق��ح�التنظيم��داري�املشار�إليھ�أعاله�ح����ذا�التار�خلم�

  

  
رسم�تخطيطي�للتنظيم��داري�املق��ح�ملكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�بجامعة�طرابلس�– )1(ش�ل�

   

فعيل�أقسام�ا��ودة�وتقييم��داء�بال�لياتع���صعيد�تأما�
  

 فنية�وإدار�ةتوف���تج���ات�

 إقرار�املعاملة�املالية�ا��اصة�برؤساء�

 قسام مساعدة��عض�

 � �إتاحة ��عض الفرص

  . )التقر�ر

قسم��س�شارات�

والدراسات
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  .2009 خر�فو�عد�قبل�ملوارد�ال�شر�ة�للمكتب�با كشف : )2(جدول�

  التخصص  املؤ�ل  �سم  ر
  تار�خ��لتحاق�باملكتب

   �7/2009عد��  7/2009قبل�

        مكتبات  ب�الور�وس  أسماء�عبد�الباسط�الصابري   .1

        تار�خ�إسالمي  ماجست��  يوسف�مصطفى�امسيك  .2

        إحصاء  ماجست��  مسعود�زغدون فاطمة�  .3

        حاسب�آ��  ب�الور�وس  أما�ي�ال��لول�الشر�ف  .4

        حاسب�آ��  ب�الور�وس  فاطمة�ع���العلوص  .5

        محاسبة  دبلوم�عا��  عبد�ا��ليل�محمد�محمود  .6

        لغات  ل�سا�س  م�سون�ع���امليالدي  .7

        قانون   ل�سا�س  أكرم�ع�����أبو�كرارة  .8

        قانون   عليا�.دبلوم�د  ال�ادي�املراديأمنة�  .9

  

  

  وتقييم��داء كشف�بالتج���ات��دار�ة�والفنية�ال���أضيفت�ملكتب�وأقسام�ا��ودة�:)3(دول�ج                 

  )2011 خر�ف -2009 خر�ف(خالل�الف��ة��با��امعة�وال�ليات                  

  الصنف  ر
  ا��ودة�وتقييم��داء�بال�لياتأقسام�  مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء

  )ما�عدا�الطبيات(العدد�ل�ل��لية�  العدد

  1  -  م�اتب�إدار�ة .1

  1  3  حواس�ب�مكت�ية� .2

  _  2  حواس�ب�محمولة� .3

  1  2  طا�عات�ل��ر�ة�عادية .4

  _  2  طا�عات�ل��ر�ة�ملونة .5

  1  2  نا��ات�ضوئية .6

  1  2  ما��ات�ضوئية .7

  -  3  عارضات�بيانات .8

  1  -  مكيفات .9

  -  1  ثالجات�عادية10

  -  2  ثالجات�مياه11

  -  2  عادمات�ورق12

  -  1  واي�ماكس������13

  -  1  واي�ماكس�متعدد14
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  :،�فقد�ن���املكتب�����نة�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعةتفعيل� صعيد�وع��

  

 اجتماعا 18 حيث�عقدت�ال��نة�عدد). أسابيع�3/إجتماع( معدلال��نة��ش�ل�دوري�ب�تنظيم�اجتماعات 

�خ �الف��ة �)2011إ���2009خر�ف(الل �م��ا ��اجتماعات�10، �العام �8و) 2010خر�ف�-2009خر�ف(خالل

� �العاماجتماعات ��عقد) (2011خر�ف-2010خر�ف( خالل ��ال��نة�ولم �الف��ة �خالل �اجتماعات من�(أي

15/2/2011�� �ا) 31/9/2011إ�� �ظروف �). لثورة�س�ب � وردي )4(ا��دول �عن ��املة ماعات�اجتبيانات

   ). 2010خر�ف�-2009خر�ف(خالل�الف��ة��ال��نة

 عتماد�او�ل�توصيا��ا�إ���مجلس�ا��امعة�ال توثيق�محاضر�إجتماعات�ال��نة�وتح. 

 

  .جتماعات�املجلس�ال���د���إل��ااأما�ع���صعيد�مجلس�ا��امعة�فقد�شارك�املكتب����جميع�

   

  :الوط��،�فقد�حرص�املكتب�ع���ما�ي�� أما�ع���الصعيد

 � �جميع ��� �ا��امعة �بإشراف�اتمثيل �نظمت �ال�� �سواء �با��امعات ��داء �وتقييم �ا��ودة �م�اتب جتماعات

� �والتدر��ية �التعليمية �املؤسسات �واعتماد �جودة �ضمان ��و أمركز �رعاية �تحت �عقدت �ال�� إدارة�تلك

   .بوزارة�التعليم�العا���والبحث�العل��ا��امعات�

 ت� ��العديدقديم �والتوصيات �املق��حات �ا��ودة��ال��و�ف�ار�من �م�اتب �تفعيل �ع�� ��ساعد �أن �شأ��ا من

���� �ا��اصل �بالنقص �م��ا �يتعلق �ما �وخاصة ��ع��ض�ا �ال�� �الصعو�ات �ومعا��ة �با��امعات ��داء وتقييم

 )7- 1م��ق(نظر�املذكرة�املقدمة�من�قبل�املكتب�با��صوص�ابلي�يا،�ضمان�ا��ودة�و�عتماد�منظومة�

      .ع���س�يل�املثال
     

  

  م  ادة 2.2

وع���الرغم�من�قلة��م�انيات��إال� س��اتيجيا�بال�سبة�للمكتب،ابا��امعة��دفا��عد��شر�ثقافة�ا��ودة�

  :تمكن�منأن�املكتب�

   

 أماكن�مختلفة�من�ا��امعة�بمشاركة�خ��اء��ورش�عمل 6و�محاضرة 15م��ا���شاطا 21حوا���تنظيم����

�خارج�ا �ومن �ا��امعة ��داء�من �وتقييم �ا��ودة ���نة �أعضاء �بي��م �العليا� من ��دارة �شرائح اس��دفت

لك��و�ي�املوقع��وصفحة�املكتب�ب�)2(م��ق� نظراوالعناصر�املساعدة�،��لطلبةواوأعضاء��يئة�التدر�س�

        .ل��امعة



  
  لبا��امعة�خالا��ودة�وتقييم��داء�

  ( ).تا�عة�ل��امعة�قبل�

  

  با��امعة�ب�نا��ودة�وتقييم��داء�

0%

الطب البیطري 

القانون 

االقتصاد 

الھندسة 

طرابلس/ التربیة  

قصر بن غشیر/ التربیة 

جنزور/ التربیة  

التربیة البدنیة والریاضة

الفنون واإلعالم

اللغات 

تقنیة المعلومات

اآلداب 

الزراعة 

العلوم

طب األسنان 

التقنیة الطبیة

كلیة التمریض

الطب البشري 

الصیدلة 2011

2010

العدد

12 

ا��ودة�وتقييم��داء��جتماعات���نةامشاركة�ال�ليات���� – 

تا�عة�ل��امعة�قبل��ال�ليات�الطبية�لم�تكن�-)2011-2010(و) 2009-2010

  

  

ا��ودة�وتقييم��داء��جتماعات���نةمقارنة�ال  – )ب- 1(ش�ل�

  .) 2011-2010(و) 2010-2009(الف��ت�ن�

50% 100

2010-2011

2009-2010

0

4

8

12

2009-20102010-2011
العدد 108

ت
عا

ما
جت

ال
 ا
دد

ع

 

 )أ- 1(ش�ل�

2009(الف��ت�ن�

ش�ل�

  

 

100%
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  ))2010ر�ف��-2009خر�ف�( خالل�الف��ة� جتماعات���نة�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعةا بيانات�عن :)أ�4(جدول�

رقم�

  �جتماع
  بنود��جتماع  الزمان   �ان�امل

1.   

ي�
ار

�د
��

ب�
امل

)
  )ب

16-9-2009  

 إجراء�عرض�ملق��ح�بخصوص�

  .التدقيق�الداخ���با��امعة

 لنموذج�مق��ح��شأن�عرض�

  .املقررات�التعليمية�يطتخط

 النقاط�املرجعية�لتصميم�وتطو�ر�ال��امج�

  .��اديمية

 املعاملة�املالية�ل��نة�ا��ودة�وتقييم��داء�

  .با��امعة

2.   28-10-2009  

 معاي���و�أدلة�ضمان�ا��ودة�

  .الداخلية�با��امعة

 عرض�است�يان�مق��ح�لقياس�رضا�

  .الطالب�عن�ال��امج�التعليمية

 خطة�لتطبيق�ا��ودة���اديمية�إعداد.  

 دور�ال�ليات�����شر�ثقافة�ا��ودة.  

3.   11-11-2009  

 معاي���جودة�التقييم�و�متحانات.  

 معاي���جودة�الدراسات�العليا.  

 معاي���تقييم�أداء�املوظف�ن.  

 معاي���تقييم�أداء�وترقيات�أعضاء��يئة�

  .التدر�س

 متا�عة�س���عملية�تطبيق�ا��ودة����ا��امعة�

  .وال�ليات

4.   23 -12-2009   استكمال�مناقشة�بنود��جتماع�السابق  

5.   03-02-2010   استكمال�مناقشة�املق��ح�ا��اص�بمعاي���تقييم�أداء�وترقيات�أعضاء��يئة�التدر�س.  

6.   13-04-2010   مراجعة��جتماعات�السابقة.  

7.   21- 04-2010  

 الف��ة�)املغرب�( عقدت�بالر�اط�ال���مدير�املكتب�����ورشة�العمل��عن�مشاركةتقر�ر����، 

29- 30  /03  /2010.  

 عرض�ملق��ح�بخصوص�معاي���وإرشادات�وإجراءات�جودة��يئة�التدر�س.  

 شر�ثقافة�ا��ودة�.  

8.   28-04- 2010  
 معاي����شر�ثقافة�ا��ودة�با��امعة.  

  با��امعةمة�من�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�متا�عة�املعاي���و�ست�يانات�املقّد.  

9.   12-5-2010  
 عرض�ملق��ح�مقدم�بخصوص�إقامة�ورشة�عمل�خاصة�بال��امج�واملنا���التعليمية.  

 مقدم�بخصوص��شر�ثقافة�ا��ودة�با��امعة عرض�ملق��ح.  

10.   19- 5 -2010  

 متا�عة�املق��ح�ا��اص�بورشة�

 .عمل�ال��امج�التعليمية

 شكيل���ان�للمنا���وال��امج��

  . التعليمية�با��امعة�وال�ليات

 عرض�لتقر�ر�مقدم�بخصوص�نقاط�القوة�

والضعف�والفرص�والتحديات�ال���تواجھ�

 .ا��امعة

 متا�عة�مناقشة�املق��ح�املقدم�بخصوص��شر�

  .ثقافة�ا��ودة
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 )2010خر�ف��- 2009خر�ف( خالل�الف��ة�با��امعةجتماعات����نة�ا��ودة�وتقييم��داء�اعن� بيانات :)ب�4(جدول�

رقم�

  �جتماع

م�ان�

  �جتماع
  بنود��جتماع  تار�خ��جتماع

1.   

ي�
ار

�د
��

ب�
امل

)
  )ب

  

03-11-2010  

 طة�ا�عرض�ملق��ح���

س��اتيجية�ملكتب�ا��ودة�� 

  .وتقييم��داء�با��امعة

 استكمال�مناقشة�تقر�ر�التحليل�

�شأن�ق��ح�مل�س��اتي���وعرض�

  .س��اتيجية�ل��امعةالوج�ة�� 

 التقييم�الذا�ي���ودة�برامج�الدراسات�العليا.  

 عرض�ملق��ح�مقدم���شأن�نموذج�إعداد�التقر�ر�

  .السنوي�للمقررات�الدراسية�–الفص���

2.   02 -12 – 2010  

 تصميم�است�يان�لقياس�رضا�

  الطالب�عن�املقررات�الدراسية

 تصميم�است�يان�لقياس�رضا�

  عن�ال��امج�التعليمية�ا��ر�ج�ن

 تصميم�است�يان�لقياس�رضا�ج�ات�العمل�عن�

  ا��ر�ج�ن

 وضع�معاي���للتقييم�و�متحانات.  

3.   
22- 12 -2010(  

 استكمال�مناقشة�است�يانات�

تقو�م�املقررات�وال��امج�

  التعليمية

 استكمال�مناقشة�معاي���التقييم�

  و�متحانات

 آليات�تجو�د�ال��امج�التعليمية  

 س��اتيجية�ملكتب�ا��ودة�وتقييم�ا��طة�� متا�عة�

  �داء

4.   
05– 01 -2011   استكمال�مناقشة�است�يان�تقو�م�املقررات�الدراسية�لطالب�الدراسة�ا��امعية�و�العليا  

5.   
10 – 01- 2011  

 استكمال�مناقشة�بنود��جتماع�

  ) 3(العادي�رقم�

  است�يان�تقو�م�ال��امج�التعليمية  .أ 

  و�متحاناتمعاي���التقييم�  .ب 

  آليات�تجو�د�ال��امج�التعليمية�واملقررات�الدراسية  .ج 

 نماذج�توصيف�وإعداد�تقار�ر�املقررات�الدراسية�

  وال��امج�التعليمية

6.   
20– 01 - 2011  

 متا�عة�تقو�م�الطالب�للمقررات�الدراسية�خالل�الفصل�الدرا����ا��ا��  

 امعةمجلس�ا�ستعداد�الجتماع���  

7.   
31 – 01 - 2011  

 إعداد�مق��ح�بامل�ارات�العامة�ال���يتوجب�ع���جميع�الطالب�تحقيق�ا�خالل�ف��ة�دراس��م�

  با��امعة

8.   
07 – 02 - 2011  

 م�ارات�التواصل�( امل�ارات�العامة�

الشف���واملكتوب�،�م�ارات�تقنية�

املعلومات�و�تصاالت�،�امل�ارات�

العددية�،�امل�ارات�الفكر�ة�وحل�

التنظيمية�،�املشكالت�،�امل�ارات�

م�ارات�العمل�ا��ما���،�م�ارات�

  )التعلم�الذا�ي�

 املعاي�����اديمية  

 قسام�العلمية�رؤساءتقييم�أداء��  
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3.2  اا رااء اإ   

ال��نامج�باملؤسسة�أو� التعليمية�ا��ودة�تحس�ن���عملية�خطوة�أساسية��بمختلف�اش�الھالتقو�م��عد�

 . كشف�أوجھ�ا��لل�والقصور�املراد�تحسي��امستقبالقائم�و ال الواضعإ���معرفة�إجرائھ��دف�و�،�التعلي��

من�و ��.عتمادو� ل��ودة�ا��ار����قو�ملتأساس�عملية�ا) التدقيق�الذاخ��(الذاتية��تقر�ر�الدراسة�و�ش�ل

  :ما�ي���إجراء�الدراسة�الذاتية��شأن�كتب�امل ال���بذل�ا ا���ود
  

 2-1م��ق(��امعة�ل��ودة�باللتدقيق�الداخ��� �شكيل�فر�قتقديم�مق��ح�لرئ�س�ا��امعة��ب(،  

 3-1م��ق(تقييم�جودة�برامج�الدراسات�العليال�نة�تقديم�مق��ح�لرئ�س�ا��امعة�ب�شكيل��(�،  

 عضاء��يئة�التدر�س����مجال�إجراء�الدراسة�الذاتية،�أتأ�يل��عض�من� 

 ل��صول�ع��������ضمان�جودة�واعتماد�املؤسسات�التعليمية�والتدر��يةمخاطبة�املركز�الوط���ل

 .�افية�من�أدلتھ�ومعاي��ه�وإجراءاتھ�املعتمدة��شأن�الدراسة�الذاتية

 والقوة�وا� �بنقاط�الضعف �البيانات�املتعلقة ���مع �نماذج �مستو�ات�إعداد �ع�� �وال��ديدات لفرص

 .ا��امعة�وال�لية�والقسم

 والفرص�ا� �والقوة �الضعف �نقاط ��شأن �و�قسام �بال�ليات �التدر�س ��يئة �أعضاء �آراء ستطالع

 .وال��ديدات�ال���تواجھ�ا��امعة
 

  :  وقد�اصطدمت�ج�ود�املكتب��عقبت�ن�رئ�س�ت�ن��تمثلتا���

 بإصدار�� �ا��امعة �مجلس �قيام �العدم �لقرارات �الداخ���املطلو�ة �التدقيق �و���ان �فرق �شكيل

  .والدراسة�الذاتية�ع���النحو�املق��ح�من�املكتب�أو�ع���أي�نحو�آخر

 ستجابة�املركز�لطلب�ا��امعة����ا��صول�ع�������من�أدلتھ�ومعاي��ه�وإجراءاتھ�املعتمدة�اعدم�

 . بطر�قة�رسمية

 ات�العلياة�لتقييم�جودة�برامج�الدراسمعتمدعدم�وجود�معاي��� . 

 عن�املركز�ترتب�عل��ا�إعادة�النظر�) الصادرة(ظ�ور�مشا�ل�فنية����نماذج�تقييم�الدراسة�الذاتية�

 . ����ذه�النماذج

 � �ترتبط �التعليمية �ال��امج �جودة �ضمان �متطلبات ��� �نقص �الذاتية�اوجود �بالدرسة �مباشرا رتباطا

�املعاي����:  م��ا)) 7-1م��ق(نظر�ا( �النقاط �إ�اديمية، �للتخصص، �للمؤ�الت�املرجعية طار�وط��

 . رصدةوإطار�وط���لأل 
 

�يكن�أمام�� �لم ��ذه�الطروف �ظل ��املكتب�و�� �إجراء �مستوى��ستطالعيةادراسة سوى �لتقييم تطوعية

���ا��امعة��ش�ل�عام����ضوء�املعاي���الصادرة�عن�املركز�وقد�جرى�تطعيم��ذه�النتائج�بالنتائج�ا��ودة�

� �من �عل��ا �والقوة�ااملتحصل �الضعف �نقاط �ملعرفة �أجر�ناه �الذي �التدر�س ��يئة �أعضاء �آراء � ستطالع

 
ّ
نقاط القوة والضعف "قرير بتل�مجتمعة�ما�أسميناه�والفرص�وال��ديدات�املوجودة�با��امعة�ل�ش�
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�ا��لل�) 31- 4م��ق( بالجامعة والفرص والتهديدات �أوجھ �الكث���من �ع�� �التعرف ��� �أفادنا والذي

  . والقصور����جميع�منا���ا��امعة
    

4.2  اا ا   

ل��ام�اوالتحس�ن�املستمر�وممارسة�من�املمارسات�ا��يدة�الدالة�ع��� للتطو�ر اأساس�ا��يدلتخطيط�ا�عد�

س��اتي���البد�وأن�بأن�أي�عملية�للتخطيط�� شك�فيھ�مما�ال و . بضمان�ا��ودة�وتحقيق�التم�� املؤسسة

وتحديدا�وا��ا��غاي��ا��)تقر�ر�الدراسة�الذاتية( ت�ون�مسبوقة�بمعرفة�جيدة�بالواضع�الرا�ن�للمؤسسة

مكن�الظا�رة�ال���يمن�املعلومات�كما�البأس�بھ�إال�أن��ناك�خالل�السن�ن�القادمة،� )الرؤ�ة( س��اتيجية� 

وحيث�.  س��اتيجية�يمكن��عديل�ا�الحقا�إذا�ما�ظ�رت�ا��اجة�لذلك�مستقبالاخطة����تطو�ر��البناء�عل��ا

��� �شر��ذه�الثقافةس��اتي���لم�تكن�موجودة����جامعتنا�لذا�حرص�املكتب�ع���أن�ثقافة�التخطيط�� 

  :ما�ي��خطوات�تمثلت�في ا��امعة�والعمل�ع���ترسيخ�ا�من�خالل�عدة
  

 نفيذية�ت ةخطمشفوعة�بورسالتھ�وقيمھ�وأ�دافھ��ة�املكتبرؤ�للمكتب�تضمنت�س��اتيجية�اإعداد�خطة�

  ).6-1م��ق(نظر�ا) 2016 - 2011(خالل�الف��ة��غطي�ف��ة�عملھ�

 1-3وم��ق�4-1م��ق(��امعة�باس��اتي���لتخطيط�� ل�شكيل���نة�ستصدار�قرار�با(. 

 ا� ��شأن �و�قسام �بال�ليات �التدر�س ��يئة �أعضاء �آراء �ستطالع �املستقبلية -الرسالة-الرؤ�ة(الوج�ة

 .ل��امعة) ��داف

 بالوج�ة� �مق��ح �� �)الغاية( تقديم �طرابلس ���امعة �والرسالة�) 2016-2011(س��اتيجية �الرؤ�ة متضمنا

 .)5-1م��ق(و��داف�
 

وأن� جتماعا�واحدا�لم�يتمخض�عنھ�أي�نتائج،�اس��اتي���لم��عقد�إال�لتخطيط�� ا��نة�نود�أن��ش���إ���أن�و 

س��اتيجية�ل��امعة�املشار�إل��ما�مق��حاتھ��شأن�خطتة��س��اتيجية�والوج�ة�� �ع���املكتب�لم�يتلق�أي�ردود

  .أعاله
  

    ادة و اداء ن  5.2

�املستمر عد� �املكتب التحس�ن �عمل �محور �التحس�ن ��ذا �إلحداث �الالزمة �من�و  . وتطو�ر��دوات �الرغم ع��

س��اتيجية�معتمدة�من�ا��امعة�أعدت�بناء�ع���دراسة�اإدراكنا�بأن�عملية�التحس�ن�ي�ب���أن�تتم�وفقا���طة�

� �الكث���من ��ناك �إال�أن �ف��اذاتية، �التحس�ن �املمكن �ا� املساحات �دون . الذاتية�لدراسةنتظار�تقر�ر�اال �اجة

ع����ذا�ا��انب��ومن�أبرز��نجازات�ال���املكتب�ونظرا�أل�مية�العملية�التعليمية�فقد�تركزت�معظم�ج�ود�

   :تحققت�ما�ي��
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   البرامج التعليمية 1.5.2

قام�املكتب�بإعداد�عملية�مت�املة��س��دف�ضمان�جودة�ال��امج�التعليمية�واملقررات�الدراسية�اشتملت�ع���

  :ي��ما�
  

 واملقررات� �التعليمية �ال��امج �لتوصيف �ونماذج �معاي�� ��إعداد �و� (الدراسية �العر�ية  )نجل��يةباللعت�ن

  )).1،2،6،7،8-4م��ق(

 ق� �من �واملقررات �ال��امج �فاعلية �لتقييم �ونماذج �معاي�� �العمل،�إعداد �وج�ات �وا��ر�ج�ن �الطالب بل

  ).14،1511،،3،4،5-4م��ق(

 � �نماذج �التإل إعداد �الفصليةعداد �واملقررات/قار�ر �ال��امج �عن �العر�ية�( الدراسية�السنو�ة باللعت�ن

  )9،10-4م��ق(). نجل��يةو� 

 لتعي�ن�م�سق�ن�لل��امج�التعليمية�واملقررات�الدراسية�وإ�شاء�ملفات�خاصة�ب�ل�برنامج�ومقرر��آليةتقديم�

   ).13-4م��ق(،مع�تحديد�املقابل�املا���ل�ذه��عمال

 املوقع��لك��و�ي�ل��امعة�اال�ليات�و�قسام�العلمية�و�شر�����م��ع��� املعاي���والنماذجتوز�ع���� . 

 13-1م��ق(تقديم�مق��ح�لتنظيم�فتح�ال��امج�التعليمية�(. 

 2-2م��ق،)14-1م��ق(ستصدار�قرار�ب�شكيل���ان�لل��امج�واملنا���التعليمية�با��امعة�ا.( 

 15-1م��ق(ال��امج�التعليمية��تقديم�مق��ح��شأن�مواصفات�أدلة.(  

 مطالبة�ا��امعة�رسميا�بتوف���املعدات�الالزمة�لقياس�رضا�الطالب�وغ���م��ش�ل�عم��. 

 للغرض� �مالئم��ا �من �للتأكد �املعدة �التقييم �وسائل �فاعلية �لتقييم�مدى �الدراسات�التجر��ية ��عض  إجراء

 .)32،33-4م��ق(

 2م��ق(،ال��امج�التعليميةإلقاء��عض�املحاضرات�للتعر�ف�بجودة�(. 

 18- 1م��ق(،العامة�ل��امعة) امل�ارات(بالكفايات��إعداد�مق��ح(.  

 11-1م��ق( إلقامة�مسابقة�ل���يع�م�ارات�التواصل�لطلبة�الدراسات�العلياإعداد�مق��ح�(. 

 17-1م��ق(إعداد�مق��ح�إلقامة�ورشة�عمل�عن�جودة�ال��امج�التعليمية�.( 
  

  : �س�بال���بذلت�إال�أ��ا�لم�تجد�طر�ق�ا�إ���التطبيق�وذلك�ا���ود��ل�ال���وع���الرغم�من�
  

 لية�التمر�ضو�س�ث���من�ذلك�،�جراءات�تنفيذية�ملزمةعتماد�ا�وتحو�ل�ا�إ���إاعدم�قيام��دارة�العليا�ب� 

توصيف�ال��امج�قامت�بإنجاز�ال���و  !)جن���ال�سبة�السائدة�ب�ن�أعضاء��يئة�تدر�س�اال����ش�ل�العنصر�� (

يقدم�قائمة��)4( امل��ق.  التعليمية�واملقررات�الدراسية�وكذلك�تقييم�املقررات�الدراسية�من�قبل�الطالب

��جميعب �الف��ة �خالل �املكتب �أصدر�ا �ال�� �و�جراءات �و�دلة �والنماذج �خر�ف(املعاي�� إ����2009من

 ).  2011خر�ف
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  التدريس والتعلم 2.5.2

  : �عدة�ج�ود�لضمان�جودة�التدر�س�با��امعة�م��القد�قام�املكتب�

 8-1م��ق( إعداد�معاي���وإجراءات���ودة�التدر�س�با��امعة(.  

 16- 1م��ق( عضاء��يئة�التدر�س�با��امعةأداء�وترقيات�أإعداد�معاي���وإجراءات�لتقييم�(. 

 س�يفاء�معاي���ضمان�جودة�التدر�س�لقيام�ببعض��جراءات�املطلو�ة�ال مخاطبة�إدارة�أعضاء��يئة�التدر�س�ل

عضاء��يئة�التدر�س�وكذلك�تحديد�أوم��ا�إعداد�دليل�خاص�بإجراءات��عي�ن�وتقييم�وتجديد�عقود�وترقيات�

 .الطاقة�التدر�سية�با��امعة

  : وذلك��س�بن��ذه�املق��حات�لم�تلق�طر�ق�ا�إ���التنفيذ�إال�ا

 ة�التدر�س�ع���اعتماد��ذه��جراءات�وتحو�ل�ا�إ���إجراءات�عدم�قيام�إدارة�ا��امعة�وكذلك�إدارة�أعضاء��يئ

       .تنفيذية�ملزمة
 

  يق والمعلوماتثالتو 3.5.2

وتوثيق�ا�وإجراء�املعا��ات�الالزمة�ل�ا�بما��تمام�بجمع�البيانات�� ضروة� إ�� بتقديم�عدة�توصيات���دفاملكتب��قام

� ��� �م��ا ��ستفاد �معلومات �إ�� �تحو�ل�ا �ع�� �والتطو�ر�ساعد �و . )9-1م��ق( التخطيط �ع�� �من �الرغم ا��امعة�قيام

  .   املكتب�ما�أو����بھبكث���م�جراء��ان�أقل� اإال�أن��ذ����مجلس�ا��امعة،�إلحصاءلإ�شاء�وحدة�خاصة�ب
  

6.2  را اء(اا (  

لقد�زار�ا��امعة�فرق�تدقيق�من�جامعات�ستانفورد��مر�كية�وا��امعة�الوطنية��سنغافورة��ش�ل�منفصل�وذلك�

� �وقد � �العل��، �والبحث �العا�� �التعليم �وزارة �من ��لمعب��ت�ب �املكتب �الفرق�ع�� �ل�ذه �املمكنة �املساعدة ��ل تقديم

لبة،��وقاموا�بز�ارات�ميدانية�لبعض�املرافق�ف��ا،�حيث�التقوا�ببعض�قيادات�ا��امعة�واعضاء��يئة�التدر�س�والط

 
ٌ
�� �أن �و�و�أمر�ي�ب�� �املؤسسات ��ذه �تقار�ر�من �أي �ع�� �يحصل �لم �املكتب �العا���غ���أن �التعليم �وزارة �عتھ سال

  .   والبحث�العل���املنظمة�ل�ذه�الز�ارات
    

 دا  7.2

�املؤسس � ��عتمادين �ع�� �ا��صول �ا��ش�ل �و�ال��ام�� �ووسيلة�ي �أو�ال��نامج �باملؤسسة �ا��ودة �ضمان دليال�ع��

�م�� �املستفيدين �ثقة �و .  املكسب �أوردنا �نظر�اا(كما �خر�ف ��داء �وتقييم �ا��ودة �ملكتب  )2009لتقر�ر�الفص��

ر�الدراسة�الذاتية�تقر��م��امجموعة�من�املقومات� ھ��ستلزم�توفرينوعبعتماد�فإن�ا��صول�ع���� �،)30-4م��ق(

�جر ن�الدراسة�الذاتية�لم�تإوحيث�.  عتماد�نفس�ايق�ا��ار���ل��ودة�من�طرف�ج�ة�� عتماد�والتدقطلب�� �وتقديم

أي�ب قدمتال غ���املتوقع�فإنھ�من�عليھ� ،ن�يجة�لألسباب�ال���أوردنا�ا�سابقا����بند�الدراسة�الذاتية�من��ذا�التقر�ر

� �اطلبات �الف��ة خاللعتماد �.  �ذه ��عض �ف�ناك �ذلك �قمنومع �ال�� �باال ا��طوات �يتعلق �فيما ���ا �ال��ام���ا عتماد
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و�القياس�ع����-عتماد�ال��ام���� �إن�منح.  عتماد؟منح��ذا�النوع�من�� ب نقطة�تتعلقولكننا�سنورد�ا��عد�توضيح�

��معيات��ا( من�قبل��يئات�أ�اديمية�م�نية�يتم��-تجارب�الدول�ال���نحا�ي�تجر���ا�����ا��ودة�كأمر��ا�و�ر�طانيا�

�اعتماده) العلمية �املطلوب �ال��نامج �مجال ��� �لضمان�ا��ودة�متخصصة �قبل��يئة �من �ا��قيقة�التوجد�.ول�س �� 

عتماد�ال��ام���فتقوم�بھ�املؤسسات�أما��  !عتماد����بر�طانيا�ولكن�توجد��يئة�لضمان�ا��ودة�فقط�يئة�عامة�لال 

دة�عمليا����بالدنا�أو�أ��ا�ال�تمارس�مثل��ذا�النوع�من���شطة�ما�غ���موجو إه�املؤسسات�ن��ذإوحيث�. امل�نية�فقط

تمكننا�من�ا��صول�ع���بديلة�عتماد�احث�عن�مؤسسات��ان�لزاما�علينا�البالتا���ب ،���الوقت�الرا�نع����قل�

   :ا��صوص����ذا�من�ا��طوات�ال���قمنا���ا�و    .ومخرجا��امعتنا�يحقق�م�اسب�حقيقية���اعتماد�ا

 ال����ال��ام���عتمادلتحديد�مؤسسات�� الدراسات�العليا�والتدر�ب�با��امعة� وإدارة�مخاطبة�جميع�ال�ليات

لتواصل�ب�ن��ذه�املؤسسات�لجسور��مدتقييم�ا�والبدء�����لمكتبلترغب����اعتماد�برامج�ا�م��ا�ح���ي�س���

  . للبدء�����ذه�العملية�وال�ليات

�ر  �نأوقد �ن � بدأينا �التجر�ة ����ذه �ال�ليات �من �عينة �:  ع�� �و�ال�ندسة �والعلوم �من�لقتصاد �اعتماد�ا يتم

  .ع���ال��ت�بملانية��) (ASIIN  و�مر�كية��(WASC) و���مر�كية�(ABET)مؤسسات�
  

  ادة ن  ارات  ل 8.2

�� �و �عد �املختص�ن �إعداد �ا��ودة �مجال ��� �القدرات ��ناء �بالتدقيق �م��ا �مايتعلق �وخاصة أساسيا� أمرا  التعليمية

�باملكتو . ا��ودة�ضمانل �خاصة �م��انية �وجود �لعدم �� نظرا �ع�� �قدر��م�ان �عملنا �لذلك �جميع�ب �من ستفادة

�ال � يةالتدر��فرص �لنا �أتيحت ��–ال�� �قل��ا �-ع�� �امل� �قدرات �تنمية �ا��ودة��ن�سب�ن�� �ضمان �مجال ��� للمكتب

وقد��.ملوظف�ن�لتطو�ر�قدرا��م����مجاالت�ا��اسوبا التدر�ب�أمام�كما�عملنا�كذلك�ع���إتاحة�فرص . عتمادو� 

  :تمكن�املكتب�من

 تدر��ية 6توف���� ��فرص �عمل�5م��ا ��ورش ��داء �وتقييم �ا��ودة ���نة �تدر��يةألعضاء . للموظف�ن�ودورة

� �) 5(ا��دول �ال�� �العمل �وورش �التدر��ية �بالدورات �وصفا �م��ايب�ن � استفاد � �الف��ة �خالل  خر�ف(املكتب

  ). 2011 خر�ف�-2009

9.2  وا ا   

� �املكتب �حرص ��–لقد �ع�ده �حداثة �من �الرغم �-ع�� �نطاق�� ��� �الواقعة �وا����ة �ا��دمات ��افة �تقديم ع��

  :ومن�ا��دمات�ال���قدم�ا�املكتب�ع����ذا�الصعيد�ما�ي��. ختصاصھ�ل��امعة�واملجتمعا

 املشاركة����عضو�ة��عض�ال��ان�املش�لة�ع���مستوى�ا��امعة.  

 التعليمية�� �املؤسسات �واعتماد �جودة �لضمان �املركز�الوط�� �من �املش�لة �ال��ان ��عض �عضو�ة ��� املشاركة

  .والتدر��ية��شأن�صياغة�معاي���تقييم�جودة�الدراسات�العليا

 وا��ارج�مساعدة�عدد�من�طالب�الدراسات�العليا�الدارس�ن�بالداخل . 

      .يب�ن�معلومات�تفصيلية�عن�ا��دمة�ال���قدم�ا�املكتب�ل��امعة�واملجتمع�)7-1( ا��دول 
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كشف�بالدورات�التدر��ية�وورش�العمل�ال���أتاح�ا�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�ألعضاء��يئة��:)5(جدول�

  ).2011خر�ف��-2009خر�ف(التدر�س�واملوظف�ن�التا�ع�ن�ملكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�خالل�العام�

  

     

  ��دمات�ال���قدم�ا�املكتب�ل��امعة�واملجتمعكشف�با�:)6(جدول�

 

  

  

  

  

  

  

  

  
الدورة�/أسم�ورشة�العمل�

  التدر��ية
  العدد  ا���ة�املنظمة  شاركون امل  تار�خامل�ان�وال

1.   
عداد�مدقق�ن�لضمان�إ. ع.و

  ا��ودة�و�عتماد

- 11فندق�ر�كسوس�بطرابلس�

16/12/2010.  

��نة�ا��ودة�وتقييم�

  �داء�با��امعة
املركز�الوط����

لضمان�جودة�

تماد�عوا

املؤسسات�

التعليمية�

  والتدر��ية

  

10  

2.   

آليات�الدراسة�الذاتية�. ع.و

ومحاور��عتماد�ال��ام���

  للدراسات�العليا

قاعة�التوثيق�واملعلومات�

-13 /باملدينة�السياحية�طرابلس

1-2010.   

  1  فتحية�بن�عاشور . د

3.   

آليات�الدراسة�الذاتية�. ع.و

ومحاور��عتماد�ال��ام���

  للدراسات�العليا

قاعة�التوثيق�واملعلومات�

-09 /باملدينة�السياحية�طرابلس

02-.2011  

  1  ا��ازمي�سالمأحمد.د

4.   

بناء��نظمة�الفعالة�. ع.و

لتوكيد�ا��ودة�وتحس�ن��داء�

  ���املؤسسات�التعليمية

  .8/10/2010-4 /ق��صال��كية
  ا��ازميسالم�أحمد�.د

  عبا��ال�و���.د

املنظمة�العر�ية�

  ل��ودة
1  

5.   
معاي���التقييم�املؤسسا�ي�. ع.و

  ���التعليم�العا��

-29 /املغرب�–الر�اط�

30/03/2010.  
  .ا��ازميسالم�أحمد�. د

الشبكة�العر�ية�

  لضمان�ا��ودة
1  

6.   
الرخصة�الدولية�لقيادة�دورة��

  )IC3(ا��اسوب�

-مركز�التدر�ب�التا�ع�ا��امعة19

05-2010.  
  موظفو�املكتب

مركز�التدر�ب�

  با��امعة
5  

  نوع�ا��دمة  العدد  من�املكتب�نوع�ا��دمة�املقدمة  

  خدمة�جامعة  3  عضو�ةل��ان�ع���مستوى�ا��امعة  1

  خدمة�مجتمع  1  صياغة�معاي���جودة�الدراسات�العليا�عضو�ة���ان�ع���املستوى�الوط��  2

   خدمة�جامعة�ومجتمع  10=3+7    .بالداخل�وا��ارجطالب�الدراسات�العليا�من�عدد�ل��س�يالتتقديم���  3
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    ات  .3

 .عدم�وجود�سياسة�ل��ودة�با��امعة .1

 . املكتب�ج�ود�وإجراءاتا��امعة�مع�العليا�بدارة�� ضعف�تجاوب� .2

 .والتم���ا��ودة م��انية�خاصة�باملكتب�وغياب�ا��وافز�امل��عة�ع���عدم�تخصيص .3

 .ا��ودةضمان�مع�معاي����والب�ية�التنظيمية�مة�القوان�ن�واللوائح�ا��امعيةءعدم�موا .4

 . ثقافة�ا��ودة����ا��امعة�وخاصة�ب�ن�أعضاء��يئة�التدر�سل�شر� �م�انيات�املطلو�ةضعف� .5

 .OMRالضوئية� �س�بانات�قارئ لقياس�رضا�املستفيدين�ك اتتقنيوجود�عدم� .6

 .ل��امعة�س��اتيجيةاوخطة��مستقبلية�عدم�وجود�رؤ�ة .7

 .ا��امعةمدخالت�ومخرجات�البيانات�واملعلومات��حصائية�عن�غياب� .8

 .وال�ليات�ا��امعة�مجالس�اجتماعات����وري�ش�ل�دعدم�إشراك�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء� .9

 .تقار�ر�الدراسة�الذاتية�إجراءس��اتي���و املؤ�لة����مجاالت�التخطيط�� �قدراتنقص�ال .10

�مقومات� .11 ���نقص � أساسية �و�عتمادمنظومة �ا��ودة �و �ر اطإاملعاي�����اديمية�و ��الوطنية�ضمان طار�إاملؤ�الت

 .والنقاط�املرجعية�للتخصص��رصدة�الدراسية

  ات  .4

 .قرار�سياسة�وا��ة�ل��ودة�با��امعةا .1

��ل��اما .2 �ا��امعة �وإدارة �السر�عة� با��ودة �مل ستجابة �ق��حات �حوت ھوتوصياتاملكتب �إ�� �و�ل�ا تنفيذية�إجراءات

 .ملزمة

 .ا��ودةتخصيص�م��انية�مالية�خاصة�ب .3

 .أج�زة�القراءة�الضوئية�لالس�باناتوف����م�انيات�ال�شر�ة�والفنية�املطلو�ة�للمكتب�وخاصة�ت .4

 .البحث�العل��التعلم�و التدر�س�و �مجاالت���وخاصة��لتم���اع������يع�لتخصيص�جوائز�ل .5

 .ا�مع�معاي���ا��ودةم�ءم�او ومتنظيمية�الب�ية�الو  حئاللوا��� ة�النظرداإع .6

 . إجراء�الدراسة�الذاتية�ل��امعة .7

 .س��اتيجية�ل��امعةاخطة�و  مستقبلية�وضع�رؤ�ة�� .8

 .وخاصة�ما�يتعلق�م��ا�با��ودةوال�ليات�لس�ا��امعة�اكتب����اجتماعات�مجاملإشراك� .9

 . التعليمية���امجالعتماد�تحديد�املؤسسات�املطلو�ة�ال و  عتمادلال  وضع�سياسة�وا��ة .10

ر�اطإالعا���والبحث�العل���بضرورة�توف���مقومات�ضمان�ا��ودة�ذات�الطبيعة�الوطنية�كوزارة�التعليم�مخاطبة�� .11

 .من�ا���ات�املعنية�واملعاي�����ادمية�والنقاط�املرجعية�للتخصصات�املؤ�الت�وحساب�ونقل��رصدة�الدراسية

  

ا ام...  

