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 تمهيد 

 عن ادلراسة اذلاتية
 

) لسـنة   1القـرار رقـم (عبد اللطيف عبد السالم شعبان ادلكتور / عميد اللكية أصدر السيد  

، املزمـع إجراؤهـا، حيـث  بـارشت اللجنـة   جـ�ور للكية الرت�ية، �شأن �شكيل جلنة ادلراسة اذلاتية 92011

ديلل ضـمان جـودة واعتمـاد وسارت اللجنة وفق من العام نفسه،  مارسامللكفة بادلراسة  أعماهلا خالل شهر 

واملعلومـات وابليانـات  همرجعياتـو دوات العمـلأ �تـوفيف اللكية دارة إمع متعاونة ؤسسات اتلعليم العايل م

 األساسية الالزمة لعملية ادلراسة اذلاتية. 

مـدد متقطعـة قار�ـت ىلع اذلاتية اتلــي تمــت خـالل  لـعمليـة ادلراسة اً وي هذا الـتقر�ـر وصفتيـح       

  صـمةالعاوالعمليـة اتلعليميـة اليت مـرت بهـا  الصعبة ظروف األمنية�سبب ال التسعة أشهر يف �ملها. وذلك

و ما صاحبها من تهج� بلعـض أعضـاء هيئـة  2019 من احلرب اليت اندلعت يف بداية شهر أبر�ل طرابلس 

إيقـاف  نتيجـة نـزوح بعـض األعضـاء،  اتلدر�س األمر اذلي انعكس سلبا ىلع عمل فر�ق ادلراسة اذلاتيـة

ثالثـة  أعضـاء هيئـة اتلـدر�س الـيت زادت ىلع ، فاعتصامات ادلراسة و تقديم إجازة أعضاء هيئة اتلدر�س

و غلق املؤسسات  جاحئة كرونا اليت �سببت يف إيقاف ادلراسة، ثم )2019د�سمرب  8، حىت 11، 10،  9( أشهر

هذه  . )2020 مايو 31مارس إىل  13معة من يوم اجلو باتلايل اتلوقف عن العمل يف ادلراسة اذلاتية   اتلعليمة

األسباب لكها اكن هلا األثر اليسء و السليب ىلع الزتام فر�ق ادلراسة اذلاتية لاللـزتام باملـدة الزمنيـة املحـددة 

 من : و بهذا ت�ون مدد العمل ىلع انلحواتلايل: إلجراء ادلراسة اذلاتية. 

 و من 2019/ 08/ 27إىل  2019/ 03/ 50 

 منو  2020/ 02/ 27إىل  1920/ 12/ 31 

 .   2020/ 07/ 26إىل  2020/ 06/ 14 

يف مـنت  مقرتحـاتالحظات وتوصيات وممن استنتاجات وما توصلت إيله جلنة ادلراسة اذلاتية كما ضمنت  

انات اجلودة اليت تعد دراسة ذاتية يف ي، وحتليل إحصايئ شامل الستبىلع عدة مالحقأيضا �شتمل تقر�رها اذلي 

 .حد ذاتها

 )1المرفق رقم (1
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�طمح أن ي�ون دافعا قط، وعداده خالل فرتة ادلراسة ف إا عليه اللكية إىل ح�وصفا ملهذا اتلقر�ر �شلك و    

 لكيـة قد �ـدث الحقـاً يف الي�أي تغ هاحسبانيف أخذ تال  هذه ادلراسةول�ن  ،ملز�د من اتلطو�ر واتلحس�

توصـلت إيلهـا اللجنـة بنـاًء ىلع  مجيع االستنتاجات واملالحظات الـيتاتلقر�ر ، حيث يوثق االنتهاء منهابعد 

اللقـاءات املتنوعـة، ثنـاء أ، إضافة إىل املعلومات اليت توفرت للجنة اللكيةالشواهد واألدلة املادية املقدمة من 

 . إىل اخلصوصية اليت تم� لكية الرت�ية عن غ�ها من اللكيات تم انلظر قدو

 

 لكيةمعلومات اعمة عن الأوال: 

 ج�ور  الرت�ية:  لكيةاسم ال •

ج�ور سنة  رت�يةاللكية حتت مس� أصبحت ثم  عداد املعلم� إل اعل معهد 1997تار�خ اتلأسيس:  •
2004  

                             عبد اللطيف عبد السالم شعبان   د. :  لكيةال عميداسم  •

  : �دكتوراه املؤهل العل 

     :ف��اء كهر�ائية و�ااكةاتلخصص                                                        

  :ستاذ مشاركأادلرجة العلمية 

  انتخابو ت�ليف مبارش: عميد اللكيةطر�قة اختيار  •

 ) وحدة 142اىل  128وفقا للك قسم (من : اللكية املعتمدة لربامج وحداتال •

 2007،  1997 :  (حسب االقسام) باللكية مجاوافقة ىلع توصيف الرباملتار�خ  •

ليسـا�س آداب   -علـوم وتر�يـة    ب�ـالور�س(:  راسة باللكيـةتمام ادلإالشهادة اليت تمنح عند   •

 . وتر�ية)

 .فصول دراسية ةيناثممدة ادلراسة :  •

  العر�ية.اللغه لغة ادلراسة :  •

 : لكيةالأقسام  •

 .فصل معلم قسم .1

 قسم اللغة العر�ية. .2

 قسم اللغة اال�ل��ة. .3
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 الر�اضيات.قسم  .4

 قسم الف��اء. .5

 قسم الكيمياء. .6

 قسم علم اجتماع. .7

 قسم ر�اض اطفال .8

 :لكية هلااليت يتم إعداد خر�يج اليفة األساسية الوظ  •

 اد معلم متخصص ملراحل اتلعليم األسايس واملتوسط  ور�اض األطفالعدإ. 

 الوظائف اتلايلة: �ية أن �شغللكية الرت و�م�ن خلر�ج

 يف �تلف اتلخصصات وخاصة املؤسسات اتلعليمية. بعض الوظائف اإلدار�ة .1

 مصوب ومصحح لغوي يف ختصص اللغة العر�ية واال�ل��ة. .2

 العمل كف� �تربات لقس� الكيمياء والف��اء. .3

 العمل  يف �ال االلكرتونيات وادلوائر الكهر�ائية. .4

 العمل يف �ال االرشاد واتلوجيه الرت�وي. .5

بليئية تلطو�ر ادوات واجهزة قـادرة ىلع الكشـف عـن العمل كمتخصص يف القياسات ا .6

  .امللوثات

 .عمل يف �ال املؤسسات ابلحثية والف��ائية واإلحصائيةال .7

 العليا �ليا ودويلا. ادلراسات كما يم�ن خلر�ج لكية الرت�ية استكمال .8

 .139 : باللكية عدد أعضاء هيئة اتلدر�س القار�ن •

 :باللكيةادلرجات العلمية ألعضاء هيئة اتلدر�س   •

 )   75)   �ارض مساعد (   34)  �ارض ( 21)  أستاذ مساعد (4)  أستاذ مشارك (  5أستاذ(           

 :باللكية املؤهالت العلمية ألعضاء هيئة اتلدر�س •

    ) 91)     ماجست� (     47دكتوراه( 

  17: باللكية عدد املعيدين  

  �حسب االحتياج 30اىل  15من : يف الفصل الواحد  قار�نالعدد أعضاء هيئة اتلدر�س غ 

 طابلا وطابلة. 2926  :  2019 -2018للعام ادلرايس  عدد الطلبة 
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 4019:  منذ اتلأسيس  لخر��ل اليلك عددال . 

  باللكية:وسائل االتصال 

218214890300    + ه: -                      

218214894546  + فاكس : -                     

 الصفحة الرسمية لللكية : ابلوابة االلكرتونية جلامعة طرابلس-     

 .لكيةاجلودة وتقييم األداء بالقسم  رئيس الشخص املسؤول عن إدارة وتنفيذ ادلراسة اذلاتية :

 خطوات عملية ادلراسة اذلاتية:ثانيا : 

، م 4/3/2018 ، املؤرخة يف  باجلامعة داءاأل وتقييم اجلودة ضمان مكتب بناء ىلع مراسلة رئيس     

اليت أحال عميد اللكية صورة  و ،ىل عميد اللكية �شأن �شكيل جلنة إلعداد دراسة ذاتية لللكيةواملوجهة إ

اجتمااعت  ، و�فه بطرح املوضوع ومناقشتة خالل2األداء باللكية  ىل رئيس قسم اجلودة  وتقييممنها إ

 . داء بإعداد وجته� اللكية لربنامج ادلراسةويلة بدأ قسم اجلودة وتقييم األأخطوة قسم اجلودة ادلور�ة، و� 

 ىلع انلحو اتلايل: لللكيةتمت عملية ادلراسة اذلاتية قد ل    

 اإلشاري عميد اللكية يف مراسلة رقمها   بمخاطبة باللكية األداء وتقييم اجلودة قسم رئيس قام .1

 إىل إضافة اذلاتية، بادلراسة للقيام اللكية استعداد �شأن ،3م25/12/2018 يف مؤرخة ،6ج.ق

  . اذلاتية  ادلراسة لعملية املقرتح بالفر�ق قائمة إحالة

 ،7 ج.ق اإلشاري هارقم مراسلة يف اللكية عميد باللكية األداء وتقييم اجلودة قسم رئيسخاطب  .2

سماء أ حالةإ ىلإ ضافةإ ذلاتية،للقيام بادلراسة ا اللكية جاهز�ة �شأن م،14/1/2019 يف ؤرخةم

 4.راء ادلراسة اذلاتيةجبعض اخلرباء لالستعانة بهم يف إ

و�ناء عليه وافق ،  م23/1/2019تم مناقشة برنامج ادلراسة اذلاتية يف �لس اللكية بتار�خ   .3

 6أصدر عميد اللكية القرار املشار إيلهو�ناء ىلع ذلك   .5�لس اللكية ىلع القيام بادلراسة

اجلامعة يف داء بمدير مكتب اجلودة وتقييم األ بمخاطبة باللكية األداء وتقييم اجلودة قسم رئيس قام .4

م �شأن استعداد اللكية للقيام بادلراسة 26/2/2019/ بتار�خ 7شاري ق.ج ها اإلرقممراسلة 

 7اذلاتية.