   وراء ا  وا  
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 )1(: تت وا  

 ).2009-12-03بتار�خ��2009-49م�ج�ج�(مق��ح��شأن�التنظيم��داري�ملكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة� .1

-10-13بتار�خ��2009-41م�ج�ج�(مق��ح��شأن�إصدار�قرار�ل�شكيل�فر�ق�للتدقيق�الداخ���ل��ودة�و�عتماد�با��امعة� .2

2009.( 

بتار�خ��2010-152م�ج�ج�(ل��امج�الدراسات�العليا�با��امعة�) الدراسة�الذاتية(قرار�إلجراء�التقييم�الذا�ي�مق��ح��شأن� .3

11-11-2010.( 

الرؤ�ة�(س��اتيجية�با��امعة�ة�� س��اتي���با��امعة�لصياغة�ا��طدار�قرار�ل�شكيل���نة�للتخطيط�� مق��ح��شأن�إص .4

 ).2009-09-03ر�خ�بتا�2009-26م�ج�ج�) (��داف–الرسالة�–

�2010-156م�ج�ج�) (القيم�و��داف–الرسالة�–الرؤ�ة�( )2016-2011(س��اتيجية���امعة�طرابلس�مق��ح�بالوج�ة��  .5

 ).2010- 11-11بتار�خ�

�ملكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعةمق��ح�با��طة��  .6 -11-11بتار�خ��2010-155م�ج�ج�() 2016-2011( س��اتيجية

2010.( 

  .بخصوص�التحديات�ال���تواجھ�تطبيق�معاي���ا��ودة����املؤسسات�التعليميةمذكرة� .7

 ).2010-04-21بتار�خ��2010-100م�ج�ج�(مق��ح��شأن�معاي���وإرشادات�وإجراءات�ضمان�جودة�التدر�س� .8

 ).2010-04- 29بتار�خ��2010-103م�ج�ج�(توصية��شأن�ضرورة���تمام�بالبيانات�واملعلومات����التخطيط��س��اتي�� .9

مق��حات��شأن�ضرورة���تمام��ب�نمية�م�ارات�التواصل�الشف���والتحر�ري�لدى�خر����ا��امعة�وطالب�الدراسات� .10

 ).2010-05- 12بتار�خ��2010- 107م�ج�ج�(العليا�والعامل�ن�با��امعة�

11. � �العليا �الدراسات �طالب �لدى �التواصل �لتعز�ز�م�ارات �سنو�ة �علمية �مسابقة �تنظيم ��شأن ��م(مق��ح �ج �2010-111ج

 ).2010- 05-27بتار�خ�

�2010-154م�ج�ج�(مق��ح��شأن�الوصف�الوظيفي�ومواصفات�العامل�ن�بمكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�بجامعة�طرابلس� .12

 ).2010- 11-11بتار�خ�

  .مق��ح��شأن�إصدار�قرار�لتنظيم�فتح�ال��امج�التعليمية�با��امعة .13

-11-09بتار�خ��2009- 46م�ج�ج�(واملنا���التعليمية�بجامعة�طرابلس��مق��ح��شأن�إصدار�قرار�ل�شكيل���ان�لل��امج .14

2009.( 

 ).2010-01-25بتار�خ��2009-57م�ج�ج�( مق��ح�بمواصفات�أدلة�ال��امج�التعليمية .15

 .2010 مق��ح��شأن�معاي���وآلية�تقييم�أداء�وترقيات�أعضاء��يئة�التدر�س�بجامعة�طرابلس .16

 ).2010- 06-03بتار�خ��2010-115م�ج�ج�(ة�ال��امج�التعليمية�مق��ح��شأن�إقامة�ورشة�عمل�عن�جود .17

18. � �طرابلس �بجامعة �العامة �الكفايات ��شأن �امحضر�(توصية �رقم �با��امعة ��داء �وتقييم �ا��ودة ���نة بتار�خ��8جتماع

07-02-2011.( 
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 )2:( ات اوات واات واوا رش ا       اا.  

�. د .1 ��� �مشاركة �ا��ازمي، �سالم ��عنوانأحمد �عمل �ال��ام���" ورشة ��عتماد �ومحاور �الذاتية �الدراسة آليات

�العليا �"للدراسات �والتدر��ية، �التعليمية �املؤسسات �واعتماد �جودة �لضمان �املركز�الوط�� �نظم�ا ، 09/02/2011�،

  .السياحية�طرابلسقاعة��جتماعات�بقاعة�التوثيق�واملعلومات�باملدينة�

�د. د .2 �ا��ازمي، �سالم �د.أحمد �عاشور، �بن �د. فتحية �جالوتة، �د. عزالدين �قشوط، �د. سالم � � � � � � � �كعبور، . محمد

�د �أجبيل، �د. أبرا�يم �القا���، �. أحمد ��� �مشاركة � �عر���، �ا��س�ن ��عنوان �عمل �التدر��ية�"ورشة �العمل ورشة

�و�عتماد �ا��ودة �لضمان �مدقق�ن �" إلعداد �التعليمية�نظم�ا �املؤسسات �واعتماد �جودة �لضمان املركز�الوط��

  . فندق�ر�كسوس�بطرابلس،�16/12/2010-���11 والتدر��ية،

بناء��نظمة�الفعالة�لتوكيد�" �عنوان�ورشة�عملعبدهللا�سالم�ال�و���،�مشاركة����. أحمد�سالم�ا��ازمي�و�د. د .3

- 4( ،نظم��ا�املنظمة�العر�ية�لضمان�ا��ودة����التعليم"والتدر��ية�ا��ودة�وتحس�ن��داء����املؤسسات�التعليمية

  . ق��ص�ال��كية�،)8/10/2010

��سالم�أحمد. د .4 ��� �مشاركة �العمل"ا��ازمي �وسوق �التعليم �حول �مصراتة،�،"املؤتمر�العر�ي �جامعة -14 نظمھ

  .،�مصراتة15/04/2010

�. د .5 �أحمد �ا��ازميسالم �عمل �ورشة ��� �مشاركة ،� �العا��"�عنوان �التعليم ��� �املؤسسا�ي نظم��ا�" معاي���التقييم

  .يةاملغر�اململكة� ،الر�اط،�)ANQAHE( )29-30/03/2010(الشبكة�العر�ية�لضمان�ا��ودة����التعليم�العا���

آليات�الدراسة�الذاتية�ومحاور��عتماد�ال��ام���للدراسات�""مشاركة����ورشة�عمل��عنوان� .فتحية�بن�عاشور . د .6

بقاعة�التوثيق� 2010-1-����13نظم�ا�املركز�الوط���لضمان�جودة�واعتماد�املؤسسات�التعليمية�والتدر��ية ،"لياالع

   .واملعلومات�باملدينة�السياحية�طرابلس

(                ،"ا��ودة�وكيفية�ضما��ا����مؤسسات�التعليم�العا��""محاضرة��عنوان�إلقاء� ،ا��ازميسالم�أحمد�. د .7

  . جامعة�طرابلس�،�لية�العلوم،�)2009

،�)2009(   ،"ا��ودة�وكيفية�ضما��ا����مؤسسات�التعليم�العا��""محاضرة��عنوان�إلقاء� ،ا��ازمي�سالم�أحمد. د� .8

  . جامعة�طرابلس�،�لية�العلوم

،�)2009(،�"ا��ودة�وكيفية�ضما��ا����مؤسسات�التعليم�العا��""محاضرة��عنوان�إلقاء�ا��ازمي�سالم�أحمد�. د� .9

  . جامعة�طرابلس،��لية�الزراعة

�،)2009(،"ا��ودة�وكيفية�ضما��ا����مؤسسات�التعليم�العا��""محاضرة��عنوان�إلقاء�. ا��ازمي�سالم�أحمد. د� .10

   .جامعة�طرابلس�،�لية�الفنون�و�عالم

�الفزا�ي. د .11 � أسامة �إلقاء ��عنوان �العا��"محاضرة �التعليم �بمؤسسات �ا��ودة �لضمان �نظام ،� 29/7/2009 ،"بناء

 .جامعة�طرابلس�،ي �لية�الطب�البيطر 

���ال. د� .12 �. توفيق �إلقاء ��عنوان ���""محاضرة �لالعتماد �البيطري  ،29/7/2009 ،"لي�يا �طار�العام �الطب �،�لية

   .جامعة�طرابلس

��سالم�أحمد. د .13 �ا��ازمي �إلقاء ��عنوان �التعليم�"محاضرة �مؤسسات ��� ���اديمية �ال��امج �جودة ضمان

  .جامعة�طرابلس�،�لية�العلوم،22/10/2009،"العا��

��سالم�أحمد. د .14 �ا��ازمي �إلقاء ��عنوان ���اديمية"محاضرة �ا��ودة �ومتطلبات �،)11/2009/-4-1(،"م��رات ندوة��

  .جامعة�طرابلس،�حول�جودة�التعليم�العا���نظم��ا�املنظمة��سالمية�لل��بية�والعلوم�والثقافة

�. د .15 �جالوتھ �عزالدين �إلقاء ��عنوان �العا��""محاضرة �التعليم �مؤسسات ��� �ال�ندسة�،2009/ 8/12" ا��ودة ��،�لية

 .جامعة�طرابلس
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�2010،�/4/3  ،"مكونات�العملية�التعليمية�وم�انة���داف�التعليمية�ف��ا"محاضرة��عنوان�إلقاء�أحمد�بو�ي،�. د .16

 .جامعة�طرابلس،ال�ندسة���لية

�جالوتة. د .17 � ،عزالدين �محاإلقاء �ضرات ���اديميا"�عنوان ��عتماد �بمتطلبات �"لتعر�ف ،� ��لية�2010خر�ف ،

  .ال�ندسة،�جامعة�طرابلس

  .جامعة�طرابلس�،�لية�ال�ندسة،�2010،" السالمة�امل�نية""محاضرة��عنوان�إلقاء� ،طھ�الشكشو�ي. م .18

لسفارة�الكندية�اال�ندسة�و �لية�بمشاركة� ،"�ل�أنت�جا�ز�لسوق�العمل"ندوة��عنوان�تنظيم� عزالدين�جالوتة. د .19

 .،�جامعة�طرابلسب�لية�ال�ندسة�2009الكندية����سنة� SNC وشركة�ب��وكندا�وشركة�
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 )3:(   ارات اض رت ا   

  .رئ�س�ا��امعةصادر�من�-)2009لسنة��1840 رقمقرار�( س��اتي����شكيل���نة�التخطيط�� . 1

  .��امعةا رئ�سصادر�من�). 2009لسنة�2258 رقمقرار�(�شكيل���ان�املنا���وال��امج�الدراسية�. 2

3 .� �با��امعة ��داء �وتقييم �ا��ودة �أقسام �ورؤساء �ملدير�مكتب �املالية ��قرار (املعاملة ��2269رقم �صادر�من�)ف�2010لسنة �،

  .��امعةرئ�س�ا
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)4 :(  اراتا  

 ).�علي��(توصيف�برنامج��-)أ�- 1(نموذج� .1

2. Template (1-A) for Programme Specification  

  .تقو�م�برنامج��علي���من�قبل�طالب�السنة�ال��ائية�-)1 -ج��– 1(نموذج� .3

  .تقو�م�برنامج��علي���من�قبل�ا��ر�ج�ن�-)2 -ج��– 1(نموذج� .4

  .ج�ات�العمل�من�قبل تقو�م�برنامج��علي���-)3 -ج��– 1(نموذج� .5

  ).�علي��(توصيف�مقرر�درا�����-)1(دليل��عبئة�نموذج� .6

 . توصيف�مقرر�درا����-)أ�- 2(نموذج� .7

8. Template (2-A) for Course specification  

   .سنوي�عن�مقرر�درا���/ إعداد�تقر�ر�فص���-)ب�- 2(نموذج� .9

10. Template (2-B) for Annual/ Semester Course Report  

 .مقرر�درا����تقو�م�-)ج- 2(نموذج� .11

  .تخطيط�مقرر�درا����-)د�-2(نموذج�� .12

  .إرشادات�عامة�بخصوص�تقو�م�املقررات�الدراسية�وال��امج�التعليمية .13

  .نظام�املقررات�–تقو�م�برنامج��علي���من�قبل�خر����الدراسات�العليا��-)أ- 3(نموذج� .14

  .م�البحثنظا�–تقو�م�برنامج��علي���من�قبل�خر����الدراسات�العليا��-)ب�- 3(نموذج� .15

 .القسم�رئ�سخاص�بتقييم��داء�السنوي�لعضو��يئة�التدر�س�من��-)1- 4(نموذج� .16

 ).مث�ت�ن(خاص�بتقييم�أداء�عضو��يئة�تدر�س�-)2- 4(نموذج� .17

 .خاص�بتقييم�أداء�عضو��يئة�تدر�س�من�قبل�الزمالء�بالقسم�–) 3- 4(نموذج� .18

 .  خاص�بتقييم�البحوث�واملنتجات�العلمية�لعضو��يئة�التدر�س-)4- 4(نموذج� .19

 ).جدد(خاص�بتقييم�أداء�عضو��يئة�التدر�س��-)5- 4(نموذج� .20

  .��امعةل�س��اتي��� �حليلبالتخاص��- ) أ- 5(نموذج� .21

  .رؤ�ة�ا��امعة�ديدحتخاص�ب�–)ب- 5(نموذج� .22

  .�ليةلل�س��اتي��خاص�بالتخطيط�� �-)ج- 5(نموذج� .23

  .ال�لية رؤ�ة�تحديدبخاص� -)د- 5(نموذج� .24

  .قسملل�س��اتي��� �حليلتبالخاص��-)ر- 5(نموذج� .25

 .ھالقسم�ومخرجاتأ�داف� تحديدخاص�ب�-)ز�- 5(نموذج� .26

 .حصر�بيانات�عن�أعضاء��يئة�التدر�سخاص�ب -)أ- 7(نموذج� .27

 .حصر�بيانات�عن�طلبة�الدراسات�العليا�بالداخلخاص�ب  -)ب�- 7(نموذج� .28

 .حصر�بيانات�عن�طلبة�الدراسات�العليا�با��ارجخاص�ب -)ج- 7(نموذج� .29

 .خاص�بتقييم�حلقة�دراسية�من�قبل�ممتحن�ن) ا- 8(نموذج� .30

31. Template (8-A) for Seminar Evaluation by Examiners    

 .خاص�بتقييم�حلقة�دراسية�من�قبل�ا��ضور ) ب-8(نموذج .32
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33. Template (8-B) for Seminar Evaluation by Audience 

 .2009مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�للفصل�الدرا����خر�ف�عن�تقر�ر�فص��� .34

  .طرابلس�جامعة���نقاط�القوة�والضعف�والفرص�وال��ديدات�عن�تقر�ر� .35

 .جودة�ال��امج�التعليمية��شأن 2010-2009 )ا��امعية( است�يان�طلبة��لية�الطب�البيطري عن�تقر�ر� .36

 .جودة�ال��امج�التعليمية��شأن )2010- 2009(است�يان�طلبة��لية�الفنون�و�عالم�املرحلة��عن�تقر�ر� .37

  .30/3/2010-29الر�اط�" معاي���التقييم�املؤسسا�ي����التعليم�العا���: "تقر�ر�عن�ورشة�العمل�حول  .38
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03-12 -2009.(  

  أحمد سالم الخازمي، مدير المكتب

  

  
اط   

دة وا داءا   
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أحمد سالم الخازمي، مدير المكتب. إعداد د

  11/2011: آخر تحديث 
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مق��ح



�عد�وجود�تنظيم�إداري�جيد�أساسا�لرفع�مستوى��داء��داري�والف���وتحس�ن�جودة�العمليات�واملخرجات�

تقسيما�إدار�ا�وا��ا�بمكتب�ا��ودة�وتقييم�

��ذه� �حل ��� �نج��د �أن �علينا �لزاما ��ان �بالتا�� �على��ا �و�سك�ن�املوظف�ن �تقسيم�الوظائف �معھ �يمكن �داء

��داء� �وتقييم �ا��ودة �ملكتب ��داري تنظيم

  .بكت��ا�املامل�ام�والواجبات�ال���يقوم�

  
 ملكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�بجامعة�طرابلس

�واملنا��،� �ا��ام��، �باألستاذ املرتبطة

 .واملخت��ات�،�واملبا�ي�ا��امعية،�وإدارة�التعليم�ا��ام���و�عمليات�تقييم��داء

�املعاي���املطبقة� �ومقارنة �املتخصصة، �والدولية ��قليمية �ا���ات �مع �املعلومات �تبادل �ع�� �شراف

 .ات�التا�عة�ل�ا�والعمل�ع���تطو�ر�ا

 .اق��اح�وضع�إجراءات�عمل�و�أدلة�إرشادية�لتطو�ر��داء�و�ضمان�جودة�التعليم�ا��ام��

�عالم�وخدمة�

املجتمع

�عد�وجود�تنظيم�إداري�جيد�أساسا�لرفع�مستوى��داء��داري�والف���وتحس�ن�جودة�العمليات�واملخرجات�

تقسيما�إدار�ا�وا��ا�بمكتب�ا��ودة�وتقييم��وحيث�أن�ال�ي�ل�التنظيم�ل��امعات�ال�شتمل�ع���

��ذه� �حل ��� �نج��د �أن �علينا �لزاما ��ان �بالتا�� �على��ا �و�سك�ن�املوظف�ن �تقسيم�الوظائف �معھ �يمكن �داء

�املمكنة �بالطرق �ب.  �ش�الية �مق��ح �نقدم �العمل ��ذا ��داء�الو�� �وتقييم �ا��ودة �ملكتب ��داري تنظيم

امل�ام�والواجبات�ال���يقوم�ف�املكتب�ومجموعة�الوظائف�و أ�دا بجامعة�طرابلس،�ي�ن

ت ام:  

  .مدير�املكتب

  .كتبأم�ن�سر�مدير�امل

 .قسم�الشئون��دار�ة�واملالية

  .املعلوماتالتوثيق�و قسم�

 . التقو�م�والتحس�ن�املستمرقسم��

 .قسم�العالقات�العامة�وخدمة�املجتمع

ملكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�بجامعة�طرابلس��داري التنظيم�رسم�تخطيطي�ب

  :ا ت

  داءا دة وا   تا:  

 .ق��اح�املعاي���املتعلقة�بالتعليم�ا��ام���وعرض�ا�لالعتماد�و�متا�ع��ا

� �با��امعة �التعليم �مل�ونات �ا��ودة �و�ضبط �معاي����داء �واملنا��،�اق��اح �ا��ام��، �باألستاذ املرتبطة

واملخت��ات�،�واملبا�ي�ا��امعية،�وإدارة�التعليم�ا��ام���و�عمليات�تقييم��داء

�املعاي���املطبقة� �ومقارنة �املتخصصة، �والدولية ��قليمية �ا���ات �مع �املعلومات �تبادل �ع�� �شراف

ات�التا�عة�ل�ا�والعمل�ع���تطو�ر�ابجامعا��ا�و�ليا��ا�مع�ما��و�مطبق�با��امعة�و�ال�لي

اق��اح�وضع�إجراءات�عمل�و�أدلة�إرشادية�لتطو�ر��داء�و�ضمان�جودة�التعليم�ا��ام��

مدير�املكتب

التقو�م�والتحس�ن�

املستمر��
التوثيق�واملعلومات�

أم�ن�سر�املكتب

1. :  

�عد�وجود�تنظيم�إداري�جيد�أساسا�لرفع�مستوى��داء��داري�والف���وتحس�ن�جودة�العمليات�واملخرجات�

وحيث�أن�ال�ي�ل�التنظيم�ل��امعات�ال�شتمل�ع���. باإلدارة

��ذه� �حل ��� �نج��د �أن �علينا �لزاما ��ان �بالتا�� �على��ا �و�سك�ن�املوظف�ن �تقسيم�الوظائف �معھ �يمكن �داء

�املمكنة �بالطرق �ش�الية

بجامعة�طرابلس،�ي�ن

2. ت ام

مدير�املكتب .1

أم�ن�سر�مدير�امل .2

قسم�الشئون��دار�ة�واملالية .3

قسم� .4

قسم�� .5

قسم�العالقات�العامة�وخدمة�املجتمع .6

رسم�تخطيطي�ب

 

تأ .3

ات   ادة و اداء    -  أ

ق��اح�املعاي���املتعلقة�بالتعليم�ا��ام���وعرض�ا�لالعتماد�و�متا�ع��اا .1

2. � �با��امعة �التعليم �مل�ونات �ا��ودة �و�ضبط �معاي����داء اق��اح

واملخت��ات�،�واملبا�ي�ا��امعية،�وإدارة�التعليم�ا��ام���و�عمليات�تقييم��داء

�املعاي���املطبقة� .3 �ومقارنة �املتخصصة، �والدولية ��قليمية �ا���ات �مع �املعلومات �تبادل �ع�� �شراف

بجامعا��ا�و�ليا��ا�مع�ما��و�مطبق�با��امعة�و�ال�لي

اق��اح�وضع�إجراءات�عمل�و�أدلة�إرشادية�لتطو�ر��داء�و�ضمان�جودة�التعليم�ا��ام�� .4

الشؤون��دار�ة�

واملالية



�و�تقديم� .5 �العمل، �سوق �باحتياجات �ا��ام�� �التعليم �ملقار�ة �ف��ا �واملشاركة �امليدانية �الدراسات إجراء

 .التوصيات�����ذا�الشأن

 .املكتب��شاطإعداد�تقر�ر�املتا�عة�عن� .6

  :ت    اإ  - ب

��امعة�بخصوص�ا��ودة�وتقييم��داء�وإدارة�شئون�املكتب�إدار�ا�وماليا�و�فنيا�ا مجلستنفيذ�قرارات� .1

  .طبقا�لل�شر�عات�النافذة

2. � �ا��ودة ���نة �الجتماعات �الدعوة ��داء �محاضر�جلسا��ا�وتقييم �وتوقيع �اجتماعا��ا �وإدارة با��امعة

  .اتخاذ�ما�يلزم�لتنفيذ�توصيا��اوقرارا��ا�و 

  .�شراف�ع���س���العمل�اليومي�باملكتب .3

  .بخصوص�ضمان�ا��ودة�و��عتماد�عتمادج�ات�� الت�سيق�مع� .4

  .ف���ع���أقسام�ا��ودة�وتقييم��داء�بال�لياتال�شراف� .5

  .دوليا�تمثيل�ا��امعة����املؤتمرات�والندوات�وورش�العمل�ال����عقد�بخصوص�ا��ودة�محليا�و  .6

 .وضع�خطة�العمل�املتعلقة�بتطبيق�ا��ودة�با��امعة .7

 .املختلفة�املكتب�ة�شطأر�ر�عن�اإعداد�تق .8

  : أ   ا تإ  -  ت

تلقي�امل�اتبات�واملوضوعات�الواردة�إ���مدير�املكتب،�وتنظم����يل�ا،�وعرض�ا�عليھ،�وتوثيق�ا�وحفظ�ا� .1

�و  �إل��ا، �الرجوع ��س�ل �إ�ش�ل �وتنفيذ�س�يفاء �يطل��ا، �ال�� �املعلومات �وتوف�� �ع��ا �الالزمة البيانات

 .التعليمات��شأ��ا

إعداد�مشروعات�جداول�أعمال�و�اجتماعات�مدير�املكتب�و�تدو�ن�محاضر�اجتماعاتھ�وتحر�ر�قراراتھ� .2

  . وم�شوراتھ�وتوصياتھ�و���يل�ا�و�عميم�ا�ع���ا���ات�املعنية�ومتا�عة�تنفيذ�ا

  .املكتب��عداد�الجتماعات .3

  .تنظيم�اتصاالت�مدير�املكتب�و�اجتماعاتھ�و�رامج�عملھ�وت�س���انتقاالتھ .4

 .بخصوص�العمل�ي�لف���ا�من�قبل�مدير�املكتبإدار�ة�أي�م�ام� .5
 

  : ان ادار و ا إت  - ث

 .النافدةالقيام�ب�افة��عمال�املتعلقة�بالشئون�الوظيفية�ملوظفي�املكتب�وفقا�لل�شر�عات� .1

 .القيام�بأعمال�ال��يد�الصادر�والوارد�و�مسك���التھ�وتنظيم�توثيقھ�وتوز�عھ .2

 .القيام�بأعمال�الطباعة�وال����والتصو�ر .3

�مع�إتوف��� .4 �بالت�سيق �والقرطاسية �املكت�ية �واملعدات �و�دوات �و�ج�زة ��ثاث �من �املكتب حتياجات

 .وف���االتقسيمات�التنظيمية�املختصة�و�اتخاذ�إجراءات�ت

  .القيام�ب�افة��عمال��دار�ة�و�إعداد�التقار�ر�الدور�ة�املتعلقة�ب�شاط�املكتب�و�أعمالھ .5

  . القيام�باألعمال�و��جراءات�املالية�وفقا�لل�شر�عات�النافدة،�وإعداد�التقار�ر�عن�ذلك .6



 .�غطية��شاطات�مدير�املكتب�و�اجتماعاتھ�و�ز�اراتھ�الداخلية�و�ا��ارجية .7

8. � �العالقة��عداد �ذات �العلمية �وامللتقيات �والندوات �الدراسية �وا��لقات �العمل �وفرق �ال��ان إلعمال

  .ب�شاط�املكتب�بالداخل�و�ا��ارج

 .ي�لف���ا�من�قبل�مدير�املكتبإدار�ة�أخرى�أية�م�ام� .9
  

  ا وات إت   - ج

 .والوحدات��دار�ة�با��امعةال��امج�التعليمية�والدرجات�العلمية�عن�إعداد�قاعدة�بيانات� .1

 . توثيق�أعمال�املكتب�و�شر�ا�وحفظ�ا�بما�يضمن�ا��قوق�الفكر�ة�ملكتب .2

 .لمكتب�والعمل�ع���تحديثھ��ش�ل�مستمرللك��و�ي��وقع�امل�شراف�ع��� .3

�و� .4 �املحلية �ا��ودة �وم�اتب �وو�االت ��يئات � �تطرح�ا �ال�� �ال��امج �حول �و�املعلومات �البيانات تجميع

�أو�ال�ليات��قلي � �با��امعة ��و�مطبق �بما �و�ليا��ا �بجامعا��ا �املعاي���املطبقة �ومقارنة �والدولية مية

 .التا�عة�ل�ا�والعمل�ع���تطو�ر�ا

  عتماد���مجال�ضمان�ا��ودة�و� إ�شاء�مكتبة�متخصصة� .5

 .الت�سيق�مع�ا���ات�املعنية�با��امعة�لرقمنة�جميع��عمال�وا��دمات�ال���يقوم���ا�املكتب .6
  

  : ا وا ا إت   - ح

�بالعلمية� .1 �يتعلق�م��ا �ما �وخاصة ����ا��امعة ��داء �أش�ال �بمختلف �واملؤشرات�املتعلقة �البيانات جمع

 .  التعليمية�وتحليل�ا�وإعداد�التقار�ر�بخصوص�ا

2. � ��تصميم ��داء �قياس �ادوات �ووإخراج �والنماذج �االستمارات � � �و �س�بانات دراسة�و  ز�ع�اتو متا�عة

  .املتحصل�عل��ا�من�عمليات�التقييم�املختلفة�بالت�سيق�مع�ا���ات�املعنية�با��امعة�نتائجال

 .�اوحفظ�تقار�ر ��اتوثيق�أعمالوالعمل�ع���تقديم�الدعم�الف���لعمليات�التدقيق�� .3

 .متا�عة��جراءات�املتعلقة�بضمان�ا��ودة�والتحس�ن�املستمر�املعتمدة�من�املكتب .4

 .���نفس�مجاالت�العمل�م�ام�ي�لف���ا�من�قبل�مدير�املكتبأية� .5
 

  :و ا ا ات  إت  - خ

�املتعلقة .1 �والفنية ��دار�ة ��جراءات �تنفيذ �ا��ودةب متا�عة �ثقافة ���شر �وم��ا �ا��امعة، �طباعة��

�و��  �املدمجة �و�قراص �والكت�بات ��رشادية�دلةامللصقات �العمل� تنظيم، �وورش �العامة املحاضرات

 . واملؤتمرات�العلمية التدر��ية

 .�غطية�أ�شطة�املكتب�إ�الميا�والت�سيق�مع�ا���ات��عالمية�����ل�ما�لھ�عالقة��عمل�املكتب .2

�ا .3 �والطالب �ا����اء �من �زوار�املكتب �و� إستقبال �ا��ودة �ضمان �مجال ��� وتقديم�� عتمادملختص�ن

  . كنةال�س��يالت�وا��دمات�املم

  .�عداد�لالتفاقيات�ال����عقد�ا�املكتب�مع�امل�اتب�و�ال�يئات��خرى   .4

  .لتقار�ر�الصادرة�عن�املكتب�وتج����ا�لل�شر�والتوثيق�����ماكن�املناسبة�االوثائق�و  إخراج .5



 . نظرائھ�محليا�ودولياب�ن�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة��و متا�عة��تفاقيات�والعالقات� .6

�ب .7 �املعنية �ا���ات �مع �سوق�الت�سيق �باحتياجات �ا��ام�� �التعليم �ملقار�ة � �امليدانية �الدراسات إجراء

 .العمل،�و�تقديم�التوصيات�����ذا�الشأن

 .أية�م�ام�ي�لف���ا�من�قبل�مدير�املكتب .8
 

  :ادة و اداء    ات    - د

 وعرض�ا�لالعتماد�و�متا�ع��ا�بال�ليةاق��اح�املعاي���املتعلقة�بالتعليم� .1

�واملنا��،� .2 �ا��ام��، �باألستاذ �املرتبطة ،� �بال�لية �التعليم �مل�ونات �ا��ودة �و�ضبط �معاي����داء اق��اح

 .واملخت��ات�،�و�املبا�ي�ا��امعية،�وإدارة�التعليم�ا��ام���و�عمليات�تقييم��داء

ولية�املتخصصة،�ومقارنة�املعاي���املطبقة���ا��شراف�ع���تبادل�املعلومات�مع�ا���ات��قليمية�والد .3

 . بما��و�مطبق����ال�لية�والعمل�ع���تطو�ر�ا

 .بال�لية�اق��اح�وضع�إجراءات�عمل�و�أدلة�إرشادية�لتطو�ر��داء�و�ضمان�جودة�التعليم .4

5. � ��عليم �ملقار�ة �ف��ا �واملشاركة �امليدانية �الدراسات �وتقديم��ال�ليةإجراء �العمل، �سوق باحتياجات

 .التوصيات�����ذا�الشأن

 .إعداد�تقار�ر�التدقيق�الداخ���واملتا�عة�الدور�ة�والسنو�ة�ل�شاطات�القسم .6
 

  :إت ر   ادة و اداء   . ذ

1. � �قرارات ���ليةلا مجلستنفيذ �ا��ودة �البخصوص �شئون �وإدارة ��داء �وماليا�قسموتقييم وفنيا��إدار�ا

  .طبقا�لل�شر�عات�النافذة

2. � �ا��ودة ���نة �الجتماعات �الدعوة ��داء �محاضر�جلسا��ا���ليةبالوتقييم �وتوقيع �اجتماعا��ا وإدارة

  .وقرارا��ا�واتخاذ�ما�يلزم�لتنفيذ�توصيا��ا

  .قسمراف�ع���س���العمل�اليومي�بال�ش .3

4. � �مع �با��االت�سيق ��داء �وتقييم �ا��ودة �� مكتب �ج�ات �ومع � عتمادمعة �ضمان�ال��ام�� بخصوص

  .ا��ودة�و��عتماد

  .قسام�العلميةا��ودة�وتقييم��داء�باأل�م�سقيف���ع���ال�شراف� .5

�ال .6 ��ليتمثيل ��� �بة �وكذلك �با��امعة ��داء �وتقييم �ا��ودة ���نة �وورش�إجتماعات �والندوات املؤتمرات

  .العمل�ال����عقد�بخصوص�ا��ودة�محليا�و�دوليا

  .�لية��ودة�بالس��اتيجية�لاخطة�عمل��إعداد .7

 .لقسم�املختلفةا�ة�شطأر�ر�عن�اإعداد�تق� .8
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11 -11-2010.(  

  الخازمي، مدير المكتب

  

  

اط   

   ادة و اداء
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  جامعة طرابلس

  مكتب الجودة وتقييم األداء جامعة طرابلس

�������������������������������������������������������������������������� �

�الوظيفي ��:الوصف �للعامل�ن �وأقسامي�ب�� �مكتب ���� �ودعم �بمساعدة �القيام ��داء �وتقييم  رئ�سا��ودة

القيام�بتدقيق��القسم�العل������مجال�ضمان�ا��ودة�و�عتماد�من�خالل�رئ�سال�لية�أو�عميد����امعة�أو ا

�وتطو�ر��  �والبحثية�ا��ودة �التعليمية �املجاالت �ش�� �املستمر��� �التحس�ن �ع�� ��عمل �ال�� س��اتيجيات

�ي�ب���ع���.  باالعتماد�نيةمن�ا���ات�املع) ال��نامج/القسم/ال�لية(وصوال�العتماد��والتدر��ية�و�دار�ة كما

�و  �با��ودة �� العامل�ن �بالتحليل �القيام ��داء �تقييم �(س��اتي�� �والفرص�تحديد �والضعف عناصر�القوة

��امج�التعليمية�وفقا�ال�فاعلية�الدراسة�الذاتية�وتقو�مإجراء�و ���البي�ت�ن�الداخلية�وا��ارجية�) والتحديات

ملتطلبات�ج�ات��عتماد�إضافة�لتحليل�النتائج�وكتابة�التقار�ر�السنو�ة�عن�ال��امج�واملشاركة����اجتماعات�

  ).    أو��عتماد(��نة�ا��ودة�وتقييم��داء�

   

  :الكفايات�املطلو�ة�للعمل�با��ودة�وتقييم��داء

أسس�التخطيط��  -�ودة�و�عتماد�املحلية�والدولية�معاي���ضمان�ا�: معرفة�أساسية����:املعارف .1

 �� �ا��ودة �إدارة �وأنظمة �  - س��اتي�� �العمل �نطاق ��� �الواقعة �الدولية �ال��ام�� �-معاي����عتماد

� �الذا�ي �–التقييم �� �وال�شر �العل�� �والبحث �ل��امعات �الدولية �التص�يف تصميم��–معاي��

 .  علقة�بتقييم�ال��امج�واملقررات�التعليمية�ست�يانات�وجمع�وتحليل�البيانات�املت
 

تنظيم�ورش�� - )محادثة�وكتابة(القدرة�ع���التواصل�الفعال�باللغت�ن��نجل��ية�والعر�ية��:امل�ارات .2

� �املحاضرات �وإلقاء �العمل �املطو�ات �ل �ادفةالوإعداد �ا��ودة �فر�ق�- �شر�ثقافة �ضمن  -  العمل

 . استخدام�ا��اسوب�وتقنية�املعلومات�و�تصاالت
  

 .  والرغبة����التحس�ن�والتطو�ر املمارسات�ا��يدة�و�بداع�والتم�� تثم�ن :�تجا�ات .3
  

يفضل�أن�ي�ون�امل�����من�حملة�درجة�الدكتوراه����مجال�التخصص�ومن�الناشر�ن��:املؤ�الت .4

 .����ماكن�ذات�التأث���العا���دوليا
  

����مجاالت�:ا����ة .5 ��قل �ع�� �لھ�سنة �تقييم�جودة�: يفضل�من �تحس�ن�ا��ودة، �ا��ودة، تدقيق

  .ال��امج�التعليمية،�إعداد�الدراسة�الذاتية،��عتماد
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13-10 -2009.(  
  أحمد سالم الخازمي،  مدير المكتب

  

  

اط   

دة وا داءا   
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    2009 ( ) ر  طا  رار 

  طادة و اد   دا   ن  
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 قم�وع���ما�عرضھ�مدير�مكتب�ا��ودة�و�تقييم��داء�با��امعة�ب ر خ)   2009لسنة�41م�ج�ج�(كتابھ�  ).����13/10/2009املؤر

������������������������������������� �

������1�� �

خ����ش�ل دا ق� قي د ق�ت ر� ي( ف متل )ذا� و� ة��با�ق ود ة��� ع م سجا رابل ي ط و��� ح   :ع���الن

 ة� ود ب�ا�� كت م ر� دي قييم ءوت ة�  م��دا ع م سا  با��ا   رئ�

 ء� ضا ع ر�أ ش ع د� د م�ع م�� س س�ا�� نرئ� م ق� ر� ف س�ال رئ� ن� م ض� ر ع ع��� ء� ة�بنا ع م ن��ا م ل� �  :  

ة .1 ود سام�ا�� ق ء�أ را د ء�م دا م�� قيي تب وت  .ال�ليا

ء .2 ضا ع س�أ ر� د ة�الت  .�يئ

ر��ن�   .3  .دا

ةال .4   .طلب

ھ س رئ� ر�ل ملباش راف�ا حت��ش ق�ت ر� ف ل�ال م ع  .و�

������2� 

� ق قي د �الت ء را �إج ة ق ساب �ال ة د ملا �ا ب وج م �ب ل ش� مل �ا ق ر� ف �ال و�� �يت ي ة(الذا� �الذاتي ة راس د �ب) ال ول وص �لل ة ع م م��إ��ا��ا قيي ت

ء� دا ن�أ ع و��� ض و ة�م ع م م�ا�ا��ا د ق مج�ال���ت و�ال��ا ت� ما د وا�� ة� شط و��� ت� مليا ع ر�ال ة� سائ ود ل�ا�� دلي د���� ور ملا� قا� طب

� و�� � د ما عت �� ءو و عاي����ض مل �ا ة دل �و و� ذج ما �ن م قيي �(الت ت د�) �ست�يانا ما عت �ا و � ة ود �ج مان ض ركز� م � ن م � ة د م عت مل ا

� ة مي علي �الت ت سا ؤس مل عا��(ا �ال م علي �الت ت سا ؤس دا ) م م�ي � ت ة خط ر� و� �� التط ع�� � ول �ا��ص و � ة جي ن�س��اتي دي ما عت

ة ع م م���ل��ا و�ال��ا ؤس���� مل   . ا

������3�� �

ل ش� ة�ا�� رئاس ة�ب قي سي ة�ت� د��ن سي ء�. د�ل دا م�� قيي وت ة� ود ب�ا�� كت م ر� دي ق(م ر� ف س�ال و�) رئ� ض ع ي���ان���ةو� ق س م�

ة�ال��� عي ر ف م�ال و� ق و�التا��تالت ح ع���الن ل� ش� �:  

 و�� م�� و� ق ة�الت داف: ��ن و��� ة� رؤ� ور�ال ح م   .وتختص�ب

 ة� م�الثاني و� ق ة�الت ري : ��ن دا م�� ور�التنظي ح م   .وتختص�ب

 ة م�الثالث و� ق ة�الت ور�ال�� : ��ن ح م علي��و�تختص�ب مج�الت   .نا



 ة ع را� م�ال و� ق ة�الت س: ��ن ر� د ة�الت ور��يئ ح م م�ب   .و��ت

 م�ا� و� ق ة�الت ة��ن س م ة: �ا مي علي م�الت ع د ت�ال ما د خ ور� ح م م�ب   .و��ت

 م� و� ق ة�الت ة��ن دس سا ق: ال ف را مل ور�ا ح م م�ب   .و���ت

 ة ع سا� م�ال و� ق ة�الت ة: ��ن ملالي ون�ا شئ ور��ال ح م م�ب   .و���ت

 ة من م�الثا و� ق ة�الت حث: ��ن ور�بالب ح م م�ب ة�و��ت والب�ئ مع� جت مل ة�ا م د خ و� عل���   .ال

 ة ع م�التاس و� ق ة�الت ر: ��ن م ست مل س�ن�ا ح والت ة� ود مان�ا�� ض ور� ح م م�ب   .و��ت

و �و�تم � ة قي سي �الت� ة �ال��ن ء ضا ع �أ ة مي س ة� عي ر ف ��ال ل قب � ن دم سي مع� ال � ة ع م �با��ا ء دا �� م قيي وت � ة ود �ا�� ب كت م ر� دي م

ر  د ة�الت ء��يئ ضا ع ن�أ م ل� ن�� ع و��ن� د من م� و� ق ة�ت ل���ن م�� ض ة�أن�ت عا را ةم والطلب ر��ن� و��دا س� �.  

������3�� �

مل�ا�إ� ع ر�ب�تائج� ر� قا ة�ت ل���ن دم�� ق ةت قي سي ة�الت� س�ال��ن رئ� و��ال���� �� ع�تت مي ج ض�ا�و�صياغ��ات ر ع و ول (��ا� وال�بأ ع���) أ

قال ر� ھ����ف س رئ� و�إل��ا� ع د ة�ال���ي ور� د ھ�ال عات ما   .  اجت

�������4��� �

قل�  ر� ف ھ��ل م م�ا ق� قي ح ل�ت ختصاص���س�ي ود�ا د ھو���ح   :ما�ي�� ات

ول  .1 خ د ق�مل ال ةرف ع م ة�ا��ا ف ملختل   .ا

و� .2 ت� قابال مل ء�ا را عإج ما ت�جت و مع��ا ول�ن� سئ مل و ا ف�ن� وظ مل س�ا ر� د ة�الت ء��يئ ضا ع وأ ة� عني�نالطلب مل  .ا

ع����  .3 و طالع� ت� فا ملل و ا ت� قال��ال ر� ف ل�ال م ع ل� س� ما�� م م�ا� ك   . ما����ح

������5�� �

ق� ر� ف وز�لل ج ة�� ي عان وي�ا����ة�ست ھ بذ م م�ا فيذ� ل�تن ختصاص����س�ي   . و�

������6�� �

� ھ مل ع � ن م � ء ��ن��ا �حال ق ر� ف �ال دم ق ر ي ر� ق ��ا��ائي�ات �ب�تائج ھ مل �تمع ت ق��حا مل و�ا � ت وصيا �الت منا � ض س�إ�� رئ� � د سي ال

ة ع م   .ا��ا

������7�� �

د� ��ع � ة قي سي �الت� ة �ال��ن روع ش �م ق قي د �للت ة و م��اني � ة س��ي �ال� ة ر� دا �� ت فا رو ملص �ا ة من ض �أفام��مت عان��ت ست �� ن م

و��� ق�ليت قي د ل�الت م ع ھ� حتاج�إلي ما�ي ل� و� م� س�ابخ���� رئ� د� سي د�اال ما عت ت�ا ءا را ة�إج ع م   . ��ا

�����8��� �

فيذه ھ��تن م عني�ن�بأح�ا مل ع���ا و وره� د ر�خ�ص ن�تا م ر� را ق ل���ذا�ال م ع �.  

������������ �

ر���� د   :ص

ق ف وا مل / ا    /   م2009:   

ي���.أ.د/    ا��ازم
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11-11-2010(  
  أحمد سالم الخازمي،  مدير المكتب

  

  

اط   

 داءا دة وا  
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 ت� راسال م ع���� دو سي ة�ال مي علي ت�الت سا ؤس مل د�ا ما عت وا ة� ود مان�ج ض ركز� م ر� دي م.م ر�خ��2010.09.414.1 رق ،��2010.9.30بتا

ر�خ��2010.77.1  .2010.  10.3بتا

 م� رق ھ� كتاب ة�ب ع م ء�با��ا دا م�� قيي و�ت ة� ود ب�ا�� كت م ر� دي م ھ� ض ر ع ما� ع��� ر�خ�)  2010-152م�ج�ج�(و   2010.11.11بتا

������������������ �

ل�) 1(مادة� ش� و�التا�����نة�مركز�ة�للتقييم�الذا�ي�ل��امج�الدراسات�العليا�با��امعة� ح   :ع���الن

 .رئ�سا          للشؤون�العلميةوكيل�ا��امعة� .1

 .عضوا    مدير�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة� .2

 .عضوا          مدير�إدارة�الدراسات�العليا .3

  مقررا          .عضو�من�املكتب�القانو�ي�با��امعة .4

� ة��������2 م قائ � مج را �ب ر���ا وف ملت �ا ة مي عل �ال سام ق �باأل عليا �ال ت راسا د �ال مج �ل��ا ي �الذا� م قيي �للت ة عي ر ف � ���ان ل ش� �

� ن م ر� را ق � مي��ا س ر�ب� د �يص عل�� � م س ق � ل �ل� م قيي �ت ة ���ن قع وا �ب عليا �ال ت راسا د �الل س ن�رئ� م � رشيح �ت ع�� � ء �بنا ة ع م ��ا

ة� د ملا ر�إل��ا����ا شا مل ة�ا ركز� مل ة�ا ر) 1(ال��ن را ق ن��ذا�ال   .م
   

�� ة���������3 ع م �با��ا عليا �ال ت راسا د مج�ال �ل��ا ي م�الذا� قيي �الت ء را ر��إج را ق ب�أح�ام��ذا�ال وج م �ب ة ش�ل مل و���ال��ان�ا تت

ركز� م � ن م � رة د �الصا م قيي �الت ذج ما ون عاي��� مل � قا طب � � مج �ال��ا ��ذه ة علي وفا � ء دا �أ وى ست مل � و�� ض و م � م قيي �ت �إ�� ول وص لل

ة د م عت مل وا ة� مي علي ت�الت سا ؤس مل د�ا ما عت وا ة� ود مان�ج ة�ض د ف ت�النا عا ر� ش قا�لل� وف ميا�   .رس

� قيام ������4 �ال ق قي د �الت ���ان ة� ع�� وال��ا� � ة في فا ش وال � ة عي و ض و مل �ا عاي�� وم � ة مي عل �ال ت من��يا �لل قا وف � م�ا م�ا ب

� مل�ا ع � �ب�تائج ي ر���ا� ر� ق �ت م سلي و� � ي �الذا� م قيي �الت ��� ة د �ا��ي ت رسا ما مل ي(وا �الذا� م قيي ر�الت ر� ق ت�)  ت وصيا �الت منا ض مت

ت�إ��� مل��حا س�ارئوا ق� قي د ء�الت د ر�خ�ب ن�تا م را� عتبا ر�ا ة�أش� وز�ست جا ف��ة�ال�تت خالل� ة� ع م   . ��ا
  

 � ��)5(مادة ر�ا دا ق م � م قيي �الت ���ان ء ضا ع و�أ � ء رؤسا �� ن م � ل �ل� ة مالي � ة فأ م�ا � رف ر��1000تص ر� قا �ت ع�� � ء �بنا ر�لي�� دينا

ت�ال��ان عا ما ر�اجت ض حا   .وم
  

ع����ا�)6(مادة� و وره� د ر�خ�ص ن�تا م را� عتبا ر�ا را ق ل���ذا�ال م ع ھ� ما�يخص في ل� فيذه�� ھ�تن عني�ن�ب   .مل

  رئ�س�ا��امعة

ق��� ف وا مل ر�خ�ا ر�بتا د /  ص ي.أ.د/  2010،�/       ا��ازم
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  الخازمي، مدير المكتب
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  تمهيد .1

ن� م � وى ست م �ب ت رجا مخ � م دي ق و�ت � رسال��ا � ء دا �أ ع�� � ة س ؤس مل �ا رة د ق � دى م � د دي ح �لت ة عال ف � ة وسيل � ي �الذا� م قيي �الت د ع �

م��ا � ن دي في ست مل �ا ت عا وق �ت �يل�� ة ود مل. ا�� �ا د ع سا و�� ف� � رى خ �أ د وائ ف � م قيي �وللت وج���ا � د دي ح �ت ع�� � ة س ة�ؤس قبلي ست مل ا

 �� خطط�ا ةو رجي �ا��ا ة ود �ا�� ت و�اال � ن م � د ما عت و� � ر�� �ا��ا م قيي �الت ء را �إلج ر��ساس وف و� � ة جي حظى�.  س��اتي �ي لذا

عاي���ال��� مل �با حليا مت � ون �ي� �أن ع�� � رص ح وت � م���ا عز�ز�ت �بت ة م مل�ت �ا ت سا ؤس مل �ا ل قب � ن م � ة �بالغ ة مي �بأ� ي �الذا� م قيي الت

ة عي و ض و مل وا � ة ��ال��ا� ھ ج �نتائ ة ود ن�ج م ض دف�ت د�ال�ا ق والن ر��ح�ام� دا ����إص ل دلي ع���ال � د ما عت و� ة� رفي دف�. وا�� ��

ة سي ؤس مل علي��ا�ا وفا ة� ع م ء�ا��ا دا وى�أ ست م ن� ع ة� م عا ة� ور م�ص دي ق ر�إ���ت ر� ق   .      �ذا�الت

   

 منهجية التدقيق .2

� ة ع م �با��ا ء دا �� م قيي وت � ة ود �ا�� ب كت م � �س�� د ق عاي���إل ل مل وا � ت من��يا �لل قا وف � ة �الذاتي ة راس د �ال ء را ة�ج دل �أ ��� ة رد وا ال

و  د� ما عت و� ة� ود مان�ا�� ع��ض ل� م ت�ال����ع والصالحيا ت� ده�باإلم�انيا وم خ��� دا ق�ال قي د ء�الت را خاص�بإج ق� ر� ف ل� كي ش �

ة� ط و ملن مل�ام�ا جاز�ا ن�إن م ھ� كن م قيام���ذه�بت ن�ال م ب� كت مل مليا�ا ع منع� د� ق ق� ر� ف ل��ذا�ال كي ش ر�ب� را ق ور� د دم�ص ع ھ،�إال�أن�

ة� م مل� ر���(ا ر� ق مع��ذا�الت ق� رف ةم ع م خ���ل��ا دا ق�ال قي د ق�الت ر� ف ل� كي ش ق��ح�ب� م ن� م ة� ة�) . � د ع ب�إ��� كت مل ھ���أ�ا علي و

ما�ي�� في مثلت� ة�ت ديل ل�ب   :وسائ

ة� .1 ع م وا��ا ة� وال�لي م� س ق وى�ال ست م ع��� ء� وت��يص��ذه��را والطالب� س� ر� د ة�الت ء��يئ ضا ع ء�أ را م���أ

� ض ر �الغ �ل�ذا خصيصا � ب كت مل �ا ور�ا ط � ت خالل�است�يانا � ن �( م ن��ذه م � مع���� � ة ق رف م � ت �ست�يانا

ق� م�� ر�ك ر� ق  ).1(�ذا�الت

ة� .2 ف قا ر�ث ش �� ض ر ��غ ب كت مل �ا م�ا �نظ �ال�� ت را ض حا مل �ا ء �أثنا س ر� د �الت ة ��يئ ء ضا ع �أ ن م � عض �� ء را م���آ

ة ود  . ا��

م� .3 قيي �ت ت و�اال و � ة ولي د �ال ت وما عل مل �ا ة ك �شب خالل � ن م � عل�� �ال حث �الب ة ود ج �ب ة ق عل ملت �ا ت �البيانا مع ج

ر� ش وال� عل��� حث�ال ة�الب ود  ).(Thomas Reutersج

ة� م قي ت�ال ملالحظا ن�ا م د� دي ع ب�إال�أن��ناك�ال كت م عت�لل رج ت�ال��� ة��ست�يانا سب عف�� ض ن� م م� رغ ع���ال وصلت��ال��و

ب كت مل عاي���.  إ���ا مل مل�ا�ا ج م ر���� ود�تناظ ة�بن ع و م ج م ف�ا�إ��� و�تص�ي حليل�ا� منا�بت ق ة�إلينا� رد وا ت�ال ة�البيانا ف د��ا رص د� ع و�

سا� ؤس مل د�ا ما عت ة����� م د ستخ مل ة�. يا ع راج م م��ا� ض ن� وم ت� ة�البيانا ق د ن� م ود�ال���بذلنا�ا�للتث�ت� ن�ا��� م م� رغ ع���ال و

ت� �البيانا ��ذه د وكي �ت ل �أج ن م � وقت �ال ن م � د ملز� � ة حاج �ب �أننا د ق عت �� �أننا �إال ة عني مل �ا راف ط �� مع � ة رد وا �ال ت البيانا

م��ا قص� ون�نا د�ي� ق ما� مال� ك وس. واست ملت ب����ا ة�يتطل ة�الذاتي راس د ء�ال را ل�إ���وحيث�أن�إج د�يص ق ن� ثالث�ط�إ���زم

ن��سنوات م ل�أك��� م ع ل��ذا�ال مث وقع�أن�ي ملت ن�ا م س� ة�فل� داي ء�ا ب را ق�إج ر� ط ةع��� ة�الذاتي راس د ش���.  ل ود�أن�� ما�ن ك

ر� ر� ق ضا�إ���أن��ذا�الت ر��إ��أي ق فت ت��ي نبيانا ع����ع ول� ن�ا��ص م ب� كت مل ن�ا ك م دم�ت ع را�ل وذلك�نظ ة� ملالي ؤون�ا ش �ذه�ال

تال    .بيانا

    

م: أو ا  
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ة� .1 خط و ة� رؤ� ود� وج دم� ةاع ع م ة�ل��ا جي  .س��اتي

ر�ا .2 و� ة�لتط ول ملبذ ود�ا وا��� رسال��ا� مع� ة� ع م ة�ل��ا مي ة�التنظي ة�الب�ي م مالئ دم�   .ع

مام�بالتخطيط��  .3 د�غياب���ت ما عت وا لس��اتي��� شا� مل ل�ا ة����ح كن س مل ت�ا عالجا وال ة� ؤقت مل ول�ا   .ا��ل

ة� .4 م ؤائ م دم� م���ع ل�ا��ا م ع ة�لل م ملنظ ت�ا عا ر� ش وال� وائح� عاي�� الل م م���مع� والت ة� ود   .  ا��

ة .5 م ق ة�إ���ال د ع قا ن�ال م ت� و�الذا ة� ع م ت�ا��ا ونا م� ل�ب�ن� واص عف�الت   .ض

ة .6 وني ك�� ة��ل حتي ة�الت قص�الب�ي ت(  (e-infrastructure ن ما و عل مل ة�ا قني وت ت�   ).�تصاال

ة .7 ع م قع�ا��ا وا ة�ال���تصف� ل��حصائي حالي والت ت� وما عل مل وا ت�   . ���البيانا

م .8 س ق وال ة� وال�لي ة� ع م وى�ا��ا ست م ع��� ة� دي قيا ر�ال عناص ر�ال ختيا عاي������ا مل وا ة� في فا ش   .غياب�ال

ة� .9 و� عن مل وا ة� دي ملا فز�ا وا ةغياب�ا�� ع مل�� ح���ع���ا ا والب عل��� م���ال ف��لت وال ري� دا و� مل���   .وا

وى  .10 ش�ا وال ت� ما مع�التظل ل� م عا و�الت ت� ق��حا مل وا ر� ميع��ف�ا ج ة�لت عال ف ت� ود�آليا وج دم�   .ع

ود� .11 ة�وج وم قا ةلم ود ة�ا�� ف قا ر�ث سا ح وان   .لتغي���
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م��ا .1 ة� د وح ل� ت�ل� وليا ؤ س مل وا ت� ة�الصالحيا رس ما م د� د ح ة�ت وفني ة� ر� دا وإ ة� مي دي ت�أ�ا ملال�ا ة� ع م ر�ا��ا قا فت   . ا

ة .2 ر� دا ر�� ط ر�� و� ج�ا����تط ن�نتائ م ة� د فا و�ست ء� دا م�� قيي ة����ت ع ملتب ت�ا ءا را ة��ج عالي ف عف�   .ض

ل .3 واص ت�الت را م�ا جال� م ة���� خاص ة� فني وال ة� ر� دا ر�� عناص عض�ال ل�� وتأ�ي ء� دا عف�أ   . ض

ة .4 ع م داف�ا��ا وأ� ة� ف س فل ع��� ري� م��دا ع�اس�التنظي دم�ا�   .ع

ة���ا .5 ط و ملن مل�ام�ا جاز�ا ة����إن ر� دا ت�� دا وح ة�ال ء فا وك ة� عالي ف عف�   .ض

ة� .6 قني ع���الت ة� م قائ ة��ال ديث ب�ا�� رة�لألسالي ر��دا قا فت ةا ءل سا مل وا ة� ولي ؤ س مل وا ء� م��دا قيي و�ت ة� مي رق   .ال

م��ة .7 ملت ة�ا ر� دا ر�� عناص فاظ�بال و�حت م��� ع���الت ة� ع مل�� فز�ا وا وغياب�ا�� ري� دا م�� ق ت�الطا رتبا م عف�   .ض

رص� .8 ف ة� وإتاح ة� فني وال ة� ر� دا ر�� عناص عي�ن�ال ة����� ونز�� ة� وا�� عاي��� م دم�إتباع� ور ع مل���للتط   ..ا

ة .9 ر� دا ر�� عناص ما���ب�ن�ال ة�ل���يع�ال��ابط��جت شط وأ� مج� را ود�ب وج دم�   . ع
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سام .1 ق و� ت� دام�بال�ليا ة�لالستخ م ملالئ ملياه�ا ت�ا ورا د ن� م د�ال�ا��� د ع قص�ال   .ن

ة .2 مي علي ة�الت ملي ع ة�ال رس ما مل ة� م ملالئ ي�ا ملبا� ن�ا م د�ال�ا��� د ع قص�ال   . ن

ة .3 سالم وال ن� ت��م دا ع ومل ة� ت�ال��ي فا واص م ت�لل ملخت��ا و�ا ي� ملبا� عض�ا ر�� قا فت   .ا

ت .4 ج���ا والت ي� مبا� ة�لل عالجي وال ة� وقائي ة�ال   .غياب�الصيان

ة�ل�ا .5 في قف��ا وا م ر� وف دم�ت ع و ت� را سيا ي�ازدحام�ال م   .  تنا

ع��� .6 رف� ش ة�� ود�ج� وج دم� م�ع ة�تنظي ع م ت�با��ا را سيا قف�ال وا ل�لم خ د ر� د مص ر�ا�ك ما ةواس�ث ع م   . ��ا

ة .7 سالم وال ن� ت��م ءا را ة�بإج ت�ا��اص را ش وال� ت� دا   .غياب��رشا

و  .8 ب� ما�ي�ناس ت�ب وجبا دم�ال ق م�ال���ت ع ملطا ن�ا م ة� ع م و�ا��ا م��خل مع�ا��ا جت مل ة�ا   .حيا

ع��� .9 ة� و� وال��ب ة� ة�ال��ي رقاب ةغياب�ال ع م قا���ا��ا   .م

س .10 م ش رة�ال را وح ر� ة��األمطا و� روف�ا�� ن�الظ م ة� شا مل ي�ا ق ر�ي م م ن� م ة� ع م و�ا��ا   .خل
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ر�ال����� .1 و� والتط حث� والب م� عل ت�الت مليا ع م� ع د ة�ت مل ة�شا ر� عص ة� ركز� م ة� كتب مل ة� ع م ر�ا��ا قا فت   . ا

ما� .2 �ب ة وني ك�� ��ل ة رس ف� وال � والتص�يف � ب و� �التب رق ط و � ت �بيانا د ع وا وق � ت شب�ا �ل ة م قائ �ال ت كتبا مل ر�ا قا فت ا

ة وم عل مل ع���ا ول� دم�ا��ص ستخ مل ع���ا ر� س   .ي�

ت� .3 وما عل مل ن�ا ماك ول�إ���أ وص ة�ال في ع���كي م�ن� د ستخ مل ة�ا د ع سا مل ة� دي رشا ل�إ وسائ ة�ل م قائ ت�ال كتبا مل ر�ا قا فت ا

ة دي قلي و�الت ة�أ وني ك�� ة��ل كتب مل ء����ا وا   .   س

ة� .4 ملخزن م�ا عل ر�الت د ومصا ت� د�البيانا ع وا وق ة� مي عل ت�ال ور�ا د وال ة� ديث ر�ا�� د مصا ة�لل م قائ ت�ال كتبا مل ر�ا قا فت ا

ول� رق�ا��ص ط و ميا� ونيارق ك��   .عل��ا�إل

عل��ا .5 ة� فظ حا مل ن�ا م ض و� ر� د ملصا ول�ا دا رة�ي�يح�ت عا عال�لإل ف ة�لنظام� م قائ ت�ال كتبا مل ر�ا قا فت   . ا

ة� .6 مي رق ت�ال كتبا مل جال�ا م ت���� كتبا مل مل�ن�با عا ل�ال عف�تأ�ي ة(ض وني ك��   ).�ل

ة� .7 و�ساتذ مام�الطالب� وال�ا���أ م� ملالئ وقت�ا ة�لل م قائ ت�ال كتبا مل ة�ا دم�إتاح م��اع ة� د فا   .لالست

ن .8 والتخز� ل�ال���� وسائ ة�ل م قائ ت�ال كتبا مل ر�ا قا فت   .ا

  

  

  

 



ة .9   ر� د م ة� فني م� ق ط وأ ت� ت�اتصاال وا د وأ ت� وشب�ا ت� جيا رم و� ب� واس� ن�ح م ت� وما عل مل ة�ا قني ت�ت وا د قص�أ   . ن

سام .10 ق و� ت� وال�ليا ة� ع م ت�با��ا وما عل مل ة�ا قني رة�ت دا ع���إ رف� ش ة�� مي ة�تنظي ود�ب�ي وج دم�   .ع

وقع .11 مل م�ا ر��� س�صغ ر� د ة�الت ء��يئ ضا ع ة�بأ خاص ت� حا ف ر�ص وف دم�ت ع و ة� ع م ي�ل��ا و� ك��   .�ل

ر��ن .12 دا و� ة� و�ساتذ ة�للطالب� وني ك�� د�إل ر� ن�ب و� عنا ر� وف ي��ي و� ك�� ل��ل واص عال�للت ف ود�نظام� وج دم�   .ع

ة� .13 و��يئ ض ع و ب� ل�الطال دلي م��ا�ك ن� دي في ست م ة�لل ع م ن�ا��ا ع ت� وما عل مل ر�ا وف ت�ال���ت را ش وال� ة� دل قص�� ن

ر  د والت وائح� و�الل عليا� ت�ال راسا د وال ة� مي علي مج�الت ل�ال��ا ودلي س� م��ا.....� ملتاح� ة�ا ود عف�ج ض و   .ا���

عل��ا .14 ة� فظ حا مل وا قب��ا� را وم ت� وما عل مل ة�ا ماي وح ت� وما عل مل ة�ا قني ل�ت م ع م� وائح�ال���تنظ   .غياب�الل

ة .15 ع م سام�ا��ا ق ت��ن��نت����أ ما د خ ر� وف وب�ال���ت ل�ا��اس م عا مل ة� ع م ر�ا��ا قا فت   .ا
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س .1 ر� د ة�الت ء��يئ ضا ع ة�أ رقي وت م� قيي وت عي�ن� ة����� ع ملتب عاي���ا مل عف�ا   . ض

مليا .2 عا ون� م�� ملت س�ا ر� د ة�الت ء��يئ ضا ع قطاب�أ مج�الست را ود�ب وج دم�   .ع

ة .3 وح من مل ت�ا رتبا مل مع�ا ؤه� ف دم�ت�ا ع و س� ر� د ة�الت و��يئ ض ع ر�����ل د ل�النصاب�الت ق   . ث

د� .4 دي ح ة����ت ع ملتب عاي���ا مل ة�الغياب�ا حثي والب ة� سي ر� د ت�الت عا سا وز�ع�ال وت ةلنصاب� مي عل ب�ال رت   .ل

5. � ن م ض �ت عاي���ال�� مل �ا رصغياب ف ؤ�ال ف � ت�ا ة��� ��يئ ء ضا ع �أ �ب�ن م كي ح والت � راف و�ش � �ال��ان ة و� ض ع

س ر� د   .الت

رج� .6 خا � ون عا �الت ذلك � ��� ما �ب ونا قان � رر ق مل �ا �بالنصاب س ر� د �الت ة ��يئ ء ضا ع �أ �إللزام ت �آليا ود وج � دم ع

ة ع م   . ا��ا

س .7 ر� د ة�الت ء��يئ ضا ع ة�أل فني وال ة� ر� دا ء�� عبا و� ل�ال��ان� م ع ملا���ل ل�ا قاب مل د�ا د ح وابط�ال���ت ض   .غياب�ال

ب� .8 مناس م�ن�ص��� س�بتأ ر� د ة�الت ء��يئ ضا ع متع�أ دم�ت ةع عالجي م�ال ف� ر� مصا ي�   .�غط

رص� .9 ف قص� ةن مل�ني ة�ا مي عل��أل  التن رغ�ال ف ت�الت ن�إجازا م ة� د فا و�ست س� ر� د ة�الت ء��يئ ضا   .ع

ن .10 ر� قا م�ال را�� ق مع�أ ة� ع ملتب وا����ة�ا ة� ء فا ك عاي���ال م س� ف ون�ن�لن عا ملت ة�ا ضاع��ساتذ خ دم�إ   .ع

ون�ن� .11 عا ملت وا رف� ش ة�ال ر�أساتذ ختيا ة�ا ملي ع عاي������� مل ةغياب�ا ع م رج�ا��ا خا ن� م م�ن� ك ح مل وا ر�   .والزوا

ھ .12 وليات ؤ س وم ھ� واجبات و ھ� رقيت وت ھ� عي�ن ت�� ءا را س�يب�ن�إج ر� د ة�الت و��يئ ض ع ل�ل دلي ود� وج دم�   .ع

س .13 ر� د ة�الت ء��يئ ضا ع ة�أل مل�ني ت�ا قيا خال ة�باأل ح ود�الئ وج دم�    .ع
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ة .1 ع م سام�ا��ا ق وأ ت� ول�الطالب�����ليا قب ة�ل مي دي عاي���أ�ا م ود� وج دم�   .ع

وع .2 رة�بالتن ضا و ة� مي دي س�ألسباب�غ���أ�ا رابل ط رج� خا ن� م ن� م��ي ملت ن�الطالب�ا م ة� ع م رمان�ا��ا   .ح

3. � ت حانا مت �با خذ �� دم سام�ع ق وأ � ت �ب�ليا م ول� قب � د را مل �ا �الطالب ة وأ�لي � ة ء فا �ك د وكي �لت ة وسيل �� ول قب ال

ة ع م   .ا��ا

م .4 د�ل� و�رشا م�الن��� دي ق وت د� د ھ�الطالب�ا�� وجي ع���بت مج�ال���� دام�ال��ا ع   . ا�

قا���للطالب .5 مل م�ا�ا د ق ت�ال���ت وجبا ر�ال عا فاع�أس رت   .  ا

م� .6 ر� و� مج�لتط را و� ج�ن� ر� ت�ل�� د�بيانا ع وا ق ود� وج دم� مع رج� د�تخ ع ة�� ع م م�با��ا ور�ط�   .م�نيا�

ة .7 مي علي م�الت جزا�� من و� ة�بالطالب� ق عل ملت ت�ا فظ�البيانا ة��� وني ك�� وإل ة� دي قلي ت�ت ود���ال وج دم�   .ع

ة� .8 راس د �ال وائح ول � ھ ول قب � ت ءا را وإج � روط ش �� ة ق عل ملت �ا ت وما عل مل �ا ر وف �ي ب �للطال ل دلي � ود وج � دم ع

ة� وال��ف��ي ة� ت�ال��ي ما د وا�� ب� دي والتأ ت� حانا ةو�مت ملالي   .وا

ة .9 ع م ل�ا��ا خ دا رى���� خ م�� عل ر�الت د ومصا ب� كت ن�ال م ة� وم ع د وم ة� مناسب ت� عا مبي ر� وف دم�ت   .ع
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م� .1 ود�تنظي وج دم� ةوا���� ع ع م ة����ا��ا راسي د وا��طط�ال ة� مي علي مج�الت ع���ال��ا رف�   . ش

ة� .2 دي قلي ة�ت مي علي مج�الت لال��ا م ع وق�ال وس ب� ت�الطال عا��ا���اجا را م دم� ع و ة� م قائ   .ال

ة�ل .3 دم�ا��اج ع و ض�ا� ع ر�� را ك وت ة� مي علي مج�الت ل�ب�ن�ال��ا م م��الغياب�الت�ا عض�   . ب

دم� .4 ملنا���ع وا مج� م�ال��ا مي ة����تص ع ملتب عاي���ا مل ةا راسي د ول�ال دا وا�� ة� مي علي ت�الت ررا ق مل   .وا

ة .5 كت�ي مل ت�ا عا سا وال دي��� د���ا مام�باإلرشا عف���ت   .ض

م .6 عل ع���الت وال����ع� ة� ديث ة�ا�� قني ن�الت م د� في ست ة�ال�� دي قلي م�ت قيي وت س� ر� د ت�ت قنيا وت ق� رائ ط   .إتباع�

ة .7 رر ق مل ملنا���ا مال�ا دم��ل��ام�بإك ع و ر����� د ء�الت دا عف��   .ض

م .8 عل عز�ز�الت م�ا����� دا ن�استخ م ض عاي���ال���ت مل ن�ا م و�ا� خل و ت� حانا و�مت م� و� ق ة�الت مطي   .  ن

ب .9 دى�الطال ت�ل را مل�ا ر�ا و� م������تط ع ب�ال مام�با��ان دم���ت ع و ت� ملخت��ا وا قص��ج�زة�   .ن

ة .10 مي علي مج�الت ت�ال��ا رجا مخ ر���ب دف�لل ر�ال�ا م ست مل س�ن�ا ح والت م� قيي ت�الت   . غياب�آليا
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ة�ل .1 وا�� ة� رؤ� ود� وج دم� عليا�ع ت�ال راسا د ةل ع م  .با��ا

دم� .2 عاي����إتباعع مان�م ةض ود عليا�.ا�� ت�ال راسا د مج�ال را م�ب و� ق وت وصيف� وت م� مي  .���تص

مج� .3 ة�ل��ا مي دي عاي���أ�ا م ود� وج دم� علياع ت�ال راسا د   .ال

مع .4 جت مل ت�ا وحاجا عل��� حث�ال والب عليا� ت�ال راسا د مج�ال را عف�ال��ابط�ب�ن�ب   .ض

ة .5 مي عل م�ال قي وال ت� قيا خال ل�� وتأصي ت� را مل�ا ة�ا مي مال�تن وإ� ر��� ع مل ب�ا ع���ا��ان ملنا��� رك���ا   .ت

ل .6 واص ت�الت را م�ا جال� م عليا���� ت�ال راسا د ت�ال رجا مخ عف�   .ض

س� .7 ر� د رق�ت ط دام� دي�الطالباستخ ي�ل م�الذا� عل ت�الت را م�ا ة� مي ع���تن دم�ال���يع� ع و ة� دي قلي   .ت

ة .8 روح ط ة�� وكتاب ت� حانا ء��مت را وإج حنت�ن� مت مل ر�ا ختيا وا م� قيي والت راف� ت��ش مليا ع م� عاي���ال���تنظ مل عف�ا   . ض

ت� .9 راسا د راف�بال و�ش س� ر� د حثيا�للت و� ميا� عل ن� م��ي مت ة� ر�أساتذ ختيا ن�ا م ض عاي���ال���ت مل عف�ا علياض   .ال

د .10 عي و� فاف� ل�ش ش� ة�� روح ط م�� قيي ن�ت م ض ت�ال���ت ءا را و�ج عاي��� مل ة�اغياب�ا مل جا مل ن�ا   .ع

ة .11 روح ط ن�� ع ة� ق وث وم ة� د في م ر� ر� قا م�ت سلي حن�ن�ب� مت مل ن�إلزام�ا م ض ت�ال���ت ءا را و�ج عاي��� مل   .غياب�ا

سام��قيام .12 ق عض�� س� ر� د ة�بت مي دي عليا�ألسباب�غ���أ�ا ت� ميا س م ة�ب عي م ت�جا ررا ق   .م

ة .13 ولي د ن�ال ت�����ماك و�الذا عليا� ت�ال راسا د طالب�ال ت� ورا ش وم� ت� ر�ا شا م عف�   .ض

ن� .14 ماك ر�أ وف دم�ت ب(ع ت) م�ات و�ال�ليا سام�أ ق عليا����� ت�ال راسا د ة�بطالب�ال خاص ت� ج���ا   .وت

عليا .15 ت�ال راسا د ملتاح�لل ملا���ا م�ا ع د قص�ال   .ن

ة�لطالب� .16 حثي ت�الب را د ق ر�ال و� ة�لتط ر��ي د مج�ت را ود�ب وج دم� علياع ت�ال راسا د   .ال

ة .17 دي ما ض� را راف����أغ ة��ش ملي ع ة�ل عض��ساتذ   .   استغالل��

م�ا .18 قيي وت س�ا� ر� د ة����ت ع ملتب رق�ا والط ت� ررا ق مل وصف�ا ة���� في فا ش   .غياب�ال

ن .19 دي في ست مل ة�ا ف و�ا عليا�للطالب� ت�ال راسا د مج�ال را ن�ب ع ة�� و� ملطل ت�ا وما عل مل ر�ا وف ة�ت دل ود�أ وج دم�   . ع

ت� .20 ود�آليا وج دم� علياع ت�ال راسا د مج�ال ر�ل��ا م ست مل س�ن�ا ح والت م� قيي   .للت

عليا .21 ت�ال راسا د ة�بال مج�ا��اص وال��ا ن�الطالب� ع ت� د�بيانا ع وا ق ود� وج دم�   .ع

ة .22 مي عل م�ال م� سا ق مع�أ ون� عا رج�بالت عليا�با��ا ت�ال راسا د طالب�ال ة� ع ملتا� ت� ود�آليا وج دم�   .ع

ت� .23 راسا د ر����ال خ ن� م ن� م��ي ملت قطاب�ا ت�الست ود�آليا وج دم� ةع ع م ل�با��ا م ع عليا�لل   .ال

ة� .24 مي علي ة�الت ملي ع عليا����ال ت�ال راسا د طالب�ال ن� م ة� د فا ت�لالست ود�آليا وج دم� ة(ع قب را ما�ين���) ا��...ت��يح- م ب

ة واصلي والت ة� مل�ني م�ا را��   . م�ا

عليا .25 ت�ال راسا د ة�ال و�أساتذ طالب� ح���ب�ن� والب علي��� م���الت فز�ال������ع�الت وا   .غياب�ا��

ب� .26 كت قص�ال عليان ت�ال راسا د ة�بال خاص ب� كت ت�لل عا مبي ود� وج دم� ع و ة� مي علي ر�الت د ملصا   .وا

عاله .27 ر�أ ر���النظ ق�ي ف را مل وا ت� و�تصاال ت� وما عل مل ة�ا قني وت ت� كتبا مل ن�ا ع ة� رد وا ت�ال ملالحظا وص�ا   .بخص
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ره .1 و� ع���تط و عل��� حث�ال ع���الب رف� ش ة�� و��� عل��� حث�ال ة�للب وا�� ة� وسياس ة� رؤ� ة�ل ع م ر�ا��ا قا فت   . ا

وغ���ا .2 واج�زة� ت� ومخ��ا ت� ج���ا وت ق� ف را وم حاث� راكز�أب م ن� م ة� حتي ة�ت عل���لب�ي حث�ال ر�الب قا فت   .ا

ة� .3 حثي ت�الب عا و م ج مل ع���ا ع�ا� وز� ت�لت وآليا ة� قل ست م ة� مل��اني عل��� حث�ال ر�الب قا فت ساما ق و� ت�   .بال�ليا

ت� .4 �ال��قيا ض را �أغ ع�� ر� ش ر�ال� قتصا وا � ة ود �ا�� ة ملي عا �ال ة مي عل �ال وث ح �الب ن م � ة ع م �ا��ا ة �إنتاجي عف ض

ة مي عل   .ال

ة .5 ع م ر����ا��ا ش ة�ال� ود وج دا��� و�ب ح��� م���الب ع���الت ة� ع مل�� فز�ا وا   .غياب�ا��

6. � قطاب �الست مج را �ب ود وج � دم ع و � عال�� راز� ط � ن م � ة حثي �ب م ق ط �أل ة ع م ر�ا��ا قا فت م��ة�اا ملت �ا ة حثي �الب ت ءا فا ك ل

مليا   .عا

ة� .7 م وأ والت � ل و� م �الت ت جاال م � ��� وليا ود � حليا م � ة ض رو ع مل �ا رص ف �ال ن م � د في ست �� ت �آلليا ة ع م �ا��ا ر قا فت ا

ح�� ون�الب عا والت ش��ك� مل راف�ا   .  و�ش

و��ي .8 ض ع د� ع سا ة�ال���� ةغياب��لي حثي ھ�الب شطت وأ� ة� سي ر� د ھ�الت مات ق�ب�ن�ال��ا وفي ع���الت س� ر� د ة�الت   . ئ

مع .9 جت مل ضايا�ا وق عليا� ت�ال راسا د مج�ال را ن�ب م ل� و� عل��� حث�ال دام�ال��ابط�ب�ن�الب ع   .ا�

ة .10 مي عل ة�ال و�مان ة� ر� ك ف وق�ال ق فظ�ا�� ح وت ت� فا ؤل مل وا حاث� ر��ب ش م�� ت�ال���تنظ   . غياب��ليا

  

 م :ةا م 

س .1   ر� د ة�الت وع�����يئ وتن ة� مي عل ت� م������تخصصا وت م��� مت را��� وقع�جغ م ة�ب ع م متع�ا��ا   .ت

   
ة .2 ملص�� وأ��اب�ا ق� ف را مل وا ت� ما د ن�ا�� م ب� ر� وق م��� مت را��� وقع�جغ م متالك�   .ا

ة .3 مي علي رة�الت دا و� م��� ل�ا��ا م ع ة����ال ق را ع و ة� و�ل ط متع�بخ��ة�   .الت

ر�ض� .4 ع طيف� رح� ط ع��� رة� د ق ق(ال مي ع ن�!) و عليام وال ة� عي م ة�ا��ا مي علي مج�الت   .ال��ا

عليا .5 ت�ال راسا د مج�ال را و� ة� دس وال�ن وم� عل وال ب� ة��الط مي عل ت�ال عض�التخصصا ر�ا����� م���حص   .الت

و�الطالب .6 ة� ة�ب�ن��ساتذ ول ق ع م ب� س و�� ت� فيا وا��ل ت� وع�التخصصا متن ر����� د م�ت ق متع�بطا   !.الت

وسع� .7 ة�للت وقابل قع� وا مل ة�ا د د ع مت ة� حتي ة�ت متالك�ب�ي را و�   .والتط

مع .8 جت مل ة����ا طيب ة� ع م س ة�� ع م ت�ا��ا رجا مخ متع�   .ت

  

  

  

  



 :صا  

رجيا .1    خا و حليا� م ل� و� م والت عل��� ون�ال عا رص�الت وف ة� حثي ملنح�الب ر�ا وف   . ت

ر .2 و� والتط ة� ود م�ل�� ع دا عام� ھ� وج ود�ت   .وج

حليا .3 م ة� حثي ملنح�الب ر�ا وف   .  ت

ن� .4 م د� دي ع وال ة� ع م ون�ب�ن�ا��ا عا ت�للت قيا فا ود�ات رى وج خ ت�� سا ؤس مل وا ت�� عا م   .ا��ا

ة�بلي�يا .5 خاص ة� ولي ود ة� وإسالمي ة� ر�ي ع و ة� حلي م ت� ن�ج�ا م عل��� ون�ال عا ة�للت ر� مغ ض� رو ع ود�   . وج

ة .6 خاص ولي�يا� ة� م عا م�الثالث� عال ول�ال ود قيا� ر� و�ألف س� و� ن�الي م ة� م د ق مل مج�ا وال��ا ملنح�   .ا

ة .7 و�ي ور ول�� د عض�ال ن�� م ة� ض رو ع مل مج�ا وال��ا ملنح�   . ا

ر� .8 وف ةت ولي د ت�ال را م ؤت مل ة����ا رك شا مل وا عل��� رغ�ال ف ت�الت وإجازا عليا� ت�ال راسا د ملا���لل م�ا ع د   .ال

  

  

  

����������������������������� �

ن� .1    ع ھعزوف�الطالب� وج عض� الت دلب ما عت ل�باال و� م ور�ط�الت ة� مي علي مج�الت   . ال��ا

وي� .2 ق ي� م ةتنا رف ع مل ع���ا ملب��� د�ا قتصا و�� ة� ولن د وال ة� ومل ع   .ال

ر  .3 ة�تأث ملي عا ة�ال ملالي ة�ا ب��زم س� ة�� ع م ملا���ل��ا م�ا ع د   .ال

ة .4 ولي د ت�ال عا م وم�ا��ا د وق ة� مي قلي و� ة� حلي مل ت�ا عا م ود�ا��ا ع   .ص

د .5 ما عت ة�باال ع م ملا���ل��ا م�ا ع د   .ر�ط�ال

ر .6 ش وال� حث� ة�الب ود وج ت� عا م عال���ل��ا ع���التص�يف�ال ر� خ متأ ضع� و م ء���� قا   .ا��.....الب

ن�الطالب� .7 م ة� ع م رمان�ا��ا ةح مي دي س�ألسباب�غ���أ�ا رابل ط ة� دين م رج� خا ن� م ن� م��ي ملت   .ا

فز .8 وا وغياب�ا�� ت� رتبا مل عف�ا ض ب� س� م��ة�� ملت ة�ا فني وال ة� ر� دا و� ة� مي دي ر���ا عناص دان�ال ق   .ف

رج .9 ت�التخ دال ع م عف� ض و ن� ع��ي ملت د�الطالب�ا دا ع ة�أ د   . ز�ا

وم� .10 عل ة��ال م مل� ت�ا عض�التخصصا ة�� راس د ن� ع ء�(عزوف�الطالب� تف��يا ضيا   ).ور�ا

  

  م اا
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ؤوتطبيق�املعاي���ال��يطمح�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�إ���بناء�نظام�لضمان�ا��ودة�الداخلية��:ا 

  .   نحو�التم���الدو������مجاالت�التعليم�والبحث�العل���وخدمة�املجتمع ا��امعة�قودت

  

تطو�ر�معاي���التم�����ادي���واملؤسسا�ي�والقيام�بالتقو�م�والتحس�ن�املستمر�ملختلف�أنواع: ا  

  . �داء�بما�يرتقي�با��امعة�نحو�الر�ادة�والتم��

  

ا :    
  

  ا��ر�ة���اديمية� .1

  املساواة�وال��ا�ة�� .2

  املساءلة�والشفافية� .3

  القيادة�والعمل�ا��ما���� .4

  ا��رفية�و�تقان� .5

  �بداع�و�بت�ار� .6

  �ع��اف�باالستحقاق�والتم�� .7

   ااااف 

  .واملمارسات�ا��يدة�با��امعة �شر�ثقافة�ا��ودة .1

  .ل��امعة) التقو�م�الذا�ي(إجراء�الدراسة�الذاتية� .2

 .�شراف�ع���تطو�ر�خطة�إس��اتيجية�ل��امعة .3

  .تطو�ر�نظام�لضمان�ا��ودة�الداخلية .4

  ..ضبط�ا��ودة�وتقييم��داء .5

  .تحقيق��عتماد�املؤسسا�ي�وال��ام���ل��امعة .6

 .تطو�ر�القدرات�وإجراء�الدراسات����مجال�تحس�ن�ا��ودة .7

 .مجال�ا��ودة�واملعاي��مد�جسور�التواصل�مع�املجتمع���� .8
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ز�ادة�الو���بأ�مية�ا��ودة�وا��د�من�مقاومة� .1

 .التغي��

���يع�أعضاء��يئة�التدر�س�ع���املساعدة���� .2

 .تحس�ن�ا��ودة

 .ضمان�التطبيق�السليم�ملعاي���ا��ودة .3

 .�شر�ثقافة�التقييم�والتم�� .4

 .ترسيخ�القيم�العلمية .5

  

 للتعر�ف�عقد�سلسلة�من�الندوات�وورش�العمل�

 .با��ودة����التعليم�العا��

 وضع�مجموعة�من�املحاضرات�و�دلة�ع���املوقع�

 .�لك��و�ي�للمكتب

 إصدار��شرات�فصلية�عن�ا��ودة. 

 كتابة�مقاالت����ال��ف�واملجالت. 

 إصدار�دليل�ل��ودة�بجامعة�طرابلس. 

 تحديد�جوائز�للتم��. 

 أجراء�التص�يف�واملسابقات.  

 قل�����ل�فصل�درا����ب�ل��ليةإلقاء�محاضرة�ع����.  

 وضع�محاضرت�ن�����ل�فصل�ع���املوقع��لك��و�ي�للمكتب.  

 إصدار��شرة�فصلية�واحدة�عن�ا��ودة����الفصل�الواحد.  

 إقامة�ورشة�عمل�����ل�فصل�درا���.  

 إعداد�مؤتمر�واحد�عن�جودة�التعليم�العا���خالل�خمس�سنوات  . 

 والتدر�س�وخدمة�املجتمعإقرار�جوائز�للتم������البحث�. 

 إجراء�مسابقة�للدراسات�العليا����مجال�م�ارات�التواصل.  
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�والفرص� .1 �والضعف �القوة �م�امن تحديد

  .وال��ديدات����البي�ت�ن�املحلية�وا��ارجية

�إلدارةإعداد�تقر�ر�مفصل�عن�النتائج�و�سليمھ��� .2

  .ل��امعة

 تج����نماذج�است�يانيھ�للتقييم�الذا�ي .  

 شكيل�فر�ق�للتدقيق�الداخ���.  

 تدر�ب�الفر�ق�ع���التدقيق�الداخ��.  

 تحديد�إطار�زم���لعملية�التدقيق. 

 تحليل�البيانات�املتحصل�عل��ا. 

 كتابة�تقر�ر�الدراسة�الذاتية.  

 وصول�است�يانات�جمع�البيانات�إ���أعضاء��يئة�التدر�س .  

 شكيل�فر�ق�التدقيق�الداخ��صدور�قرار�ب�.  

 من��سئلة�الواردة����نماذج�التقييم% 50إنجاز�.  
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  .ل��امعة��س��اتيجيةتحديد�الوج�ة� .1

 .تطو�ر�ا��طة�التنفيذية�ل��امعة .2

لل�ليات�و�قسام���س��اتيجيةمراجعة�ا��طط� .3

  .العلمية�و�الوحدات��دار�ة

  س��اتي���شكيل���نة�للتخطيط��. 