 
 )3مرفق رقم ( 3
 )4مرفق رقم( 4
 )5رقم(مرفق  5
 )4ص  1انضر مرفق رقم( 6
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 يف للمشار�ةيدعوهم فيها  موراأل أويلاء بعض إىلسالت ا�موعة من املر اللكية عميدأصدر  .5

 8.اذلاتية ادلارسة عملية

املستفيدة من اخلر�� و�عض اخلرباء للمشار�ة يف  احلكومية اجلهات بعض اللكية عميدخاطب  .6

 يف للمشار�ةستفيدين وأويلاء األمور واملرباء من اخلعدد اختيار تمو، عملية ادلراسة اذلاتية 

 9.ادلراسة هذه إعداد عملية

 .ادلراسة اذلاتية لللكية فر�ق عضو�ة يفطابلا وطابلة ح يرشتم ت .7

بقيادة عملية اجلودة  وتقييم األداء  رئيس قسمقام بناء ىلع اتللكيف الصادر من عميد اللكية  .8

، من خالل اتلنسيق مع أعضاء الفر�ق بوضع خطة واضحة وآيلات عمل مفصلة  ادلراسة اذلاتية

االتفاق ىلع نوعية وعن خطوات تنفيذ هذه العملية، بما يف ذلك اتلهيئة واإلعالن عن ادلراسة، 

املنوطة بها يف لك هام واملعية ابليانات املطلو�ة وأسايلب احلصول عليها، وحتديد عدد اللجان الفر

 .ىلع وجه اتلقر�ب  ذللكاملدة الزمنية الالزمة  حتديد احل اتلنفيذ ، كما تممرحلة من مر

الس�  رضورة ىلع خالهلا وتم االتفاق عدة اجتمااعت  اء جلنة ادلراسة اذلاتية باللكيةعضأعقد  .9

املؤسيس الصادرة عن املر�ز الوط� لضمان جودة واعتماد املؤسسات االعتماد معاي� وفق 

 :توفر املتطلبات اتلايلةرضورة ىلع  دياتلأ�إىل االجتمااعت هذه وخلصت  ،واتلدر�بيةاتلعليمية 

  باللكية.الوثائق واملستندات وانلماذج اخلاصة الشواهد واألدلة املتمثلة يف  

 لكية.للهداف األرسالة والرؤ�ة وال 

 لضمان درة عن املر�ز الوط� اتوصيف الربامج وتوصيف املقررات وفقاً للنماذج الص

 جودة واعتماد املؤسسات اتلعليمية واتلدر�بية.

 ملر�ـز املوافقـة ملتطلبـات ا يف عمليـات اتلقيـيماللكيـة ستخدمها � االستبانات اليت

 .الوط� لضمان جودة واعتماد املؤسسات اتلعليمية واتلدر�بية

  األدلة -القرارات  -لكية ال�لس �ارض اجتمااعت. 
 

 )6مرفق رقم( 7
 )7مرفق رقم( 8
 )8مرفق رقم( 9
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وتقييم األداء باللكية بمخاطبة مدير مكتب اجلودة وتقيـيم األداء باجلامعـة يف قام رئيس قسم اجلودة . 10

لعمليـة ادلراسـة اذلاتيـة   اللكيـة، �شأن جاهز�ة 5/3/2019مؤرخة يف ، 8ج/ق .االشاري  هامراسلة رقم

 10إضافة إىل  طلب االستعانة ببعض اخلرباء يف عملية ادلراسة اذلاتية.

مـن دليهـم بها رباء اخلمن  ثالثةيف ترشيح رئيس مكتب اجلودة وتقييم األداء باجلامعة تم الرجوع إىل .11
 .ووافق عليهم اخلربة يف برامج  اجلودة وضمانها  يف فر�ق ادلراسة اذلاتية

 رئـيسم  قام عميـد اللكيـة بمخاطبـة 2019/  1 /  23 بناء ىلع �رض اجتماع �لس اللكية بتار�خ. 12
 11.اجلامعة �شأن �شكيل فر�ق ادلراسة اذلاتية

حبضور السيد ادلكتور عميـد اللكيـة وو�يـل  19/3/2019عقد ورشة عمل حول ادلراسة اذلاتية يوم .13
قـدم  و حيث افتتح أعمال الورشة السيد رئيس قسم اجلودة وتقييم األداء باللكيـةاللكية للشؤون العلمية ، 

 ة باجلامعة.مكتب اجلودخطة ادلراسة اذلاتية  وفقا للنموذج املرسل من  برنامج فيه تناول  امرئي اعرض

املوافـق  اثلالثـاءت باجتماع تقاب� يوم لَّ هِ ، اليت استُ لكيةابلدء الفع� يف عملية ادلراسة اذلاتية بمقر ال.14

إدارة اللكيـة  قبل،  وامللكف� من  اللجنةفر�ق عضاء أ، ىلع تمام الساعة اتلاسعة صباحاً ب� 26/3/2019

، وتـم هاو�يضاح الغرض من هفر�قام رئيس الفر�ق بتقديم أعضاء ، حيث قادلراسة اذلاتية بتسهيل عملية

 االتفاق ىلع تقسيم الفر�ق إىل جلان اكاليت:

 ووضع املطلو�ة واستخالص انلتائج ابليانات بتحليل تقوم هذه اللجنة  ت:جلنة حتليل ابليانا

تمت خالل االستبيانات اليت أستلمتها من أعضاء اجلودة باللكية، واتلقر�ر انلهايئ هلا من 

من مكتب اجلودة باجلامعة واملوافقة املستلمة هلذه االستبانات عملية ادلراسة اذلاتية وفقاً 

 ضمان اجلودة واالعتماد. عاي� مل

 ضمان لوفقا ملعاي� املر�ز الوط� وقد تم ذلك  :ؤسيستقييم وتقو�م �اور االعتماد امل انجل

، حيث تم اتلأ�يد ىلع أهمية العمل بمهنية د املؤسسات اتلعليمية واتلدر�بيةجودة واعتما

ة يلعمل خالل املدة الزمنية املقررة اذلاتيةوجدية وحيادية من أجل إ�اح عملية ادلراسة 

نموذج اتلدقيق املعد هلذا ، كما أ�د  رئيس الفر�ق ىلع رضورة االلزتام باستخدام ادلراسة

  .الغرض، واالستناد إىل األدلة املادية امللموسة يف اختاذ القرارات و�تابة اتلوصيات

  : اتلواصل ت�فلت باتلوثيق االعال� الكرتونياً ىلع صفحات جلنة اإلعالم واتلوثيق

واعالنات منشورات ، وورقيا وذلك بتوز�ع االجتمايع اخلاصة بوحدة خدمة املجتمع وابليئة

 )8مرفق رقم( 10
 )9مرفق رقم( 11
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داء حسب معاي� اجلودة وتقييم األتفيد بما تقوم به اللكية من االستعداد لالعتماد املؤسيس 

 االعالنات بطباعة وذلك اذلاتية، ادلراسة عن واإلعالن اتلهيئة بعملية  اللجنة حيث قامت

 عملية تلوضيح اللكية يف والعامل� واملسؤول� االقسام مجيع ىلع وتوز�عها واملنشورات

 املطلو�ة اإلجراءات تنفيذ يف وادلقة اتلعاون ىلع اجلميع وحث مبكرة مرحلة يف اذلاتية ادلراسة

 مستوى ىلع منظمة الكرتونية إعالمية عداد محلةوتم إ. العمل هذا إ�اح يف واإلسهام منهم،

 وأصحاب طالبو املوظف� وال اتلدر�س هيئة أعضاءمن  إيلها املنتم� مجيع العالم اللكية

 ادلراسة بصدد  القيام بعملية اللكية بأن) الطلبة أمور وأويلاء املدارس، مدراء(  املصلحة

 12.اذلاتية لغرض االعتماد املؤسيس

 لسيد عميد اللكية.تسليمه للاتلقر�ر  انلهايئ وظيفتها كتابة  :جلنة كتابة اتلقر�ر انلهايئ 

 
، حيـث صباحا صف امنة وانلم، ىلع تمام الساعة اثل2019/ 4/ 2 املوافق حدعقد ورشة عمل يوم األ.15

مـا تـم  تقديم عرض مر� تناولبقام وافتتح أعمال الورشة السيد رئيس قسم اجلودة وتقييم األداء باللكية، 

، ادلراسـة�راسة اذلاتية ودور لك اللجان واآليلات  اليت سـيتم اتباعهـا أثنـاء لخطوات عملية  �ازه منإ

  .قواملعلومات إل�اح عملية اتلدقيتقديم مجيع التسهيالت بمطابلا إدارة اللكية واألقسام العلمية 

/  9ذات الـرقم االشـاري ق.ج  2/4/2019املؤرخة عداد مراسلة من رئيس فر�ق ادلراسة اذلاتية تم  إ.16

واالهـداف  لللكيـة واالقسـام بمـا مخاطبة رؤساء االقسام العلمية باللكية �شأن مراجعة الرؤ�ة والرسالة ب

 13يتالءم مع معاي� اجلودة واالعتماد االاكدي� .

، حيـث تنـاول رئـيس اللكيـةم ىلع تمام الساعة اتلاسعة صـباحاً ب16/4/2019عقد اجتماع بتار�خ .17

 14:تم االتفاق ىلع حتديد متطلبات ادلراسة اذلاتية و� وأهمية االلزتام بالوقت املحدد  فر�قال

  واتلحـديات منهـا اليت �ب االستفادة  املتاحة صوالفرداخل اللكية ، حتليل نقاط القوة والضعف

الصـادرة عـن املر�ـز الـوط� لضـمان جـودة  ؤسيساتلقييم امل جنماذوالعمل وفق ، اليت تواجهها 

 واعتماد املؤسسات اتلعليمية.

  اللكية. رؤ�ة ورسالة وأهدافوتقييم مناقشة 

  وهم : املستهدف�،  ىلعواالستبانات  انلماذجعدد من  توز�ع 

 ) 10رقم(مرفق  12
 )11مرفق رقم( 13
 ) (محاضر االجتماعات)12مرفق رقم( 14
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 .  الكوادر املساندة -سوق العمل  - اخلر�� -الطالب  -أعضاء هيئة اتلدر�س 

 يف بعض اجلوانب املتعلقة جبودة اللكية توضيح أسباب العجز والقصور. 