 تطو�ر�مق��ح�برؤ�ة�ورسالة�وأ�داف�ا��امعة.  

 تطو�ر�مق��ح�با��طة�التنفيذية.  

 ل��امعة��س��اتيجيةكتابة�ا��طة�. 

 ل��امعة��س��اتيجيةاعتماد�ا��طة�. 

 متا�عة�ا��طط����ال�ليات�و�قسام.  

 عالن�عن�رؤ�ة�ورسالة�وأ�داف�ا��امعة����املوقع��لك��و�ي��

 .ل��امعة

 ل��امعة�باملوقع��لك��و�ي���س��اتيجية�عالن�عن�ا��طة�

  .ل��امعة
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 .استكمال�الب�ية�التنظيمية�ل��ودة .1

  

 با��امعة�� �ا��ودة �م�اتب �تج��� استكمال

  .وال�ليات

 داء��� �لتقييم �مت�املة �إلك��ونية تطو�ر�منظومة

  .وضبط�ا��ودة

 صدور�قرار�بت�ليف�رؤساء�ألقسام�ا��ودة�وتقييم��داء�بال�ليات . 

 منظومات�إلك��ونية�لقياس��داءالتعاقد�ع���تطو�ر�. 

 من�قارئات��ست�يانات�الضوئية�2توف���عدد� .  

   

   

    

تحديد�النقاط�املرجعية�لتصميم��ال��امج� .2

  .التعليمية

 . تطو�ر�معاي���ضمان�ا��ودة�الداخلية .3

  .تحديد�الكفايات�العامة�وا��اصة .4

 جمع�معاي���ا��ودة�املحلية�والدولية.  

 � �و�رؤ�ة�اختيار�معاي���ضمان �يتما��� �بما ا��ودة

�العلمية� ��قسام �مع �بالت�سيق �ا��امعة ورسالة

  .ذات�العالقة

 من�معاي���ضمان�ا��ودة�الداخلية% 20إنجاز� . 

 إصدار�نموذج�تقييم�جودة�ال��امج�التعليمية. 

 إصدار�نموذج�توصيف�ال��امج�واملقررات�التعليمية.  

�إعادة�صياغة�اللوائح��بما�يتفق�و�معاي��  .5

  .ا��ودة

 لوائح�� �ب�ن �للموائمة �مش��كة ���ان �شكيل

  .ا��امعة�ومعاي���ا��ودة

 إصدار�الئحة�واحدة�سنو�ا�م���مة�مع�معاي���ا��ودة.  
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  .تقييم�فاعلية�ال��امج�التعليمية .1

  

  

 تحديد�مؤشرات�جودة�ال��امج�التعليمية. 

 وإلك��ونية� �تقليدية �رضا��تطو�ر�است�يانات لقياس

 .ا��ر�ج�ن��والطالب�وج�ات�التوظيف�والدراسة

 فاعلية�� �لتقو�م �خارجي�ن �بمقيم�ن �ستعانة

 .تدر�س�وتقييم�املقررات

 � �الطالب �ملفات ��حتفاظ�(دراسة معدالت

 ).والتخرج

 عقد�لقاءات�مباشرة�مع�الطالب.  

 إصدار�است�يانات�تقليدية�والك��ونية�لقياس�رضا�الطالب .  

 � من�طالب�الدراسات�العليا�ع���ال��امج�امل��ل�ن�% 50قياس�رضا

 . ��ا

 من�املقررات�التعليمية�من�% 10تقييم�فاعلية�التدر�س�والتقييم����

 .قبل�ممتحن�ن�خارجي�ن

 دراسة��افة�ملفات�ا��ر�ج�ن����جميع�التخصصات.  
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تقييم�جودة�البحث�العل���وال�شر��ع��� .2

  . املستوى�املؤس����والفردي

 تحديد�مؤشرات�جودة�البحث�العل��. 

 رصد�املنتجات�البحثية�ل�ل�عضو��يئة�تدر�س. 

 تقييم�درجة�جودة�املنتجات�البحثية�باالستعانة�بو�االت�

 .تقييم�البحث�العل��

 ال�شر�املحلية�والدوليةتقييم�جودة�وسائل�.  

 رصد��افة�امل�شورات�البحثية�الصادرة�من�ا��امعة����

  .املجالت�ومدونات�املؤتمرات�املحكمة�دوليا

 تحديد�عامل�التأث���ودرجة�التم���ل�افة�امل�شورات�الدولية�

 . ل��امعة

 2011-�2010امعة�للعام�ا�باحث�ن�����10تحديد�أفضل�. 

 امعةتقييم�جودة��افة�املجالت�با�� .  

  

  

  

  تقييم���داء�املؤس��� .3

 تحديد�مؤشرات��داء�املؤس��� 

  تقييم��داء��داري. 

 تقييم�فاعلية�اللوائح. 

 تقييم�أداء�القيادات�املؤسسية.  

 من�املوظف�ن�والفني�ن% 20تقييم�أداء�. 

 أم�ن�قسم�عل���20تقييم�أداء�. 

 تقييم�أداء�مدير�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء .  
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  تحقيق��عتماد�املؤسسا�ي .1

تحقيق��عتماد�ال��ام���من�ج�ات�متم��ة� .2

  .دولية�����عض�التخصصات�العلمية

  

 تحديد�ج�ات��عتماد�ال��ام���الدو�����ل�ل�تخصص�

  .عل��

 تج����مصوغات�ونماذج��عتماد. 

 ال��ام���االعتمادعقد�ندوات�علمية�للتعر�ف�ب.  

 بدء�اعتماد�ال��امج�التعليمية�����لية�ال�ندسة�من�ABET.  

 بدء�اعتماد�ال��امج�التعليمية�����لية��قتصاد�منWASC  

 بدء�اعتماد�ال��امج�التعليمية�����لية�العلوم�منASIIN   
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��داء� .1 �تقو�م �مجال ��� �القدرات �عز�ز

  .�عتمادو

1. ���� �با��ودة �للعامل�ن �شامل �تدر��� �برنامج إعداد

 :مجاالت

 س��اتيجيةإعداد�ا��طط��. 

 إجراء�الدراسة�الذاتية. 

 التعليميةتقييم�جودة�ال��امج�. 

 تقييم��داء��داري�واملا��. 

 تقييم�أداء�العناصر�القيادية. 

 تقييم�أداء�عضو��يئة�التدر�س. 

 تقييم�جودة�ال��امج�البحثية�والتدر��ية. 

 ال��ام����عتماد .  

 إنجاز�دورت�ن�محليت�ن����السنة�الواحدة.  

 أ��اص�سنو�ا����دورات�خارجية�5إيفاد�عدد�. 

  

  

  

      

2. � �ب�ن�إجراء �املوائمة �مدى �لتحديد الدراسات

  .سوق�العمل�واملنا���التعليمية

�الدراسات� .2 �إجراء �ع�� �العليا �الدراسات �طالب ���يع

  .ال�ادفة�لتحس�ن�جودة�العملية�التعليمية

 إجراء�دراسة�واحدة�سنو�ا����مجال�تحس�ن�جودة�

  .ال��امج�التعليمية
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 .�شر�ثقافة�ا��ودة�باملجتمع .1

نقل�املعارف�وتقديم��س�شارات����مجال� .2

 .  ضمان�ا��ودة�التعليمية

إقامة�شرا�ات�فاعلة����مجال�ضمان�ا��ودة� .3

واملعاي���التعليمية�ب�ن�ا��امعة�ونظ��ا��ا�

 .املحلية�والدولية

�شر�املعلومات�ال�����م�املجتمع�فيما�يتعلق� .4

 .ا��امعةبجودة�

تطو�ر�اللوائح�وال�شر�عات�بما�يتفق�ومعاي��� .5

  .ا��ودة

 إقامة�الندوات�واملحاضرات�العامة�واملسا�مة����

ا��وارات�والندوات�العامة�ال�����دف�للتعر�ف�با��ودة�

 .التعليمية

 الس���ل�شكيل���نة�وطنية��عليا�ل��ودة�التعليمية�ب�ن�

  . ا��امعات

 س��اتيجية�االتعاون�مع�ا��امعات��خرى����وضع�خطة�

  .الس�يفاء�معاي���ا��ودة����ا��امعات�الوطنية

 التعاون�مع�ا���ات�املعنية�ع���وضع�معاي���موضوعية�

  .لتص�يف�ا��امعات�الوطنية�و�شر�النتائج�ب�ل�شفافية

 و� �التعليمية �ا��ودة �لضمان �وط�� �نظام ��عتمادتطو�ر

  .ضمان�ا��ودة�بالتعاون�مع�مركز 

 تطو�ر�إطار�وط���للمؤ�الت�  

 تطو�ر�إطار�وط���لألرصدة�  

 تطو�ر�مدونات�للممارسات�ا��يدة.  
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  �������������������������������2011- 2016  

_________________________________  
 

ؤجامعة�طرابلس�أن�ت�ون�جامعة�رائدة����البحث�العل������املنطقت�ن�العر�ية�و�فر�قية�تطمح� :ا

  .تقدم�برامج��عليمية��معتمدة�عامليا�تل���ا��اجات�املختلفة�للطالب�واملجتمع�و��قتصاد

   
 

صنع�املعرفة�و�عليم�ا�وتطبيق�ا�بما�يقدم�أفضل�ا��دمات�لإل�سان�واملجتمع�والعالم :ا.   

 

  : )ا(ادئ 

  ا��ر�ة���اديمية� .1

  املساواة�و�ال��ا�ة�و�مانة .2

  املساءلة�والشفافية� .3

  التنوع� .4

  العمل�ا��ما���و�ح��ام�املتبادل .5

  القيادة .6

  ا��رفية�و�تقان�وا��ودة .7

  �بداع�و�بت�ار�واملبادرة .8

  �ع��اف�باالستحقاق�والتم�� .9

  

اف ااا:  

 .بحثية�عاملية�ا��ودة����مجاالت�محددة�تخدم�ا��اجات�املحلية�والدوليةتطو�ر�برامج� .1

 .تقديم�برامج��عليمية�عالية�ا��ودة�تركز�ع���التعلم�وتل���حاجات�الطالب�و�قتصاد�واملجتمع .2

 .توف���ب�ئة�داعمة�للتعلم�من�خالل�تطو�ر�الب�ية�التنظيمية�و��دار�ة�والتحتية .3

جتمع�من�خالل�ال��ك���ع���القضايا��جتماعية�ونقل�املعرفة�وتطو�ر��عز�ز�جسور�التواصل�مع�امل .4

 .الشرا�ات�املحلية�و�قليمية�الدولية

 . �شر�املمارسات�ا��يدة�وترسيخ�القيم�و�خالق�والفضائل .5

 .�سالميةة���تمام�باللغة�العر�ية�وترسيخ�قيم�وآداب�ا��ضار  .6

 
  

  



   ستراتيجياتحليل /)أ -5(نموذج                                                  جامعة طرابلس                       

  للجامعة                                        مكتب الجودة وتقييم األداء                                 

  
  :المنصب                                     :الصفة                                                         :مـــاالس      

  
          :اإلدارة                                    :   التخصص/القسم                                              :الكلیـــة      

  )الطالب –اإلداريين  -أعضاء هيئة التدريس (األخوة 

إ����إستطالع�آرائكم��شأن�نقاط�القوة�والضعف�والفرص�وال��ديدات�املوجودة����البي�ت�ن�الداخلية�وا��ارجية�ل��امعة،��يؤمل�� ��دف��ذا�النموذج

   .وترجيعھ�إلينا�ست�يان��ذا�التكرم�بتعبئة�منكم�
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  استراتيجيتحليل ) ر -5(نموذج                                                جامعة طرابلس                       
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بشأن تنظيم فتح البرامج  20...لسنة ( ) قرار رئيس جامعة طرابلس رقم 

  التعليمية بجامعة طرابلس

  رئيس الجامعة

  :�عد��طالع�ع���

)1(   

)2(   

)3(   

)4(   

)5(   

 (..........)وع���ما�عرضھ�مدير�مكتب�ا��ودة�و�تقييم��داء�با��امعة�بكتابھ�رقم�� )6(

ر              

  :تعريفات عامة) 1(مادة 

� �التعليمي ��:)الدرا���(ال��نامج �التعليمية �املركبات �من �مت�املة و���شطة�) مساقات/ مقررات(مجموعة

� �التعلم �مخرجات �أساس �ع�� �بناء�ا �يتم �التعليمية �إكمالاملس��دفة �و�ف��� �الدراسة �من �مع�ن �مجال �ھ��

تخصص�واحد�و�مكن����يمكن�أن�ي�ون�ال��نامج�التعلي���). مؤ�ل(��صول�ع���وثيقة�أ�اديمية�إ���االنا���

  .  تحقيق�ا�بحسب�مخرجات�التعلم�املس��دفشتمل�ع���أك���من�تخصص�أن��

�املس��دفة �التعلم �تطبيقھ��:مخرجات �ع�� �قادرا �ي�ون �وأن �يف�مھ �وأن ��عرفھ �للمتعلم�أن �يمكن �ملا وصف

  .لتعلم،��أوالسلوك�املنتظر�حدوثھ�ع���املتعلم��عد�إنقضاء�ف��ة�التعلم�عد�إن��اء�ف��ة�ا

وتنقسم�إ���قسم�ن��و�تجا�ات�ال���تتحق�خالل�ف��ة�التعلم��اراتمز�ج�من�املعرفة�والف�م�وامل: الكفاية

   .كفايات�عامة�وأخرى�مرتبطة�بموضوع�التخصص

    :ضوابط عامة )2(مادة  

  :شروط�التاليةمعاي���واللل طبقا طرابلس���جامعة��ال��امج�التعليمية�أو�إلغاء�ا�أو��عليق�ا�فتح��تحددي

 قائمة�أو�م�نية�)تنمو�ة(جتمعيةبحاجة�م أن���دف�ال��نامج�إ���الوفاء. 

 ا�املستقبليةرؤ�رسالة�ا��امعة�و ال��نامج�مع�ن�يتفق�أ��. 

 يتھواستمرار��هلتنفيذ�افية�موارد��شر�ة�ومادية��لل��نامج��توفر أن�ت. 

 تمام�أ�ادي����ا��أن�يحظى�ال��نامج�بأ�. 

 موافقة�القسم�وال�لية(تھ�فيھ�إقاميمكن�سياق�أ�ادي���أن�يتوفر�لل��نامج�(. 

 أن�يتم�تصميم�ال��نامج�طبقا�ملعاي���ا�اديمية�تضمن�مالئمة�محتواه�مع�مؤ�التھ. 

 أن�يتوفر�لل��نامج�توصيف�يتضمن�ما�ي��: 



 مختصر� �التعليميةومخرجات�ال��نامج�أ�دافب وصف �وأو �ھ �العمل�مؤ�التھ ماكن

 .عنية�بھامل

  من�خاللھ�وأن�تصاغ��ذه�تحقيق�ا��رادإ���مخرجات��علم�ي �داف�ال��نامج�ترجمة�أل

أن�يتم�و ) كفايات(بداللة�املعرفة�والف�م�وامل�ارات�والقابليات�و�تجا�ات�املخرجات�

�الكفايات ��ذه ��تحو�ل �أساسإ�� �مركبات ��)مقررات(ية ��عليمية �مع�وأ�شطة �ش�ل

 .من�حيث�املحتوى�والبناء�اوم��ابط�ام�سق�عض�ا�من��ا�

  لتحقيق�التدر�س�والتعلم�والتقييم�املراد�استخدام�ا��وأساليب�بطرائقوا���تحديد�

التقدم�تحقيق�دليل�ع���إم�انية�مخرجات�التعلم�والتأكد�من�تحقق�ا�فعال�وكذلك�

 .والتحصيل����ال��نامج

 ستمراملتحس�ن�البقصد�بصورة�دور�ة�وذاتية�  تھومراجع�ھآلية�لتقييم. 

  

  :آلية التقييم )3(مادة 

من�قبل�الشؤون�العلمية�با��امعة�أو���نة�) 2(املنصوص�عل��ا����املادة��ضوابطال يتم�تقييم�مدى�اس�يفاء

قبل�الشؤون�العلمية�أو�يتم��شكيل�ا�با��صوص�و�تم�التقييم�من�خالل�آلية�وإجراءات�يتم�إعداد�ا�من�

  . وتقييم��داء�با��امعةة�مكتب�ا��ود��نة�التقييم��بالت�سيق�مع�

 

   :عتمادآلية اال )4(مادة 

 بناء�ع���مجلس�ا��امعةمن�قبل��ةقائمال ى خر � أو��عليق�أو�إلغاء��ةا��ديد�ةمج�التعليمياعتماد�ال�� ا ي�ون 

   .)إن�وجد(القسم�العل���و � ل�ليةا مجلسموافقة�و  التقييم���نة�/الشؤون�العلمية توصية�من�قبل

    )4(مادة 

 .من�تار�خ�صدوره�وع���ا���ات�املعنية�بھ�تنفيذه�ا�عمل���ذا�القرار�اعتبار 

 

  رئيس الجامعة          

  

  

 :صدر في 

  م2009:   /   / الموافق

 /الخازمي   .أ.د  
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الخازمي، مدير المكتب سالم أحمد. إعداد د  

  01/2010:أول إصدار

  11/2011: آخر تحديث
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Part 1: Information on the institution: 
 

 أسم�وعنوان�ا��امعة.  

 التقو�م�الدرا���.  

 التنظيمات���اديمية.  

 با��امعة�ةعامملحة� 

  .)ع���نوع�ا�وم�ان��ا�ةمشتمل(       

 قائمة�بال��امج�التعليمية�املنفذة.  

 العامةالقبول�متطلبات�.  

 إجراءات�ال���يل.  

 نظام�تخصيص�الوحدات.    

 رشاد���ادي���ترت�بات�.  

 Name and address 

 Academic calendar 

 Academic authorities 

 General description of the institution 

(including type and status). 

 List of programmes offered. 

 General admission requirements. 

 General registration procedures. 

 Credit allocation system.   

 Arrangements for academic guidance. 

  

������2���–������������������� �

      ���������  

Part 2: Information on programmes 

General description: 

 املؤ�ل�املمنوح.  

 مستوى�املؤ�ل.  

 ال��نامجب(متطلبات�القبول�ا��اصة�(.  

 متطلبات�املؤ�الت�واللوائح.  

 ا��...أ�داف(نبذة�عن�ال��نامج�.(  

 الرئ�سةمخرجات�ال��نامج�.  

 فاق�امل�نية�ل��ر�ج�ن�مع��مثلة�.  

 لدراسات�العليا���ا قبول ال.  

 رسم�تخطيطي�بب�ية�ال��نامج�مع�الوحدات�الدراسية.  

 لوائح��متحانات�والتقييم�والتقديرات. 

 متطلبات�التخرج.  

 نصف�متفرغ�-متفرغ(نمط�الدراسة�������������������������،

 ).�عليم�الك��و�ي

 جال��نام��سقم.  

 Qualification awarded 

 Level of qualification 

 Specific admission requirements 

 Qualification requirements and regulations 

 Profile of the programme 

 Key learning outcomes 

 Occupational profiles of graduates with 

examples 

 Access to further studies 

 Course structure diagram with credits   

 Examination regulations, assessment and 

grading 

 Graduation requirements 

 Mode of study (full-time, par t-time, e-

learning...), 

 Programme director or equivalent 

  

  

  



�����������2�������������������� �Description of individual course 

 سم�املقرر ا  

  رقم�املقرر  

 إجباري،�اختياري (نوع�املقرر�(  

 ب�الور�وس،�(مستوى�املقرر�

  )مبتدئ،�متوسط،�متقدم(ماجست��،

 إذا��انت�مطبقة(سنة�الدراسة(  

  الفصل�الدرا����املعروض�بھ�املقرر  

  عدد�الوحدات�املخصصة�للمقرر  

 أسماء�املحاضر�ن .  

  مخرجات�التعلم�للمقرر  

 علم�عن��-وج�ا�لوجھ(تنفيذ�املقرر�نمط��

 )�عد

 ةصاحباملقررات�السابقة�وامل.  

 املقررات��ختيار�ة�املو������ا. 

  محتو�ات�املقرر  

 املراجع�واملصادر�املساعدة.  

 خطة�باأل�شطة�التعلمية�وطرق�التدر�س 

 طرق�ومعاي���التقييم�  

 تدر�س�والتعلملغة�ال.  

 الزمالة�التدر��ية(أماكن�العمل� (  

  Course unit title    

 Course unit code 

 Type of course unit (compulsory, optional) 

 Level of course unit (e.g. first, second or third 

cycle; sub-level if applicable) 

 Year of study (if applicable) 

 Semester/ when the course unit is delivered 

 Number of credits allocated 

 Name of lecturer(s) 

 Learning outcomes of the course unit 

 Mode of delivery (face-to-face, distance 

learning) 

 Prerequisites and co-requisites 

 Recommended optional programme 

components 

 Course contents 

 Recommended or required reading 

 Planned learning activities and teaching 

methods 

 Assessment methods and criteria 

 Language of instruction. 

 Work placement(s) 

 
  

������3��–��������������������� �Part 3: General information for students 

 ت�لفة�املع�شة�. 

 قامة�. 

 الوجبات. 

 ال�س�يالت�ال��ية. 

 حتياجات�ا��اصة�س�يالت�طالب��. 

 التأم�ن. 

 الدعم�املا���للطالب. 

 مكتب�شؤون�الطلبة. 

  دمات�التعلمخ. 

 ال��امج�الدولية. 

  برامج�اللغة. 

 الزمالة�التدر��ية. 

 الر�اضة�وخدمات�ال��فيھ. 

 جمعيات�و�اتحادات�الطلبة  

 Cost of living 

 Accommodation 

 Meals 

 Medical facilities 

 Facilities for special needs students 

 Insurance 

 Financial support for students 

 Student affairs office 

 Learning facilities 

 International programmes 

 Language courses 

 Internships 

 Sports and leisure facilities 

 Student associations 
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الخازمي، مدير المكتب سالم أحمد. إعداد د

 10/2009: اإلصدار األول 

  11/2011: آخر تحديث
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اط   

   ادة و اداء

 رارات اا  ص  داتإرا اوا  

�   

1. � �درا��� �مقرر �ل�ل �بھي�ون �خاص �يتو����م�سق �بالقسم �القار�ن �التدر�س ��يئة �أعضاء �ب�ن من

�فص�� �تقر�ر �وكتابة �وتقو�مھ �املقرر �توصيف �ع�� �النماذج�/ �شراف �باستخدام �عنھ سنوي

� �مقرر �ل�ل ��عد �كما � ��داء، �وتقييم �ا��ودة �مكتب �من �بھاملعتمدة �خاص �ع���ملف �ل��يحتوي

�و� �وتقو�م �وتقييم �توصيف �من �املقرر �عند�..بيانات �واحدة �تبقى ����ت�ن �من �امللف �و��ون ا��

  .م�سق�املقرر�وتودع�الثانية�عند�رئ�س�القسم

من�ب�ن�أعضاء��يئة�التدر�س�القار�ن�بالقسم��يتو����م�سق�خاص�بھي�ون�ل�ل�برنامج��علي��� .2

�شراف�ع���توصيف�ال��نامج،�وتقو�مھ�وتحليل�تقار�ر�املقررات�الدراسية�وكتابة�تقر�ر�سنوي�عن�

ملف�ال��نامج��باستخدام�النماذج�املعتمدة�من�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء،�كما�ي�ون�لل��نامج�

�بھ �عند��خاص �واحدة �تبقى ����ت�ن �من �امللف �و��ون �بال��نامج �املتعلقة �البيانات ��افة يتضمن

�رئ�س� �ي�ون ��حوال ��ل �و�� �أو�عميد�ال�لية، �العل�� �القسم �رئ�س �عند �و�خرى �ال��نامج م�سق

  .القسم�العل����و�م�سق�ال��نامج����املرحلة�ا��امعية����املرحلة�ا��الية

الدراسية�وال��امج�التعليمية�من�قبل�عمداء�ال�ليات�بناء�ع���ترشيح��يتم��عي�ن�م�سقي�املقررات .3

��ذه� �لوضع �يلزم �ما �اتخاذ �العلمية ��قسام �ورؤساء �ال�ليات �عمداء �وع�� �العلمية ��قسام من

  .�جراءات�موضع�التنفيذ

��عامل�م�سقو�املقررات�الدراسية�ماليا�باح�ساب�عدد�ساعة�إضافية�واحدة�مقابل�عمل��ل�م��م .4

��عامل�م�سقو�ال��امج�التعليمية�باح�ساب�عدد� �إضافية�مقابل�عمل��ل�م��م�وال��4كما ساعات

 .�سري�ذلك�ع���رئ�س�القسم�العل���إذا��ان��و�نفسھ�م�سق�ال��نامج

  تقویم المقررات والبرامج التعلیمیة لتنفیذالخطة المقترحة 

  املسؤول  امل�مة
النموذج�

  املستخدم
  �سلم�إ��  �سليمتار�خ�ال  تار�خ�البداية

 توصيف�ال��نامج  

م�سق�

  ال��نامج

  

  ��اية�الفصل  �0سبوع�  أ�-  1

رئ�س�

  تقو�م�ال��نامج   القسم

  ، 1-ج-1  

  ، 2-ج-1  

   3- ج- 1

توزع�

�ست�يانات����

  �8سبوع�

�ستلم��ست�يانات��

  قبل�التخرج

 اية�السنة    ب�- 1  التقر�ر�السنوي�ال��نامج��  

  توصيف�املقرر  

  املقرر م�سق�

  �3سبوع�  �0سبوع��  أ�-  2

م�سق�

  ال��نامج
  ج�- 2  تقو�م�املقرر  

توزع�

�ست�يانات����

  �8سبوع�

�ستلم��ست�يانات�

���موعد��متحان�

  ال��ا�ي

  ب�- 2  التقر�ر�الفص����للمقرر    
أسبوع��عد�

  �متحان�ال��ا�ي
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  بالجامعة
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بالجامعة لجنة الجودة وتقييم األداءإعداد 

 10/2009: اإلصدار األول 

  11/2011: آخر تحديث
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  فقط ويمكن التحكم في مساحة الفراغات و عرض الصفوف واألعمدة حسب الحاجة

أن حيققها و  مثايلنواتج التعلم اليت ميكن لطالب بالسمات الرئيسة لربنامج لتعليمي و 

وكذلك إىل توفري مصدر  للمعلومات  لكل من يعنيهم أمر الربنامج سواء الطالب احلاليني أو 

ميكن احلصول على مزيد من املعلومات املتعلقة  مبخرجات التعلم و طرق 

الرجاء إضافة  [ دليل المقررات أو في الموقع اإللكتروني

  جامعة�طرابلس

 جامعة�طرابلس
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فقط ويمكن التحكم في مساحة الفراغات و عرض الصفوف واألعمدة حسب الحاجةلكتروني معدة لالستخدام اإلستمارة 

السمات الرئيسة لربنامج لتعليمي و ب مختصر وصفتقدمي هو هذا التوصيف 

وكذلك إىل توفري مصدر  للمعلومات  لكل من يعنيهم أمر الربنامج سواء الطالب احلاليني أو  ،فرص التعلم املتاحة مجيع

ميكن احلصول على مزيد من املعلومات املتعلقة  مبخرجات التعلم و طرق . املستقبليني أوجهات التوظيف أو املدققني الداخليني واخلارجيني أو املمتحنني اخلارجيني

دليل المقررات أو في الموقع اإللكتروني يفقررات أو املساقات من واقع توصيفات املقررات اليت سيتم وضعها 

  :املؤسسة��املانحة�للمؤ�ل

  :املؤسسة��ال���تدرس��ال��نامج

  

    :الشعبة

  

  

    : اسم�املؤ�ل�ال��ا�ي��لل��نامج

    :مجموع�الساعات�املعتمدة��املطلو�ة�إلكمال�لل��نامج

    : الشعب��أو�التخصصات�الرئ�سة�����ال��نامج

    :نقاط�ا��روج�واملؤ�الت��البديلة��ل��روج��من�ال��نامج

    :ا��ارجية��املعنية�باعتماد�ال��نامج

مراجعة�لتوصيف�ال��نامج�واسم�ج�ة�/ تار�خ��أحدث��موافقة
  

ستمارة اال ههذ: مالحظة

هذا التوصيف اهلدف من  نامالحظة  الرجاء

مجيع استغليقها إذا ما يربهن على حتق

املستقبليني أوجهات التوظيف أو املدققني الداخليني واخلارجيني أو املمتحنني اخلارجيني

قررات أو املساقات من واقع توصيفات املقررات اليت سيتم وضعها تدريس وتعلم وتقييم امل

   . ]/ http://www الرابط

 

املؤسسة��املانحة�للمؤ�ل� .1

املؤسسة��ال���تدرس��ال��نامج� .2

  :اسم�ال�لية .3

الشعبة/ اسم��القسم� .4

  :اسم��ال��نامج .5

  :رمز��ال��نامج .6

اسم�املؤ�ل�ال��ا�ي��لل��نامج .7

مجموع�الساعات�املعتمدة��املطلو�ة�إلكمال�لل��نامج .8

الشعب��أو�التخصصات�الرئ�سة�����ال��نامج/ الفروع .9

نقاط�ا��روج�واملؤ�الت��البديلة��ل��روج��من�ال��نامج .10

ا��ارجية��املعنية�باعتماد�ال��نامجا���ة�امل�نية�� .11

تار�خ��أحدث��موافقة .12

  :املوافقة



  :املعاي������اديمية .13

1.   

2.   

  

أطر�املؤ�الت�الوطنية�والدولية،�كتاب�( النقاط�املرجعية�ال���استخدمت�����تطو�ر��توصيف��ال��نامج��ا��ا��� .14

  ):التوصيف��القيا�����للتخصص�املقررات�الدراسية،��

1.   

2.   

 

    :مستوى�ال��نامج�حسب��طر�املحلية�والدولية�للمؤ�الت� .15

    :نمط�الدراسة .16

    :لغة�الدراسة .17

    :مراجعة��التوصيف�ا��ا���لل��نامج�/تار�خ�تطو�ر .18

  

 : تم�إعداد�الطالب�للعمل�ف��اامل�ن�والوظائف�ال���ي .19

  

  امل�نة�أو�الوظيفة  )املؤ�ل(الدرجة�

    

    

    
  

  

  : ��داف�التعليمية�لل��نامج .20

1.  

2.  

3.  

  

  

  



  :  متضمنة�طرق�وإس��اتيجيات�التدر�س�والتعلم�والتقييم) م.ت.م(مخرجات�التعلم�املس��دفة�لل��نامج� .21

  طرق�التقييم  طرق�التدر�س�والتعلم  مخرجات�التعلم��املس��دفة  نوع��التعلم��املس��دف   

  املعرفة�والف�م  - أ

                                      1أ
     2أ
    3أ
    نأ

    

  امل�ارات  -  ب

ا��اصة�� .1
بالتخصص�

)               الذ�نية(

  1ب
  2ب
  3ب
  نب

    

العملية�� .2
وامل�نية�����������

  1ج�
  2ج
  3ج

  نج�

    

العامة� .3
)                 املنتقلة(

  1د
  2د
  3د

  ند�

    

  �تجا�ات��-ج

  1ر
  2ر
  3ر
  نر�

    



  :  املحتو�ات�واملن��. أ/  ب�ية�ال��نامج .22
 

  :�لزامية/ املقررات��ساسية .1

/ السنة�
  املستوى 

رقم�
  اسم�املقرر   املقرر 

  التوز�ع��سبو���للساعات  نوع�املقرر 
الرصيد�الك���

  )بالوحدة(
  �سبقيات�املصاحبات

  مناقشة  عم��  محاضرة  عم���  داعم  تخص���  )�رقام(

1  

                    

                    
                    
                    
                    

2  

                    
                    
                    
                    
                    

3  

                    
                    
                    
                    
                    

4  

                    
                    
                    
                    
                    

5  

                    
                    
                    
                    
                    



  
 

  :املقررات��ختيار�ة .2

/ السنة�
  املستوى 

رقم�
  املقرر 

  التوز�ع��سبو���للساعات  نوع�املقرر   اسم�املقرر 
الرصيد�الك���

  )�رقام(املتطلبات�السابقة�و�املصاحبة�  )بالوحدة(
  مناقشة�  عم��  محاضرة  عام  داعم  تخص���  

1  

                                
                    
                    
                    
                    

2  

                    
                    
                    
                    
                    

3  

                    
                    
                    
                    
                    

4  

                    
                    
                    
                    
                    

5  

                    
                    
                    
                    
                    



  ): محتو�ات�ال��نامج��ومخرجات�التعلم�املس��دفة(مصفوفة�ال��نامج�. ب/ ب�ية�ال��نامج .22
 

  مخرجات�التعلم  مقررات�ال��نامج

/ السنة

  املستوى 

رمز�

  املقرر 
  أسم�املقرر 

  املعرفة�والف�م
  امل�ارات

  �تجا�ات
  امل�نية  )املنتقلة(العامة�  )الذ�نية( التفك��ية

  نر    3ر  2ر  1ر  ند    3د  2د  1د  نج    3ج  2ج  1ج  نب    3ب  2ب  1ب  نأ    3أ  2أ  1أ

                                                        

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        



  

  : خدمات�الدعم�التعليمية�املتاحة�ملساعدة��الطالب�ع���التعلم .23

1.   

 

 :بال��نامج) القبول (متطلبات��لتحاق� .24
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Office for Quality & Performance Assessment
Template (1

PLEASE NOTE. This specification provides a 

programme and the learning outcomes that a typical student might reasonably be expected to 

achieve and demonstrate if he/she takes full advantage of the learning opportunities that are 

provided. This specification provi

seeking an understanding of the nature of the programme and may be used by 

review purposes and sent to external examiners.  More detailed information on the learning 

outcomes, content and teaching, learning and assessment methods of each module can be found in 

the course handbook or on-line at 

1. Awarding Institution: 

2. Teaching Institution: 

3. Name of Faculty: 

4. Name of Department / Division:

5. Programme Title (e.g. Biochemistry with Management

6. Programme Code 

7. Name of Final Award (BEng / BSc / MEng etc

8. Total credit hours need for completion of p

9. Major tracks/pathways or specializations within the 
program (eg. transportation or structural engineering within a 
civil engineering program or counselling or school 
within a psychology program) 

10. Intermediate Exit Points and Awards (if any) 
degree within a bachelor degree program)

11. External Accreditation by Professional / Statutory 
Body: 

12. Date of most recent approval/ revision of programme 
specification and the name of body responsible for 
approval.   

 
University of Tripoli 

Office for Quality & Performance Assessment 
Template (1-A) for Programme Specification  

 

PLEASE NOTE. This specification provides a concise summary of the main features of the 

programme and the learning outcomes that a typical student might reasonably be expected to 

achieve and demonstrate if he/she takes full advantage of the learning opportunities that are 

provided. This specification provides a source of information for students and prospective students 

seeking an understanding of the nature of the programme and may be used by 

and sent to external examiners.  More detailed information on the learning 

, content and teaching, learning and assessment methods of each module can be found in 

line at http://www /[please add weblink to programme].  

Tripoli University 
 

Tripoli University 
 

[please complete]
 

Name of Department / Division: 
[please complete]
 

e.g. Biochemistry with Management): 
[please complete]
 

[please complete]
 

BEng / BSc / MEng etc): 
[please complete]
 

Total credit hours need for completion of programme [please complete]

Major tracks/pathways or specializations within the 
eg. transportation or structural engineering within a 

civil engineering program or counselling or school psychology 
[please complete]

Intermediate Exit Points and Awards (if any) (eg. associate 
degree within a bachelor degree program) 

[please complete]

External Accreditation by Professional / Statutory 
[please complete]

Date of most recent approval/ revision of programme 
specification and the name of body responsible for [please complete]

  

summary of the main features of the 

programme and the learning outcomes that a typical student might reasonably be expected to 

achieve and demonstrate if he/she takes full advantage of the learning opportunities that are 

des a source of information for students and prospective students 

seeking an understanding of the nature of the programme and may be used by the College for 

and sent to external examiners.  More detailed information on the learning 

, content and teaching, learning and assessment methods of each module can be found in 

[please add weblink to programme].    

 

 

[please complete] 

[please complete] 

[please complete] 

[please complete] 

complete] 

[please complete] 

[please complete] 

[please complete] 

[please complete] 

[please complete] 



  

 
 

13. Academic standards (the level of achievement a student has to reach to gain an academic 
                                              award). 

1. [please complete 
 

 

14. Rreference points used to create this programme specification ( eg.: National/international             
Qualification Frameworks, Course Handbook, Subject Benchmark Statements,.... etc) 

 
1. [please complete]   

 

 

15. Level(s) of programme within the national and 
international Framework for Higher Education 
Qualifications  

              [please complete] 

16. Mode of Study (please indicate whether the programme is 
available full-time, part-time or both):  

              [please complete] 

17. Language of Study (please indicate whether the 
programme is taught in .Arabic, English, ...etc):  

          [please complete] 

18. Date of production / revision of this programme 
specification (month/year): 

[please complete] 

 

19. Professions or occupations for which students are prepared. 

Degree (Qualification) Profession or occupation 
[please complete] [please complete] 
[please complete] [please complete] 

[please complete] [please complete] 
 

 

 
20. Educational aims/objectives of the programme (when completing this section you may wish to indicate 

how the programme supports the College Mission Statement, Subject Benchmarks Statements (as listed 
above), FHEQ qualification level descriptors and the requirements of Accrediting or Statutory Bodies): 

 
The programme aims/objectives are to: 
 

1. [please complete] 
 

2. [please complete] 
 

3. [please complete] 
 

 
 
 
 

 
 



  

21. Programme Intended Learning Outcomes (ILOs) (please list the programme learning outcomes under the headings that follow.  Please also list the 
teaching/learning methods and strategies used to promote the programme learning outcomes.  Module learning outcomes can be listed within Module Handbooks and 
are not required for this section): 

Intended Learning Type Intended Learning outcome 
Teaching & Learning methods  Assessment Methods   

 
a. Knowledge and Understanding 

A1  
A2.                  [please complete] 
A3. 
An.   

 

           [please complete] 

 

                 [please complete] 

 

b. Skills   

1.Subject-Spesific / Intellectual 

Skills (lateral and critical 

thinking, logic): 

B1.   

B2.                  [please complete] 

B3. 

Bn.   

 

           [please complete] 

 

                 [please complete] 

2.Practical Skills (experimental  

design,  data analysis, 

research  

skills):   

C1.   

C2.                 [please complete] 

C3.  

Cn.   

 

           [please complete] 

 

                  [please complete] 

3.Transferable/ General Skills 

(initiative, group work 

independent thought etc): 

D1.   

D2.                 [please complete] 

D3.  

Dn.   

 

           [please complete] 

 

                  [please complete] 

c. Attitudes 

E1.   

E2.                  [please complete] 

E3.                

En.   

            [please complete]                   [please complete] 

 

 

 

 

 



  

 
22. Programme Structure/ a. contents and curriculum structure    (Please use (X) to tick in the corresponding box.)       

 

 

1. Core / Compulsory Courses 

Pre-requisite 
Co-requisites 

Total 
Credits 

No. of hours/week Course Type 
Course 

Title 
Course Code 

Year/  
Level Tut. Lab. Lect. General Supporting. 

Subject 
specific 

          

1 
          
          
          
          
          

2 
          
          
          
          
          

3 
          
          
          
          
          

4 
          
          
          
          
          

5 
          
          
          
          



  

 

 

1. Elective/Optional  Courses 

Pre-requisite 
Co-requisites 

Total 
Credits 

No. of 
hours/week 

Course Type 
Course 

Title 
Course Code 

Year/  
Level 

Tut. Lab. Lect. General Supporting. 
Subject 
specific 

          

1 
          
          
          
          
          

2 
          
          
          
          
          

3 
          
          
          
          
          

4 
          
          
          
          
          

5 
          
          
          
          



  

 

 
22.   Programme Structure – b.  Programme – Course/ Intended Learning Outcome (ILOs)  Matrix. please use the following table to map the courses with 
the ILO`s of the programme described in section 20. Please use (X) to tick in the corresponding box.       
 

 

Programme Learning Outcomes Programme Courses  

Attitudes Skills Knowledge & 
Understanding Course Title 

Course 
Code Ye

ar
/ 

 
Le

ve
l 

Professional Transferable Intellectual 
En  E3 E2 E1 Dn   D3 D2 D1 Cn  C3 C2 C1 Bn  B3 B2 B1 An  A3 A2 A1 

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

 
 



 

23. Support for Student Learning (The description should include information about the induction programme, 
welfare and pastoral support, library and other facilities available to students, personal tutoring, and access to 
teaching and learning support services, English language support, feedback to students and dissemination of actions 
taken as a result): 

 [please complete] 

 

 

24. Programme Admission Requirements (Criteria for admission): 
 

 [please complete] 

 

25. Processes used to select students: 
 

 [please complete] 

 
26. Regulations for Progression and Programme Completion (you may find the following link useful when 

completing this section: 
http://www. .  ) 
a) Assessment Rules and Degree Classification: 
b) Marking Schemes for taught programms 
c) Processes for dealing with mitigating circumstances 
d) Role of External examiners 
 
 [please complete] 

 
27. Methods for evaluating, improving and reviewing the quality and standards of teaching and 

learning Information regarding College-level practices is outlined below.  Please amend this as 
appropriate toincorporate details of departmental activity. 
 