دة مـن ملـوالىت استمرت  عقد الفر�ق واللجان الفرعية عدة اجتمااعت خالل مدة ادلراسة اذلاتية.18

أعضاء هيئة   بعضىلع إجراء العديد من املقابالت واللقاءات مع  كما اشتملت عملية ادلراسة،  الزمن

يف توضـيح دين وأصـحاب املصـلحة واخلـر�� ياملسـاندة  والطـالب واملسـتف اتلدر�س والكـوادر 

واملالحظـات حـول العمليـة  ، بهدف مجع املعلومـات واسـتطالع اآلراءاالستبانات موضوع ادلراسة 

  ى.عليمية واأل�شطة املصاحبة األخراتل

) يـوم SWOTحتليل واقـع اللكيـة وفـق برنـامج ( �ارضة حول لقاءإأثناء العمل يف ادلراسة تم  .19

بهـدف فـتيح عـ� ملـوق رشح تفاصـيل العمـل تناول فيها املحـارض د.  2019/  07/ 02اثلالثاء 

، ثم بعـد نهايـة املحـارضة بـدأ الفر�ـق واضحةاآلفاق املمكنة للتنفيذ بما يؤدي إىل نتائج استرشاف 

 املتاحة. بالعصف اذله� للك نقطة من نقاط القوة والضعف واتلحديات والفرص

انتهـت عمليـة إعـداد ب� اللجان الفرعية واللجنة الرئيسة واملض� من العمل اجلاد مدة مس�ة عد .ب20

دراسـة الرؤ�ـة والرسـالة واألهـداف ب مسـتهالادلراسة عن نتائج تفصي� تقر�ر بصياغة اتية ادلراسة اذل

اليت استلمها قسم تقييم األداء بنماذج واستبانات مر�ز  ضمان اجلودة وكما تم االلزتام يف ادلراسة  ،لللكية

حتديد جوانب القوة الـيت دراسة و و، داء باجلامعةاجلودة وتقييم األداء باللكية من مكتب اجلودة وتقييم األ

اليت حتتاج إىل نقاط الضعف واتلهديدات كذلك  ، ووحتسينها  تطو�رهاالعمل ىلع ينبيغ املحافظة عليها و

داخـل الـيت تـدعم انلتـائج والشـواهد الرباه� واألدلـة لك ذلك مرفق ب،  معةواجلااللكية من جادة  ةنظر

 15اتلقر�ر.

وذلـك يـوم  لكيةعملية ادلراسة اذلاتية باالجتماع انلهايئ ب� فر�ق ادلراسة اذلاتية و�دارة ال ْت مَ تِ تُ اخْ  .21

يـة ملو�يـل اللكيـة للشـؤون العالسـيد و عميـد اللكيـة /م، حبضور ادلكتور26/07/2020املوافق األحد 

انلهائيـة فيـه انلتـائج  توعرضـ ،وفر�ق ادلراسة اذلاتيةقسم اجلودة وتقييم األداء باللكية  رئيس وادلكتور

نقاط الضعف الـيت  ما توصلت إيله ادلراسة ومعاجلةمتابعة  اىل رضورة فيهحيث خلص ، تلقر�ر ادلراسة 

مـع اتلحـديات الـيت تفـرض واالستفادة من الفرص املتاحة لللكية واتلعامل  ،تواجهها وتعز�ز نقاط القوة

 )13مرفق رقم( 15
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ادلراسـة ا تـم رصـده يف انلاجعة اسرتشادا بمـ عاجلاتاحللول وامل�شمل اخلطة االسرتاتيجية ىلع أن ،نفسها

 .2025وتنت�   2020مخس سنوات تبدأ من زم� للتنفيذ خالل  برنامجووضعها يف اذلاتية 
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   لللكية وصف دراسة الربنامج اتلعلي� ول:ألالفصل ا
 )% 75اتلقييم الك� (    

 

                 الرؤ�ة و الرسالة واألهدافاالول :  بحثامل

 ىلع انلحو اتلايل :  �شلكت وأهداٌف  ورسالةٌ  رؤ�ةٌ  لكيةلل    

 : لرؤ�ةا 

تتطلع اللكية إىل اتلم� يف اتلخصص العل� والرت�وي اكتساباً وأداًء تلصبح يف مقدمة اللكيات 

 .اليت تقدم أداًء متم�اً يف اتلعليم واتلعلم وابلحث الرت�وي وخدمة املجتمع

 : الرسالة

إعداد معلم اتلعليم قبل اجلاميع، وتنميته مهنياً وأ�اديمياً أثناء اخلدمة يف ضوء معاي� قياسية، 

و�عداد الكوادر اجلديدة القادرة ىلع متابعة احلر�ة العاملية، يف ضوء املعاي� األ�اديمية بما يتوافق مع 

� و اإلقلي�، وذلك بدعم اكمل ملفهوم رسالة اجلامعة، وتلبيتها الحتياجات سوق العمل ىلع املستوى املح

 مع وفعالـة متوازنـة و�رشاكة ومتعاون�، تدر�س، هيئة وأعضاء العائلة الواحدة: طالب، و�دار��،

�تمـع متعلـم، حتكمه عالقات أفقيـة، ذات  كو�ناألخرى: اجلامعية، وغ� اجلامعية، تل اتلعليم مؤسسات

 .اغيتـها لكية أفضل، ضحةرؤ�ة موحدة، ورسـالة وا

    : األهداف

 إعداد املعلم املؤهل علمياً وتر�و�اً يف �تلف اتلخصصات لسد احتياجات املؤسسات اتلعليمية. •

 إعداد برامج ودورات تأهيلية للمعلم� أثناء اخلدمة. •

 املساهمة يف تطو�ر املناهج ادلراسية وذلك باتلعاون مع املتخصص� يف �ال الرت�ية واتلعليم. •

اإلسهام يف تطو�ر انلظام اتلعلي� و�رش الويع اثلقايف وفق ما يرسمه املجتمع هلذا انلظام من  •

 سياسات وما �دده من أهداف.
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 تقديم االستشارات العلمية والفنية للمؤسسات واجلهات ذات العالقة. •

ة املختلفة توطيد الصالت اثلقافية والعلمية مع اللكيات واجلامعات واملؤسسات واهليئات العلمي •

 داخل يلبيا وخارجها.

 

 

واملوقع  واملطو�ات ديلل اللكيةانلظر يف  ، و�عداألهداف و�الحظ من خالل االطالع ىلع الرؤ�ة والرسالة

، �ادي� والرت�وياأل لكيةلا تب� دور ومنشورة معلنة اهدافرؤ�ة ورسالة وأ ثمة أن االلكرتو� للجامعة

بما يتوافق وانلظرة املستقبلية واملستجدات الرت�و�ة صياغة الاعدة �اتلعديل وبعض قد حتتاج إىل  غ� أنها

 . والعلمية 

 اللكيةاملخرجات املستهدفة من ول: ب األاملطل

 : للقيام باملهام اتلايلة  ؤهالً م نقررات ي�واملدراسة من  بالطالنتهاء اب

 .العملية اتلعليمية�س وفق ختصصه والقيام بادلور الفاعل يف القدرة ىلع اتلدر )1

اتلعليمية ب يلتطبيق املناهج واألسامعرفة أسس ومبادئ املناهج ادلراسية العامة واخلاصة.  )2

 .وفق طرائق اتلدر�س احلديثة

 خطط تدر�سية يومية وفصلية وسنو�ة. عدادإ )3

 استخدام اسرتاتيجيات اتلعليم واتلعلم يف اتلدر�س . )4

 اتلعليمية .العملية توظيف انلظر�ات الرت�و�ة والعلمية خلدمة  )5

 .معاجلة القضايا اخلاصة باتلعليم واتلعلم )6

 إجراء حبوث علمية وتر�و�ة . )7

مع وسطه وت�و�ن العالقات يف اتلعامل واالجتمايع اذلاكء الوجدا� القدرة ىلع توظيف  )8

 .املجتميع العل� و

 .تماعية املختلفة يف �االت العملئات االجالفتلعامل ب�فاءة مع ا )9

  .اتلعامل مع متطلبات سوق العمل القدرة ىلع )10

 حل املشالكت اليت قد تواجهه يف �ال عمله . )11
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 :بأهدافها  لكيةارتباط �رجات ال  ب اثلا�:املطل

من خالل االطالع ىلع ما تقوم به اللكية من إعداد الكوادر العلمية  وأهدافها ومهام األقسام العلمية        

 اآليت:واإلدار�ة بها وما قام به فر�ق ادلراسة اذلاتية  يتضح 

 )1جدول (                                                         

 يوضح ارتباط �رجات اللكية بأهدافها                                  

 لكية�رجات ال األهداف رم
إعداد املعلم املؤهل علمياً وتر�و�اً يف �تلف  1

اتلخصصات لسد احتياجات املؤسسات 

 اتلعليمية

القدرة ىلع اتلدر�س وفق ختصصه والقيام بادلور 
عداد خطط و�، الفاعل يف العملية اتلعليمية

 تدر�سية يومية وفصلية وسنو�ة.

للمعلم�  تأهيلية  إعداد برامج ودورات  2

 أثناء اخلدمة

القدرة ع� معاجلة القضايا اخلاصة باتلعليم واتلعلم 
ومتطلبات سوق العمل، وحل املشالكت اليت قد 

 تواجهه يف �ال عمله.
املساهمة يف تطو�ر املناهج ادلراسية وذلك  3

باتلعاون مع املتخصص� يف �ال الرت�ية 

 واتلعليم

معرفة أسس ومبادئ املناهج ادلراسية العامة 
واخلاصة. تطبيق املناهج واألسايلب اتلعليمية وفق 

 طرائق اتلدر�س احلديثة.
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يف تطو�ر انلظام اتلعلي� و�رش سهام اإل

الويع اثلقايف وفق ما يرسمه املجتمع هلذا 

 سياسات وما �دده من أهدافانلظام من 

استخدام اسرتاتيجيات اتلعليم واتلعلم يف اتلدر�س، 
وتوظيف انلظر�ات الرت�و�ة والعلمية خلدمة العملية 

 اتلعليمية .

 
تقديم االستشارات العلمية والفنية  5

 للمؤسسات واجلهات ذات العالقة

معاجلة القضايا اخلاصة باتلعليم واتلعلم، و�جراء 
 علمية وتر�و�ة .حبوث 

توطيد الصالت اثلقافية والعلمية مع  6

اللكيات واجلامعات واملؤسسات واهليئات 

 العلمية املختلفة داخل يلبيا وخارجها.

القدرة ىلع توظيف اذلاكء الوجدا� واالجتمايع يف اتلع  

 العالقات مع وسطه العل� واملجتميع
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 لكيةإدارة الوصف   املبحث اثلا�: 

�شأن اهليلك اتلنظي� للجامعات ومؤسسات  2008) لسنة 22القرار رقم (ىلع االطالع  من خالل

واذلي  واذلي ينظم س� العمل اإلداري يف اجلامعات واللكيات ل�ولة الليبيةو تعديالته،  اتلعليم العايل

 16كما ي�: دارة اللكيةإهام مل اً صفوتضمن ي

 اللكيةعميد مهام  ول: املطلب األ 

ايلة دارة شؤونها العلمية واملبارش ىلع س� العمل بها وترص�ف أمورها و�رشاف امليتو� عميد اللكية اإل    

ارة اجلامعة و�لس اللكية وفقا ألحاكم القوان� واللوائح د�ة يف حدود السياسة اليت ترسمها إدارواإل

 خص ما ي�:املعمول بها وهل ىلع األ

 اتلعليميةباللكية  وتنفيذها.رشاف ىلع اخلطة اإل )1

قسام ىلع �لس ألوعرض قرارات �الس هذه ا قسام العلمية باللكيةألرشاف ىلع رؤساء اإلا )2

 نها مع رؤساء هذه االقسام.للكية ومتابعة تنفيذ ما يتقرر �شأا

 فراد العامل� باللكية واالرشاف عليها.ألدار�ة واإلجهزه الفنية واألاتلنسيق ب� ا )3

دار�� �شأن استكمال حاجة اللكية من أعضاء هيئة اتلدر�س والفني� واإلقرتاحات تقديم اال )4

 والفئات املساعدة االخرى و�ذلك املنشآت واتلجه�ات وغ�ها.

 مهام و�يل الشؤون العلمية لللكية ب اثلا�: املطل

 عميد اللكيةرشاف حتت إ �اديمية ومتابعتهااإلرشاف ىلع اإلدارات واملاكتب ذات الطبيعة األ

 خص:ألوىلع ا

 وتقييم االداء. اجلودة قسم 

 عضاء هيئة اتلدر�سمكتب أ 

 قسم ادلراسة واالمتحانات 

 وابليئة خدمة املجتمع وحدة 

 قسم املواد العامة 

 (اذلي تعمل ادارة اللكية ىلع تأسيسه يلكون رافدا ملجلة رواق املعرفة) حوث العلميةقسم ابل 

 )14مرفق رقم( 16
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 اللكيةب اثلالث: مهام �لس املطل

معات ااخلاص باهليلك اتلنظي� للج 2008) لسنة 22وفقا للقرار (حددت مهام �لس اللكية 

 )30دة رقم (ومؤسسات اتلعليم العايل يف الفصل اثلالث املا

 

 دار�ة واملايلة ب الرابع: مهام الشؤون اإلاملطل

اتلعليم العايل حددت  اخلاص باهليلك اتلنظي� للجامعات ومؤسسات 2008) لسنة 22وفقا للقرار (

 . 46مهام الشؤون اإلدار�ة واملايلة يف املادة 

 :دار�ة واملايلة لك منو�تبع قسم الشؤون اإل

       شؤون العامل�وحدة  •

 املحفوظاتوحدة  •

 اخلز�نةوحدة  •

 احلرس اجلاميعوحدة  •

 اخلدماتوحدة  •

 مهام رئيس القسم العل�:ب اخلامس: املطل

سمها اللكية دار�ة يف القسم يف حدود السياسة اليت ترإلالشؤون العلمية وا اإلرشاف ىلع •

 حاكم القوان� واللوائح والقررات املعمول بها .وفقا ألو�لس القسم و 

مع توضيح  ية لعرضها يف �لس اللكيةعميد اللك فع قرارات وتوصيات �لس القسم اىلر •

 ملعروضة عليها .وجهة نظر �لس القسم عند انلظر يف املسائل ا

متابعة تنفيذ سياسة اللكية فيما �ص شؤون القسم ومايتعلق بادلراسات اجلامعية والعليا  •

 خرى .ألوابلحوث العلمية واألعمال اجلامعية ا

أعضاء هيئة اتلدر�س  ألعمال اجلامعية األخرى ىلعاقرتاح توز�ع املحارضات وادلروس وا •

 �لس القسم . ضها ىلعم� باتلدر�س يف القسم وعروسائر القائ

 اتلقار�ر السنو�ة ألعضاء هيئة اتلدر�س عن �شاطهم العل� وابلحيث . تليق •
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بالغ عميد اللكية عن لك ما من شأنه املساس حبسن انلظام داخل القسم واملبادرة إىل إ حفظ •

 س� العمل بالقسم .

 دار�ة بالقسم .اإلرشاف ىلع األمانة اإل •

 واملختربات بالقسم .اإلرشاف ىلع املعامل  •

 �ادي�:دار�ة ذات الطابع األقسام اإلب السادس: األاملطل

 وتقييم األداء قسم اجلودة •

 عضاء هيئة اتلدر�سأ مكتب •

 قسم ادلراسة واالمتحانات •

 خدمة املجتمعالنشاط وقسم  •

 (حتت اتلأسيس) قسم ابلحوث العلمية •

 ادلراسية لألقسام العلمية باللكية  توصيف املناهجاملبحث اثلالث : 

من قبل مر�ز ضمان  ةذج املعتمداحسب انلم ة باللكيةاأل�اديمياألقسام للك توصيف اكمل يوجد    

ىلع الرغم من حجم وعمق و ،ة وتقييم األداء باجلامعةمكتب اجلودمن واملحالة  داءومعاي� األاجلودة 

ملواكبة  �تطو�ر وحتس� دائمإنها كلك الربامج العلمية حتتاج إىل ف عارف اليت تقدمها مناهج الربامجامل

 اتلطورات  العلمية .

 للكيةاتلعليم واتلعلم املستخدمة يف ا طرائق واسرتاتيجيات  ول:ب األاملطل

رات ادلراسية وتقار�ر استطالع رأي الطالب حول الربامج واملقر 17استبانات من خالل االطالع ىلع    

هم املحالة إيلهم من اناتاستبو يف نماذجهموأعضاء هيئة اتلدر�س   �اديميةرؤساء الربامج األ،و ما خلصه 

 �:�رث شيواع تبعة  واأل، تب� بان طرائق اتلعليم املباللكية  اجلودة وتقييم األداءقسم 

الطالب مع  يئة اتلدر�س بإلقاء املعلومات ىلعقيام عضو ه و� تعتمد ىلع :املحارضات •

 استخدام السبورة.

شفوي من خالل الدارة احلوار هيئة اتلدر�س ىلع إ املناقشة واحلوار:  يؤ�د فيه عضو •

 .معلومات جديدة وقف اتلدر�يس بهدف الوصول إىلامل

 )15مرفق رقم( 17
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 استخدام اغلب احلواس يف عملية نقل املعلومات ومنها عن طر�ق :  •

و احلر�ت تعتمد ىلع أداء عضو هيئة اتلدر�س للمهارات أ :ابلرص�ة  العروض العملية •

األداء و�عطاء فرصة للطالب للقيام بهذه ع� الطالب مع ت�رار ملوضوع اتلعلم أمام أ

 .ة و� األ�شطة املعمليةثناء الز�ارات امليدانياملهارة املنشودة، وتطبيقها أداءات تلنفيذ األ

 .املتنوعةعن طر�ق السماع فيكون اتلدر�س بأجهزة التسجيل الصو�  •

وسائل إيضاح استخدام و ،متنوعةتعليمية �سمات يف موضواعت حتو�ل األفاكر إىل  •

 .منظورة

 منتوعة .يف موضواعت علمية استخدام حواس اللمس  •

 :منها ع� سبيل املثال  هيئة اتلدر�س باللكيةهناك عدة طرق أخرى �ستخدمها أعضاء  •

و�جراء حبوث علمية وتر�و�ة،  ،طر�قة حل املشالكت  ،اتلعلم اتلعاو� ،دراسة احلالة

 .،واملعامل االفرتاضية، الرت�ية العمليةوورش عمل، ورسد القصص واحلاكيات  ،واجبات

واالطالع  معرفة نظام تقو�مهممعلن ومطبوع و�م�ن للطالب  لكيةال تقو�م حتصيل طالبو

 للطالب إضافة إىلعضاء هيئة اتلدر�س باللكية بالعدل وعدم اتلح� يف معاملتهم اغلب أو�تسم  .عليه

أسايلب وأدوات تقو�م تعلم الطلبة وفقا ملحتو�ات و�رجات اتلعلم املقصودة من املقررات ادلراسية  �عنوت

من ادلرجة ، واالمتحان انلهايئ  % 40مثل جراء امتحان� نصفي� وأعمال أخرى وتإقييم الطلبة بتو�تم . 

،كما يم�ن للطالب أن درة من الوزارة الصا من ادلرجة حسب الحئة ادلراسة واالمتحانات % 60ي�ون 

ىلع فرصة للتظلم من نتائج  وحصوهل هنتائج تقو�م دمات التسجيل والرصد واإلعالن عنخيتحصل ىلع 

 االمتحانات. 