 [please complete] 
 

 

28. Indicators of Quality and Standards (e.g. accreditation reports): 
 

 [please complete] 

 

29. Key sources of information about the programme can be found in (links to course handbook, 
prospectus, departmental website, syllabus etc): 

 
 [please complete] 

 

Date Signature Name  

   1. Programme Coordinator 

   2. Head of department 

.   
3. Head of Quality and Performance 

assessment office 
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����������������������������������������� �
  )اختياري (  :��ر�ج

    :ال��يد��لك��و�ي

  %                :املعدل�العام  

    :التقدير  أن��

���املر�ع�)  ( نأمل�منكم��جابة�بوضع�عالمة�. ��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�آرائكم�عن�ال��امج�التعليمية�بقصد�تقو�م�ا�وتحس�ن�جود��ا

  .الواردة�����ذا�النموذج�لن��ستخدم�إال����أغراض�التحس�ن�والتطو�ر

�حال �ع�� �ينطبق �ال �السؤال �أن �تك�ع�� ي�ون��كأن،

  .���دراستك أصال�معملالسؤال�عن�املعمل�وال�يوجد�

ال�أوافق��  ال�أوافق�  محايد  أوافق�
  تماما

ال�
  ينطبق

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

���������������������������������������������������������������������������������

����������������� �� �
��ر�جا�/اسم�الطالب

ال��يد��لك��و�ي

  خر�ف�
  ر�يع

السنة�
  :ال�اتف    الدراسية

  خر�ف�
  ر�يع

السنة�
  الدراسية

  ذكر   :ا���س   

 ال�                �عم���������������       لتخرج�مباشرة؟�������������
   ال                �عم������������                        ت�العليا�؟������������

��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�آرائكم�عن�ال��امج�التعليمية�بقصد�تقو�م�ا�وتحس�ن�جود��ا

�بأن�املعلومات�
ً
الواردة�����ذا�النموذج�لن��ستخدم�إال����أغراض�التحس�ن�والتطو�ررأيك�ع����ل�البنود�ب�ل�شفافية�وموضوعية،�علما

�ينطبق ) لعلومب�الور�وس����ا�مثال (تخرجت�منھ�/التخصص�الذي�س�تخرج �حال: ال �ع�� �ينطبق �ال �السؤال �أن �ع��

السؤال�عن�املعمل�وال�يوجد�

  أوافق
أوافق�  تماما

      .توجد�معلومات��افية�عن�ال��نامج����املوقع��لك��و�ي�ل��امعة

  

    .تتم�بطر�قة�منظمة�ومر�حة

    .توجد�برامج�ملساعدة�الطالب�ا��دد�ع���التأقلم����املناخ�ا��ام��

    . توجد�برامج�ملساعدة�ا��ر�ج�ن�ع���إيجاد�فرص�العمل�والتنمية�ال��صية

    .بال��نامج�رشاد���ادي����ان�مناسبا�خالل�ف��ة�دراس���

    .املرشد���ادي���ع���دراية�تامة�بمتطلبات�املن���الدرا���

    .املرشد���ادي���يقدم�املساعدة�م���احتجت�إ���ذلك

    .أ�لت���لدراسة�ال��نامج) ا��امعية

    .املعتمدة�لل��نامج�مناسب

    .  املن���مواكب�للمستجدات�العلمية�ا��ديثة

    .يتم���املن���بال�سلسل�املنطقي�والت�امل�املعر��

    . يحتوي�ال��نامج�ع����سب�متوازنة�من�املقررات��لزامية�و�ختيار�ة

    . يحتوى�ال��نامج�ع����سب�متوازنة�من�املقررات�النظر�ة�والعملية

    .يحتوى�ال��نامج�ع����سب�متوازنة�من�املقررات�التخصصية�والعامة

.    

        .املكتبة�تتمتع�بمصادر�وتقنيات�حديثة�مناسبة�ل��نام���الدرا���

    . تاحة�طيلة�أيام��سبوع�الدرا���

    . خدمات�تقنية�املعلومات�و�تصاالت�متاحة�أمام�الطالب

    .تتوفر�برامج�حاسوب�مناسبة�لالستخدام����مواد�التخصص
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������1�–���� ��1���������������������

    ):القسم(اسم�ال��نامج�

    :ال�لية

تار�خ��لتحاق�      
  : )القسم(بال��نامج�

الفصل�
  الدرا���

  :التخرج�تار�خ�         
الفصل�
  الدرا���

لتخرج�مباشرة؟��������������ل�لديك�عرض�لوظيفة��عد�ا .1
ت�العليا�؟�������������ل�ترغب����مواصلة�الدراسا .2

��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�آرائكم�عن�ال��امج�التعليمية�بقصد�تقو�م�ا�وتحس�ن�جود��ا�:طالبنا��عزاء

�بأن�املعلومات� الذي���عكس
ً
رأيك�ع����ل�البنود�ب�ل�شفافية�وموضوعية،�علما

التخصص�الذي�س�تخرج��:ال��نامج�التعليمي

.  

  .�ع���ال�أوافق�وال�أعارض:  محايد

 ت ا  

توجد�معلومات��افية�عن�ال��نامج����املوقع��لك��و�ي�ل��امعة .1

  . يوجد�دليل�حديث�خاص�بال��نامج .2

تتم�بطر�قة�منظمة�ومر�حة" التخرج"وإجراءات�ال���يل� .3

توجد�برامج�ملساعدة�الطالب�ا��دد�ع���التأقلم����املناخ�ا��ام��� .4

توجد�برامج�ملساعدة�ا��ر�ج�ن�ع���إيجاد�فرص�العمل�والتنمية�ال��صية .5

دد ارا  

�رشاد���ادي����ان�مناسبا�خالل�ف��ة�دراس��� .6

املرشد���ادي���ع���دراية�تامة�بمتطلبات�املن���الدرا��� .7

املرشد���ادي���يقدم�املساعدة�م���احتجت�إ���ذلك .8

راا ا  

ا��امعية/الثانو�ة(دراس������املرحلة�السابقة� .9

املعتمدة�لل��نامج�مناسبالعدد�الك���للساعات� .10

املن���مواكب�للمستجدات�العلمية�ا��ديثة .11

يتم���املن���بال�سلسل�املنطقي�والت�امل�املعر�� .12

يحتوي�ال��نامج�ع����سب�متوازنة�من�املقررات��لزامية�و�ختيار�ة .13

يحتوى�ال��نامج�ع����سب�متوازنة�من�املقررات�النظر�ة�والعملية .14

يحتوى�ال��نامج�ع����سب�متوازنة�من�املقررات�التخصصية�والعامة .15

.املن���الدرا����مرتبط�بالواقع�العم�� .16

  در ا  

املكتبة�تتمتع�بمصادر�وتقنيات�حديثة�مناسبة�ل��نام���الدرا��� .17

تاحة�طيلة�أيام��سبوع�الدرا���خدمات�املكتبة�م .18

خدمات�تقنية�املعلومات�و�تصاالت�متاحة�أمام�الطالب .19

تتوفر�برامج�حاسوب�مناسبة�لالستخدام����مواد�التخصص .20



 

  أوافق  
ال�أوافق��  ال�أوافق�  محايد  أوافق�  تماما

  تماما
ال�

  ينطبق

              .مج�زة�بوسائل��عليمية�حديثةقاعات�الدراسة� .21

              .املعامل�مج�زة�باملعدات�الالزمة�إلجراء�التجارب .22

              .الفنيون����املعامل�لد��م�خ��ة��افية����مجال�تخصص�م .23

              .��شطة�والندوات�ذات�العالقة�بالتخصص�مناسبة .24

              .م�ارا�يبرامج�التدر�ب�امليدا�ي�فعالة����تطو�ر� .25

ردة ا  

              .أعضاء��يئة�التدر�س�متم��ون����تخصصا��م .26

              .أعضاء��يئة�التدر�س�م�تمون�بتعليم�الطالب�وتحس�ن�وتطو�ر�مستو�ا��م .27

              .أعضاء��يئة�التدر�س�أثاروا�ا�تمامي�بال��نامج .28

ا ا  

�لقاء��- كتابة��التقار�ر�- واملناقشة�التحدث(ال��نامج�طور�م�ارا�ي����التواصل� .29
  ).ا��..

            

-البحث�عن�املعلومات(ال��نامج�طور�م�ارا�ي����تقنية�املعلومات�و�تصاالت� .30
  ).ا��.....-ا��فظ�التحميل�ال��يد��لك��و�ي�-ال����-استخدام��ن��نت

            

              .تخص���ال��نامج�طور�م�ارا�ي����استخدام�ا��اسوب���ل�مشا�ل����مجال� .31

إجراء���-قراءة�الرسوم�البيانية-قراءة�ا��داول (ال��نامج�طور�م�ارا�ي�العددية� .32
التحليل��-تفس���مع����رقام�–تقر�ب��رقام��–استخدام�ا��اسبة��-ا��سابات
  ).�حصا�ي

            

              ).ا��....الناقدالتفك����-التفك����بدا��(ال��نامج�طور�قدرا�ي�الفكر�ة�والتحليلية� .33

              .ال��نامج�طور�م�ارا�ي�البحثية .34

              .ال��نامج�طور�قدرا�ي�ع���حل�املشكالت .35

              ).العمل�ضمن�فر�ق( ���العمل�ا��ما��ال��نامج�طور�م�ارا�ي� .36

              ).التعلم�الذا�ي(ال��نامج�طور�قدرا�ي����التعلم��ش�ل�مستقل� .37

  ت اب

              .�ن��نت�والتصو�ر�متوفرة��ش�ل�مناسبخدمات� .38

             .توجد�ج�ة�لتقديم�الن���واملشورة��جتماعية .39

             .الكتب�الدراسية�املطلو�ة�متوفرة��بإدارة�املبيعات .40

             . الوسائل�الر�اضية�وال��ف��ية�متوفرة .41

             .املطاعم�واملقا���متوفرة��ش�ل�مناسب .42

             .الئقةتوجد�خدمات���ية� .43

              .توجد�أماكن�مناسبة�ألداء�الشعائر�الدي�ية .44

  ا ا  

�����  ؟بصفة�عامة�كيف�تقييم�رضاك�عن�ال��نامج�التعليمي�الذي�درستھ ��������� ����� ������� ������ �
  

  

  

  :الرجاء�إضافة�أي�مالحظات�أو�اق��احات�من�شأ��ا�تحس�ن�جودة�ال��نامج�التعليمي

1. .............................................................................................................................................................. ........ 
2. ...................................................................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................  

    وم  ا  
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    :الدرجة�ا��امعية�املتحصل�عل��ا

  ف/   /             ر�يع    خر�ف  :  تار�خ�التخرج

    أن��    ذكر����  ا���س  

    :ال�اتف

    أيحث�عن�أول�وظيفة    اعمل����مجال�ال�عالقة�لھ�بتخص���

    دراسة�عليا    متقاعد    غ���موظف�وال�أبحث�عن�وظيفة

نأمل�منك��جابة�ع���جميع��سئلة��. ��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�مدى�رضاك�عن�جودة�ال��امج�التعليمية�بجامعة�طرابلس�وذلك�بقصد�التحس�ن�والتطو�ر

  1قليال��  2  3  4  5كث��ا�

            

          

          

.(            

� -ا��فظ
          

          

� �ا��اسبة �–استخدام
          

          

          

          

          

          

  ما�املزايا�ال���منح��ا�لك�دراستك�بجامعة�طرابلس�و��عتقد�أ��ا�ذات�فائدة�من�حيث�العمل�أو�الدراسة؟
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
الدرجة�ا��امعية�املتحصل�عل��ا

تار�خ�التخرج

  :العمر

اعمل����مجال�ال�عالقة�لھ�بتخص���    اعمل����مجال�تخص���

غ���موظف�وال�أبحث�عن�وظيفة    كنت�أعمل�و�ن�خارج�الوظيفة

��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�مدى�رضاك�عن�جودة�ال��امج�التعليمية�بجامعة�طرابلس�وذلك�بقصد�التحس�ن�والتطو�ر

  

  أ�لتك�للعمل�أو�ملواصلة�دراستك�العليا؟إ���أي�حد��عتقد�أن�دراستك����جامعة�طرابلس�قد�

  إ���أي�حد��عتقد�أن�تخصصك�العلمي�قد�ساعدك����ا��صول�ع���وظيفة؟�

  إ���أي�حد�أنت�راض�عن�جودة�ال��نامج�التعليمي�الذي�تخرجت�منھ؟

  :  إ���أي�حد�ساعدتك�دراستك�بجامعة�طرابلس�ع���تطو�ر�م�اراتك����مجاالت

).ا��..إلقاء�العروض��–كتابة��التقار�ر�بلغة�سليمة��-التحدث�واملناقشة

� �و�تصاالت �املعلومات �تقنية �املعلومات(استخدام �عن ��ن��نت-البحث ��-ال����-استخدام ا��فظ

  

  .مشا�ل����مجال�التخصص

�البيانية �الرسوم �-قراءة �ا��سابات� ��- إجراء �ا��اسبة استخدام

  ).التحليل��حصا�ي

  ).ا��....التفك���الناقد�-التفك���املنطقي�

  

  ).التعلم��ش�ل�مستقل

ما�املزايا�ال���منح��ا�لك�دراستك�بجامعة�طرابلس�و��عتقد�أ��ا�ذات�فائدة�من�حيث�العمل�أو�الدراسة؟

  ما�نقاط�الضعف�واملشا�ل�ال����عا�ي�م��ا�ال��نامج�التعلي���الذي�تخرجت�منھ�؟

  لتحس�ن�أداء�خر����جامعة�طرابلس�؟) �امل�ارات�مثال

  شكرا�ع����عاونكم
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    :اسم�ا��ر�ج

القسم�املتخرج�/ال��نامج
  :منھ

   

     :  التقدير

    ::ال��يد��لك��و�ي

اعمل����مجال�تخص���  :ا��الة�الوظيفية�ا��الية

كنت�أعمل�و�ن�خارج�الوظيفة  

��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�مدى�رضاك�عن�جودة�ال��امج�التعليمية�بجامعة�طرابلس�وذلك�بقصد�التحس�ن�والتطو�ر: �خت/�خ

  .ع���أحد�ا��يارات�املق��حة�)(عالمة�بوضع�

  

إ���أي�حد��عتقد�أن�دراستك����جامعة�طرابلس�قد� .1

إ���أي�حد��عتقد�أن�تخصصك�العلمي�قد�ساعدك����ا��صول�ع���وظيفة؟� .2

إ���أي�حد�أنت�راض�عن�جودة�ال��نامج�التعليمي�الذي�تخرجت�منھ؟ .3

إ���أي�حد�ساعدتك�دراستك�بجامعة�طرابلس�ع���تطو�ر�م�اراتك����مجاالت .4

o التحدث�واملناقشة(التواصل�الشفوي�والتحر�ري�

o � �و�تصاالت �املعلومات �تقنية استخدام

  ).ا��.....-ال��يد��لك��و�ي�-التحميل�

o مشا�ل����مجال�التخصصاستخدام�ا��اسوب���ل�

o � �العددية �ا��داول (امل�ارات �البيانية-قراءة �الرسوم قراءة

التحليل��حصا�ي�- تفس���مع����رقام�–تقر�ب��رقام�

o التفك���املنطقي��-التفك����بدا��(التفك���والتحليل�

o البحث�العل��.  

o حل�املشكالت.  

o العمل�ضمن�فر�ق( العمل�ا��ما��.(  

o التعلم��ش�ل�مستقل(القدرة�ع���التعلم�الذا�ي

  أسئلة�مفتوحة

ما�املزايا�ال���منح��ا�لك�دراستك�بجامعة�طرابلس�و��عتقد�أ��ا�ذات�فائدة�من�حيث�العمل�أو�الدراسة؟ .5
1.  
2.  
3.  

ما�نقاط�الضعف�واملشا�ل�ال����عا�ي�م��ا�ال��نامج�التعلي���الذي�تخرجت�منھ�؟ .6
1.  
2.  
3.  

�امل�ارات�مثال(ما��ق��احات�ال���لديك� .7

1.  
2.  
3.  



������1�–���� ��3�����������������������������������

������������������� �
    :املؤ�ل�العلمي�املتحصل�عليھ

    :عام/القطاع�خاص�شاط�

    :ال�اتف

    :الك���باملؤسسة عدد�املوظف�ن

��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�مدى�رضا�ج�ات�العمل�عن�أداء�وكفاءة�خر����جامعة�طرابلس�وذلك�بقصد�تحس�ن�جودة�

  .ع���أفضل�خيار�من��جابات�املق��حة

  1قلیال   2  3  4  5كثیرا 

             

          

          

.(            

� -ا��فظ
          

          

تقر�ب�
          

          

          

          

          

          

  ما�نقاط�الضعف�واملشا�ل�ال����عا�ي�م��ا�خر�جو�جامعة�طرابلس��وتؤثر�سلبا�ع���أدا��م�الوظيفي�أو�امل��؟

���������������������������������������������������������������

� �� �
املؤ�ل�العلمي�املتحصل�عليھ    :اسم�ال��ص�املجيب

�شاط�     ):

::     

عدد�املوظف�ن    

��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�مدى�رضا�ج�ات�العمل�عن�أداء�وكفاءة�خر����جامعة�طرابلس�وذلك�بقصد�تحس�ن�جودة�

ع���أفضل�خيار�من��جابات�املق��حة�)(عالمة�نأمل�منكم��جابة�ع���جميع��سئلة��بوضع�

  ال�ا���للعمل����مؤسستكم؟) التأ�يل(�عتقد�أن�ا��امعة�قد�منحت�موظفيكم��عداد

  إ���أي�حد��عتقد�أن�املؤ�الت�ال���يحمل�ا�موظفوكم��عكس�املستوى�املتوقع�م��م؟�

  إ���أي�حد�أنت�راض�عن�مستوى�أداء�خر����جامعة�طرابلس؟

  :  إ���أي�حد��عتقد�أن�جامعة�طرابلس�قد�ن��ت����تطو�ر�امل�ارات�التالية�عند�موظفيكم

).ا��..إلقاء�العروض��–كتابة��التقار�ر�بلغة�سليمة��-التحدث�واملناقشة

� �و�تصاالت �املعلومات �تقنية �املعلومات(استخدام �عن ��ن��نت-البحث ��-ال��� -استخدام ا��فظ

  

  .استخدام�ا��اسوب���ل�مشا�ل����مجال�التخصص

تقر�ب��–استخدام�ا��اسبة��-إجراء�ا��سابات��-قراءة�الرسوم�البيانية

  ).التحليل��حصا�ي

  ).ا��....التفك���الناقد�-التفك���املنطقي�

  

  ).التعلم��ش�ل�مستقل

  طرابلس�ملوظفيكم�و�عتقد�أ��ا�ذات�فائدة�لعمل�م����مؤسستكم؟

ما�نقاط�الضعف�واملشا�ل�ال����عا�ي�م��ا�خر�جو�جامعة�طرابلس��وتؤثر�سلبا�ع���أدا��م�الوظيفي�أو�امل��؟

  لتحس�ن�أداء�خر����جامعة�طرابلس�؟) �امل�ارات�مثال

  شكرا�ع����عاونكم
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اسم�ال��ص�املجيب

):شركة/مؤسسة(أسم�ج�ة�العمل�

:ال��يد��لك��و�ي

  :عدد�املوظف�ن�املتخرج�ن�من�جامعة�طرابلس

��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�مدى�رضا�ج�ات�العمل�عن�أداء�وكفاءة�خر����جامعة�طرابلس�وذلك�بقصد�تحس�ن�جودة��:�خوة��فاضل�بج�ات�العمل

نأمل�منكم��جابة�ع���جميع��سئلة��بوضع�. ال��امج�التعليمية�ل��امعة

  

�عتقد�أن�ا��امعة�قد�منحت�موظفيكم��عدادإ���أي�حد� .8

إ���أي�حد��عتقد�أن�املؤ�الت�ال���يحمل�ا�موظفوكم��عكس�املستوى�املتوقع�م��م؟� .9

إ���أي�حد�أنت�راض�عن�مستوى�أداء�خر����جامعة�طرابلس؟ .10

إ���أي�حد��عتقد�أن�جامعة�طرابلس�قد�ن��ت����تطو�ر�امل�ارات�التالية�عند�موظفيكم .11

o التحدث�واملناقشة(التواصل�الشفوي�والتحر�ري�

o � �و�تصاالت �املعلومات �تقنية استخدام

  ).ا��.....-ال��يد��لك��و�ي�-التحميل�

o استخدام�ا��اسوب���ل�مشا�ل����مجال�التخصص

o قراءة�الرسوم�البيانية-قراءة�ا��داول (امل�ارات�العددية�

التحليل��حصا�ي�-تفس���مع����رقام�–�رقام�

o التفك���املنطقي��-التفك����بدا��(التفك���والتحليل�

o البحث�العل��.  

o حل�املشكالت.  

o العمل�ضمن�فر�ق( العمل�ا��ما��.(  

o التعلم��ش�ل�مستقل(القدرة�ع���التعلم�الذا�ي

  أسئلة�مفتوحة

طرابلس�ملوظفيكم�و�عتقد�أ��ا�ذات�فائدة�لعمل�م����مؤسستكم؟�ما�املزايا�ال���منح��ا�جامعة .12
1.  
2.  
3.  

ما�نقاط�الضعف�واملشا�ل�ال����عا�ي�م��ا�خر�جو�جامعة�طرابلس��وتؤثر�سلبا�ع���أدا��م�الوظيفي�أو�امل��؟ .13

1.  
2.  
3.  

�امل�ارات�مثال(ما��ق��احات�ال���لديكم� .14

1.  
2.  
3.  

  



 

   
 اط  

   ادة و اداء
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 .إلك��ونيا�فقط�و�مكن�التحكم����املساحة�وعرض��عمدة�حسب�ا��اجةا�النموذج�معد�ليعبأ��ذ

 :ت   . أ

    :ل�عن�املقرر و ال��نامج�املسؤ / القسم�/ ال�لية� .1

   :سم�املقرر ا   :املقرر رمز� .2

    :املقرر ��الال��امج�ال���يدرس� .3

   :مستوى�املقرر  .4

   :نوع�املقرر  .5

   ):سبوعأ/ ساعة�-بالوحدة(الرصيد�الك���للمقرر� .6

   :ة�للمقرر باملتطلبات�السابقة�واملصاح .7

   :لغة�تدر�س�املقرر  .8

   :م�سق�املقرر  .9

   : تار�خ�اعتماد�التوصيف�من�مجلس�القسم .10
 

سبو���� حمل�الطالب� .11

  بالساعات

الساعات�   حلقات�دراسية   تطبيق/ مناقشة  محاضرات

 ال�لية
 

  ةلمستق مذاكرة  عمل�ميدا�ي  عم��

 :ت    . ب
 :أ�داف�املقرر  .12

1.  

2 .  

3.  
  

 :للمقرر�وطرق�التدر�س�والتعلم�والتقييم�)م.ت.م(مخرجات�التعلم�املس��دفة .13

 رج�التعلمخم� طرق�التدر�س�والتعلم�  طرق�تقييم�الطالب�
    

  :املعرفة�والف�م  . أ
 .1أ
.2أ                    
  .3أ

 

  
 :)الذ�نية�(ا��اصة�بالتخصص�امل�ارات  . ب

.1ب   
                 .2ب
  .3ب

 

 
  :امل�ارات�امل�نية�والعملية  . ج

  .1ج
                    .2ج
  .3ج

 

 
  :)املنتقلة(العامة�امل�ارات�  . د

  .1د
                 .2د
 .3د

 

  : �تجا�ات  . ر 
  .1ر
  .2ر
  .3ر



 

    : محتو�ات�املقرر�وجدول�تنفيذه .14

  م.ت.م   )املفردات(املوضوعات�  سبوع� 
 أسبوع/ التعليمية���شطة

مناقشة  محاضرات
مذاكرة�  �عم�  تطبيق/ 

  مستقلة
الساعات�

 ال�لية

1                

2                

3                

4                

 :التقييمت�إجراءا .15

 التقييمنوع�/  وسيلة ت
موعد�التقييم�

 )�سبوع(
�مدة

 التقييم
وزن�

 التقييم
ال�سبة�من�الدرجة�

  ال�لية

1      

2      

3      

  %100 درجة100 املجموع�الك��

 :مراجع�املقرر   .16

 تار�خ�ال�شر  الناشر   املوقع/   عنوان��املصدر املرجع

        كتب�مرجعية
      كتب�داعمة

       مذكرات�املقرر 
       برمجيات/ مواد��إلك��ونية

       دور�ات /مواقع�إلك��ونية
       خرى�أذكر�اأ

 : مثل��م�انات�وال�س�يالت�املطلو�ة�لتنفيذ�املقرر   .17

  الكمية�املطلو�ة  البيان الكمية�املطلو�ة البيان

    مكيفات    حواس�ب���صية
    )قائمةترفق�(معملية�) أدوات(معدات�   عارضة�بيانات
    )ترفق�قائمة(مخت��ات��أج�زة   سبورات�ذكية

    خرى،�حدد�اأ   سبورات�عادية 

  :وتحس�نھ�تقو�م�املقرر �طرق   .18

  موعد�التقو�م  آلية�التقو�م  نوع�التقو�م
    است�يان�املقرر   من�الطالب�إرتدادية�غذية�

    مراجعة�الزميل/ اجتماع���نة�املقرر   مراجعة�املقرر 
    املقوم�ا��ار��  التقو�م�ا��ار��

 :معلومات�إضافية�متعلقة�باملقرر � .19

املعلومات  )يقت�س�من�أو��شار�إ���اللوائح�املنظمة����حال�وجود�ا( لالتفاصي�   

    .متطلبات�ا��ضور�وعواقب�الغياب

    .إجراءات��متحانات�ومعاي���الت��يح

    .و�الغياب�امل��رأالتعامل�مع�ظروف�املرض�

    .لية��سليم�الواجباتآ

    .مانة�العلمية�والغش� 
  

    .س�تم�تنفيذ�اأنھ�التوصيف�و �ذا�����موجودة��يد�بأن��افة�املعلومات�املطلو�ة�لتنفيذ�املقرر فن

�������������     التار�خ    التوقيع  :سم�� �

�������������     التار�خ    التوقيع  : سم� �

  



Office for Quality & 

Template 
N.B. This is for use as an electronic template; expand the entries, columns and rows as required 

A. General Information:
1. Faculty/ Department/Programme offering the course: 

2. Course code: 

3. Programme(s) on which the course is given:

4. Level of course (undergrad, grad, introductory, advanced,..):

5. Type of course (core, elective, supporting ,general,..):

6. Total credit points (credit hours/week):

7. Pre-requisite /co-requisite courses:

8. Language of instruction: 

9. Course coordinator: 

10.  Date of specification approval by Department Council:

Lectures11.  Student workload/week  
in   hours: Practical

 
 
B. Professional Information:

12. Course aims/objectives:
1.  
2. 
3. 

13. Intended Learning Outcomes (ILOs), and teaching, learning and assessment methods of course: 

Learning outcome 

A. Knowledge and Understanding  
A1  
A2.                    
A3. 

B. Subject-specific (Intellectual) Skills : 
B1.   
B2.                    
B3. 

C. Professional and Practical Skills: 
C1.   
C2.                   
C3.  

D. General/Transferable Skills:  
D1.   
D2.                   
D3.  

E. Attitude: 
E1.   
E2.                    
E3.               

 

 

  

 
University of Tripoli 

Office for Quality & Performance Assessment 

Template (2-A) for Course specification 
This is for use as an electronic template; expand the entries, columns and rows as required 

General Information: 
Faculty/ Department/Programme offering the course:  

  Course Title:   
Programme(s) on which the course is given: 

(undergrad, grad, introductory, advanced,..): 
(core, elective, supporting ,general,..): 

Total credit points (credit hours/week): 

courses: 

Date of specification approval by Department Council: 

Seminars Tutorials   Lectures 

Private study Fieldwork   Practical 

Information: 
Course aims/objectives: 

Intended Learning Outcomes (ILOs), and teaching, learning and assessment methods of course: 

Teaching & learning methods Student assessment methods

  

Skills :    

    

  

  

 

This is for use as an electronic template; expand the entries, columns and rows as required  

 

  

  
  
  

  

  
  
  
  

 

 
Total 
hours 

  

 Private study 

Intended Learning Outcomes (ILOs), and teaching, learning and assessment methods of course:   

Student assessment methods 



 

14. Course contents & Schedule:  

Educational activities/week 
ILO`s to be 
developed 

Topics 
Week 

No Total 
hours 

Private 
study 

Pract. Tut. Lect. 

               1 
               2 
               …. 

              ….. 
 

15. Assessment Arrangements 

Percentage of total mark  
Weight of 

assessment  
Length  

Due date 
(week)  

Assessment 
task/type  

No.  

     1. 
     2. 
     …. 

100%  100 marks Total 
 

16. Course references: 

Year of publication Publisher Reference Title/ details  Reference 

     Text Books 
     Recommended books 

     Course notes 

     e-materials/soft wares 

     web sites/ Periodicals 
      Other resources: 

   
17. Resources & facilities  required : 

Quantity needed   Resource Item Quantity needed  Resource Item 
   Air conditioning   PC Computers /IT Facilities 
  Lab. Equipment (attach list)   Data display 

  Lab. instruments (attach list)   Smart screen 

    Other resources specify   Blackboard 
 

18. Course Evaluation and Improvement 
Due date   Evaluation Mechanism Evaluation task 

 Questioner /survey Student feedback 

 Course team meeting/peer review Course review 

 External evaluator External evaluation 
  

19. Additional information relevant to the course 

Arrangement/ Advice Resource Item 

   Attendance requirements & absence consequences 
  Examination procedures and marking criteria/ scheme 

  Special consideration in the event of illness or 
misadventure 

  Assignment Submission mechanism 
  Academic Honesty and Plagiarism 

  
We verify that all the information required to deliver this course is contained in the above specification and 

will be implemented.  

Date …..…..  Signature   …..……… Name………..………….... Course Coordinator 1 

Date …….... Signature   ………...… Name…………………….. Head of Department of………….. 2 

 



 � �

 .�ذا�النموذج��معد�ليعبأ�إلك��ونيا�فقط�و�مكن�التحكم����املساحة�وعرض��عمدة�حسب�ا��اجة

  .اذكر�اسم�ال�لية�و�القسم�و�ال��نامج�التا�ع��لھ�املقرر 

  .  مقدمة����علم�ا��اسوب

  .اكتب�أسماء�ال��امج�و��قسام�وال�ليات�ال���يدرس�ل�ا��ذا�املقرر 

� �تم�يدي �كونھ �حيث �من �املقرر �مستوى �أو��(ب�ن �)سنة �مبتدئ سنة�(،

 .  ا��)/ سنة�را�عة(،�متقدم�

 . أساسيا�أم�داعما�أم�عاما/ اذكر�ما�إن��ان�املقرر�إلزاميا�أم�اختيار�ا،

� �بالوحدة ��سبوعية �املقرر �وحدات �الوحدة������- اذكر�عدد �وتحسب ساعة

ع���أساس�أن��ل�وحدة�ت�ا���ساعة�تدر�س�نظر�ة�أو�ساعت�ن�مناقشة�أو�

 .ثالث�ساعات�من�التطبيق�العم��

�املقررات �ذلك �و�شمل �املقرر �دراسة �تتطل��ا �و�م�ارات �معارف �اذكر�أي

 .السابقة�واملصاحبة�و�أي�تدر�بات�عملية

�للمقرر� �رسميا �املعتمدة �و�متحانات �الشرح �لغة اذكر

�املقرر  �ع�� �املشرف �ال��ص �اسم �من�:  دون �تدر�سھ �يتم �املقرر ��ان إذا

� �فاذكر �م�سق �ولد��م �التدر�س ��يئة �أعضاء �من �مجموعة اسم�قبل

  .امل�سق�وجميع�أعضاء�املجموعة

  دون�تار�خ�موافقة�مجلس�القسم�رسميا�ع����ذا�التوصيف

 
   حلقات�دراسية

الساعات�

 ال�لية
 

  مذاكرة�مستقلة

لطالب�دراسة��ذا�املقرر،�و���مدى�ا

  .   ا�ساق��أ�داف�املقرر�مع�أ�داف�ال��نامج�ومع�الطرق�املختارة����تدر�س�املقرر�و�علمھ�وتقييمھ

أن��عرفھ�و�ف�مھ�و�كون�قادرا�ع���فعلھ�أو�تطبيقھ�بان��اء�ف��ة�

التعلم�بداللة�محتوى�بان��اء�ف��ة�التعلم�،�و�ي�ب���وصف�مخرجات�

و����ذا�ا��زء�ي�ب���ع���مشرف�). امل�ارات�و�تجا�ات

أن�يحققو�ا�بان��اء�دراسة�املقرر�وذلك�بداللة��لمات�تصف�سلوك�

  

  
اط   

   ادة و اداء

�����������������1��� ���������������������������� 

�ذا�النموذج��معد�ليعبأ�إلك��ونيا�فقط�و�مكن�التحكم����املساحة�وعرض��عمدة�حسب�ا��اجة

: 

اذكر�اسم�ال�لية�و�القسم�و�ال��نامج�التا�ع��لھ�املقرر   :املقرر �لھ�التا�ع

مقدمة����علم�ا��اسوب: مثال� واسم�املقرر   

اكتب�أسماء�ال��امج�و��قسام�وال�ليات�ال���يدرس�ل�ا��ذا�املقرر   :ال�ليات�ال���يدرس�ل�ا�املقرر 

� �تم�يدي �كونھ �حيث �من �املقرر �مستوى ب�ن

،�متقدم�)سنة�ثالثة(،متوسط�) ثانية

اذكر�ما�إن��ان�املقرر�إلزاميا�أم�اختيار�ا،

  ):أسبوع/ ساعة�-بالوحدة

� �بالوحدة ��سبوعية �املقرر �وحدات اذكر�عدد

ع���أساس�أن��ل�وحدة�ت�ا���ساعة�تدر�س�نظر�ة�أو�ساعت�ن�مناقشة�أو�

ثالث�ساعات�من�التطبيق�العم��

  :املتطلبات�السابقة�واملصاحبة�للمقرر 
�املقررات �ذلك �و�شمل �املقرر �دراسة �تتطل��ا �و�م�ارات �معارف اذكر�أي

السابقة�واملصاحبة�و�أي�تدر�بات�عملية

�للمقرر� �رسميا �املعتمدة �و�متحانات �الشرح �لغة اذكر

 ).ا��..إنجل��ي /عر�ي(

�املقرر  �ع�� �املشرف �ال��ص �اسم دون

� �فاذكر �م�سق �ولد��م �التدر�س ��يئة �أعضاء �من �مجموعة قبل

امل�سق�وجميع�أعضاء�املجموعة

دون�تار�خ�موافقة�مجلس�القسم�رسميا�ع����ذا�التوصيف  : تار�خ�إجازة�التوصيف�من�مجلس�القسم

حلقات�دراسية   تطبيق/ مناقشة  محاضرات

مذاكرة�مستقلة  عمل�ميدا�ي  عم��

  ت: 

لطالب�دراسة��ذا�املقرر،�و���مدى�ااذكر���داف�ال���تر�د�أن�تحقق�ا�من�خالل�تدر�سك�ل�ذا�املقرر،�ب�ن�ملاذا�يتوجب�ع���

ا�ساق��أ�داف�املقرر�مع�أ�داف�ال��نامج�ومع�الطرق�املختارة����تدر�س�املقرر�و�علمھ�وتقييمھ

 :املس��دفة�للمقرر�وطرق�التدر�س�والتعلم�والتقييم

أن��عرفھ�و�ف�مھ�و�كون�قادرا�ع���فعلھ�أو�تطبيقھ�بان��اء�ف��ة��للمتعلموصف�ملا�يمكن��:بمخرجات�التعلم�املس��دفة

بان��اء�ف��ة�التعلم�،�و�ي�ب���وصف�مخرجات��للمتعلم�نالتعلم،�و���النتائج�أو�السلوك�املنتظر�حدوثھ��

امل�ارات�و�تجا�ات(وتطبيق�ا�) املعرفة�والف�م(من�املعلومات�املراد�إدراك�ا�و�اس�يعا��ا�

أن�يحققو�ا�بان��اء�دراسة�املقرر�وذلك�بداللة��لمات�تصف�سلوك��طالب�املقرر املقرر�أن�يحدد�بوضوح��شياء�ال���ير�د�من�

  

 

�ذا�النموذج��معد�ليعبأ�إلك��ونيا�فقط�و�مكن�التحكم����املساحة�وعرض��عمدة�حسب�ا��اجة

:ت   . ت

التا�ع ال��نامج/ القسم�/ ال�لية� .20

  CS100"" مثال :  رمز�املقرر  .21

ال�ليات�ال���يدرس�ل�ا�املقرر / �قسام/ال��امج� .22

  :مستوى�املقرر  .23

  :نوع�املقرر  .24

بالوحدة(الرصيد�الك���للمقرر� .25

املتطلبات�السابقة�واملصاحبة�للمقرر  .26

  :لغة�تدر�س�املقرر  .27

  :م�سق�املقرر  .28

تار�خ�إجازة�التوصيف�من�مجلس�القسم .29
 

حمل�الطالب��سبو��� .30

أنظر�ا��زء�بالساعات��

14  

ت    . ث

 :أ�داف�املقرر  .31

اذكر���داف�ال���تر�د�أن�تحقق�ا�من�خالل�تدر�سك�ل�ذا�املقرر،�ب�ن�ملاذا�يتوجب�ع���

ا�ساق��أ�داف�املقرر�مع�أ�داف�ال��نامج�ومع�الطرق�املختارة����تدر�س�املقرر�و�علمھ�وتقييمھ

املس��دفة�للمقرر�وطرق�التدر�س�والتعلم�والتقييممخرجات�التعلم� .32

بمخرجات�التعلم�املس��دفةيقصد�

التعلم،�و���النتائج�أو�السلوك�املنتظر�حدوثھ��

من�املعلومات�املراد�إدراك�ا�و�اس�يعا��ا�

املقرر�أن�يحدد�بوضوح��شياء�ال���ير�د�من�

  : ب�أنفس�م�كأن�يقول الطال 



 

  :بان��اء�املقرر�سيكون�الطالب�قادر�ن�ع���أن�

 ................................�ستقصوا .1

 ................... يطبقوا�النظر�ة��� .2

 ......................................يجروا .3

     .......من�خالل�مشروع�جما���يركز�ع���..........بان��اء��ذا�املقرر�سيكون�الطالب�قادرا�ع���تنمية�املعرفة�وامل�ارات����مجال��:مثال

  طرق�تقييم�الطالب

�املراد� ��س��اتيجيات دون

�اك�ساب� �من �للتأكد استخدام�ا

 الطالب�ملخرجات�التعلم�املس��دفة

� �التحر�ر�ة والشفو�ة��االمتحانات

�والورقات� �واملقاالت والتقار�ر

  .ا��....و�البحثية

  طرق�التدر�س�والتعلم�

�والتعلم� �التدر�س �اس��اتيجيات دون

�املقرر� ��� �استخدام�ا املراد

�العملية� �والتدر�بات �املحاضرات

�وحل� �املناقشة �وحصص وامليدانية

�الدراسية �وا��لقات   التمار�ن

�عن� �البحث �و �املناقشات وحلقات

�و���املصا �املكتبة ��� �واملعلومات در

 . ا��....و��شبكة�املعلومات

  مخرج�التعلم�

  

  13سبق��عر�فھ����ا��زء�

    

  

مثال��متحانات�التحر�ر�ة�

  والشفو�ة

   

  

مثال�املحاضرات�وا��لقات�

  الدراسية�والواجبات�

�والف�م  . ت �اس�يعاب� يقصد :املعرفة باملعرفة

�للتعلم �ن�يجة �املعرفة. املعلومات �و�شمل

�التطبيقات� �و �النظر�ات �و �املبادئ �و ا��قائق

�الدراسة �أو �العمل �بمجاالت و�مكن�. املتعلقة

�ومعرفة� �نظر�ة �معرفة �إ�� �املعرفة تقسيم

             .حقيقية

مثال��متحانات�التحر�ر�ة�

 مشروع�تطبيقي،�والشفو�ة

مثال�حصص�املناقشة�والتمار�ن�

  والواجبات�

�الذ�نية  . ث �ع���تطبيق�: امل�ارة :امل�ارات �القدرة ��

�وحل� ��عمال �أداء ��� �واستخدام�ا املعرفة

�م�ارات�. املسائل �إ�� �امل�ارات �تص�يف و�مكن

� �املنطقي�(إدراكية �التفك�� �استخدام �شمل

  وم�ارات�عملية�) وا��د����و��بدا��

أداء�امل�ارة�����مواقف�

 مشروع�تخرج،، عملية

   

مثال�التدر�ب�العم���و�امليدا�ي�

 والدراسة�ا��قلية

�والعملية  . ح �امل�نية �عملية��:امل�ارات �م�ارات أو

�الطرق�( �واستخدام �اليدو�ة �ال��اعة �شمل

�واملعدات �و�دوات �تصميم�.)واملواد وم��ا

�البحث� �م�ارات �البيانات، �تحليل التجارب،

  .ا��...العلمي،

عروض،�مقاالت،�ورقات�بحثية،�

 .ا��.......تخرج،مشار�ع�

  

التدر�ب�العم��،�مشروع�جما��،�

مشروع�تخرج،�تدر�ب�ميدا�ي،�

  .ا��.....عروض����حلقات�دراسية�

�  . ذ �العامة �يتم� ):املنتقلة(امل�ارات �ال�� �امل�ارات ��

���� �واستخدام�ا �ا����ة �خالل �من تطو�ر�ا

�الوظيفة �أو �العمل �امل�ارات�.مجاالت ��ذه من

� �والعمل �التواصل �التخطيط،�م�ارات ا��ما��،

�ع��� �القدرة �املعلومات، �تقنية استخدام

�املستقل،�� �التفك�� �والتنظيم، التفاوض

        .ا��...والتعامل��جتما���و

 :  محتو�ات�املقرر�وجدول�تنفيذه .33



 

�بأكملھ �الدرا��� �الفصل �خالل �املقرر �تنفيذ �خطة �ا��زء ��ذا �املس��دف�. يمثل �التعلم �ومخرجات ��غطي��ا �املراد �املوضوعات دون

�أسبوعيا �املخرجات ��ذه �لتحقيق ���ا �القيام �املراد �التعليمية �باأل�شطة �أسبو�� �وتوز�ع �خالل�ا �من �الوقت�. تحقيق�ا �متوسط حدد

و�شمل�ذلك�املذاكرة����املكتبة،����الب�ت،�البحث�)  مذاكرة�مستقلة(���علم�املقرر��ش�ل�مستقل�املتوقع�من�الطالب�أن�يصرفوه�ع�

�ذا�ا��زء�م�م�ألنھ�ي�بھ�املحاضر�إ���ضرورة�ضبط�حمل�الطالب�بما�ال�يؤثر�ع���دراستھ����املقررات�. إ��......���تقنية�املعلومات،�

  : ومثال. �خرى 

  �سبوع

    
  )املفردات(املوضوعات�

املراد�. م.ت.م

  تحقيق�ا

 )بالساعات(أسبوع�/ ��شطة�التعليمية

  محاضرات
مناقشة

  تطبيق/ 
  عم��

مذاكرة�

  مستقلة

الساعات�

 ال�لية

1  
التطور�التار����ل��اسوب،،�مكونات�

  ا��...ا��اسوب،
   6      3  ال����  ال���    3    ،3،�ب1أ���

2                

3                

              حسب�ا��اجةأضف�صفوفا�أخرى�  4

 :ترت�بات�التقييم .34

�التعلم �ملخرجات �تحقيق�م �من �للتأكد �الطالب �تقييم ��� �املتبعة ��جراءات �نوع�. ب�ن �ذلك و�شمل

 .�متحانات�وموعد�إجرا��ا�و�الزمن�املحدد�ل�ل�م��ا�و�سبة�الدرجة�املخصصة�إ���الدرجة�ال�لية

 نوع�التقييم/ وسيلة� ت
موعد�التقييم�

 )�سبوع(

مدة�

 التقييم

وزن�

 التقييم

ال�سبة�من�الدرجة�

  ال�لية

1 
مثال�اختبار�تحر�ري�من�نمط��ختيار�املتعدد�

 ) دوري(تقييم�مستمر�بنا�ي�) / كتاب�مغلق(
 %20 درجة�20 ساعة  �4سبوع�

  
/ مثال�اختبار�شف���أو��سليم�تقر�ر�أو�عرض�

  )دوري( تقييم�مستمر�بنا�ي(
  %10  درجة�10  ساعة  �7سبوع�

2 
مثال�اختبار�تحر�ري�من�نمط��سئلة�املغلقة�

 ) تقييم�دوري) /(كتاب�مفتوح(
 %20 درجات�20 ساعة��� �16سبوع�

 

مثال�امتحان���ا�ي،�مز�ج�من��ختيار�املتعدد�

تقييم�/ (و�سئلة�املفتوحة�من�نمط�كتاب�مغلق

 )��ا�ي

 %50 درجة�50 ساعتان �16سبوع�

  %100 درجة100 املجموع�الك��

 :مراجع�املقرر � .35

 تار�خ�ال�شر  الناشر   املوقع/  عنوان��املصدر�مشتمال�اسم�املؤلف� املرجع

  كتب�مرجعية
 ا��طيب / "العروض�والقوا�� عل�� �� الوا��:" مثال

 .الت��يزي 

/ دار�املعارف 

  القا�رة
 2001  

     : مثال  كتب�داعمة

     موجود����مبيعات�ا��امعة�أو�موقع�ا��امعة�  مذكرات�املقرر 

       برمجيات/ مواد��إلك��ونية

       دور�ات/مواقع�إلك��ونية

       أخرى�أذكر�ا

 : �م�انات�وال�س�يالت�املطلو�ة�لتنفيذ�املقرر�مثل� .36



 

إذا��انت��ناك�متطلبات�ذات�طبيعة�خاصة��األج�زة�املعملية�. دون��م�انيات�املطلو�ة�لتنفيذ�املقرر�مستعينا�با��دول�املب�ن�أذناه

�ا��دول� ��� �لذلك ��شارة �ضرورة �مع �التوصيف ��ذا �مع �يرفق �خاص �م��ق ��� �املتطلبات ��ذه �أورد � �كب��ة، �املتطلبات �أعداد أو�أن

يقصد�با��واس�ب�الواردة����ا��دول�.يمكنك�إضافة�أي�بيانات�أخرى�لم�يتم�ذكر�ا����ا��دول (...)). ��ق�رقم�انظر�إ���امل(�عبارة�

�املعملية ��ج�زة �شأن �شأ��ا �خاص �م��ق ��� �فتورد �ا��اسوب �معمل �حواس�ب �أما �املقرر �تدر�س ��� �استخدام�ا �املراد �تلك .  أذناه

 :ومثال
  الكمية�املطلو�ة  البيان  الكمية�املطلو�ة  البيان

  حواس�ب���صية
ج�از�حاسوب�واحد���

  (.. ......)مواصفاتھ�
  مكيف�واحد�مناسب�للغرفة�  مكيفات

  1أنظر�م��ق���  )ترفق�قائمة(معملية�) أدوات(معدات�  1  عارضة�بيانات

  2أنظر�م��ق���  )ترفق�قائمة(أج�زة�مخت��ات� 1    سبورات�ذكية

  (................)  أخرى،�حدد�ا ال����  سبورات�عادية�

 :طرق�تقو�م�املقرر�وتحس�نھ .37

. ر ب�ن��س��اتيجيات�املتبعة����تقو�م�املقرر�وم��ا�تقو�م�الطالب�و�ستعانة�بآراء�و�عليقات�الزمالء�بالقسم�إضافة�لتقو�م���نة�املقر 

ب�ن�ع���وجھ�الدقة�مواعيد��سليم�واستالم�است�يان�تقو�م�. اذكر�أي�اس��اتيجيات�أخرى�لتقو�م�املقرر�من�قبل�مقيم�ن�خارجي�ن

  .   الطالب�املقرر�من�قبل

  موعد�التقو�م  وسيلة�التقو�م  إس��اتيجية�التقو�م

التغذية�الراجعة�من�

  الطالب
  (...)و�تم��ستالم�����سبوع�(..)  يتم��سليم��ست�يان�للطالب�����سبوع�  است�يان�املقرر 

مراجعة�املقرر�من�قبل�

  الزمالء/ ��نة�املقرر 

تقو�م�/ اجتماع���نة�املقرر 

  بالقسمالزمالء�
  ..وموعد�مراجعة�املقرر�من�قبل�الزميل�يوم..: موعد�اجتماع���نة�املقرر�يوم�

  .................اذكر�موعد�تقو�م�املقرر�من�املقوم�ا��ار���إن�توفر  مقوم�ا��ار��  التقو�م�ا��ار��

 :معلومات�إضافية�متعلقة�باملقرر  .38

املعلومات� )يقت�س�من�أو��شار�إ���اللوائح�املنظمة����حال�وجود�ا(التفاصيل��   

متطلبات�ا��ضور�

  .وعواقب�الغياب
  . اذكر�إجراءات�حضور�املقرر�كبطاقة�الطالب�مثال�وا��د�املسموح�بھ�من�الغياب،�وحدد�عواقب�الغياب

إجراءات��متحانات�

  .ومعاي���الت��يح

�ا��اسبة�وال�اتف�النقال�و�عض��وراق� اذكر�أي�إجراءات�خاصة�بامتحانات�املقرر��السماح�باستعمال��لة

�أو�ا��اصة�...و �العامة �و�متحانات �الدراسة �كالئحة �املقرر �امتحان �ل�ا �يخضع �ال�� �اللوائح ��� �ما �و��ن إ��،

�أو�ال�لية ��سئلة. با��امعة �ت��يح ��� �املعاي���املستخدمة �و�� ��جابة�� �عند �الطالب �من ��و�املتوقع وما

�ال�املة �الدرجة �ع�� �سيعتمد�ع���.(ل��صول �أم�أنھ �ال��ا�ي �ع���الناتج �سيعتمد �الت��يح ��ان �إن �ما مثال�ب�ن

  ).  ا��طوات

التعامل�مع�ظروف�املرض�

  .أو�الغياب�امل��ر

ب�ن�كيفية�معاملة�الطالب����حال�الغياب�املشروع��املرض�وما����حكمھ��عن�حضور�املحاضرات�أو��متحانات�

. حدد�ما�الذي�ي�ب���ع���الطالب�أن�يقوم�بھ�من�أجل�النظر����حالتھ. إ��.....أو�التأخر�����سليم�الواجبات�أو�

مور�مع�ضرورة�تحديد�امل�ان�الذي�يمكن�للطالب�أن�يمكن��كتفاء�باإلشارة�إ���اللوائح�ال���تنظم��ل��ذه�� 

  . يطلع�فيھ�ع����ذه�اللوائح��املوقع��لك��و�ي�ل��امعة

  .آلية��سليم�الواجبات
ب�ن�.ب�ن��لية�ال���يمكن�للطالب�أن��سلموا�ف��ا�واجبا��م�سواء��ش�ل�������أو�عن�طر�ق�ال��يد��لك��و�ي

  .  ���املسموح�بھ�ل�سليم�الواجباتأماكن�ومواعيد�ال�سليم�والسقف�الزم

  . أشر�للوائح�إن��انت�موجودة�وحدد�م�ا��ا. ب�ن�الكيفية�ال���س�تم���ا�التعامل�مع�ان��اك��مانة�العلمية�والغش  .�مانة�العلمية�والغش
  

  .  نقيد�بأن��افة�املعلومات�املطلو�ة�لتنفيذ�املقرر�موجودة������ذا�التوصيف�وأنھ�س�تم�تنفيذ�ا

�������������     التار�خ    التوقيع  :�سم��

�������������     التار�خ    التوقيع  :�سم��



������������������ � �

  و عرض الصفوف واألعمدة حسب الحاجة

/                       /  

    تار�خ����ال��اية  

    الك��    تمار�ن�

  

   %    

  %    

   %    
   %    

       %    
    %    

  :   تحديد��سباب�ال���منعت���تقديرات��الطالب�من�إظ�ار�التوز�ع�الطبي���أو��التماثل

  أسم�املحاضر  الساعات�املق��حة

    
    
    
    
    

  :   ���ا��انة�املناسبة�أدناه�)    (  نأمل�تقدير���سبة�املواضيع�ال���تم�تدر�س�ا�من�إجما���املوضوعات�املقررة��للمقرر�بوضع��عالمة�

    :وعدد��سابيع�ال���تم�تدر�س�ا��و

 

اط   

   ادة و اداء

��������2� �����������������������������������������

و عرض الصفوف واألعمدة حسب الحاجة فقط ويمكن التحكم في مساحة الفراغاتلكتروني هذا النموذج معد لالستخدام اإل

  

/                       /                          :ال��نامج�التا�ع�لھ�املقرر 

    :اسم�املقرر   

    :ال��امج���ال���يدرس���ا��ذا�املقرر 

  

      تار�خ�البداية�  :السنة/ ����ذا�الفصل�مواعيد�بدء�و��اية��تدر�س�املقرر 

�    عم��    محاضرات  ):  ساعة�- بالوحدة

  :  أسماء�املحاضر�ن�املشارك�ن����تصميم�املقرر�و�تنفيذه
4.  
5.  
6.  

 ت إ  

    العدد

    العدد

    العدد  :             عدد�الطالب�الذين��أتموا�حضور��املقرر 

    العدد    النا��ون 
    العدد  الراسبون����

  العدد  جيد�جدا    %       العدد
  العدد  مقبول     %       العدد

تحديد��سباب�ال���منعت���تقديرات��الطالب�من�إظ�ار�التوز�ع�الطبي���أو��التماثل)  و�إن�انطبق

  :ال���تم��غطي��ا�خالل�املقرر مخرجات�التعلم�املس��دفة��

الساعات��  مخرجات�التعلم�املس��دفة��ال���تم�تدر�س�ا�فعال
  التدر�سية

  
  
  
  
  

نأمل�تقدير���سبة�املواضيع�ال���تم�تدر�س�ا�من�إجما���املوضوعات�املقررة��للمقرر�بوضع��عالمة�

وعدد��سابيع�ال���تم�تدر�س�ا��و    % 75أقل�من�    % 

  :من�املواضيع�املقررة�بالتفصيلنأمل�ذكر���سباب�ال���أدت�إ���عدم�تدر�س�أي�

 

هذا النموذج معد لالستخدام اإل: مالحظة

  ت   - أ

ال��نامج�التا�ع�لھ�املقرر / القسم�/ ال�لية� .1

  :رمز�املقرر  .2

ال��امج���ال���يدرس���ا��ذا�املقرر  .3

  :مستوى�املقرر  .4

مواعيد�بدء�و��اية��تدر�س�املقرر  .5

بالوحدة(وحدات��املقرر�� .6

أسماء�املحاضر�ن�املشارك�ن����تصميم�املقرر�و�تنفيذه .7
1.  
2.  
3.  

ت إ    -  ب

  :عدد�الطالب�امل��ل�ن��باملقرر 

  :عدد�الطالب�ا��اضر�ن��للمقرر 

عدد�الطالب�الذين��أتموا�حضور��املقرر 

  النتائج�����
  

  تقديرات�الطالب
  ن و النا��

ممتاز������
جيد������

و�إن�انطبق(نأمل��التعليق�ع����أداء�الطالب��

   
   

 -    ت  

  تدر�س�املقرر  .1

مخرجات�التعلم�املس��دفة��/نأمل��تدو�ن��جميع�املواضيع�1.1

مخرجات�التعلم�املس��دفة��ال���تم�تدر�س�ا�فعال/املواضيع�

  
  
  
  
  

نأمل�تقدير���سبة�املواضيع�ال���تم�تدر�س�ا�من�إجما���املوضوعات�املقررة��للمقرر�بوضع��عالمة��2.1

 90 -75    %90أك���من�
  

نأمل�ذكر���سباب�ال���أدت�إ���عدم�تدر�س�أي���3.1

1.   

2.   

3.   



 

  :بالتفصيل) إن�وجدت�( نأمل�ذكر���سباب�ال���أدت�إ���تدر�س�أي��مواضيع�غ���مقررة��4.1

1.   

2.   

3.   

  

  :أمام��ا��انة�املناسبة�)  (  نأمل�تحديد�طرق�التدر�س�والتعلم�ال����استخدمت��خالل�تنفيذ���املقرر��بوضع��عالمة� 5.1

    ميدا�ي تدر�ب�    حلقات�دراسية    مناقشة�وتمار�ن    عم��تدر�ب�    محاضرات

    غ���ا�اذكر�ا    دراسة�حقلية    دراسة�حالة    �شاط�صفي    ورش�عمل

  ���مساعدة�الطالب�ع���تحقيق�مخرجات�التعلم�املس��دفة؟  غ���فعالة  فعالة  و�ل��انت��ذه�الطرق��

  تقييم�الطالب .2

  :تقييم��منجزات��الطالب�وأي�من��ذه�الطرق��ان�فعاالنأمل�تحديد��الطرق��ال���استخدمت�������1.2

  غ���فعالة/ فعالة�  املخصصة��من�املجموع�الك��% ال�سبة���  التكرار  طر�قة�التقييم

        امتحان�تحر�ري 

        امتحان�شف��

        مقاالت/تقار�ر�عملية

        صفية/واجبات�م��لية

        )اذكر�ا( طرق�أخرى�

  %100  املجموع

 

  :نأمل��ذكر�أسماء�أعضاء���نة��امتحانات�املقرر�� 2.2

 1 .  

2 .  

3 .  

4 .  

  :نأمل��ذكر�مواعيد�اجتماعات���نة�امتحانات�املقرر� 3.1

1 .  

2 .  

3 .  

4 .  

  كفاية�املوارد�والتج���ات .3

���ا��انة�املناسبة�من�ا��دول��نأمل�تقييم�مدى�وفرة��املوارد�املطلو�ة�لتعلم�املقرر�وفقا�ملا�ورد����توصيف�املقرر،�وذلك�بوضع�العالمة���1.3

 :التا��

  درجة�الكفاية
الطاقم�
 ��اديمي

الطاقم�غ���
 ��اديمي

تج���ات�
 التدر�س

 املكتبة
املخت��ات�والتطبيق�

 العلمي
تقنية��

 املعلومات
�افية�تماما�ومطابقة�

  للغرض
        

�افية�إ���حد�ما�و�
بـحاجة�لبعض�

  التحس�نات
       

غ����افية�و�ـحاجة�إ���
        تحس�نات�عاجلة

  

  :الرجاء�مناقشة��مدى�تأث����وفرة�مصادر�التعلم�و�جود��ا��ع���تنفيذ�املقرر�����2.3
   
   

  :است�نائية�أو�طرق�مبتكرة�أو�ممارسات�جيدة��تم�تحقيق�ا�خالل�املقرر نأمل��إبراز�أي�نجاحات���3.3
   
   

 



 

  :نأمل�ذكر�أي�نواقص����املوارد�بالتفصيل��4.3
   
   

  :املصاعب��التنظيمية�للمقرر  .4

املعلومات،�توفر�مصادر�نأمل�ذكر��املصاعب��التنظيمية�ال���واج�ت��تنفيذ�املقرر�كأعداد�الطالب،�ا��دول�الدرا���،�حضور�الطالب،�توفر��1.4

  :إ����ومدى�تأث���ا�ع����علم�الطالب................التعلم�املستقل،
   
   

  ):الرجاء�إرفاق�����من��ست�يانات(تقو�م�الطالب�للمقرر� .5

  :من�الطالب) الراجعة( رتداديةنأمل��ت��يص�التغذية�� �1.5
   
   

  :تحتاج�ا�ملعا��ة�أذكر�أي�انتقادات�تمت�معا����ا�أو�أ��ا��2.5
   
   

  : حدد�كيف�استجاب�فر�ق�املقرر�للقضايا�املثارة�من�قبل�الطالب���3.5
   
   

  ) :الرجاء�إرفاق�����من�فقرات��تقار�ر�املقّيم�ن�ا��ارجي�ن��املتعلقة���ذا�املقرر (التقو�م�ا��ار����للمقرر� .6

  :املقّيم�ن�ا��ارجي�ن) �عليقات(نأمل�ت��يص�مالحظات�1.6
   
   

  :    حدد�كيف�استجاب�فر�ق�املقرر�للقضايا�املثارة�من�قبل�املقيم�ن�ا��ارجي�ن�2.6
   
   

  تحس�ن�املقرر   .7

  :  ما���م��التقدم�ا��اصل������جراءات�ال���تم��تحديد�ا�����خطة�املقرر�التنفيذية��للعام�املا�����1.7

ال��ص�  �جراء�املطلوب 
موعد��ن��اء�  تار�خ�البدء   املسؤول

  أسباب�عدم��تمام   )ال/�عم�(تم� املأمول�

1             

2        

3        
 

  : 20_20_) حدد�التار�خ(ما����ا��طة�التنفيذية��املق��حة�للعام�املقبل��2.7

ال��ص��  �جراء�املطلوب 
موعد��ن��اء�   تار�خ�البدء   املسؤول

 املأمول 
املصادر��

 الت�لفة  املطلو�ة

1             

2        

3        
 

  نقر�ب��ة�جميع�البيانات�الواردة�����ذا�التقر�ر�و���ة��تحليل�آراء�الطالب�وآراء�املقيم�ن�ا��ارجي�ن�����

1  �����������   . التار�خ  . التوقيع�  . �سم��

2  �����������   . التار�خ  . التوقيع�  . �سم�

3  ����������������������������   . التار�خ  . التوقيع�  . �سم��

  

  

  



Office for Quality & Performance Assessment

Template 
N.B. This is for use as an electronic template; ex 

A. General Information 

1. Faculty/Department/Program

  2. Course code: 

3. Program(s) on which the course is given:

4. Level of the course: 

5. Start and end dates of course this semester/year:

6. Units of the course in (credit-hours)

7. Names of Lecturers contributing to the design and delivery
1. 
2. 
3. 

B. Statistical Information

No. of students starting the course

No. of students attending the course

No. of students completing the course

  
Results 

 

 
Grading of successful students 

 

Please comment on the students performance and give reasons for why, if any, the students grades 
do not conform to a normal distribution or are skewed.

   
  

 
C. Professional Information
1. Course Teaching  

1.1 Please List all topics and intended learning outcomes (ILO`s) covered in the course:

Topics/ ILO`s actually taught 

  

 

 

 

 

     1.2 Please estimate the percentage of topics taught from the 

 75-90 %  >90% 
 

1.3 Please give reasons in detail for not teaching any specified or planned topic  

  
University of Tripoli 

Office for Quality & Performance Assessment 

Template (2-B) for Annual/ Semester Course Report
This is for use as an electronic template; expand the entries, columns and ro

  
                                            
                   /                   

Faculty/Department/Program offering the course: 

  Course Title: 

 Program(s) on which the course is given: 

 
         Start on Start and end dates of course this semester/year: 

Tutorial Practical  Lectures hours): 

contributing to the design and delivery of the course 
4.  
5.  
6.  

 Statistical Information 

  No  the course 

%   No No. of students attending the course 

%   No No. of students completing the course 

%    No  Passed  

%    No Failed 

v. good   % No  Excellent 

Pass   % No Good 

Please comment on the students performance and give reasons for why, if any, the students grades 
do not conform to a normal distribution or are skewed. 

Professional Information 

Please List all topics and intended learning outcomes (ILO`s) covered in the course:

Hours scheduledHours taught 

   

  

  

  

  

1.2 Please estimate the percentage of topics taught from the content specified

and the total no. of weeks taught are:  < 75% 

easons in detail for not teaching any specified or planned topic

 

Course Report 
pand the entries, columns and rows as required

                                              /                
                   

   End on 

  Total   Tutorial 

 :  

 

  

 %

 %

 %

 %

 % No  good

 % No  

Please comment on the students performance and give reasons for why, if any, the students grades 

Please List all topics and intended learning outcomes (ILO`s) covered in the course: 

 Lecturer Hours scheduled 

  

 

 

 

 

content specified (check      ) ; 

   and the total no. of weeks taught are: 

 easons in detail for not teaching any specified or planned topic



 

1. 
2. 
3.  

1.4 Please give reasons in detail for teaching any non specified topics (if any) 
1. 
2. 
3. 

 
1.5 Please specify the Teaching and Learning methods used in delivering the course (check      : )  

  Field work  Seminars  Tutorial  Practical training/ Lab  Lectures 

  Others, 
specify 

 Field study  Case study  Class activity  Workshops  

in  helping students  to achieve the ILOs? ineffective effective 1.6 were these  methods 

2. Student assessment: 

2.1 Please specify the methods used to assess the students achievements, and which methods were effective? 

Effective/ ineffective Percentage of the total  Frequency  Assessment method  

       Written examination 

     Oral examination 

       Lab reports/ essays 

       Class work/ Home work/ Assignments 

       Other methods specify 

100 %  Total  
 

2.2 Please list the Members of Course Examination Committee : 
3. 
4. 

1. 
2.  

2.3 Please list the Dates of Meetings of Course Examination Committee :   
3.   
4.   

1.  
2.  

3. Adequacy of resources   
3.1 Please  evaluate the  adequacy of resource inputs in relation to the course specification using the 

following table (check      :)  

IT Facility 
Laboratories / 
Practical resources 

Library 
Teaching 
accommodation 

Non-academic 
staff 

Academic 
staff 

Adequacy 

      Totally adequate   fit for 
purpose 

      
Adequate to some 
extent, needs some 
improvement 

      
Inadequate,   urgent 
need for improvement 

 

3.2 Please discuss the effect of availability and quality of learning resources on the delivery of the course    :  

   
  

3.3 Please  highlight any exceptional success, innovation or good practice: 

   
  

  3.4 Please  give details of any inadequacies  

   
  



 

 

4. Course administrative constraints 

4.1 Please state any administrative difficulties encountered in the delivery of the course, for example number 

of students, timetables, student attendance, circulation of information, availability of resources for 

independent learning) 

   
  

5. Student evaluation of the course (Please attach copies of questioners):   
5.1 Please  summarize feedback from students: 

   
  

5.2 List any criticism that were or need to be addressed: 

   
  

5.3 Response of course team to issues raised by students:  
   
  

6. External evaluation of the course (Please attach sections of evaluator`s reports having a bearing 
on this course): 

6.1 Please  summarize comments from external evaluator(s): 
   
  

6.2 Response of course team, discussion of issues raised by external evaluator(s):  

   
  

7. Course enhancement:   

7.1 Progress on actions identified in the previous year`s action plan      

Reasons for non- completion 
Completed 

Yes/No 
Intended 

completion date 
Start 
date 

Person responsible 
Action required in order of 

priority 
 

     1 

     2 

     3 

 

7.2  Action plan for next academic year (give date) 20_20_ 

cost Resources required 
Intended 

completion date 
Start 
date 

Person responsible Action required in order of priority  

     1 

     2 

     3 

  

We verify that the above report and the analysis of students and external evaluators opinions are accurate 

Date: Signature : Name: Course coordinator: 1 

Date: Signature : Name: Head of department: 2 

Date: Signature  : Name: Head of quality & perform. Assess. Unit: 3 
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    :رمز�املقرر 

    :التخصص

  أن��  ذكر  :ا���س

نأمل�منكم��جابة�ع����ل�البنود�ب�ل�شفافية�. ��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�آرائكم�عن�املقررات�الدراسية�بقصد�تقو�م�ا�وتحس�ن�جود��ا
رأيك� لذي���عكسا���املر�ع�)  ( نأمل�وضع�عالمة�. 

�ع���أن�السؤال�ال�ينطبق�ع���حال���فقد�ي�ون�السؤال�متعلقا�باملعمل�
  .واملقرر�محل�السؤال�نظري�أو�أن�ي�ون�السؤال�عن�املعيد�وال�يوجد�معيد�للمقرر 

�أوافق
  �س�يا

  محايد
ال�أوافق�

  �س�يا
ال�أوافق��

  تماما
ال�

  ينطبق

        

        

        

        

          

          

          

          

        

        

        

        

        

        

        

        

          

          

          

          

          

          

�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
  

رمز�املقرر 

التخصص/القسم

    :العمر    :الفصل�الدرا���  5  

��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�آرائكم�عن�املقررات�الدراسية�بقصد�تقو�م�ا�وتحس�ن�جود��ا
�بأن�املعلومات�الواردة�����ذا��ست�يان�لن��ستخدم�إال����أغراض�التحس�ن�والتطو�ر

ً
. وموضوعية،�علما

�ع���أن�السؤال�ال�ينطبق�ع���حال���فقد�ي�ون�السؤال�متعلقا�باملعمل�: ال�ينطبق
واملقرر�محل�السؤال�نظري�أو�أن�ي�ون�السؤال�عن�املعيد�وال�يوجد�معيد�للمقرر 

  
  أوافق
  تماما

أوافق
�س�يا

التواصل��-�العمل�ا��ما��(أ�داف�املقرر�ركزت�ع���تنمية��عض�امل�ارات��امل�مة�
  ).ا��..التفك���الناقد�،�

    

      .لف�م�موضوعاتھاملقررات�املطلو�ة�لدراسة��ذا�املقرر�مناسبة�و�افية�

      .موضوعات�املقرر�م��ابطة�ومت�املة�مع��عض�ا�البعض

      ).ع����قل% 75(�سبة�املوضوعات�ال���أمكن��غطي��ا�من�املقرر�مقبولة�

    .  معلنة�منذ�بداية�الفصل) ا��.��داف،�طرق�التقييم،

   .مناسبة�وم��عة�ع���ا��ضور ) العملية

    .أي��غي������جدول�محاضرات�وامتحانات�املقرر�يتم��عالن�عنھ�مسبقا

    . يوجد�ا�تمام�بمتا�عة�حضور�الطالب�وغيا��م�عن�محاضرات�املقرر 

      .   أف�م�وأ���م�مع�ما��شرحھ�املحاضر��س�ولة�و�سر

      . طرق�تدر�س�املقرر����ع�ع����ستعالم�والتفك���بدل�ا��فظ�والتلق�ن

      .املحاضر����ع�الطالب�ع���املناقشة�واملشاركة����املحاضرات

      .املحاضر�يل��م�بالساعات�املكت�ية�ملساعدة�الطالب�ع���التعلم

      .تضمنت�طر�قة�تدر�س�املقرر�وسائل�إيضاح�وتقنيات�حديثة

      .ملم�بموضوعات�املقرر 

      .املعيد��ان�مل��ما�باملواعيد�املحددة�للدروس�العملية�والتطبيقية

      .املعيد�قدم�مساعدة�كب��ة�للطالب����كيفية�حل�التمار�ن

    .�ستعارة����داخل�ا��امعة/

    .الكتاب�امل�����حديث�ومناسب�لتحقيق�أ�داف�املقرر 

    .حصلت�ع���م��صات�مفيدة�ملحاضرات�املقرر 

    ).ا��. التكييف،�-�ضاءة�–ال��و�ة�-املساحة

    ).ا��.ج�از�عرض��-سبورة�(قاعات�الدراسة��مج�زة�بوسائل��يضاح�والتعلم�

    .تتوفر�معاي���السالمة�باملعمل�ا��اص�بتدر�س�املقرر 

 

      ����������������������������������������������������������������������
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    :اسم�املقرر 

    :ال�لية

  4  3  2  1  :السنة�الدراسية

��دف��ذا�النموذج�إ���استقراء�آرائكم�عن�املقررات�الدراسية�بقصد�تقو�م�ا�وتحس�ن�جود��ا  : طالبنا��عزاء
�بأن�املعلومات�الواردة�����ذا��ست�يان�لن��ستخدم�إال����أغراض�التحس�ن�والتطو�ر

ً
وموضوعية،�علما

    .وفقا���يارات�التقييم�املعروضة

  .ال�أوافق�وال�أعارض= محايــــد�
        

  محتوى�املقرر 

أ�داف�املقرر�ركزت�ع���تنمية��عض�امل�ارات��امل�مة� .1
التفك���الناقد�،��- حل�املشا�ل�–الشف���والتحر�ري�

املقررات�املطلو�ة�لدراسة��ذا�املقرر�مناسبة�و�افية� .2

موضوعات�املقرر�م��ابطة�ومت�املة�مع��عض�ا�البعض .3

�سبة�املوضوعات�ال���أمكن��غطي��ا�من�املقرر�مقبولة� .4

 تنظيم�املقرر 

��داف،�طرق�التقييم،(خطة�املقرر� .5

العملية/النظر�ة(املقرر�مواعيد�محاضرات� .6

أي��غي������جدول�محاضرات�وامتحانات�املقرر�يتم��عالن�عنھ�مسبقا .7

يوجد�ا�تمام�بمتا�عة�حضور�الطالب�وغيا��م�عن�محاضرات�املقرر  .8

  جودة�تدر�س�املقرر    

أف�م�وأ���م�مع�ما��شرحھ�املحاضر��س�ولة�و�سر .9

طرق�تدر�س�املقرر����ع�ع����ستعالم�والتفك���بدل�ا��فظ�والتلق�ن .10

املحاضر����ع�الطالب�ع���املناقشة�واملشاركة����املحاضرات .11

املحاضر�يل��م�بالساعات�املكت�ية�ملساعدة�الطالب�ع���التعلم .12

تضمنت�طر�قة�تدر�س�املقرر�وسائل�إيضاح�وتقنيات�حديثة .13

ملم�بموضوعات�املقرر ) املعيد(مساعد�املحاضر� .14

املعيد��ان�مل��ما�باملواعيد�املحددة�للدروس�العملية�والتطبيقية .15

املعيد�قدم�مساعدة�كب��ة�للطالب����كيفية�حل�التمار�ن .16

  املقرر مصادر��علم�

/الكتاب�امل�����للمقرر�متوفر�للشراء .17

الكتاب�امل�����حديث�ومناسب�لتحقيق�أ�داف�املقرر  .18

حصلت�ع���م��صات�مفيدة�ملحاضرات�املقرر  .19

املساحة(قاعات�الدراسة�مالئمة�للمقرر� .20

قاعات�الدراسة��مج�زة�بوسائل��يضاح�والتعلم� .21

تتوفر�معاي���السالمة�باملعمل�ا��اص�بتدر�س�املقرر  .22



 

              .توجد����املعمل�ا��اص�بتدر�س�املقرر�أج�زة�حديثة .23

              .توجد�صفحة�خاصة�باملقرر�ع���املوقع��لك��و�ي�للقسم�أو�ال�لية .24

              .سدت�احتياجا�ي�����ذا�املقرر ) دور�ات�ا���-كتب(خدمات�املكتبة�ومصادر�ا� .25

              .خدمات�التصو�ر�والقرطاسية�متوفرة�بأسعار�مناسبة .26

              .يمكن���الوصول�لشبكة�املعلومات�بداخل�ا��امعة�م���احتجت�لذلك .27

  فاعلية�التقييم�و�التغذية�الراجعة

              .�افية�لف�م�موضوعات�املقرر الواجبات�والتقار�ر� .28

              .امتحنت�دور�ا�أك���من�مرة�خالل�ف��ة�دراسة�املقرر  .29

              .الواجبات�و�متحانات�يتم�ت��يح�ا�ومناقشة�حلول�ا�خالل�الوقت�املحدد�ل�ا .30

              .ت��يح��متحانات�والواجبات�والتقار�ر�يتم�بطر�قة�نز��ة�ومنصفة .31

              .يتم�توضيح�ا�قبل��متحان) توز�ع�واح�ساب�الدرجات(معاي���الت��يح� .32

              .أوراق�أسئلة�امتحانات�املقرر�وا��ة�من�حيث�اللغة�والطباعة�و�خراج .33

              .امتحانات�املقرر�ساعدت�الطالب�ع���معرفة�مدى�اس�يعا��م�ملادة�املقرر  .34

              .امتحانات�املقرر�راعت�املستو�ات�املختلفة�للطالب .35

  التقييم�العام� 

  :املفضل� كنأمل�تقييمك�لآل�ي�بوضع�دائرة�ع���خيار 

  ضعيف  مقبول   جيد  جيد�جدا  ممتاز    :مدى�استفادتك�من�املقرر ما��

  ضعيف  مقبول   جيد  جيد�جدا  ممتاز    :مدى�استفادتك�من�املحاضرما�

  ضعيف  مقبول   جيد  جيد�جدا  ممتاز    :مدى�استفادتك�من�املعيدما�

     : )ين( كتابة�اسم�املحاضرالرجاء�

     :)ين(الرجاء�كتابة�اسم�املعيــــد�

  أسئلة�عامة

  :نأمل��جابة�ع����سئلة�التالية 

 ما�أ�م�املزايا�ال���ترا�ا�����ذا�املقرر؟ .2

1. . 

2.   

3.    

 ما�أ�م�السلبيات�ال���لم����بك������ذا�املقرر؟ .3

1.   

2.   

3.    

 كيف�يمكن�برأيك�تحس�ن�أو�تطو�ر��ذا�املقرر�؟ .4

1.   

2.   

 :أية�مق��حات�أو�مالحظات�أخرى�تود�إضاف��ا .3

1.   

2.    
  

  شكرا�ع����عاونك
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  فتحية�بن�عاشور�وفاطمة�زغدون�
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فتحية�بن�عاشور�وفاطمة�زغدون�.أحمد�سالم�ا��ازمي،�د. د: 

  مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة

   11/2010: اإلصدار األول

  11/2011: آخر تحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: إعداد�

  



 

1.  

يمثل��ذا��ست�يان�جزء�من�عملية�ضمان�ا��ودة����جامعة�طرابلس،�و��دف�إجرائھ�إ���تحقيق�

التعرف�ع���أراء�الطالب�عن�برامج�م�الدراسية�وا��دمات�املقدمة�ل�م�بطر�قة�: عدة�أ�داف�م��ا

علمية�ومن��ية،�تقو�م�ال��امج�التعليمية،�كشف�أوجھ�القصور�وأماكن�الضعف�والقوة����جوانب�

�ال��� �وتوف���املعلومات �واملساءلة �املسؤولية �لتحديد �آليات �تحس�ن ��� �املسا�مة �التعليمية، العملية

�ووا�� �عل�� ��ش�ل �خيار��م �تحديد �ع�� �املستقبلي�ن �الطالب �تمنح�.  �ساعد ��ست�يان �خالل فمن

��التدر� �التعليمية �للعملية �املختلفة �ا��وانب ��شأن �آرا��م �للتعب���عن �للطالب �والتقييم�الفرصة س

�رضا�م� �ملدى �إضافة � �والتطو�ر�ال�����، �ومصادر�التعلم ���ادي�� �والدعم �العكسية والتغذية

��ذا�التقر�ر�ن�ناول�نتائج��ست�يان�الذي�أجرى�ع���عينة�من�طلبة�.  العام�عن�برنامج�الدراسة ��

  . �2009لية�الطب�البيطري����الفضل�الدرا����الر�يع�

  

2.  ا أ  

1. � �عدد �بلغ ��ست�يان ��� �املشارك�ن ��38الطالب �م��م �وطالبة �و��17طالبا �و�13ذ�ور غ����8إناث

 .غ���معروف�ن) 11(بالسنة�ا��امسة�و�) 13(بالسنة�الرا�عة�و) 14(معروف�ن،�وم��م�

 .سنة�24متوسط�أعمار�الطالب�حوا��� .2

 %. �22سبة�الرضا�الك���للطالب�عن�جودة�برامج�م�الدراسية�بلغت� .3

�والتطو�ر�ال������ب�نما�أبرز�أبرز�ا� .4 ���ادي�� ����الدعم �الطالب �رضا �وانب�ال���القت��س�يا

�والتدر�س� �التعليمية، �الدعم �ووسائل �الدراسة �جدول ��� �الطالب �ع��ا �يرض �لم �ال�� ا��وانب

 . والتقو�م

 

3.  ا   

� �الطالب �آراء �استطالع �تم �تلك بواسطةلقد �عن �م��جمة ��� إس�بانة �الوط����املستخدمة �ستطالع

� �ب��يطانيا �الطلبة �،) 1(آلراء �� �حرصنا �وقد ��س�بانة ��ذه �إستخدام �املمارسات���التحل�ع�� بأفضل

�تجنب� �السؤال، �وضوح �ا��يادية، �املوضوعية، ��� �واملتمثلة �وتنفيذ�ا ��س�بانات �إعداد ��� ا��يدة

.  غراض�املعد�من�أجل�ا��ست�يانقيادة�املس�بان�إ���إجابة�محددة،�أو�استخدام�أسئلة�ال�تخدم�� 

و�عد�.  وقد�رأينا�ألسباب�تتعلق�بالن���وا����ة�أن�نحصر��ذا��ست�يان����طالب�السنوات�ال��ائية

� �برنامج �طر�ق �عن �وتحليل�ا �البيانات �تص�يف �تم �الطالب �قبل �من �املعبئة ��س�بانات . SSPSتجميع

  .�ا����استطالع�أراء�الطالبيب�ن��س�بانة�ال���تم�استخدام) 1(امل��ق�رقم�

  

 م ان  .4

                              المفتاح 

1. را 

 محاید أعارض أوافق



 

                              األساتذة ماهرون في توضیح الدروس والمحاضرات

 

                          األساتذة جعلوا التخصص مشوقا ومثیر لالهتمام 

 

                              األساتذة متحمسون للمواد التي یدرسونها

 

                        برنامج الدراسة محفز للذهن والتفكیر

2. ا وا ا 

                      المعاییر المستخدمة في التصحیح یتم توضیحها مسبقا 

 

                      طریقة وٕاجراءات التقییم كانت نزیهة ومنصفة 

 

                      یصلني بسرعة)واجبات(التعلیق علي شغلي  

 

                      لقد تلقیت تعلیقات مفصلة عن شغلي 

 

                      المالحظات ساعدتني على توضیح ما لم أفهمه في المحاضرة 

3.  دا ا)ا(  

                      لقد تحصلت على دعما ونصائح كافیة عن دراستي 

  

                      لقد كنت قادرا على االتصال باألساتذة متى احتجت لذلك 

  

                      وجدت مساعدة جیدة متى احتجت ألخذ قرار بخصوص الدراسة

4.  دارةاوا  

                      جدول الدراسة كان فعاال فیما یتعلق بنشاطي الدراسي 

  

                      برنامج الدراسة منظم جدا ویسیر بشكل مریح 

  

                      أي تغیر في برنامج الدراسة یتم اإلعالن عنه بشكل فعال  

  ا(ارد(در .5

                      مصادر المكتبة  وخدماتها كافیة جدا لسد احتیاجاتي 

  

                      أستطیع الوصول لتقنیة المعلومات متى احتجت لذلك    

  

                      أستطیع الوصول ألجهزة التخصص والمعدات متى احتجت لذلك

6.  ا ا  

                      دراستي ساعدتني على تقدیم نفسي بثقة 

  

                      تحسنت......)تحدث،كتاب ،نقاش،(مهاراتي في التواصل  

  

                      نتیجة للدراسة أشعر بثقة في حل مشاكل غیر مألوفة لي

ا ا 

 ��������������������������������� �                    

  

56% 

80% 12% 

30% 52% 

53% 22% 

866% 

21% 54% 

34% 41% 

36% 58% 

24% 

55% 25% 

29% 58% 

57% 30% 

49% 30% 

15% 70% 

16% 73% 

43% 47% 

30% 50% 

14% 77% 

6 78% 

50% 30% 

60% 32% 

47% 35% 

22% 52% 

6

20% 

30% 

8% 

17% 

25% 

27% 

25% 

26% 

13% 

12% 

22% 

15% 

9% 

20% 

1

17% 

20% 

9 

19% 

25% 

12
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  وا���س�توز�ع�الطالب�املشارك�ن�����ست�يان�حسب�العمر )  2(ش�ل�

  :ات

 .إجراء�املز�د�من�الدراسات�لتقو�م�جودة�ال��امج�التعليمية�وا��دمات�املقدمة�للطالب .1

��تمام�بآراء�الطالب�مستقبال�و�ستفادة�من�نتائج��ست�يان�ا��ا������تحس�ن�ا��ودة� .2

 .بال�لية

�وال��نامج� .3 �املقرر �مستوى �ع�� ��داء �ومؤشرات �ا��يدة �املمارسات �من ��ست�يانات جعل

 . وال�لية

  .تطو�ر�آليات�ملعا��ة�أوجھ�القصور�و�نقاط�الضعف�الواردة�����ذا�التقر�ر .4

  



 

و   

� ��شكر��خوة �وكذلك ��ست�يان ��ذا �بتعبئة �قاموا �الذين �الطالب �ل�افة �بالشكر�ا��ز�ل بالدراسة�نتقدم

��عد� �م��م �وتجميع�ا �الطلبة �ع�� ��ست�يانات �توز�ع ��� �مساعد��م �ع�� �البيطري �الطب �ب�لية و�متحانات

  .�عبئ��ا

  

ا ام....  

اا:  

[1] National student survey, UK 
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رمضان��ش���امل�دي�.أحمد�سالم�ا��ازمي،�د. د

  مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة

   11/2010: اإلصدار األول

  11/2011: آخر تحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د: إعداد�

  



 

1 .  