 

  اللكيةأدوات تقييم وتقو�م  ب اثلا�: املطل

ادلراسة اذلاتية بتوز�ع االستبانات املعتمدة من املر�ز الوط� لضمان اجلودة وتقييم األداء  العمل بقام فر�ق  

 : يف ، وتتمثل هذه االستباناتحسب الفئات املستهدفة  باجلامعة 

 واملوظف� .استبيان اتلحليل اإلسرتاتييج ألعضاء هيئة اتلدر�س والطلبة  •

 ادات باللكية .ياستبيان الق •

 قسام .بيان تقييم أداء اهليئات اتلدر�سية من قبل رؤساء االتاس •
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 بيان تقييم أداء اهليئات اتلدر�سية من قبل الطالب.تاس •

 استبيان تقييم جودة الربامج اتلعليمية اجلامعية من قبل اهليئة اتلدر�سية . •

 قبل طالب السنة انلهائية .ان تقييم املقرر ادلرايس من بياست •

 .طالب عن حضور املحارضات ادلراسيةاستبيان عزوف ال •

 انات يتم توز�عها ىلع اخلر��. ياستب •

 تقييم املقررات ادلراسية.انات ياستبنماذج و •

 انات خاصة بأعضاء هيئة اتلدر�س.ياستب •

 دار�ة باللكية.انات خاصة بالوحدات اإلياستب •

 اإللكرتو� .استبيان تقييم املوقع  •

 قااعت دراسية) -مكتبة –دورات مياه  -انات خاصة باملرافق(معاملياستب •

 انات للطلبة.ياستب •

 .�مقوم� خارجي •

 انات خاصة جبهات العمل.ياستب •

 وابليئة. استبيان خدمة املجتمع •

 .رتاتييج نموذج اتلحليل االس  •

 نموذج تقييم االعتماد املؤسيس للربامج اجلامعية  •

 ىلع املستوى املح� أو ادلو�  لكياتمن ال امع غ�ه لكيةمقارنة ال اثلالث:ب املطل

من ،عض اللكيات املناظرة �ليا ودويلا ب و ج�ور-لكية الرت�يةقام أعضاء الفر�ق  بوضع مقارنة ب�      

 :وجاءت نتائج املقارنة ىلع انلحو اتلايل ومتطلبات اللكيات وعدد األقسام حيث املتطلبات اجلامعية 
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 ببعض لكيات الرت�ية املحلية وادلويلة الرت�ية ج�ور  لكية يوضح مقارنة برامج  )2( جدول

 

 يف �ور الربنامج اتلعلي�  حس�، وأولو�ات العملتلاجلوانب اليت حتتاج  املبحث الرابع :

 .وفق معاي� اجلودةاتلطو�ر واتلعديل  ىلحتتاج إ الرؤ�ة  والرسالة واألهداف •

  .ة داخل املجتمعرش املعرفة وثقافة االهتمام بابليئيلة للمساهمة يف �آوضع  •

للكية حصائيات اخلاصة بالعملية اتلعليمية سنو�ا من اوضع آيلة تضمن إحالة اتلقار�ر واإل •

  .داء باجلامعةمكتب اجلودة وتقييم األ إىل

ر.
 م

وجه 
 املقارنة

برنامج 
جامعة 

طرابلس / 
لكية الرت�ية 

 طرابلس

برنامج 
جامعة 

طرابلس / 
لكية الرت�ية 

 بن غش�

برنامج 
ة جامع

رست لكية 
الرت�ية  

 رست

جامعة 
 بنغازي

 لكية الرت�ية

جامعة عمر 
املختار / لكية 

 الرت�ية

جامعة 
/ ال�موك
لكية 
 الرت�ية

 ردن)(األ

جامعة 
لكية طرابلس/ 

 الرت�ية ج�ور

متطلبات   .1
اجلامعة 
 االجبار�ة

6 6 8 5 12 7 6 

متطلبات   .2
اللكية 

 االجبار�ة

11 15 8 13 13 4 16 

عدد   .3
 األقسام

12 12 11 9 10 4 8 

الشاهد   .4
وادليلل 

أو (موقع 
اجلامعة 
االلكرتو

(� 

Httbs://ed
u.edu.ly 

Httbs://e
du.edu.ly 

httbs://su
.edu.ly 

httbs://U
ob.edu.iy 

httbs://om
u.edu.ly 

Yu.edu.
jo 

Httbs://ed
u.edu.ly 
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تطو�ر الربامج ادلراسية بما يالئم احتياجات املجتمع وسوق العمل وضمان اتلم� ادلائم  •

 ومواكبة اتلطورات احلديثة يف هذا املجال.

 .�ية العملية والز�ارات العلميةخطة واضحة معتمدة للرتإىل  لكيةتاج الحت •

ادلوري للمنــاهج وعمليــات اتلعلــيم واتلعلــم و االســتفادة  ز�ــادة تفعيــل آيلــات اتلقــو�م •

 .لكيةمن نتائج اتلقو�م تلطو�ر املناهج وحتس� القدرات اتلنافسية لل

فـاكر اجلديـدة يف ضـوء تنمية املهـارات اتلدر�سـية ألعضـاء هيئـة اتلـدر�س و�شـجيع األ •

 االجتاهات احلديثة لالرتقاء بعملية اتلدر�س واتلقييم. 
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 وصف دراسة �ور أعضاء هيئة اتلدر�س  والكوادر املساندة       : الفصل اثلا�
 )%77اتلقييم الك�  ( 

 

   .ة أعداد أعضاء هيئة اتلدر�س مفصلة ومرتبةاتلايلول اتضمن اجلدت    

                  درجاتهمتوز�ع أعضاء هيئة باألقسام العلمية حسب   )3جدول (                         

أستاذ  أستاذ القسم العل� ت

 مشارك

أستاذ 

 مساعد

�ارض  �ارض

 مساعد

 10 04 09 0   1 اللغة العر�ية -1

 26 06 0 01 0 اللغة اإل�ل��ة -2

 09 03 01 02 0 علم االجتماع -3

 12 06 04 0 0 معلم فصل -4

 04 04 03 0 0 ر�اض األطفال -5

 04 03 01 01 0 الف��اء -6

 04 04 03 01 02 الكيمياء -7

 05 05 0 0 01 الر�اضيات -8

 74 35 20 05 04 )139املجموع   (

�موع سااعت العبء 
 )3078( اتلدر�يس

60 90 380 792 1776 

 

 واملناصب اليت يتق�ها بعضهم  و مؤهالتهم باللكية هيئة اتلدر�س عضاءيوضح أ   )4( جدول

رق
 م

ادلرجة   االسم
 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

  الر�اضيات أمر��يا دكتوراه أستاد أمحد العر�ىف عمر الشارف  .1
  كيمياء أملانيا دكتوراه أستاذ انلاجح الطيب أمحد عبدالقادر  .2
  كيمياء أمر��ا دكتوراه أستاذ يوسف إبراهيم ىلع املهرك  .3
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رق
 م

ادلرجة   االسم
 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

اللغة   دكتوراه أستاذ قر�نات�مد حسن سعيد   .4
 اإل�ل��ة

 

اللغة   دكتوراه أستاذ شعبان حسن إ�مد اغىل  .5
 العر�ية

 

عبداللطيف عبدالسالم �مد   .6
 شعبان

أستاذ 
 مشارك 

 عميد اللكية ف��اء بر�طانيا دكتوراه

أستاذ  عبدالكر�م ميلود املربوك حامد   .7
 مشارك

  كيمياء فر�سا دكتوراه

أستاذ  �مد عبد الرمحن �مد احلن�   .8
 مشارك

علم  السودان دكتوراه
 اجتماع

رئيس قسم علم 
 االجتماع

أستاذ  �مد الصادق سالم اخلاز�   .9
 مساعد

  لغة عر�ية يلبيا دكتوراه

أستاذ  فتيح ع� خليفة ملوق  .10
 مشارك

علم  يلبيا دكتوراه
 اجتماع

 

منسق اجلودة يف 
قسم علم 
 االجتماع

أستاذ  آمال أمحد السيفاو بن حامد   .11
 مساعد

  ف��اء  دكتوراه

أستاذ  عبدانلارص �مد �مد املقرىح  .12
 مساعد

رئيس قسم  كيمياء بر�طانيا دكتوراه
 الكيمياء

أستاذ  الر�ىع �مد نرص جلة  .13
 مساعد

  كيمياء روسيا دكتوراه

أستاذ  فتىح ميالد احلرارى الفيتورى  .14
 مساعد

  كيمياء أملانيا دكتوراه

أستاذ  �مد مصباح صالح اتلائب  .15
 مساعد

علم  سور�ا دكتوراه
 اجتماع

 

  معلم فصل املغرب دكتوراهأساذ  فرحات ىلع صالح الزناىت   .16
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رق
 م

ادلرجة   االسم
 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

 مساعد
أستاذ  زهرة ىلع أبوالقاسم فطوح  .17

 مساعد
  معلم فصل  دكتوراه

أستاذ  هدى ابراهيم سالم الرواب  .18
 مساعد

  معلم فصل مرص دكتوراه

أستاذ  وفاء امحد �مد القماىط   .19
 مساعد

  معلم فصل مال��ا دكتوراه

أستاذ  الطيب السنوىس �مد األشهب   .20
 مساعد

اللغة   دكتوراه
 العر�ية

 

أستاذ  صالح سعد إ�مد املليطى  .21
 مساعد

اللغة  سور�ا دكتوراه
 العر�ية

 

أستاذ  عالء ادلين �مد الفرجا� األسطى   .22
 مساعد

اللغة  مرص دكتوراه
 العر�ية

 

أستاذ  كمال عبد احلميد عبداهللا اهلرامه   .23
 مساعد

اللغة  املغرب دكتوراه
 العر�ية

رئيس قسم 
 اجلودة باللكية

أستاذ  �مد سالم الصو�ىع العقر�  .24
 مساعد

اللغة  يلبيا دكتوراه
 العر�ية

 

أستاذ  هدى عبداهللا مسعود أبو العروق  .25
 مساعد

اللغة  يلبيا املاجست�
 العر�ية

 

 �بو�ة أمحد عبداهللا الر�ا�  .26
 

أستاذ 
 مساعد

اللغة  يلبيا املاجست�
 العر�ية

مديرة مكتب 
شؤون أعضاء 

هيئة اتلدر�س 
 باللكية

أستاذ  ابلهلول عبداملجيد �مد الق�  .27
 مساعد

ر�اض  يلبيا املاجست�
 األطفال

كيل الشؤون  و
 العلمية باللكية

 ر�اض  مرص دكتوراهأستاذ  سناء سعد خليفة غش�   .28
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رق
 م

ادلرجة   االسم
 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

 األطفال مساعد
أستاذ  سم�ة �مد مصطىف رزق  .29

 مساعد
ر�اض  يلبيا املاجست�

 األطفال
 

اللغة  املغرب دكتوراه �ارض عبد اهللابلدوى  أمحدخد�ة   .30
 العر�ية

منسق اجلودة يف 
قسم اللغة 

 العر�ية
رئيس قسم  الر�اضيات أمر��ا دكتوراه �ارض سعد أمحد امحد �مد  .31

 الر�اضيات
  الر�اضيات يلبيا املاجست� �ارض هناء نرص عبداهللا ابلياص  .32
  الر�اضيات يلبيا املاجست� �ارض هدى الصادق رحومه عبداهللا  .33
منسق اجلودة يف  الر�اضيات يلبيا املاجست� �ارض عب� خليل يوسف صلييب   .34