�تحقيق� �و��دف�إجرائھ�إ�� �طرابلس، �جامعة �ضمان�ا��ودة��� ��ست�يان�جزء�من�عملية ��ذا يمثل

�م��ا �أ�داف �ل�م�بطر�قة�: عدة �املقدمة �وا��دمات �الدراسية �برامج�م �عن �الطالب �أراء �ع�� التعرف

علمية�ومن��ية،�تقو�م�ال��امج�التعليمية،�كشف�أوجھ�القصور�وأماكن�الضعف�والقوة����جوانب�

�ال��� �وتوف���املعلومات �واملساءلة �املسؤولية �لتحديد �آليات �تحس�ن ��� �املسا�مة �التعليمية، العملية

�ووا�� �عل�� ��ش�ل �خيار��م �تحديد �ع�� �املستقبلي�ن �الطالب �تمنح�.  �ساعد ��ست�يان �خالل فمن

��التدر� �التعليمية �للعملية �املختلفة �ا��وانب ��شأن �آرا��م �للتعب���عن �للطالب �والتقييم�الفرصة س

والتغذية�العكسية�والدعم���ادي���ومصادر�التعلم�والتطو�ر�ال�����،��إضافة�ملدى�رضا�م�العام�

�الدراسة �برنامج ��لية�.  عن �طلبة �من �عينة �ع�� �أجرى �الذي ��ست�يان �نتائج �التقر�ر�ن�ناول ��ذا ��

  . ���2009الفضل�الدرا����الر�يع��الفنون�و�عالم

  

2  .ا أ   

�املشارك�ن�����ست�يان�بلغ� .1 ) 4(إناث�وم��م��36ذ�ور�و��6طالبا�وطالبة�م��م��42عدد�الطالب

 .غ���معروف)1(الرا�عة�وبالسنة�) 37(بالسنة�الثالثة�و

 .سنة�22متوسط�أعمار�الطالب�حوا��� .2

 . %�35.3سبة�الرضا�الك���للطالب�عن�جودة�برامج�م�الدراسية�بلغت� .3

�س�يا�رضا�الطالب����التدر�س�والدعم���ادي���والتطو�ر�ال��صية�أبرز�ا��وانب�ال���القت� .4

�الطالب����مصادر �أبرز�ا��وانب�ال���لم�يرض�ع��ا ) موارد(والتقييم�والتغذية�ا��لفية،�ب�نما

 .التعلم�

3.ا    

وط���آلراء�املستخدمة�����ستطالع�ال إس�بانة�م��جمة�عن�تلك بواسطةلقد�تم�استطالع�آراء�الطالب�

� �ب��يطانيا �إعداد� ،) 1(الطلبة ��� �ا��يدة �املمارسات �بأفضل �التح�� �ع�� �قدر��م�ان �حرصنا وقد

�إ��� �املس�بان �قيادة �تجنب �السؤال، �وضوح �ا��يادية، �املوضوعية، ��� �واملتمثلة �وتنفيذ�ا �س�بانات

��ست�يان �أجل�ا �من �املعد ��غراض �ال�تخدم �أسئلة �أو�استخدام �محددة، �ألسباب�.  إجابة �رأينا وقد

�ال��ائيةتتعلق�بالن ��ست�يان����طالب�السنوات �نحصر��ذا �وا����ة�أن و�عد�تجميع��س�بانات�.  ��

� �برنامج �طر�ق �عن �وتحليل�ا �البيانات �تص�يف �تم �الطالب �قبل �من �. SSPSاملعبئة �رقم يب�ن�) 1(امل��ق

  .�س�بانة�ال���تم�استخدام�ا����استطالع�أراء�الطالب

  

  م ان  .5

  



 

                              المفتاح 

1. را 

                              األساتذة ماهرون في توضیح الدروس والمحاضرات

 

                          األساتذة جعلوا التخصص مشوقا ومثیر لالهتمام 

 

                              األساتذة متحمسون للمواد التي یدرسونها

 

                        برنامج الدراسة محفز للذهن والتفكیر

2. ا وا ا 

                      المعاییر المستخدمة في التصحیح یتم توضیحها مسبقا 

 

                      طریقة وٕاجراءات التقییم كانت نزیهة ومنصفة 

 

                      یصلني بسرعة)واجبات(التعلیق علي شغلي  

 

                      لقد تلقیت تعلیقات مفصلة عن شغلي 

 

                      المالحظات ساعدتني على توضیح ما لم أفهمه في المحاضرة 

3.  دا ا)ا(  

                      لقد تحصلت على دعما ونصائح كافیة عن دراستي 

  

                      لقد كنت قادرا على االتصال باألساتذة متى احتجت لذلك 

  

                      وجدت مساعدة جیدة متى احتجت ألخذ قرار بخصوص الدراسة

  ا وادارة .4

                      جدول الدراسة كان فعاال فیما یتعلق بنشاطي الدراسي 

  

                      برنامج الدراسة منظم جدا ویسیر بشكل مریح 

  

                      اإلعالن عنه بشكل فعالأي تغیر في برنامج الدراسة یتم   

  ا(ارد(در .5

                      مصادر المكتبة  وخدماتها كافیة جدا لسد احتیاجاتي 

  

                      أستطیع الوصول لتقنیة المعلومات متى احتجت لذلك    

  

                      الوصول ألجهزة التخصص والمعدات متى احتجت لذلكأستطیع 

6. ا ا  

                      دراستي ساعدتني على تقدیم نفسي بثقة 

  

                      تحسنت......)تحدث،كتاب ،نقاش،(مهاراتي في التواصل  

  

                      نتیجة للدراسة أشعر بثقة في حل مشاكل غیر مألوفة لي

%12.2 

%23.7 %42.1 

%59.5 %18.9 

%33.3 %38.9 

%75.7 %8.1 
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%82.5 %7.5 
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%25.8 %61.3 

%41 %35.9 
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7. ا ا 
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 توز�ع�متوسط�رضا�الطالب�ل�ل�محور�من�محاور�التقييم) 1(ش�ل

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  توزیع الطالب المشاركین في االستبیان حسب العمر والجنس)  2(شكل

  :ات

 .إجراء�املز�د�من�الدراسات�لتقو�م�جودة�ال��امج�التعليمية�وا��دمات�املقدمة�للطالب .1

 .�ست�يان�ا��ا������تحس�ن�ا��ودة�بال�لية��تمام�بآراء�الطالب�مستقبال�و�ستفادة�من�نتائج� .2

 . جعل��ست�يانات�من�املمارسات�ا��يدة�ومؤشرات��داء�ع���مستوى�املقرر�وال��نامج�وال�لية .3

  .تطو�ر�آليات�ملعا��ة�أوجھ�القصور�و�نقاط�الضعف�الواردة�����ذا�التقر�ر .4

%35.3 %32.4 %32.3 

س ي ر ـد ــ ــ ــ ت ل ا

م ي ـو ــ ــ ـــ ق ت ل ا

ى م ي د ـا ــ ــ ك ال م ا ع د ــ ـــ ل ا

ة ر ا د ال ا م و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي ظ ن ت ل ا

م ــ ــ ـل ع ت ل ر ا د ـا ــ ــ ص م

ى ــ ــ ـــ ص خ ش ل ـر ا ــ ــ ــ ي و ط ت ل ا

ى ــ ـــ ل ك ل ـا ا ــ ــ ض ر ل ا
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و   

�بالدراسة� ��شكر��خوة �وكذلك ��ست�يان ��ذا �بتعبئة �قاموا �الذين �الطالب �ل�افة �بالشكر�ا��ز�ل نتقدم

� �ب�لية �و�عالمو�متحانات ��عد��الفنون �م��م �وتجميع�ا �الطلبة �ع�� ��ست�يانات �توز�ع ��� �مساعد��م ع��

  .�عبئ��ا

ا ام....  

اا:  

[1] National student survey, UK 
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  الخازمي، مدير المكتب
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1.   

أساسيا�للمنافسة����أسواق�العمل�القائمة�ع���التنافسية���ارات�شرطابمجموعة�من�املأض���تمتع�ا��ر�ج�

�ارات�وجعل�ا�جزءا�م�ا��ديثة�ا�تماما�خاصا�ب�نمية��ذه�املليعتالنظم�ومنا���لذا�تو���. التم��القدرة�ع���و 

م�ارة�التواصل�قد�أ��ت�و���ا��قيقة�فإن�. اليتجزأ�من�أ�داف�التعلم�امل�شود�تحقيق�ا�خالل�ف��ة�التعلم

�. العلمية�ومقياسا�ملدى�جدارة�امل�����ن����ا��صول�ع����ذه�املؤ�التملؤ�الت�توصيف�ا ي��معامن� معيارا

�م��م� �الدراسات�العليا �طلبة �وخاصة �طالبنا �لدى �تنمي��ا �ع�� �والعمل ���ذه�امل�ارة ���تمام �بنا �حري بالتا��

�ب�ن�طالب�الدراسات�العليا���مجال�م�ارات�التواصل�ة�علمية�تنظيم�مسابق�ش���الطرق�والوسائل�ولعل�

  .يظ�ر�أ�مية��ذه�امل�ارة�و�لفت��نظار�نحو�تنمي��ا

  

  :أهداف المسابقة .2

  :��دف��ذه�املسابقة�إ���تحقيق�مجموعة�من���داف�أ�م�ا

  الدراسات�العليالطلبة� بال�سبةأ�مية�م�ارات�التواصل��إبراز. 

 التم��و�بداع�و لتنافس�ع���ا�علياطالب�الدراسات�ال���يع�. 

 توف���أسس�لتقو�م�فاعلية�برامج�الدراسات�العليا. 

 من�أ�داف�التعلم�امل�شودة����ال��امج�التعليميةجعل�م�ارات�التواصل��دفا�. 

 شر�ثقافة�ا��ودة�واملمارسات�ا��يدة����ا��امعة�.  

 

3.  او اء اإ آ:  

  :ع���ثالث�مراحل�����من��ل�عام� )6(ش�رجرى�املسابقة�خالل�ت
  

املرحلة�����لقسما م��ا�فائز�واحد�يمثلر���ي والقسم�العل���الواحد��ع���مستوى وتجرى���:املرحلة��و��

  . سبوع��ول�من�الش�ر���� �و���املرحلة�إجراء�و��ون�موعد��. الثانية
  

�الثانية �:  املرحلة �وتجرى �ال�ليةع�� ��مستوى �مستوى �ع�� �الفائز�ن ��ب�ن �م��ا العلميةقسام �فائزا و�ر��

 سبوع���� املرحلة�الثانية� ءو��ون�موعد�إجرا. مستوى�ا��امعة�املرحلة�ال��ائية�ع����� يمثل�ال�لية اواحد

  .الثا�ي�من�الش�ر
  

�ا��امعة�وتجرى�:  املرحلة�الثالثة ع���مستوى�ال�ليات�و��تج�ع��ا�ب�ن�أوائل�الطلبة�الفائز�ن�ع���مستوى

  .����سبوع�ن��خ��ين�من�الش�رو��ون�موعد�إجراء��ذه�املرحلة�. فوز�م�سابق�واحد�ع���مستوى�ا��امعة

  .يب�ن�رسما�تخطيطيا�آللية�املسابقة�)1( الش�ل�

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مواعید إجرائھارسم تخطیطي آللیة المسابقة و

4. ا :  

ل�ذا�يتم��شكيل�ا�تقييم���ان�من�خالل�عروض�ضوئية�يقومون�بتقديم�ا�أما�يتم�تقييم�الطالب�امل�سابق�ن�

معتمدة�من�مكتب��معاي���ونماذج�موحدة�العروض�بواسطة�تقييم�يتم���امعة،�و�ا مجلسبقرار�من�الغرض�

�املق��ح�. ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة �وس�تم�وضع�����م��ا�ع�� مرفق�����من��ذه�النماذج�مع��ذا

    . املوقع��لك��و�ي�ل��امعة

  

5.  ا  

 الواردة����لوائح�تخضع�املسابقة�ملبادئ��مانة�العلمية�و�قواعد�امللكية�الفكر�ة�وال�شر�و�جراءات�

 .الدراسات�العليا

 طروحةلطالب�الذين��م����طور�البحث�أو�كتابة�ب�ن�افقط��تجرى�املسابقة�.  

 تقديم�العروض�ع���ج�از�عرض�البيانات�باستخدام�برنامج�يتم�  )power point MS (وال�يقبل�أي�

 .عمل�خالف�ذلك

 ييم�فور��ن��اء�من�تقديم�عرضھيتوجب�ع����ل�م�سابق��سليم����ة�من�عرضھ�إ�����نة�التق.  

 واملناقشة�ت�ون�مدة�العرض�عشرون�دقيقة�فقط�تخصص�ا��مس�دقائق��خ��ة�م��ا�لألسئلة.  

  املسابقة�عرض�واحد�فقطأك���من�ب��ش��اكيحق�للم�سابق�الواحد�ال���. 

 ال�يحق�للم�سابق��غ���موضوع�عرضھ����حال�تر��ھ�ملرحلة�أع��. 

 يليھ�ستعاض�عنھ�بال��ص�الذي������مرحلة�الحقةبق�من�املشاركة����حال�عدم�تمكن�م�سا����

 .���املرحلة�ال���قبل�ا�مباشرةال��ت�ب�

 و���حال�حصول�ا�تل���ھ�أدواتامل�سابق�أو�ن�عأي�صعو�ات�تقنية�ناجمة�التقييم�ال�تتحمل���نة�

 .مشاركة�امل�سابق
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6.  ت:  

 � �للفائز�ن �جوائز�تقدير�ة ��وائل� تمنح �املع�� �قيم�-ال�لية-قسمال��اتستو �افة �وتتفاوت ا��امعة

  .�ذه�ا��وائز�طبقا�لتفاوت�املستو�ات

 � �املسابقة ��� �للفائز�ن ��ولو�ة ��عطى �املستو��ن��� �ع�� �العالقة �ذات ���شطة ��� �ا��امعة تمثيل

 .الوط���والدو��

 العنوان�التا��ألي�معلومات�إضافية�يمكن��تصال�بمكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�ع���:  

  مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء

  املب����داري�ب

  جامعة�طرابلس

  0214627888/ فاكس�/�اتف�

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ن إ    ارات ا  ( ) ر  طا ر ار 

ارات ا  

ا ر    

  :�عد��طالع�ع���
)7(  . 

)8(  . 

)9(  . 

)10(  . 

)11(  . 

)12(   . 

)13(  . 

 )..........(وعلى ما عرضھ مدیر مكتب الجودة و تقییم األداء بالجامعة بكتابھ رقم  )14(

ر  

  ))1دة 

خالل����مجال�م�ارات�التواصل��طرابلسلطالب�الدراسات�العليا�بجامعة� سنو�ة مسابقة�علميةتقام�

  :من��ل�عام���دف�إ���ما�ي��) 5(ش�ر��

  الدراسات�العليالطلبة� بال�سبةأ�مية�م�ارات�التواصل��إبراز. 

 التم��و�بداع�و لتنافس�ع���ا�طالب�الدراسات�العليا���يع�. 

 توف���أسس�لتقو�م�فاعلية�برامج�الدراسات�العليا. 

 من�أ�داف�التعلم�امل�شودة����ال��امج�التعليميةجعل�م�ارات�التواصل��دفا�. 

 رسات�ا��يدة����ا��امعة�شر�ثقافة�ا��ودة�واملما.  

  ))2دة 

  :للتحض���و�شراف�ع���املسابقة�تضم��ل�منمركز�ة��ش�ل���نة�

 رئ�سا         مدير�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء  

 عضوا�      إدارة�الدراسات�العليامندو�ا�عن�  

 .......................................................      عضوا  

 :ا��صوص�ما�ي��ول��نة�ع���وجھ�

 اعتماد�قوائم�املر���ن�للمسابقة. 

 جراء�املسابقةإاعتماد�مواعيد�وأماكن�.  

 اعتماد���ان�ونتائج�التقييم .  

 قبول�الطعون�املقدمة�من�امل�سابق�ن�والبث�ف��ا. 

 اق��اح�جوائز�الفائز�ن����املسابقة. 

 إعداد�ش�ائد�التقدير�والتم���للم�سابق�ن. 

 ت�وغ���ا�من�وسائل��عالن�عن�املسابقةإعداد�امللصقات�وال�شرا . 



 

 أي�أعمال�أخرى�ل�ا�عالقة�باملسابقة. 

  

  ))3دة 

�حسب� ��ل �عملية�التقييم �ع�� �و�شراف �املسابقة �وال�ليات�تنظيم �باألقسام تتو�����ان�الدراسات�العليا

�قسام�رؤساء�ل�ليات�و ا عمداءشرفة�ع���املسابقة�وع���ركز�ة�املنطاق�اختصاص�ا�بالت�سيق�مع�ال��نة�امل

كما�يتم�تقييم�امل�سابق�ن�ع���. الظروف�املناسبة�إلنجاح�املسابقة�توف�� العلمية�الواقع����نطاق�ا�املسابقة�

� �قرار�من �يصدر�ب�سمي��ا �قبل���نة �من �ا��امعة �امستوى �ال��نة�رئ�س �قبل �اق��اح�من �ع�� �بناء ��امعة

  . املشرفة�ع���املسابقة

  ) )4دة 

�مانة�العلمية�وامللكية�الفكر�ة�ولوائح�الدراسات�العليا�و�تم�تقييم�الطالب�فقط��قواعداملسابقة�لتخضع�

   .باستخدام�معاي���ونماذج�تقو�م�ا��لقات�الدراسية�الصادرة�من�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة

  ) )5دة 

كما�تمنح�جوائز�للفائز�ن�................... بواقعتمنح�م�افأة�مالية�ل��نة�التحض��ية�ول��ان��شراف�والتقييم�

  . الثالث��وائل�ع���مستوى�ا��امعة�يتحدد�مقدار�ا�ومواصفا��ا�باق��اح�من�ال��نة�املشرفة�ع���املسابقة

  ))6دة 

  �عمل���ذا�القرار�من�تار�خ�صدوره�وع���املعني�ن�بھ�تنفيذه

  

ا ر  

  

  

   

   

 :صدر في 

  2013/ .... :   /  الموافق

 /الخازمي   .أ.د  

  

  

  

  

  

  

  
  
 
 

 



  )ض(  درا  )أ-8(

  الممتحنينيعبأ من قبل 

    :الكلية  

    :المستوى  

التعليقات     
 لنقاطا

  القصوى

 نقاطال

  الممنوحة

5  

5  

5  

  

5  

  

5  

5  

5  

5  

  

5  

5  

5  
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5  

5  

5  

5  

  

3  

3  

4  

  

3  

4  

  

3  

  

  ..................  100  مجموع�النقاط�

                                             3.  

   ادة و اداء

  

( ذج

  :القسم   

  

    :المكان  

التعليقات       عناصر التقويم

  املحتوى  

  لموضوع�مالئمة�العنوان�ل 

درجة�(مالئمة�املوضوع�للمستمع�ن� 

  )التعقيد

  البحث�العل��ع���أدلة�وجود� 

  

  الصوت�مستوى  

  التقيد�بالوقتمعدل��لقاء�و  

  دلغة�ا��س 

  القراءة�المدى�التحدث� 

  

  املقدمة 

  ال��ابط�والتناسق 

  �س�ناج/ا��اتمة 

   لألطروحة�التطور�املنطقي 

  

  النحو� 

  املرادفات 

  النطق�والتعب�� 

  مالئمة�اللغة�للغرض 

  

  التج����و�ستعداد 

   .الئمةامل 

  �ستخدام 

  

  اس�يضاح�السؤال 

التحدث�عن��ول�س�السؤال�عن�جابة��  

  ����آخر

  . )�ختصار( مباشرة�نقطةلإ���االذ�اب� 

  

مجموع�النقاط�
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 ادة و اداء

  : أسم الملقي
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  :التاريخ

  

  المعلومات .1
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 Content

 Relevance to topic set

 Relevance to audience (level 
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 Evidence of Research.

1. Information 

 

 Voice v

 Timing/ Pace

 Body language

 Speaking NOT reading

2. Presentation 

 

 Introduction

 Coherence & Cohesion

 Conclusion

 Logical Development of 
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3. Organization 

 

 Grammar

 Vocabulary

 Pronunciation

 Language appropriate for 

setting & purpose.

4. Language 

 

 Preparation

 Appropriacy
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5. Visual Aids 
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Level  Place: 
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of technicality). 
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Voice volume 

Timing/ Pace 

Body language 

Speaking NOT reading 

 

Introduction 

Coherence & Cohesion 
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  يعبأ من قبل الحضور
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  ممتاز  جيد جدا  جيد  قبولم
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   ادة و اداء

  

ذج )

  : صفةال  

  :الجامعة  

    :المكان  

  ضعيف  التقدير/ يم وعناصر التق

o 1  �فتتاح  

o 1  �نامل  

o 1   �ن��اء  

  1  املناقشة

o 1  املرادفات/ النحو�  

o 1  النطق  

o 1  السرعة  

1  

1  

1  

  1  ملناقشة

  1  يضاح�البصر�ة

     ؟ )الحلقة(هل استمتعت بالعرض 

    ما رأيك في موضوع العرض؟

 ؟)عرضه(كيف يمكن للملقي أن يحسن من تقديمه

 هل لديك أي تعليقات أخرى؟
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 ادة و اداء

  : مأسم المقي
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  :التاريخ
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 املناقشة& �سئلة�و�جو�ة�

  :عرضال .2
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 ال��نيم�/ الصوت�  
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 التواصل�العي��  

 ملناقشةوا الرد�ع����سئلة

  يضاح�البصر�ةاستخدام�وسائل��

هل استمتعت بالعرض  .3

ما رأيك في موضوع العرض؟ .4

كيف يمكن للملقي أن يحسن من تقديمه .5

  

  

  

هل لديك أي تعليقات أخرى؟ .6
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1. SUMMARY 
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 Question & Answer Discussion

2. PRESENTATION 
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 Voice / intonation 

 Body Language / Gesture
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 Response to Discussion 
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3. Did you enjoy the presentation?

4. What did you think of the topic?

5. How could the presenter improve his/her 
presentation? 
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  ء  ارأن دة  .1

  

  ار

�أداء� �يمك��ا �عالية �كفاءة �ذات �تدر�س �ل�يئة �ع���امتالك�ا �ت���ن �ال�� �توفر��دلة �أن �ا��امعة �ع�� يتوجب

�يتفق�ورؤ�ة�ا��امعة�ورسال��ا�كما�يتوجب�ع���ا��امعة�أن�توفر��ذه��دلة�ملدققي� �بما م�ام�ا�وواجبا��ا

   .ا��ودة�ا��ارجي�ن�وأن�تحرص�ع���ضرورة��عليق�م�عل��ا����تقار�ر�م

  

  اردات

���مية�بم�انفمن�الطالب�و�التا���بال�سبة�لغالبية�تعلم����ال�عد�أعضاء��يئة�التدر�س�املصدر�الرئ�س��

،�و�امل�ارات�وا����ة�الالزمة�لنقل�معارف�م�وف�م�م�درسو��ابتمام�املعرفة�والف�م����املواضيع�ال���يأن�يتحلوا�

أدا��م��تقييمقدرة�ع���لباكما�ي�ب���عل��م�أن�يتحلوا����ظروف�تدر�سية�متنوعة،�وإ���الطالب��ش�ل�فعال�

 �� �التغذية �خالل ��.رتداديةمن �تضمن �أن �ا��امعة �ع�� �يتع�ن �املقابل �و�� �من �حصول�خالل �ملزم �شر�ع

ضاء�،�وأن�ت�يح�الفرص��أمام�أعد�ى�من�املؤ�الت�والكفاية� �د�ا�جميع�أعضاء��يئة�التدر�س�ا��دد�ع���

كما�ي�ب���ع���ا��امعة�كذلك�أن�ت�يح���.و�عظيم�كفاء��م�التدر�سية�وتثم�ن�م�ارا��م نميةت�يئة�التدر�س�ل

وأن� ةاملقبول��اتاملنخفض�لتحس�ن�م�ارا��م�إ���املستو من�ذوي��داء�الفرص�أمام�أعضاء��يئة�التدر�س�

 .   من�م�ام�التدر�س�إذا�ما�تأكد�عدم�فعالي��ماء�م��عفت�ون�لد��ا��لية�إل 

  

  ااءات

باإلشارة�إ���معاي���وإرشادات�ضمان�جودة��يئة�التدر�س�ال���صاغ�ا�مكتب�ا��ودة�بجامعة�طرابلس�وفقا�

ألفضل�املواصفات�الوطنية�والدولية��با��صوص�و���س�يل�إنفاذ��ذه�املعاي���يو����مكتب�ا��ودة�وتقييم�

  : دى�القر�ب�بضرورة�التقيد��بما�ي���داء����امل

  

1. � �العالية �الدرجة �املؤ�الت�) املاجست��(اعتماد �من �أد�ى �كحد �التخصص �مجال ��� ��قل ع��

�تمنح� �ال�� ��قسام ��افة ��� �و�علم�م �الطالب �بتدر�س �عالقة �ل�ا �وظيفة �أي ��� �للعمل املطلو�ة

��عرف� �ما �أو �والبحث �التدر�س �مساعدي �مع �التعاقد �وقف �ذلك �و�شمل �العالية، الدرجة

 ".   باملعيدين"

 

السماح�ل��امعة�بإلغاء�عقد�أي�معيد�يخسر�تفوقھ�أمام�أي�عناصر�من�خارج�ا��امعة�خالل�ف��ة� .2

� �العالية �للدرجة ��ذه�) املاجست��(دراستھ �خالل �عليھ �تفوقوا �الذين �من �يرغب �بمن واس�بدالھ

 .    الدراسة

 



أقرا��م�من�املحافظة�ع���كتلة�حرجة�من�أعضاء��يئة�التدر�س�املتم��ين�واستقطاب�املز�د�من� .3

 :ذوي�التأ�يل�العا���وا����ة�البحثية�من�خالل�إجراءات�شفافة�تقوم�ع���ما�ي��

  

 استحداث�نموذج�خاص�بالتعاقد�مع�أعضاء��يئة�التدر�س�باللغت�ن�العر�ية�و�نجل��ية�

يمكن�من�خاللھ�تقييم�امل�����وفقا�ملعاي���ا��ودة�املعتمدة�با��امعة�با��صوص�وع���

  . الشر�فة�والشفافية�وال��ا�ةأسس�املنافسة�

 املوقع�� �وم��ا �املرموقة ��ماكن ��� �شغل�ا �ومعاي���وشروط �الشاغرة �الوظائف �عن �عالن

 .�لك��و�ي�ل��امعة�وذلك�بالت�سيق�مع��قسام�املعنية

 الطلبات�� �لتقييم �محددة �ومواعيد �الشاغرة �الوظائف �عن �لإلعالن �زم�� �جدول تنظيم

  .    ج�طلبا��م�بما�يحفظ�سمعة�ا��امعة�واح��ام�اوإعالم�امل�����ن�ب�تائ

 التحديد�املبكر�للنقص����أعضاء��يئة�التدر�س�من�خالل�حساب�الطاقة�التدر�سية�مع�

 .ضرورة���ستفادة��من��افة��م�انيات�التدر�سية�املتاحة�بداخل�ا��امعة

 � �بالت�سيق ��يئة�التدر�س �ألعضاء �للتطو�ر�امل�� �وآليات �برامج �التدر�ب�تنظيم مع�مكتب

�والدولية� �املحلية ����املؤتمرات �واملشاركة �العل�� �التفرغ �برامج �من �و�االستفادة با��امعة

 .و�تفاقيات�ال���أبرم��ا�ا��امعة�با��صوص�مع�نظ��ا��ا

 

إصدار�دليل�عضو��يئة�التدر�س�مشتمال�ع����افة�البيانات�املتعلقة�بتعيي��م�وترقيا��م�وحقوق�م� .4

�تأد �طرق �وح�� �املمكن�اتخاذ�ا�ضد�م �والعقو�ات �الصادر�من�(ي��م �و�عتماد �ا��ودة أنظر�دليل

 ).  مركز�ضمان�جودة�واعتماد�املؤسسات�التعليمية

  

�ذات� .5 ��� �أ�اديمية �ع���مؤ�الت �ا��اصل�ن ��يئة�التدر�س �أعضاء �ع�� �فقط �الطالب قصر�تدر�س

قة����ذات�التخصص��لتدر�س�التخصص�وعدم�السماح�لغ���ا��اصل�ن�ع���مؤ�ل��جازة�الدقي

 . املقررات�املتقدمة�ال���يناظر�مستوا�ا�السنة�الثالثة�أو�الرا�عة�من�التخصص

  

عدم�السماح�ع���غ���ا��اصل�ن�ع���الدرجة�ال��ائية����مجال�التخصص�بالتدر�س�أو��شراف�أو� .6

��شرا� �و�غزر �لألك���تخصصا ��ولو�ة ��عطى �أن �مراعاة �مع �العليا �الدراسات �برامج ��� التقييم

 .     و�ع���درجة�علمية

  



�تتجاوز  .7 �ب�سب �التدر�س ��� �متعاون�ن �أساتذة �باستخدام �السماح �الطاقة�% 25عدم �أجما�� من

�من� �القار�ن ��ساتذة �معاملة �املتعاون�ن ��ساتذة �معاملة �ضرورة �مع �القسم ��� �للتدر�س املطلو�ة

  .حيث�معاي���التعاقد��و�املؤ�الت��والواجبات�واملسؤوليات�وا��قوق�والتأديب�والعقو�ات�وغ���ا

  

�نظرا��م� .8 �ع�� �املعاي���املطبقة �لنفس �الشرف �أساتذة �أداء �وتقييم �اختيار�و�عي�ن �عملية إخضاع

�ع��� �و�شراف �العلمية �البحوث �وإجراء �العل�� �تطو�ر�البحث ��� �فقط �و�حصر��شاط�م القار�ن

 .          مشار�ع�الدراسات�العليا�وال���تتفق�مع�طبيعة�أعمال�م

 

القدرات�الفنية�وامل�نية�للعامل�ن�باملخت��ات�العلمية�ومعامل�ا��اسوب�تطو�ر�آلية�لتطو�ر�ودعم� .9

مع�ا��رص�ع���إعادة��سك�ن�أقرا��م�املوجودين����مالك�ا��امعة�لسد�أي�أماكن�شاغرة�أو���ز�

 .محتمل

  

�وفقا� .10 �ل�م �جيدة �خدمة �وتوف���شروط �ا��امعة ��� �التدر�س ��يئة �أعضاء �عمل �ظروف تأم�ن

 .صة�بأوضاع��يئة�التدر�س����التعليم�العا��لتوصية�اليو�س�و�ا��ا

  

�شكيل���نة�مختصة�إلعادة�النظر����أو�إصدار�الئحة�أعضاء��يئة�التدر�س�بجامعة�طرابلس�بما�� .11

 . يتفق�ومعاي���ا��ودة�و�جراءات�ال���أصدر�ا�املكتب��با��صوص

 

__________________ 
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1.   

�يئة�التدر�س����مجاالت�البحث�والتعليم�وخدمة�املجتمع���ر�الزاو�ة���� عضول �داء�املتم��ش�ل��    

أ�مية�بالغة�للعملية�عضو��يئة�التدر�س��ش�ل�كما�� .قدرة�املؤسسة�ع���اداء�رسال��ا�بالكفاءة�املطلو�ة

مام�التأكد�من�تحليھ�بتتعلم�الطالب�ومن�تم�البد�من���تمام�بھ�و لاملصدر�الرئ�س�التعليمية��بأعتباره�

كما�ي�ب���لعضو��يئة�التدر�س�أن�.  نقل�املعرفة�إ���الطالب��ش�ل�مقتدرع����ةقدر وال املعرفة�والف�م�

.  يحصل�ع���الفرص�ال���تمكنھ�من�تجديد�معارفھ�وم�اراتھ�واملحافظة�ع���كفاءتھ�التدر�سية�والبحثية

من�ب�ن�أ�م�الوسائل��امل�نية�التقو�م�املستمر�وتقديم�ا��وافز�ال���يعية�وإتاحة�فرص�التنميةولعل�

املتعلقة�بتقييم� تأس�سا�ع���ماسبق��نقدم�فيما�ي���املعاي���و�لياتو .   الداعمة�لعضو��يئة�التدر�س

�تجديد� �أوح�� �أو�ال��قية �والتقو�م �املتا�عة �لغرض �سواء �طرابلس �جامعة ��� �التدر�س �عضو��يئة اداء

  . العقود

  

2. اف اأ  

  :�يئة�التدر�س�إ���تحقيق�مجموعة�من���داف�أ�م�ا���دف�تقييم�أداء�عضو 

 التم������ادا��م���ادي���وامل���يئة�التدر�س�ع����اءضأع���يع�. 

  مساعدة�ا��امعة�ع���تنظيم�برامج�التنمية�امل�نية�ع���أسس�علمية. 

 نوف���أسس�نز��ة�وشفافة�لل��قية�وتقديم�ا��وافز�وتجديد�العقود. 

 ء�معاي���ضمان�ا��ودة��التعليميةاملسا�مة����إس�يفا . 

 

3.  ا  

  :      يتم�تقييم�أداء�عضو��يئة�التدر�س����جامعة�طرابلس�من�واقع�امل�ام�الثالث�املنوطة�بھ�و��

 التدر�س�و�شراف .  

 البحث�و�نتاج�العل�� .  

 خدمة�ا��امعة�واملجتمع . 

  :و�تم�قياس��داء�����ذه�ا��وانب�من�خالل

 الطالب�للمقررات�ال���قام�بتدر�س�اتقييم�.  

 تقييم�الزمالء�بالقسم�العل�� .  

 تقار�ر�املحكم�ن�عن�م�شوراتھ�البحثية. 

 تقييم�رئ�س�القسم .  

و�تم�التقييم�بواسطة�مجموعة�من�النماذج��ش�ل�م�ونا��ا�املعاي���أو�املمارسات�ا��يدة�����ل��عد�من��

  . تخدام�مجموعة�من�النقاط�ي�ناسب�عدد�ا�مع�أ�مية�البندأ�عاد��داء�و�تم�تقييم�مستوى��داء�بإس



  خاص بالتقییم السنوي من قبل رئیس القسم –) 1ت(نموذج التقییم  
  خاص بتقییم المتبثین ألغراض تجدید العقد أو الترقیة –) 2ت(نموذج التقییم.  

  خاص بتقییم الزمالء –) 3ت(نموذج التقییم.  

  البحثیة) المنشورات(خاص بتقییم المنتجات  –) 4ت(نموذج التقییم.  

  خاص بتقییم الجدد ألغراض تجدید العقد –) 5ت(نموذج التقییم  . 

  

4. ا   ا  

 

ال��قية�بوقت��اف�/يتع�ن�ع���عضو��يئة�التدر�س�املراد�تقييم�أدائھ�أو�ترقيتھ�أن�يتقدم�بملف�التقييم .1

 .قبل�موعد�التقييم�أو�ال��قية

 ).1ت(التقييم�السنوي�ألداء�عضو��يئة�التدر�س�من�قبل�رئ�س�القسم�بإستخدام�النموذج�يجرى� .2

يجرى�تقييم�اداء�عضو��يئة�التدر�س�ألغراض�تجديد�العقود�أو�ال��قية�العلمية�من�قبل���نة�خاصة� .3

طلع�بالتقييم�وال��قيات�العلمية�يتم��شكيل�ا�ع���مستوى�القسم�العل���أو�ال�لية�بحسب�الظروف�مع�م

 :�ل�عام�درا���،�وتتو���ال��نة�القيام�بما�ي��

 5ت(&)2ت(تقييم�نقاط��داء�املستحقة�بنماذج�التقييم�.( 

 تحديد�متوسط�رضا�الطالب�عن�أداء�عضو��يئة�التدر�س����املقررات�الدراسية. 

 3ت(إجراء�تقييم�الزمالء�أو��شراف�عليھ�بإستخدام�نموذج�التقييم�.( 

  4ت(نتاج�العل���بإستخدام�نمودج�التقييم��شراف�ع���تحكيم��  .( 

4. � ���نة �وجود �التدر�س ��يئة �ألعضاء �وال��قية ��داء �تقييم ��ش�ل�ا��ستد�� �وال��قيات � �للتقييم خاصة

���نة� ��شكيل �يمكن �معينة �ظروف �وتحت �درا���، �عام ��ل �مطلع �مع �عل�� �قسم �ب�ل �القسم مجلس

 :ية�و����ل��حوال�فإن���نة�تختص�بما�ي���واحدة�خاصة�بالتقييم�وال��قيات�ع���مستوى�ال�ل

 تحديد�مدى�رضا�الطالب�عن�املقررات�ال���درس�ا�عضو��يئة�التدر�س . 

 2ت(رقم�إجراء�تقييم�الزمالء�أو��شراف�عليھ�باستخدام�نموذج�التقييم�(.  

 ترشيح�محكم�ن�للم�شورات�العلمية�وممتحن�ن�خارجي�ن�للمقررات .  

 4ت(&)1ت(رقم�حقة�الواردة�بنموذج�التقييم�تقييم�نقاط��داء�املست(. 

5. � �ولو��ان �ح�� �العلمية ��قدمية �حسب �تدر�س ��يئة �أعضاء �أحد �وال��قيات �التقييم ���نة �رئ�سيرأس

 .القسم�من�ب�ن�أعضا��ا

القسم�����ل�ما�لھ�عالقة�بالتقييم�أو��رئ�سل�لية�بم�ام�ا عميدالقسم�يقوم��رئ�س���حال�تقييم�أداء� .6

 .   ال��قية



يجب�ع����افة��طراف�املعنية�بالتقييم�أن�تقوم�بتوثيق�املراحل�املختلفة�لعملية�التقييم�وإبالغ�عضو� .7

�يئة�التدر�س�بمدى�التقدم�ا��اصل����تقييمھ�و�بالنواقص�املطلوب�استكمال�ا�إن�وجدت�بأسرع�وقت�

 .  ممكن

د�بالتقييم�عن�أغراضھ�أو�أن�يجب�املحافظة�ع���سر�ة�التقييم�و�بتعاد�عن��ل�ما�من�شأنھ�أن�يحي .8

�وموضوعيتھ �وحياديتھ �نزا�تھ ��� �. �شكك �أع�� �علمية �درجات �يحملون �محكم�ن �اعتماد �يجب من�كما

درجة�عضو��يئة�التدر�س�املراد�تقييم�أدائھ�أو�ترقيتھ�وموصوف�ن�ب�شاط�م�العل���و�با����ة�والكفاءة�

�س ��عد �ع�� �ول�سوا �العلمية ��مانة �واح��ام �من�واملصداقية �أو�تقاعد�م �خدما��م �ان��اء �من �واحدة نة

 .ا��امعة

من�املمكن�أن��عفى�عضو��يئة�التدر�س�من�التقييم�املطلوب�لتجديد�العقد�إذا�ما�تمت�ترقيتھ�لدرجة� .9

 .    علمية�بناء�ع���التقييم�الوارد�����ذا�املق��ح�وخالل�ف��ة�ال�تز�د�ع���س�ت�ن�من�موعد�ان��اء�العقد

 ا��اصة���ا��شر�طة��اعتماد�اقسام�ذات�الطبيعة�ا��اصة�أن�تضيف��عض�املعاي���يجوز�لل�ليات�و� .10

 . با��امعة�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داءمن�

كتقار�ر�املحكم�ن�أو�قرارات�الت�ليف�ملموسة�ال�يتم�اح�ساب�أي�نقاط�ألي�معيار�إال�بناء�ع���أدلة�مادية� .11

 .  أو�ش�ائد�التم���وما����حكم�ا

�حال .12 ��� �ا�يمكن �نقاط �تضاف �أن �الطالب �رضا �مدى �قياس �ع�� �القدرة �نماذج� املناظر�لھ�لبندعدم ��

 .  التقييم�إ���تقييم�الزمالء��شرط�موافقة�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء

�ع��� .13 �أو�بناء �ال��قية�العلمية �حالة �أو��� �ا��دد �التدر�س ��يئة �ألعضاء �بال�سبة �فقط �الزمالء �تقييم يتم

 .     با��امعة�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء���ذلك�ومقرة�من�ومؤشرات��ستدمعطيات�

5. ا    

  :تجدید اعقد أوالترقیة العلمیة إذا أستوفى الشروط التالیةھیئة التدریس بجامعة طرابلس یستحق عضو 

1. � �العقد �ألح�ام �طبقا �وظيفتھ ��� �املطلو�ة �الزمنية �الف��ة �أم��� �قد �التدر�س �عضو��يئة �ي�ون أو�أن

  .الالئحة

 .  أن�يتحصل�ع���مستو�ات��داء�املطلو�ة�حسب�درجتھ�العلمية .2

 

6.    ا ا   

  :تجدید اعقد أوالترقیة العلمیة إذا أستوفى الشروط التالیةھیئة التدریس بجامعة طرابلس یستحق عضو 

 .في الدرجة العلمیة الحالیة ةالمقررالزمنیة لمدة أن یمضي ا .1

 .المطلوبة مقابل كل درجة علمیةداء األعلى معدالت أن یحصل  .2

 .بقائھا في الدرجة العلمیة الحالیة زمنیة یمكنمدة یتجاوز أقصى  أال .3

یستحق عضو ھیئة التدریس ترقیة تشجیعیة إذا ما قام بعمل استثنائي مبتكر تتحدد مواصفاتھ ومعاییر تقییمھ كما 

  . كتب الجودة وتقییم األداء واللجنة العلمیة بالجامعةبقرار من مجلس الجامعة بناء على توصیة من م



7.  ا 

ن�يجة�التقييم�ال��ائية�سواء�املتعلقة�بأدائھ�أو�ضد�تظلم�اليحق�لعضو��يئة�التدر�س�املقيم�أداؤه�أو�ترقيتھ�

بل�طلب�أن�يقو�مكن�لرئ�س�ا��امعة�. تقديم�أدلة�ت��ر�تظلمھ��امعة��شرط�ا رئ�سأحقيتھ����ال��قية�أمام�

  . التظلم�و�ش�ل���نة�خاصة�ملراجعة�عملية�التقييم�وال��قية�أو�أن�برفض�التظلم�مع�إبداء��سباب

  
  

أو : را  ءداء أ يا ا  

�القسم� .1 �رئ�س �قبل �من � �وظائف�م ��� �املستمر�ن �التدر�س ��يئة �أعضاء �ألداء �السنوي �التقييم يجرى

وذلك�من�واقع�خ��ة�رئ�س�القسم�ومتا�عتھ�اليومية��ع���أن�يقوم�) 1ت( رقمبواسطة�نموذج�التقييم�

 :�ل�عضو��يئة�التدر�س�املراد�تقييم�أدائھ�ب��و�د�رئ�س�القسم�العل���بما�ي���

 

 العل���� �والبحث �مجاالت�التدر�س ��� �لعضو��يئة�التدر�س �السنوي ��داء تقر�ر�عن

 .���ضوء�خطتھ�السنو�ة�وخدمة�ا��امعة�واملجتمع

 ة�من�س��تھ�الذاتية�حسب�النموذج�املعتمد�من�ا��امعة��� . 

 من��املس�ندات�ال���يود�استخدام�ا����تقييم�أداه�����.. 

 

وإحالة�النموذج��)1ت(رقم�يقوم�رئ�س�القسم�بتقييم��افة�البنود�الواردة����نموذج�التقييم�السنوي� .2

 . دة�وتقييم��داءلعميد�ال�لية�ليتو���تدقيقھ�واعتماده�وإحالتھ�ملكتب�ا��و 

يقوم�مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�بمراجعة�التقييم�وإصدار�توصية�با��صوص�وإحالة�نموذج�التقييم� .3

 . إلدارة�شؤون�أعضاء��يئة�التدر�س�با��امعة�لتتو���حفظھ����ملف�املع��

   
  

 م :    وظ  ا را  ءأداء أ  

�و�ذلك� .1 �بالقسم�العل�� �وال��قيات ��داء �تقييم ���نة �تحت�إشراف �عضو��يئة�التدر�س �قييم�أداء يتم

 . )4ت( و) 3ت(ونماذج�التقييم�الفرعية�أرقام�) 2ت(رقم�باستخدام�نموذج�التقييم�الرئ�س�

 :يقوم�عضو��يئة�التدر�س�املراد�تقييم�أدائھ�بتقديم�ملف�لرئ�س�القسم�العل���متضمنا�ما�ي�� .2

 تقر�ر�عن�أدائھ�السنوي�����التدر�س�والبحث�العل���وخدمة�ا��امعة�واملجتمع. 

 ة�من�س��تھ�الذاتية�حسب�النموذج�املعتمد�من�ا��امعة�با��صوص���  . 

 من�امل�شورات�واملس�ندات�ال���يود�استخدام�ا����تقييم�أدائھ�����. 

 ة�واحدة�من��ل�من�رسائل�املاجست���و�الدكتوراه��� . 

 بأسماء�املحكم�ن�ا��ارجي�ن�الذين�يق��ح�م�لتحكيم�إنتاجھ�العل���قائمة. 



 قائمة�بأسماء����اص�الذين�يتحفظ�ع���تقييم�م�إلنتاجھ�وأدائھ. 

 

�املع��� .3 �ملف �وإحالة �للتقييم �املطلو�ة �املس�ندات ��افة �اس�يفاء �من �بالتأكد �العل�� �القسم �رئ�س يقوم

�بإ �لتقوم �بالقسم �وال��قيات �التقييم �وخدمة�ل��نة �و�شراف �التدر�س �بمحور �ا��اصة نجاز�البنود

ا��امعة�واملجتمع�بالتعاون�مع�رئ�س�القسم�و���ضوء�التقيمات�السنو�ة�لعضو��يئة�التدر�س،�إجراء�

تقييم�الزمالء�أو��شراف�عليھ،�ترشيح�محكم�ن�للمنتجات�العلمية�واعتماد�م�من�قبل�رئ�س�القسم�

وأخ��ا�تفر�غ�نتائج�التقييم�املختلفة����،إلجراءات�املعمول���ا����ا��امعةالذي�يتو���التواصلمع�م�وفقا�ل

� �رقم �الرئ�س �التقييم �ب) 2ت(نموذج �ليقوم �القسم ��امال�لرئ�س �التقييم �ملف �وإحالتھ�اوإحالة عتماده

 .  لعميد�ال�لية�ليتو���تدقيقھ�وإحالتھ�ملكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�با��امعة

  

4. � �ا��ودة �مكتب ��امال�يقوم �امللف �وإحالة �با��صوص �وإصدار�توصية �التقييم �بمراجعة ��داء وتقييم

ل��نة�شؤون�أعضاء��يئة�التدر�س�با��امعة�لتتو���استكمال�بقية��جراءات����ضوء�توصية�مكتب�

 .  ا��ودة�وتقييم��داء�وإحالة�الن�يجة�ال��ائية�لرئ�س�ا��امعة�التخاذ�ما�يلزم�با��صوص

  

  وظ  ا را  ء ا  

  :عضو��يئة�التدر�س�املث�ت����وظيفتھ�أن �ش��ط�لتجديد�عقد

 ي�ون�قد�أم����الف��ة�الزمنية�املقررة�لتجديد�العقد.  

 1(ب�ن�با��دول�رقم�امل ع���النحويحصل�ع���معدالت�أداء����جميع�مجاالت�التقييم�.( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

  رسم�تخطيطي�لعملية�تقييم�أداء�عضو��يئة�التدر�س�بجامعة�طرابلس                          

  

�نتاج�العل��،�وخدمة�/التدر�س�و�شراف،�والبحث: املطلو�ة����مجاالت)  نقاط(معدالت��داء��)1(جدول�

�املث�ت�ن �التدر�س ��يئة �أعضاء �وترقيات �عقود �لتجديد � �واملجتمع �يمكن��ا��امعة �زمن �وأق��� �وظائف�م ��

  .بقاءه����الدرجة�العلمية

الدرجة�

  املجال/العلمية

  التدر�س�و�شراف

)100(  

  البحث�و�نتاج�العلمي

)100(  

خدمة�ا��امعة�

  واملجتمع

)50 (  

املدة�القصوى�للبقاء�

  ���الدرجة�العلمية

  لل��قية
لتجديد�

  العقد
  لل��قية

لتجديد�

  العقد
  لل��قية

لتجديد�

  العقد

  

  سنوات�5  25  25  50  50  65  65  محاضر�مساعد

  سنوات�6  25  25  50  65  70  70  محاضر

  سنوات7  30  30  65  75  75  75  أستاذ�مساعد

  سنوات�8   40  40  75  85  85  85  أستاذ�مشارك

    40    75    85    أستاذ

  

  

 لكلیةا عمید رئیس القسم

  
 لجنة التقییم والترقیات

طلب عضو ھیئة 

التدریس للتقییم أو 

  .الترقیة العلمیة

 رضا الطالب  

 تقییم الزمالء  

 تقییم المحكمین 

مكتب الجودة 
 1 وتقییم األداء

2 

5 

3 

4 

6 7 

  نماذج التقییم

 ،2ت/1ت

  5،ت4،ت3ت

   



 : أداء أ   ا  اض وظ   ا  را  ء 

بآلية���م����وظائف�مختبار�بقصد�تث�ي�� ف��ة�تحت�ن�واقع�يتم�تقييم�أداء�أعضاء��يئة�التدر�س�ال .1

مشا��ة�لتلك�املتبعة����تقييم�أعضاء��يئة�التدر�س�املث�ت�ن����وظائف�م�مع��عديل�معاي���التقييم�

  . )5ت(رقم�بنموذج�التقييم��)2ت(رقم�بما�ي�ناسب�ومدة��ختبار�و�اس�بدال�نموذج�التقييم�
   

 :متضمنا�ما�ي��القسم�العل����رئ�ستقديم�ملف�ليقوم�عضو��يئة�التدر�س�املراد�تقييم�أدائھ�ب .2

 تقر�ر�عن�أدائھ�السنوي����التدر�س�والبحث�العل���وخدمة�ا��امعة�واملجتمع. 

 ة�من�س��تھ�الذاتية�حسب�النموذج�املعتمد�من�ا��امعة��� . 

 ة�واحدة�من��ل�من�رسائل�املاجست���و�الدكتوراه���. 

 من��املس�ندات�ال���يود�استخدام�ا����تقييم�أدائھ�����. 

 اص�الذين�يتحفظ�ع���تقييم�م�إلنتاجھ�وأدائھ�قائمة�بأسماء���. 
 

5. � ��رئ�سيقوم �اس�يفاء �من �بالتأكد �العل�� �االقسم ��افة �املطلو�ة �ملس�ندات �ملفللتقييم �وإحالة

�املع�� �� �بتقييم �لتقوم �بالقسم �وال��قيات �التقييم �و�شراف�ل��نة �بالتدر�س �ا��اصة البنود

� �مع �بالتعاون �واملجتمع �ا��امعة �أو��شراف�وخدمة � �الزمالء �تقييم �إجراء �العل��، �القسم رئ�س

� �رقم �الرئ�س �التقييم �نموذج ��� �املختلفة �التقييم �نتائج �تفر�غ ��امال�) 5ت(عليھ، �امللف وإحالة

�القسم �ب� لرئ�س �ا��ودة�اليقوم �ملكتب �وإحالتھ �تدقيقھ �ليتو�� �ال�لية �لعميد �وإحالتھ عتماده

 .  وتقييم��داء�با��امعة
  

مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�بمراجعة�التقييم�وإصدار�توصية�با��صوص�وإحالة�امللف��امال�يقوم� .6

�توصية� �ضوء ��� ��جراءات �بقية �استكمال �لتتو�� �با��امعة �التدر�س ��يئة �أعضاء �شؤون ل��نة

  .  مكتب�ا��ودة�وتقييم��داء�وإحالة�الن�يجة�ال��ائية�لرئ�س�ا��امعة�التخاذ�ما�يلزم�با��صوص

  

  ا را  ء ا  )دا( وظ   

  :�ش��ط�لتجديد�عقد�عضو��يئة�التدر�س�بقصد�تث�يتھ����وظيفتھ�ما�ي��

 أن�يم����ف��ة��ختبار��املة����ممارسة�العمل���ادي���با��امعة.  

 2(رقم�أن�ال�يقل�معدل�أداءه�وفقا�لدرجتھ�العلمية�عن�تلك�املب�نة����ا��دول�(. 
  

�نتاج�العل���وخدمة�ا��امعة�واملجتمع�ألعضاء��/معدالت��داء�املطلو�ة����التدر�س�والبحث) 2(جدول�

  . �يئة�التدر�س�ا��دد

  أستاذ  أستاذ�مشارك  أستاذ�مساعد  محاضر  محاضر�مساعد  الدرجة�العلمية

  ممتاز  جيد�جدا  جيد�جدا  جيد  جيد  معدل��داء�املطلوب

  



را :را  ء ت اا  

يتم�تقييم�عضو��يئة�التدر�س�بقصد�ال��قية�العلمية��بنفس�الطر�قة�املتبعة����تقييم�أدائھ�بقصد�

  .تجديد�العقد

  

ا ا    :  

  :بجامعة�طرابلس�أن�ير���لدرجة�علمية�إذا�أستو���الشروط�التالية�ستحق�عضو��يئة�التدر�س�

 .م����املدة�الزمنية�املقرر�بقا��ا����الدرجة�العلمية�ا��الية�ون�قد�أأن�ي .1

�ي .2 �حصلأن �قد ���ون �املطلو�ة ��داء �معدالت �املستحقةع�� �الرئ�سة ��داء �محاور �جميع �� 

 . )1(رقم���دول�وفقا�ملا��و�مب�ن�بااملطلو�ة��علمية�الدرجة�لل

 .مكن�بقا��ا����الدرجة�العلمية�ا��اليةالقصوى�املزمنية�الدة�العضو�املتجاوز��ون�قد�أال�ي .3

�مبتكر�تتحدد� �است�نا�ي ��عمل �قام �ما �إذا ����يعية �ترقية �التدر�س �عضو��يئة �يمنح �أن �يجوز كما

�ا��ودة� �مكتب �من �توصية �ع�� �بناء �ل��امعة �الشعبية �ال��نة �بقرار�من �ومعاي���تقييمھ مواصفاتھ

  .  وتقييم��داء�وال��نة�العلمية�با��امعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����������������4� ��1� �

��������������������������������������������������������������������  

� �� ������������������ �  

� �� ����������������� �2010  

  درجة��داء�بالنقاط  مؤشرات��داء

�����������������20�   املستحقة�
  القصوى 

  للبند  للوحدة

  10      .إظ�ار��نتماء�لھو��ل��ام�بحضور�اجتماعات�القسم

  10      تثم�ن�العمل�ا��ما���وتطو�ر�عالقات�بناءة�مع�الزمالء�والطالب

           

  100      مجموع�نقاط�التقييم�ال�لية

  الن�يجة�ال�لية�للتقييم

    با��روف  باألرقام  مجموع�النقاط�ال�لية��

    القسم�رئ�سخاص�ب

  ال  �عم  �ل�يح��م�املع���آداب�امل�نة�والسلوك�القو�م�مع�الزمالء�والطالب�والعامل�ن؟

  ال  �عم  القسم�باستمرار�املع������وظيفتھ؟

    املوافق

    لل�لية�خاص��عميد

  ال  �عم    القسم؟�رئ�س

    املوافق

    خاص�بمكتب�ا��ودة�وتقييم��داء

      يو�����عاد�التقييم  التقييم�غ���مطابق�للمعاي����  �عتمد�التقييم  للمعاي��

  املوافق    التوقيع�وا��تم

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  

� ������� �� �������� �

� ����������������������� �� ����������������� �

    درجة��داء�بالنقاط

  املستحقة
  القصوى 

���������������� �3  ت
  للبند  للوحدة

�ل��ام�بحضور�اجتماعات�القسم  13  8    

تثم�ن�العمل�ا��ما���وتطو�ر�عالقات�بناءة�مع�الزمالء�والطالب  14  8    

    8     

    8    

    8     .  �عداد�ا��يد�لالمتحانات�و��سليم�النتائج����مواعيد�ا�املقررة

   
   

مجموع�النقاط�ال�لية��

خاص�ب

�ل�يح��م�املع���آداب�امل�نة�والسلوك�القو�م�مع�الزمالء�والطالب�والعامل�ن؟     5      .املسا�مة����ا��لقات�الدراسية�واملشاركة����محاضرات�الزوار

القسم�باستمرار�املع������وظيفتھ؟�بر��س�ل�يو����    5    

  التوقيع�وا��تم  

خاص��عميد     5     

رئ�سرأي��العميد�ل�يؤ�د�    5    

  التوقيع�وا��تم     5    

خاص�بمكتب�ا��ودة�وتقييم��داء    5     .املسا�مة����إعداد�برامج�التأ�يل�امل���ألعضاء��يئة�التدر�س

للمعاي��التقييم�مطابق�    5    

التوقيع�وا��تم            ي�بع

    ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������� �

����� �� �

������������� �� �

  مؤشرات��داء  

�����������������40 �1  ت �

 .تدر�س�أعباء�تدر�سية�متنوعةالقدرة�ع���  1

 . املسا�مة����إعداد�خطط�وملفات�املقررات�الدراسية  2

 .�ل��ام�باملحاضرات�والساعات�املكت�ية  3

 .�شراف�ع���املحاضرات�العملية�و�تطو�ر�املخت��  4

�عداد�ا��يد�لالمتحانات�و��سليم�النتائج����مواعيد�ا�املقررة  5

  
2� ����������������������10� �

املسا�مة����ا��لقات�الدراسية�واملشاركة����محاضرات�الزوار  6

 .   املشاركة����مناقشات�أطروحات��التخرج  7

  3� �������������������20� �

 .املسا�مة����أعمال�ال��ان  8

 .املشاركة����املحاضرات�العامة  9

 .التعر�ف�بالتخصص�و�شر�ثقافتھ�  10

املسا�مة����إعداد�برامج�التأ�يل�امل���ألعضاء��يئة�التدر�س  11

 .امتالك�موقع�إلك��و�ي�يخدم�العملية�التعليمية  12

  



�����4� �2����2�1����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������� �

� ������������������ �  

� ����������������� �2010  

  بالنقاطدرجة��داء�  مؤشرات��داء

����������������������40���   املستحقة�
  القصوى 

  للبند  للوحدة

  للورقة�SciSearch, CSA    50مقاالت��شار�إل��ا�بكثافة����مؤشرات�ال�شر�الدولية�
100  

  للورقة�40    ).عامل�تأث���عا��(أوراق�أ�اديمية����مجالت�دولية�محكمة����التخصص�

  للورقة�30    .أوراق�أ�اديمية����مؤتمرات�دولية�محكمة����مجال�التخصص

65     

  للورقة�25    .املجالت�املحلية�املحكمة����التخصص/أوراق�أ�اديمية����مدونات�املؤتمرات

  للكتاب�20    .كتب�محكمة�بحثية�أو�من��ية����املستو�ات�املتقدمة�من�التخصص

  للكتاب�10    .املستو�ات�العامة�من�التخصصكتب�محكمة�بحثية�أو�من��ية����

  للكتاب�5    .م��������التخصص/ 

  للرسالة�10    .محكمةرسائل�دكتوراه�مقبول�جزء�م��ا�لل�شر����أماكن�دولية�

  للرسالة�5    .رسائل�ماجست���مقبول�جزء�م��ا�لل�شر����أماكن�محكمة�معتمدة�ا��ودة

  100    ا��د��ق����املمكن�تجميعھ�من�نقاط�املحور���

        إضا��

  ل��ائزة10    .الفوز�امل��ر�بجوائز�التم������البحث�العل���والعمل��بدا��

10  
  لالخ��اع�10    ���يل�براءات�اخ��اع�من�أماكن�مع��ف�بتوثيق�ا�ل��قوق�الفكر�ة�دوليا

  للمنحة�10    .منحة�مالية�لتنفيذ�مشار�ع�بحثية

  لالتفاقية�1    .إشراف�مش��ك�نا���مع�مجموعات�بحثية�دولية�����التخصص

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  

������ �� �������� �

���������������������� �� ����������������� �

    درجة��داء�بالنقاط�

  املستحقة
  القصوى 

���������������������  ت
  للبند  للوحدة

مقاالت��شار�إل��ا�بكثافة����مؤشرات�ال�شر�الدولية�  1  10      .القدرة�ع���تدر�س�نصاب��امل�ومتوازن�من�املقررات�العامة�واملتقدمة

أوراق�أ�اديمية����مجالت�دولية�محكمة����التخصص�  2  10      .  ���التدر�س�والتعلم) 

أوراق�أ�اديمية����مؤتمرات�دولية�محكمة����مجال�التخصص  3  10      .التواجد�خالل�الساعات�املكت�ية�واملناقشات�املخصصة�للطالب

أوراق�أ�اديمية����مدونات�املؤتمرات  4  10      .�عداد�ا��يد�لالمتحانات�والتقو�م�وفقا�للمعاي���املعتمدة�من�ا��امعة

كتب�محكمة�بحثية�أو�من��ية����املستو�ات�املتقدمة�من�التخصص  5  10      .  التقيد�بإعالن��جابات�النموذجية�و�نتائج�املقررات����املواعيد�املحددة

كتب�محكمة�بحثية�أو�من��ية����  6  10      .إعداد�ا��طط�الدراسية�للمقررات�وفقا�ملعاي���ا��ودة�املعتمدة

/ فصول����كتاب�محكم�بح��  7  10      .�شراف�ع�����شطة�العملية�والتدر��ية��وا��قلية�و�مشار�ع�التخرج�للطالب

رسائل�دكتوراه�مقبول�جزء�م��ا�لل�شر����أماكن�دولية�  8   10    

رسائل�ماجست���مقبول�جزء�م��ا�لل�شر����أماكن�محكمة�معتمدة�ا��ودة  9  20    

ا��د��ق����املمكن�تجميعھ�من�نقاط�املحور���    100    ا��د��ق����املمكن�تجميعھ�من�نقاط�املحور��

        

الفوز�امل��ر�بجوائز�التم������البحث�العل���والعمل��بدا��  10  10    

���يل�براءات�اخ��اع�من�أماكن�مع��ف�بتوثيق�ا�ل��قوق�الفكر�ة�دوليا  11  10    

منحة�مالية�لتنفيذ�مشار�ع�بحثية/ا��صول�ع���دعم�ما��  12  10    

إشراف�مش��ك�نا���مع�مجموعات�بحثية�دولية�����التخصص/�عاون�بح��  13  10      
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������������������������� �

������ �� �

������������� �� ����������������������

  مؤشرات��داء�  

��������������������40  ت �

القدرة�ع���تدر�س�نصاب��امل�ومتوازن�من�املقررات�العامة�واملتقدمة  1

) برامج�حاسوب،�شاشة�ذكية(استخدام�التقنيات�ا��ديثة�  2

التواجد�خالل�الساعات�املكت�ية�واملناقشات�املخصصة�للطالب  3

�عداد�ا��يد�لالمتحانات�والتقو�م�وفقا�للمعاي���املعتمدة�من�ا��امعة  4

التقيد�بإعالن��جابات�النموذجية�و�نتائج�املقررات����املواعيد�املحددة  5

إعداد�ا��طط�الدراسية�للمقررات�وفقا�ملعاي���ا��ودة�املعتمدة  6

�شراف�ع�����شطة�العملية�والتدر��ية��وا��قلية�و�مشار�ع�التخرج�للطالب  7

  .متوسط�رضا�الطالب  8

  .تقييم�الزمالء�بالقسم�العل��  9

ا��د��ق����املمكن�تجميعھ�من�نقاط�املحور��  

  إضا��  

  .تدر�س�مقررات�الدراسات�العليا  10

   .  الفوز�امل��ر�بجوائز�التم������التدر�س  11

  .امتالك�موقع�إلك��و�ي�متجدد���دمة�العملية�التعليمية  12

  .تنفيذ�مفردات�املقررات�الدراسية�حسب�ا��طة�املحددة  13
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� ������������������ �  

� ����������������� �2010  

������������������������ �

  :با��روف  :باألرقام  مجموع�النقاط�الك���

    التوقيع    أسم�م�سق���نة�التقييم�وال��قيات

  .  القسم�رئ�سخاص�ب

  ال  �عم  امل�نة�والسلوك�القو�م�مع�الزمالء�والطالب�والعامل�ن؟

  ال  �عم  ترقية�املع��؟/القسم�بتجديد�عقد�

     املوافق    ا��تمو��التوقيع

     لل�لية�عميدخاص��

  ال  �عم  القسم؟�رئ�س

    املوافق       ا��تمو��التوقيع

   

  التقييم�غ���مطابق�للمعاي��  التقييم�مطابق�للمعاي��  خاص�بمكتب�ا��ودة�وتقييم��داء

  يو����بإعادة�التقييم  �عتمد�التقييم  التوصية

    املوافق�    التوقيع

  مالحظات�عامة

ال�يتم�اح�ساب�أي�نقاط�لألداء���بناء�ع���التقييم�املباشر�أو�وجود�أدلة�مادية�مكتو�ة�كقرارات��عتماد�أو�التعي�ن�أو�����

  .من�امل�شورات�أو�ا��وائز�أو�ما����حكم�ا

  .ل��ان����إذا�تم�اختيار�ا�بناء�ع���معاي���الكفاءة�و�ت�افؤ�الفرص

  .���حال�وجود�قيود�ال�يمكن�اح�ساب�أي�نقاط�فوق�ا��د��ق����املخصص�للبند

 .عدد�النقاط�الك���املمكن�تجميعھ�من��عض�املحاور�يتجاوز�ا��د��ق����املوجود�ب��اية�املحور 

  . ��ع���املنافسة�املعلنة�مع��قران�وفقا�ملعاي���الكفاءة�والتم���ختيار�املب�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  

������ �� �������� �

���������������������� �� ����������������� �

    درجة��داء�بالنقاط

�   املستحقة�
    القصوى 

مجموع�النقاط�الك���
  للبند  للوحدة

  ل��طة�20    .ا��امعة�أو�م�ونا��ا��ساسية

40  

أسم�م�سق���نة�التقييم�وال��قيات    

خاص�ب     للمؤتمر�20    .التنظيم�امل��ر�للمؤتمرات�وورش�العمل�العلمية����مجاالت�التخصص�أو�امل�نة

امل�نة�والسلوك�القو�م�مع�الزمالء�والطالب�والعامل�ن؟�بآدابم�املع���ل�� �ل�ي     للدورة�10    .با��امعة

القسم�بتجديد�عقد��رئ�س�ل�يو����     للمحاضرة�    .إلقاء�محاضرات�عامة�موثقة�ع���مستوى�ا��امعة�أو�ال�لية

التوقيع     لالمتحان�5    .امتحانات�القبول�وال��امج�التوج��ية�للطالب�ا��دد�با��امعة

خاص��    لالتفاقية10     .  إنتاج�اتفاقيات�التفرغ�العل���والز�ارات�العلمية�مع�ا��امعات�املتم��ة

رئ�سرأي���د�عميد�ال�لية�ل�يؤ     ل��نة��5    .  القسم/ال�لية/عضو�ة�م��رة������ان��شطة�دائمة�ع���مستوى�ا��امعة

التوقيع    للمنح�10    ���املؤسسات�الدولية���دمة�ا��امعة

  للورقة�25    مجاالت�تطو�ر�التعليم�ودور�العلوم����املجتمع

40  

  

خاص�بمكتب�ا��ودة�وتقييم��داء      20    .تقديم��س�شارات�العلمية�املوثقة�للمؤسسات�ذات�العالقة�بالتخصص

    20    .والدور�ات�الدولية�املحكمة����التخصص

    50    ا��د��ق����املمكن�تجميعھ�من�نقاط�املحور���

  أو�ال��قية�العلمية معاي����داء�املطلو�ة�لتجديد�العقد

أق����مدة�  خدمة�ا��امعة�واملجتمع  البحث�و�نتاج�العل��

  لبقاء����الدرجةل

 ال�يتم�اح�ساب�أي�نقاط�لألداء���بناء�ع���التقييم�املباشر�أو�وجود�أدلة�مادية�مكتو�ة�كقرارات��عتماد�أو�التعي�ن�أو�����

من�امل�شورات�أو�ا��وائز�أو�ما����حكم�ا

 ل��ان����إذا�تم�اختيار�ا�بناء�ع���معاي���الكفاءة�و�ت�افؤ�الفرص�ال�يتم�منح�أي�نقاط

 حال�وجود�قيود�ال�يمكن�اح�ساب�أي�نقاط�فوق�ا��د��ق����املخصص�للبند���

  عدد�النقاط�الك���املمكن�تجميعھ�من��عض�املحاور�يتجاوز�ا��د��ق����املوجود�ب��اية�املحور

 ختيار�املب�: يقصد�ب�لمة�م��ر�

  

  تجديد�العقد  ال��قية  تجديد�العقد

50  25  25    

50  25  25    

65  30  30    

75  40  40    

75    40    

     ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������� �

������ �� �

������������� �� ����������������

  مؤشرات��داء  

  ��������������������20��� �

ا��امعة�أو�م�ونا��ا��ساسيةس��اتيجية�معتمدة����تطو�ر�اإعداد�خطط�  1

التنظيم�امل��ر�للمؤتمرات�وورش�العمل�العلمية����مجاالت�التخصص�أو�امل�نة  2

با��امعةإعداد�وتنفيذ�برامج�التطو�ر�امل���ألعضاء��يئة�التدر�س�  3

إلقاء�محاضرات�عامة�موثقة�ع���مستوى�ا��امعة�أو�ال�لية/ تقديم�عروض  4

امتحانات�القبول�وال��امج�التوج��ية�للطالب�ا��دد�با��امعةإعداد�وتنفيذ�  5

إنتاج�اتفاقيات�التفرغ�العل���والز�ارات�العلمية�مع�ا��امعات�املتم��ة  6

عضو�ة�م��رة������ان��شطة�دائمة�ع���مستوى�ا��امعة  7

���املؤسسات�الدولية���دمة�ا��امعة�ي�يااستغالل�املنح�املخصصة�لل  8

مجاالت�تطو�ر�التعليم�ودور�العلوم����املجتمع�شر�مقاالت�محكمة�دوليا����  9

تقديم��س�شارات�العلمية�املوثقة�للمؤسسات�ذات�العالقة�بالتخصص  10

والدور�ات�الدولية�املحكمة����التخصصالتحكيم����املجالت�/التحر�ر  11

ا��د��ق����املمكن�تجميعھ�من�نقاط�املحور���  

معاي����داء�املطلو�ة�لتجديد�العقد

الدرجة�

  املجال/العلمية

البحث�و�نتاج�العل��  و�شرافالتدر�س�

تجديد�العقد  ال��قية  تجديد�العقد  ال��قية

  50  65  65  محاضر�مساعد

  65  70  70  محاضر

  75  75  75  مساعد.أ

  85  85  85  مشارك.أ

    85    أستاذ
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� ������������������ �  

� ����������������� �2010  

     أو��عليقات�أضافية�����ذا�املر�ع�الرجاء�ذكر�أي�مالحظات

  

1.  2.  3.  4.  

  التوقيع

  

  

  

  

  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  

������ �� �������� �

���������������������� �� ����������������� �

���جميع�البنود�املذ�ورة�عضو��يئة�التدر�س�

  . 10أدناه�ع�����يتجاوز�عدد�النقاط�املمنوحة����البند�الواحد��

الرجاء�ذكر�أي�مالحظات   نقاط�التقييم

  القصوى   املستحقة

10  
1  

    2  

    3  

    4  

      5  

  :توار�خ�التقييم    
  :أسماء���نة�التقييم    

  .1      .سالمة�النطق�والتعب���والقدرة�ع���التواصل�الفعال
    2.  
     3.  
  القسم�رئ�ساعتماد�     

  التوقيع   100  مجموع�نقاط�التقييم�� 

  املوافق  40أو20    أو�

  

     ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������� �

����� �� �

������������� �� �

  ت
عضو��يئة�التدر�س�تقييم�اداء�نأمل�منكم�شاكر�ن��:املحكم/ �خ

أدناه�ع�����يتجاوز�عدد�النقاط�املمنوحة����البند�الواحد��

  .القدرة�ع���عرض�املحاضرة�بطر�قة�منظمة  1

  .�ملام�بأسس�التخصص�وثقافتھ  2

  .القدرة�ع���توصيل�املعلومات�للطالب  3

  .القدرة�ع���تحف���التعلم�الذا�ي�لدى�الطالب  4

  .القدرة�ع���ا��وار�والنقد�الذا�ي  5

  .التمتع����صية�قيادية  6

سالمة�النطق�والتعب���والقدرة�ع���التواصل�الفعال  7

  .القدرة�ع���التفك���املنطقي�والنقدي  8

  .الثقة�بالنفس�و�تزان�النف���  9

  .العناية�باملظ�ر�العام  10
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� ������������������ �  

� ����������������� �2010  

  درجة��داء�بالنقاط  مؤشرات��داء

�����������������������   املستحقة�
  القصوى 

  للبند  للوحدة

  للورقة�SciSearch, CSA    50مقاالت��شار�إل��ا�بكثافة����مؤشرات�ال�شر�الدولية�

100  
  ).عامل�تأث���عا��(أوراق�أ�اديمية����مجالت�دولية�محكمة����التخصص�

  
  للورقة�40

  للورقة�30    .أ�اديمية����مؤتمرات�دولية�محكمة����مجال�التخصص

65     

  للورقة�25    .املجالت�املحلية�املحكمة����التخصص/أوراق�أ�اديمية����مدونات�املؤتمرات

  للكتاب�20    .كتب�محكمة�بحثية�أو�من��ية����املستو�ات�املتقدمة�من�التخصص

  للكتاب�10    .كتب�محكمة�بحثية�أو�من��ية����املستو�ات�العامة�من�التخصص

  للكتاب�5    .م��������التخصص

  للرسالة�10    .محكمةرسائل�دكتوراه�مقبول�جزء�م��ا�لل�شر����أماكن�دولية�

  .رسائل�ماجست���مقبول�جزء�م��ا�لل�شر����أماكن�محكمة�معتمدة�ا��ودة
  

  للرسالة�5

  .ا��الفوز�امل��ر�بجوائز�التم������البحث�العل���والعمل��بد

  

  ل��ائزة10

10  
  .���يل�براءات�اخ��اع�من�أماكن�مع��ف�بتوثيق�ا�ل��قوق�الفكر�ة�دوليا

  
  لالخ��اع�10

  للمنحة�10    .منحة�مالية�لتنفيذ�مشار�ع�بحثية

  لالتفاقية�10    .إشراف�مش��ك�نا���مع�مجموعات�بحثية�دولية�����التخصص

    املوافق

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  

� ������� �� �������� �

� ����������������������� �� ����������������� �

�ع��� �والعمل �النموذج ���ذا �الواردة ��سئلة �جميع �ع�� ��جابة �شاكر�ن �منكم نأمل

   .   ضرورة�تضمي��ا����تقر�ركم�ال��ا�ي�بخصوص�تقييم�البحث�املرفق�لكم�طي��ذا�النموذج
  ال�  �عم

  

����������������������  ت

مقاالت��شار�إل��ا�بكثافة����مؤشرات�ال�شر�الدولية�  1        مستو���ملعاي���الكتابة�و�مانة�العلمية؟

  مجال�التخصص؟�إذا��انت��جابة�بنعم�
أوراق�أ�اديمية����مجالت�دولية�محكمة����التخصص�  2  

أ�اديمية����مؤتمرات�دولية�محكمة����مجال�التخصصأوراق�  3      �ل��عد�البحث�من��عمال��بداعية؟�إذا��انت��جابة�بنعم�فالرجاء�ذكر��دلة�ع���ذلك؟

أوراق�أ�اديمية����مدونات�املؤتمرات  4    

كتب�محكمة�بحثية�أو�من��ية����املستو�ات�املتقدمة�من�التخصص  5      �ستمرار�����نتاج؟��ل�يوجد�من��دلة�ما�يؤكد�ع���استقاللية��الباحث�و�قدرتھ�ع��

كتب�محكمة�بحثية�أو�من��ية����املستو�ات�العامة�من�التخصص  6      ؟.إذا��ان�الباحث�ل�س�مؤلف�أول�ف�ل�يتوفر�من��دلة�ما�يؤكد�ع���مسا�متھ����البحث

م��������التخصص/ فصول����كتاب�محكم�بح��  7      �ل�تصنف�وسيلة�ال�شر�ال����شر���ا�البحث�ع���أ��ا�من�ذوات�التأث���العا������مجال�التخصص؟

رسائل�دكتوراه�مقبول�جزء�م��ا�لل�شر����أماكن�دولية�  8      

  الرجاء�ذكر�أبرز�نقاط�الضعف�والقوة����البحث�وأي�مالحظات�من�شأ��ا�أن��ساعد�الباحث�
رسائل�ماجست���مقبول�جزء�م��ا�لل�شر����أماكن�محكمة�معتمدة�ا��ودة  9  

الرجاء�تحديد�الفئة�ال���ي�ت���إل��ا�عمل�الباحث�وكذلك�نقاط��داء�املناظرة�حسب�املؤشرات�

وإذا��ان�العمل�ال�يتفق�و�أي�من��ذه�املعاي���فالرجاء�التعليق�ع���ذلك��

  

الفوز�امل��ر�بجوائز�التم������البحث�العل���والعمل��بد  10   

  بصفة�عامة��ل�توافق�ع���ترقية�الباحث�إ���درجة�علمية�أع��؟�الرجاء�وضع�دائرة�ع����جابة��
���يل�براءات�اخ��اع�من�أماكن�مع��ف�بتوثيق�ا�ل��قوق�الفكر�ة�دوليا  11   

منحة�مالية�لتنفيذ�مشار�ع�بحثية/ا��صول�ع���دعم�ما��  12       

إشراف�مش��ك�نا���مع�مجموعات�بحثية�دولية�����التخصص/�عاون�بح��  13     التوقيع

    القسم��رئ�ساعتماد�      ال�اتف

      ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������� �

����� �� �

������������� �� �

  
�ع����:املحكم/ �خ �والعمل �النموذج ���ذا �الواردة ��سئلة �جميع �ع�� ��جابة �شاكر�ن �منكم نأمل

ضرورة�تضمي��ا����تقر�ركم�ال��ا�ي�بخصوص�تقييم�البحث�املرفق�لكم�طي��ذا�النموذج

مستو���ملعاي���الكتابة�و�مانة�العلمية؟امل�شور��ل�البحث�  1

2  
مجال�التخصص؟�إذا��انت��جابة�بنعم��ل��ش�ل�نتائج�البحث�إضافة�جديدة�للمعرفة����

  فالرجاء�ذكر�الشوا�د�ال���تؤكد�ع���ذلك؟

�ل��عد�البحث�من��عمال��بداعية؟�إذا��انت��جابة�بنعم�فالرجاء�ذكر��دلة�ع���ذلك؟  3

  �ل�يخاطب�البحث�مواضيع��معاصرة�ومتطورة�؟  4

�ل�يوجد�من��دلة�ما�يؤكد�ع���استقاللية��الباحث�و�قدرتھ�ع��  5

إذا��ان�الباحث�ل�س�مؤلف�أول�ف�ل�يتوفر�من��دلة�ما�يؤكد�ع���مسا�متھ����البحث�  6

�ل�تصنف�وسيلة�ال�شر�ال����شر���ا�البحث�ع���أ��ا�من�ذوات�التأث���العا������مجال�التخصص؟  7

  ؟��.�ل�أش���إ���املقال����أي�من�مؤشرات�ال�شر�الدولية��  8

9  
الرجاء�ذكر�أبرز�نقاط�الضعف�والقوة����البحث�وأي�مالحظات�من�شأ��ا�أن��ساعد�الباحث�

  مستقبال؟

10  

الرجاء�تحديد�الفئة�ال���ي�ت���إل��ا�عمل�الباحث�وكذلك�نقاط��داء�املناظرة�حسب�املؤشرات�

وإذا��ان�العمل�ال�يتفق�و�أي�من��ذه�املعاي���فالرجاء�التعليق�ع���ذلك��.   املب�نة�����ذا�النموذج

  . ���التقر�ر

11  
بصفة�عامة��ل�توافق�ع���ترقية�الباحث�إ���درجة�علمية�أع��؟�الرجاء�وضع�دائرة�ع����جابة��

  .املفضلة

  .الشكرالرجاء�إرفاق�تقر�ركم�الك���مع��ذا�النموذج�مع�   12

    :أسم�املحكم   13

    :املوافق  
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� �� ������������������ �  

� �� ����������������� �2010  

  درجة��داء�بالنقاط  مؤشرات��داء

�������������������   املستحقة�
  القصوى 

  للبند  للوحدة

  5      .ا��امعة/ال�لية/املسا�مة����عمل�ال��ان�ع���مستوى�القسم

  5      .ا��امعة/املشاركة����املحاضرات�العامة�بال�لية

  5      .املسا�مة����إعداد�برامج�التأ�يل�امل���ألعضاء��يئة�التدر�س

  15      مجموع�نقاط�املحور 

  الن�يجة�ال�لية�للتقييم

    با��روف  باألرقام  مجموع�النقاط�ال�لية��

    التوقيع    أسم�م�سق���نة�التقييم�وال��قيات

     القسم�رئ�سخاص�ب

  ال  �عم  آداب�امل�نة�والسلوك�القو�م�مع�الزمالء�والطالب�والعامل�ن؟

  ال  �عم  ترقية�املع��؟/القسم�بتجديد�عقد�

    املوافق

    لل�لية

        ال  �عم  القسم؟�رئ�سرأي�

      املوافق

  التقييم�مطابق�للمعاي��  خاص�بمكتب�ا��ودة�وتقييم��داء
التقييم�غ���مطابق�

  للمعاي��
  

    يو����بإعادة�التقييم  �عتمد�التقييم  التوصية

    املوافق  التوقيع�وا��تم

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  

� ������� �� �������� �

� ����������������������� �� ����������������� �

    درجة��داء�بالنقاط

����������������   املستحقة�
  القصوى 

������������������ �4  ت
  للبند  للوحدة

املسا�مة����عمل�ال��ان�ع���مستوى�القسم  1  5      .القدرة�ع���تدر�س�نصاب��امل�ومتنوع�من�املقررات�العامة�واملتقدمة

املشاركة����املحاضرات�العامة�بال�لية  2  5      .خالل�الساعات�املكت�ية�واملناقشات�املخصصة�للطالب

املسا�مة����إعداد�برامج�التأ�يل�امل���ألعضاء��يئة�التدر�س     5      .���التدر�س�والتعلم) برامج�حاسوب،�شاشة�ذكية

مجموع�نقاط�املحور     5      .�عداد�ا��يد�لالمتحانات�والتقو�م�وفقا�للمعاي���املعتمدة�من�ا��امعة

    5      .التقيد�بإعالن��جابات�النموذجية�و�نتائج�املقررات����املواعيد�املحددة

مجموع�النقاط�ال�لية��     5      .للمقررات

أسم�م�سق���نة�التقييم�وال��قيات      5      .�شراف�ع�����شطة�العملية�والتدر��ية��وا��قلية�و�مشار�ع�التخرج�للطالب

خاص�ب    5    

آداب�امل�نة�والسلوك�القو�م�مع�الزمالء�والطالب�والعامل�ن؟باملع����ل��م�ل�ي    5      .

القسم�بتجديد�عقد��رئ�س�ل�يو����    15    

  وا��تمالتوقيع�    40    

لل�لية�عميدخاص��    100      مجموع�نقاط�املحور 

���������������������� رأي��العميد�ل�يؤ�د�        �

  التوقيع�وا��تم    5    

خاص�بمكتب�ا��ودة�وتقييم��داء    10    

التوصية    15    مجموع�نقاط�املحور��

  جيد  محاضر�مساعد  جيد�  محاضر  جيد�جدا  مساعد.أ
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������������������������� �

����� �

������������� �

  مؤشرات��داء  

��������������� �1  ت

القدرة�ع���تدر�س�نصاب��امل�ومتنوع�من�املقررات�العامة�واملتقدمة  1

خالل�الساعات�املكت�ية�واملناقشات�املخصصة�للطالبالتواجد�  2

برامج�حاسوب،�شاشة�ذكية(استخدام�التقنيات�ا��ديثة�  3

�عداد�ا��يد�لالمتحانات�والتقو�م�وفقا�للمعاي���املعتمدة�من�ا��امعة  4

التقيد�بإعالن��جابات�النموذجية�و�نتائج�املقررات����املواعيد�املحددة  5

للمقرراتاملسا�مة����تطو�ر�املنا���وإعداد�ا��طط�التعليمية�  6

�شراف�ع�����شطة�العملية�والتدر��ية��وا��قلية�و�مشار�ع�التخرج�للطالب  7

  .املسا�مة�الفعالة����اجتماعات�القسم  8

.موقع�إلك��و�ي�متجدد���دمة�العملية�التعليميةامتالك�  9

  .متوسط�رضا�الطالب  10

  .  تقييم�الزمالء�بالقسم  11

  

  2� ��������������������

   .املسا�مة����ا��لقات�الدراسية�ومحاضرات�الزوار  1

  .بالقسماملشاركة����مناقشات�أطروحات��التخرج�  2

  

���������������������������������   ممتاز  مشارك.ا/ أستاذ�
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