 قسم الر�اضيات
 هناء إبراهيم منصور الصو�ىع   .35

 
منسق اجلودة يف  الف��اء رص�يا دكتوراه �ارض

 قسم الف��اء
رئيس قسم  الف��اء بر�طانيا املاجست� �ارض أمل مجال ىلع بو��ر  .36

 الف��اء
  كيمياء بر�طانيا دكتوراه �ارض أبو ب�ر إبراهيم احلاىج   .37
إسماعيل الشارف إبراهيم بن   .38

 سليمان 
  كيمياء بر�طانيا دكتوراه �ارض

منسق اجلودة يف  كيمياء يلبيا املاجست� �ارض فاطمة عمرو خليفه حبيل   .39
 قسم الكيمياء

  كيمياء فر�سا املاجست� �ارض فتحية موىس حس� الطلىح   .40
علم  مرص دكتوراه �ارض ميالد إ�مد �مد عر�شه  .41

 اجتماع
 

علم  يلبيا دكتوراه �ارض مالك عمرو يوسف الشتيوى  .42
 اجتماع
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رق
 م

ادلرجة   االسم
 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

علم  يلبيا املاجست� �ارض نادية عبد املجيد الرقيىع   .43
 اجتماع

 موفدة

معللم  مرص دكتوراه �ارض �ش� شعبان رمضان الزرزاخ  .44
 فصل

 

عبدالسالم سعد عبدالسالم  ابو   .45
 عرقوب

رئيس قسم معلم  معلم فصل مرص دكتوراه �ارض
 فصل

  معلم فصل  املاجست� �ارض سالم ىلع سعد السنوىس  .46
  معلم فصل أمر��ا املاجست� �ارض فضيله �مد خليفة ابو زخار  .47
  معلم فصل يلبيا املاجست� �ارض فوز�ة �مد امحد سو�ىس  .48
  معلم فصل يلبيا املاجست� �ارض مر�م سالم مسعود أبودالل  .49
ر�اض  يلبيا املاجست� �ارض انتصار عمار أمبيه املنترص   .50

 األطفال
رئيس قسم 

 األطفالر�اض 
 فاطمة شعبان �مد املقرىح  .51

 
ر�اض  مرص املاجست� �ارض

 األطفال
منسق اجلودة 
بقسم ر�اض 

 األطفال
 م� سالم أمحد العوجزى   .52

 
ر�اض  يلبيا املاجست� �ارض

 األطفال
 

 مصطىف رجب حس� اهلرام  .53
 

اللغة  املغرب دكتوراه �ارض
 العر�ية

 

 أمحد مفتاح �مد ادليب  .54
 

اللغة  مرص دكتوراه �ارض
 العر�ية

 

 مربو�ة الفرجا� مخيس جرجر  .55
 

اللغة  مرص دكتوراه �ارض
 العر�ية

 

 مسعودة ىلع أمحد  األسود  .56
 

اللغة  بر�طانيا دكتوراه �ارض
 العر�ية

معارة لوزارة 
 اتلعليم

رئيس قسم اللغة اللغة  بر�طانيا دكتوراه �ارض مصطىف �مد أبوالعيد الضبيع   .57
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رق
 م

ادلرجة   االسم
 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

 اإل�ل��ة اإل�ل��ة 
 نادية عبدالرمحن أبو��ر نص�  .58

 
اللغة  كندا دكتوراه �ارض

 اإل�ل��ة
 

 أمال لطىف ضو  البه   .59
 

اللغة  أم�� دكتوراه �ارض
 اإل�ل��ة

معارة لوزارة 
 تلعليم

اللغة   مال��ا ماجست� �ارض أمحد ماهر عوض  .60
 اإل�ل��ة

 

 الاكىلهناء عبدانلىب ىلع   .61
 

اللغة   مال��ا ماجست� �ارض
 اإل�ل��ة

 

 هيفاء عمر�مد يىح  .62
 

اللغة  مال��ا ماجست� �ارض
 اإل�ل��ة

 

 فهيمة الطيب العر� دي�نة  .63
 

ر�اض  مرص دكتوراه �ارض
 األطفال

رئيس قسم 
ادلراسة 

 واالمتحانات
  الر�اضيات بر�طانيا دكتوراه �ارض إبتسام عبد اهللا عبدالسالم األسطى  .64
  الر�اضيات يلبيا ماجست� �ارض  ز�نب �مد أمحد معتوق  .65
 أمال سليمان اتلو� ابلوجديدى   .66

 
 �ارض

 مساعد
ر�اض  يلبيا ماجست�

 األطفال
 

 الشارف �مد رمضان األمحر   .67
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

 أمنة ىلع صالح أبووذن  .68
 

 �ارض
 مساعد

 موفدة ر�اضياتال يلبيا املاجست�

 عال ىلع أمحد العزاىب  .69
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

 إيناس مفتاح إبراهيم بللو  .70
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة
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رق
 م

ادلرجة   االسم
 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

 خد�ة �ش� �مد الطرابلىس   .71
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

 الزادمة الطاهر امحد الفرجا�   .72
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  بر�طانيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

 ز�نب �مد حسن قر�نات  .73
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

 رانيا ىلع خليفة املجدو�  .74
 

�ارضم
 ساعد

اللغة  بر�طانيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

 فخرى �مد عبدالسالم اكر�ميد  .75
 

 �ارض
 مساعد

اللغة  بر�طانيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

عبد احلكيم أبو جعفر عبداهللا   .76
 أبودابر

 

مساعد 
 �ارض

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

 فاطمة �مد عمر دهل  .77
 

مساعد 
 �ارض

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

 فاطمة اتلها� مصطىف اتلو�  .78
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست� 
 اإل�ل��ة

 

 كمال �ش� �مد شنيرت  .79
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

منسق اجلودة يف 
قسم اللغة 
 اإل�ل��ة

 سمية حس� العجي�   .80
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

 مر�م خليفة ىلع �مد  .81
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

 املهدى أمحد فرنانهنادية   .82
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة
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رق
 م

ادلرجة   االسم
 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

�ارض  نورا عبداحلفيظ رمضان ملوق  .83
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

�ارض  مروة عبدالرزاق سالم أبودابر  .84
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

�ارض  هنيدة املرغ� سالم اجديد  .85
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

�ارض  إيمان �م ادلين ابراهيم العجي�  .86
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

�ارض  مروة �سن ابو��ر ع�  .87
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

�ارض  عبدالسالم �مد الالىف كمصاوى  .88
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 

�ارض  م� سالم عمر الساعدى   .89
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 موفدة

�ارض  يل� عياد ىلع ابوز�د  .90
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 موفدة

�ارض  يوسف �مد املهدى دي�نة   .91
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 موفد

�ارض  خليفة صالح القصىب   .92
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 إ�ل��ة

 موفدة

�ارض  اهلادى حس� �مد بلبان  .93
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 اإل�ل��ة

 موفد

�ارض  �مد رمضان �مد ابللعزى  .94
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 العر�ية

رئيس قسم اللغة 
 العر�ية

�ارض  �مد البش� ىلع األمحر  .95
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 العر�ية
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رق
 م

ادلرجة   االسم
 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

�ارض  �اح صالح الشارف الرت��ى   .96
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 العر�ية

 

�ارض  فوز�ة �مدعمر شلوف  .97
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 العر�ية

 

�ارض  أما� ىلع �مد القماىط  .98
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 العر�ية

 

�ارض  أمنة عمر �مد مفتاح  .99
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 العر�ية

 إيفاد داخ�

100 �ارض  اعدل ىلع سالم السو��   
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 العر�ية

 موفد

101 �ارض  ىلع �مد اهلاش� الفاخرى  
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�  
 العر�ية

 موفد

102 �ارض  عبد انلارص القمودى ملليطى   
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 العر�ية

 موفد

103  بلقاسم �مد اتلو�رمربو�ة   
 

�ارض 
 مساعد

اللغة  يلبيا ماجست�
 العر�ية

 موفدة

104  فاطمة �مد كمال بر�م  
 

�ارض 
 مساعد

  الر�اضيات بر�طانيا ماجست�

105  عواطف أمحد مخيس العزاىب   
 

�ارض 
 مساعد

 موفدة الر�اضيات يلبيا ماجست�

106  هياتم فرج الصيد ىلع   
 

�ارض 
 مساعد

 موفد الر�اضيات يلبيا ماجست�

107  فاطمة مسعود زغدون  
 

�ارض 
 مساعد

 موفدة الر�اضيات يلبيا ماجست�

108  مالك عبدالرزاق �مد اعليه  
 

�ارض 
 مساعد

  ف��اء يلبيا ماجست�
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ادلرجة   االسم
 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

109  حدهم عمر ىلع حسن  
 

�ارض 
 مساعد

  ف��اء يلبيا ماجست�

110 �ارض  زهور فرج ادر�س  
 مساعد

  ف��اء يلبيا ماجست�

111  �مود عياد سيف انلرص   
 

�ارض 
 مساعد

 موفد ف��اء يلبيا ماجست�

112  ر�يع اهلادى أمحد الغر�ا�  
 

�ارض 
 مساعد

  كيمياء رص�يا ماجست�

113  خ��ة اخل� محدو ارحومه   
 

�ارض 
 مساعد

  كيمياء يلبيا ماجست�

114  غزالن البش� �مد اعمر   
 

�ارض 
 مساعد

 موفدة كيمياء يلبيا ماجست�

115  نادية امحيد �مود الشنطة  
 

�ارض 
 مساعد

  كيمياء أمر��يا ماجست�

116  �مود سالم ىلع عبد اجلواد  
 

�ارض 
 مساعد

علم  مرص ماجست�
 اجتماع

 

117  مصباح ىلع عمار السو�ح   
 

�ارض 
 مساعد

علم  مال��ا دكتوراه
 اجتماع

 

118  مفتاح صالح اهلدار الفيل  
 

�ارض 
 مساعد

علم  يلبيا ماجست�
 اجتماع

 

119  صالح الفيتورى كرواط  
 

�ارض 
 مساعد

علم  يلبيا ماجست�
 اجتماع

 

120  اع�شة أمحد �مد سالمه  
 

�ارض 
 مساعد

علم  يلبيا ماجست�
 اجتماع

 

121  عب� مجعه �مد األبيض   
 

�ارض 
 مساعد

علم  يلبيا ماجست�
 اجتماع
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 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

122  هنية أمبارك �مد عبدالسالم  
 

�ارض 
 مساعد

علم  يلبيا ماجست�
 اجتماع

 

123  حور�ة عثمان ىلع صوه  
 

�ارض 
 مساعد

علم  يلبيا ماجست�
 اجتماع

 موفدة

124  أرشف مسعود أبوالقاسم الشول  
 

�ارض 
 مساعد

  معلم فصل يلبيا ماجست�

125  خليفة الصادق رمضان شعبان  
 

�ارض 
 مساعد

  معلم فصل يلبيا ماجست�

126  سالم عطيه عمر غليليب  
 

�ارض 
 مساعد

  معلم فصل يلبيا ماجست�

127  أبوالقاسم ا�مد ىلع الشلىح  
 

�ارض 
 مساعد

  معلم فصل يلبيا ماجست�

128  �مد عر�ىب املالطى  
 

�ارض 
 مساعد

  معلم فصل يلبيا ماجست�

129  اتلها� �مد أمحد صوان  
 

�ارض 
 مساعد

  معلم فصل يلبيا ماجست�

130  م� ميالد �مد الورف�   
 

�ارض 
 مساعد

  معلم فصل يلبيا ماجست�

131  فتحية املختار حس� سعد  
 

�ارض 
 مساعد

  معلم فصل مرص ماجست�

132  سعاد �مد عبدالسالم األشخم  
 

�ارض 
 مساعد

  معلم فصل يلبيا ماجست�

133  احالم أبو��ر�تار دندى   
 

�ارض 
 مساعد

  معلم فصل يلبيا ماجست�

134  عبداملجيد اهلادى املربوك  حس�   
 

�ارض 
 مساعد 

 موفد فصلمعلم  يلبيا ماجست�
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رق
 م

ادلرجة   االسم
 العلميه

 املؤهل
 العل�

ماكن 
احلصول 

 عليه

 مالحظات اتلخصص

135  زهرة منصور أمحد اتلكماك   
 

�ارض 
 مساعد

 موفدة معلم فصل يلبيا ماجست�

136  إهلام ىلع �مد الربناط  
 

�ارض 
 مساعد

ر�اض  يلبيا ماجست�
 األطفال

 

137 �ارض  وداد �مد امللهوف  
 مساعد

علم  يلبيا ماجست�
 االجتماع

 

138   
  

ارض � خد�ة خليفة سالم القمايط
 مساعد

ر�اض  يلبيا ماجست�
 األطفال

 موفدة

139 ارض � عواطف ع� الشتيوي  
 مساعد

ر�اض  يلبيا ماجست�
 األطفال

رئيس قسم 
 النشاط باللكية

 

  :18معاي� االختيار واتلقييم املطلب االول: 

يتم قبول أعضاء هيئة اتلدر�س وفق املعاي� املعتمدة من قبل وزارة اتلعليم العاىل يف الالحئة 
مام املجلس العل� للقسم بنجاح و بعد ملحارضة تقييمية أ موذلك بعد اجتيازه،  2010) لسنة 501(

 نالحظتلعدد اتلخصصات داخل اللكية   مرور السنة اتلجر�بية األو� دون �سجيل مآخذ عنهم. ونظراً 
 %70ست�  �شلك حواىل يئة اتلدر�س، وأن �سبة محلة املاجىف املدارس العلمية  ألعضاء ه أن هناك تنواع

 قسم اجلودة  قامفقد  آيلات متابعة أعضاء هيئة اتلدر�سوخبصوص  .عضاء هيئة اتلدر�سمن �مل أ
بغرض احلصول ىلع تغذية راجعة  لغرض تفر�غها وحتليل نتاجئها تم، بتوز�ع استبانات ىلع الطلبة باللكية 

 .داء أعضاء هيئة اتلدر�ساملستمر أل طو�راتلحس� واتلالستفادة منها يف عمليات ا
من خالل عالقات فإنها تتم  قار�نالأعضاء هيئة اتلدر�س غ� تلعامل واتلعاقد مع اآيلة أما عن      

 قساملأل هماتلعاون تلقديم ملفات ونن ير�دملو تتاح الفرصة ،  القار�نمهنية بأعضاء هيئة اتلدر�س 
 رئيس القسم. قبل من مو�تم ت�ليفه، حسب االحتياج  العلمية

 

 )16مرفق رقم( 18
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 عضاء هيئة اتلدر�سأقسم شؤون  املطلب اثلا� :

لسنة  22�ستنبط مهامه من قرار  �تص �شؤون أعضاء هيئة اتلدر�س مكتبيوجد يف إدارة اللكية 
متاكملة �شمل ورقية  ملفاتب املكتب فظ�ت و ،)35�شأن اهليلك اتلنظي� للجامعات (املادة  2008

، كشغله ملنصب ، أو ترقيته  ،  و�عض املعلومات املتعلقة به باللكيةهيئة تدر�س  للك عضوالس�ة اذلاتية 
 احتفاظهإضافة إىل  ،ى، أو إيفاده ل�راسة باخلارج أو ادلاخل ،أو تمتعه بإجازة علمية ، أو إجازات أخر 

احلصول أعداد أعضاء هيئة اتلدر�س ، وأهم بياناتهم اكملؤهل العل� ، وتار�خ  نسخة ألكرتونية حتيصب
وابلحوث املنجزة  واتلخصص ،وموعد استحقاق لك عضو هيئة تدر�س  ،عليه ، وادلرجةاأل�اديمية

عضاء هيئة تدر�س العلمية من أ خطة واضحة حول احتياجات األقسام  املكتبدلى ولعالوته السنو�ة، 
كما يوجد باللكية ديلل ألعضاء  ي العجز احلاصل دليها قبل وقوعه.جدد يف ختصصات بعينها حىت تغط

 19.هيئة اتلدر�س

دورات لالستفادة من خدمات مر�ز  تقنية املعلومات باجلامعة واتلنسيق تلنظيم  اللكية و�سىع
 .واستخدامات احلاسوب مايتعلق بمهارات طرق اتلدر�سيف  ، السيما تدر�بية ألعضاء هيئة اتلدر�س

 خدمات ادلعم اتلقنية واتلعليمية :ب اثلالثاملطل

الفعايلات واأل�شطة تتضمن عدداً من انلدوات وورش العمل واللقاءات  بعضبتنظيم  لكيةقوم الت
مام أوملتقيات بالطلبة اجلدد ، إضافة إىل تذيلل الصعو�ات  العلمية واتلحاور�ة ألعضاء هيئة اتلدر�س 

طفال، واملشار�ة يف بعض املعارض اتلعليمية وتصميم الوسائل ب للتدر�ب  يف املدارس ور�اض األالطال
يمية حيث يتم استداعء بعض املنظمات احلكومية و اخلاصة حلضور تلك األ�شطة، وتنظيم واستظافة اتلعل

 حيث من الطالب وتتم متابعةبرامج النشاط الف� والعل� اخلاص بمدارس اتلعليم األسايس واثلانوي،
 بمعدل األقسام داخل �ي�اديماأل املرشف� ىلع الطالب توز�ع طر�ق عن  والرت�وي �ادي�األ رشافاإل
 20اجلامعة للشؤون العلمية و�يل السيد كتاب ىف وردكما  مرشف للك اطابل 20

حول اجلودة  اثلا�ؤتمر املقامة إىل إ اللكية �سىع يوجد باللكية خطة تلطو�ر تلك األ�شطة والفعايلات، و و
مع عدد من املؤسسات واملنظمات  ومذكرات تعاون  وضع مسودة اتفاقل ختطط ، كماالاكدي� اواالعتماد 

تلنفيذ بعض األ�شطة اليت ختدم املجتمع وابليئة، واتلنمية املهنية  احلكومية واخلاصة العاملة يف يلبيا
انات يتم توز�عها ىلع الطلبة وأعضاء ي�شطة من خالل استبتقييم تلك األ يتم . وألعضاء هيئة اتلدر�س

كما ،  21.قياس مدى رضاهمغرض اتلطو�ر واتلحسي� لب دينهيئة اتلدر�س وأصحاب املصالح واملستفي

 )17مرفق رقم( 19
 )18مرفق رقم( 20
 .  )19مرفق رقم( 21
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اخلدمات  توف�قلة  باتلنمية املهنية ألعضاء هيئة اتلدر�س إضافة إىل ع�حايلاً مر�ز يُ باللكية اليوجد 
 .ادلاعمة

دار�� ىلع فرص للرفع من مستوى كفاءاتهم من اإلحتصل بعض فقد  داري من حيث تطو�ر اجلانب اإل و

واذلى  العلمية . و ال يوجد ىف اللكية حايلا قسم لالستشارات وابلحوثدورات قص�ة خارج ابلالدخالل 

دراية واملهنية و تقديم اخلدمات ادلاعمة املتمثلة ىف وجود قاعة ألعضاء هيئة اتلدر�س باتلنمية اإل يهتم

 العلمية احلديثة . وتوف� خدمة االطالع ىلع املجاالت وابلحوث مزودة �شبكة املعلومات ادلويلة

 األ�شطة ابلحثية واخلدمات املجتمعية ب الرابع :املطل

ُ  علمية ٌ�كمة ةل�باللكية توجد  نصف و� ميالدية ،  2014سنة  أسستس� (رواق املعرفة ) �
 ، العر�ية واال�ل��ة يف �تلف اتلخصصات باللغت� م اللكية وأحباثهم اكتابها من مجيع أقس  سنو�ة

حباث ق معاي� اجلودة و�رش األحباث العلمية واحلرص ىلع تطبيالر� باأل إىل املساهمة يفاملجلة وتهدف 
و�شلك اعم ترت�ز األ�شطة ابلحثية ، صدار عرش �سخ منها الكرتونيا قد تم إ و، املح� اليت  ختدم املجتمع 

 فيها عضاء هيئة اتلدر�س، و�شارك بعض أالعلميةتها اللكية من خالل  �لتنرشها لىت ا يف ابلحوث
عضو مؤسس ملجلة (احتاد اجلامعات اللكية  أنيف املؤتمرات املحلية وادلويلة  ، كما  علمية حباثبأ

ال غ� أنه العر�ية) الصادرة عن اجلمعية العلمية للكيات الرت�ية ىف  اجلامعات العر�ية ومقرها دمشق. 
 .ابلحيثهتم بالنشاط أو وحدة يقسم  اللكية وجد يف ي

و� خضم االحتفايلة باذلكرى الست� تلأسيس جامعة طرابلس ،�شلكت جلنة من اللكية للمشار�ة  
يف االحتفايلة  عملت ىلع مدار ستة أشهر متواصلة تلخرج بالعديد من األ�شطة املتم�ة اكن أهمها مؤتمر 

) اذلي انعقد يف  الواقع واملأمول–ب�ليات الرت�ية  �ادي�األ معاي� اجلودة واالعتماداألول  (  لكية الرت�ية
، وندوة علمية بعنوان 22وراق العلمية القيمة حوث واألاذلي احتوى ىلع مجلة من ابل م 2018أبر�ل  22
احتوت ىلع �موعة من ابلحوث  واليت) دور لكية الرت�ية يف منظومة القيم وانعاكسها ىلع املجتمع ( 

صبوحة وأمسية من الورش واملحارضات اتلوعو�ة، كما نظمت أالعديد  ،وأقيمت23وادلراسات العلمية 
ونظم حفل كب� بمناسبة االحتفال وأقيم صالونان شعر�ان بمشار�ة �بة من الشعراء ابلارز�ن ،، شعر�تان

بايلوم العال� للغة العر�ية بمشار�ة بعض املدارس ، وتضمن �اورات أدبية ومرسحيات شعر�ة 
��ة جلمع اتلرباعت للمحتاج� واملرىض ومرسحيات اخلفالت احلمن كما أقيم عدد  أندلسية ، وموشحات 

  .اللكيةبالعلمية األقسام خرج لطلبة اتل تحفالعدد من و،  ومسابقة  حلفظ كتاب اهللا ،  هادفة

 )20مرفق رقم( 22
 )21مرفق رقم( 23
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عضاء هيئة اتلدر�س فيها يف بعض اللجان درات �تلفة من خالل مشار�ة بعض أولللكية مبا
أعضاء  واملهرجانات اليت نظمت يف ابليئة املحيطة بها ،واليت �سىع إىل اتلطو�ر واتلنمية كما أقام بعض 

، اليت تهدف إىل خدمة املجتمع وابليئة  ورش وانلدواتالاملحارضات وعددا من هيئة اتلدر�س يف اللكية 
مؤسسات املجتمع الحتضان املهرجانات املحلية والوطنية وادلويلة ، مثل فتحت اللكية أبوابها للك  كما

 ومهرجان ايراتو السينمايئ 2018/ 2016بب�ية ج�ور يف دوراته  اثلالث من   مهرجان الر�يع والسالم
م ، 2018بب�ية ج�ور  شهار مكتب ادلعم انلفيسإشهارات مثل ، و�عض اإل 2018حلقوق اال�سان 
اليت  و�شارك اللكية �شلك فعال ىف املناشطم ،  2018  املدرسية واخلدمة االجتماعية وملتىق الصحة

جب�ور و�عض مؤسسات املجتمع املد�  واملنظمات  يها ب�ية ج�ور ومراقبة اتلعليمتقيمها و�رشف عل
بذ العنف تتناول ناحلمالت اتلوعو�ة اليت  تنظيمكما �شارك يف و�سيف حلقوق الطفولة  ادلويلة مثل ايل

  اكفحة الرسطانبمشار�ة االحتاد اللييب مل وعية ضد رسطان اثلديمحالت اتل، وضد املرأة و حقوق الطفل
 ، واللكية منفتحة ىلع املجتمع املح� ودليها تعاون كب� مع مجيع املؤسسات . 

         اليت شارك بها أعضاء هيئة اتلدر�س باللكية عناو�� بعض األحباث )5( و يوضح اجلدول

 )5جدول (

-2017عناو�ن املؤلفات العلمية و األحباث خالل ( االسم ر
2018-2019( 

 ماكن وتار�خ النرش

  
هناء عبدانليب 

 الاكيل
 

“The Effects of Writing Apprehension in 
English Language on Mastering The 

Writing Skill” 

Sabratha University Scientific 
Journal, 2018 

فاطمة تها�  
 اتلو�

An Investigation into the Validity of the 
Research Project Exam for EFL Students in 
English Demonstrated in Janzour College   

Rewaq Almarefa Journal, 
Faculty of Education –Janzour, 

2017 
سمية حس�  

 العجي�

Motivating Young English Language 
Learners 

 

 18�رشت بمجلة لكية اللغات العدد 
)2018( 

Advantages of Introducing Blended 
Learning to Libyan University Students" 

 

 ACECS (2018) �رشت بمجلة املؤتمر

Teaching in a Non-English Speaking 
Environment" 

Rewaq Almarefa Journal, 
Faculty of Education –Janzour, -

8-7(2017) 
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رانيا  ع�  
 املجدو�

 
College Students’ Active Involvement in 

Collaborative and Social Learning Through 
Canvas Discussion Boards 

5th International Conference on 
Automation, Control 

Engineering and Computer 
Science (ACECS-2018) 

Hammamet, Tunisia- December 
19-22, 2018 

  ايناس بللو 
The challenges of vocabulary learning 
among EFL students at the faculty of 

education –Janzour 

 
 2018�لة لكية الرت�ية الزاو�ة 

  
هيفاء عمر  

 �ي
 

Social strategies  employed by Libyan 
university students at Tripoli University 

 
 2018هيئة ابلحوث اتلقنية 

  
 
 
 
 
 

 نادية انص�
 
 
 

 
Enbaya, T., and Nsir, N. (2019). Using 

Discussion Boards to Bridge the 
Communication Gap for Educational 

Purposes 
 

In the Proceedings of the 
6thInternational Conference on 

Control & Signal Processing 
(CSP- 2019 March 30-31). 

Proceedings of Engineering & 
Technology PET (46), pp 5-9 

 
Maher, A., and Nsir, N. (2018). Using 

Internet based video lessons in teaching 
English word stress to Libya EFL university 

students. 
 
 
 
 
 

In the Proceedings of the 5th 
International Conference on 

Automation, Control 
Engineering and Computer 

Science (ACECS-2018- 
December 19-22). Engineering 

& Technology PET  (43), pp. 
247- 252 

  
 
 
 

 نادية انص�

Raddad,B.,Etlib,A., and Nsir, N. (2018). 
Implementing  e- learning in the Libyan 

open university 

Libyan International Conference 
On Electrical Engineering and 

Technologies Tripoli, Libya 
March. 4th- 6th, 2018 

Al Khaiyali, a, Nsir, N. (2018), and 
Kharruba, R. (2018, April- June) Study of 

Cultural Challenges Faced by the Arab 
Learners of English in the United States of 

America.  
   

2018, International journal of 
English Language & Translation, 

6(2), 36- 40. 
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 Vocabulary Learning Strategies Employed ية فرنانةناد 
by Students of English at the Faculty of 

Education-Janzour Tripoli University 

�لة رواق املعرفة الصادرة عن لكية الرت�ية 
 جامعة طرابلس -ج�ور

خد�ة  
 الطرابليس

Vocabulary Learning Strategies Employed 
by Students of English at the Faculty of 

Education-Janzour Tripoli University 

 الرت�ية لكية عن الصادرة املعرفة رواق �لة
 طرابلس جامعة -ج�ور

 Maher, A., and Nsir, N. (2018). Using امحد ماهر 
Internet based video lessons in teaching 

English word stress to Libya EFL university 
students. 

In the Proceedings of the 5th 
International Conference on 

Automation, Control 
Engineering and Computer 

Science (ACECS-2018- 
December 19-22). Proceedings 

Engineering & Technology PET 
 (43), pp. 247- 252 

مروة �سن  
 ابو��ر ع�

 

Ali, Marwa., and Alforjani, Z. (2018). The 
Challenges  Which Face Students of English 

At The Faculty of Education Janzour in 
Learning Speaking Skills 

6th International Conference on 
Automation, Control 

Engineering and Computer 
Science (ACECS-2018) 

Hammamet, Tunisia- March 30-
31, 2018 Proceedings 

Engineering & Technology PET 
  

الزادمة الطاهر  
 الفرجا�

Ali, Marwa., and Alforjani, Z. (2018). The 
Challenges  Which Face Students of English 

At The Faculty of Education Janzour in 
Learning Speaking Skills 

6th International Conference on 
Automation, Control 

Engineering and Computer 
Science (ACECS-2018) 

Hammamet, Tunisia- March 30-
31, 2018 Proceedings 

Engineering & Technology PET 
  
 

د. عبد  
اللطيف عبد 

 السالم شعبان  

1.Modelling and Simulation of A Induction 
Motor Cyclocoverter Drive System. 

PCIM Inter 98 Japan, power 
electronics Systems, April 14-

17,1998 Tokyo 
 2.Modelling and simulation of Variable 

Frequency- Fed- Induction Motors. 
UPEC 2008 43rd international 

universities power Engineering 
confrerence sep 2018 Italy. 

 3.A MATLAB / Simulation Based Tool for 
Power Electronic Circuits . 

Dubai, 2009, WCEST 2009 
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 4.Interfacing and Replication of Electrical 
Machinery using MATLAB/Simulink. 

Computer science 2014 
 

 5.Optical switching based on Bragg 
solutions in a nonuniform fiber Bragg 

Grating  

 Internatinal Journal Of 
Mathematical Computational  

electrical and  engineering Vol 7, 
No. 1, 2013 

 6.modelling and simulation The of a 3-
phase/ 1-phase cycloconverter using 

MATLAP/ Simulink 

Proceeding of the 31st 
universities power engineering 
conference, 1996, Iraklio, Sep 

1996 
د. آمال بن  

 حامد السيفاو

Determination g-Factor of Lithium 
Phthalocyanine using Electron Spin 

Resonance 

Journals of Massarat Elmeya, the 
National Library 9/2017 fourth 

issue 
 Synthesis and Characterization of 

Mn0.7Cr0.3Fe2O4 nanocrystals 
Journals of Massarat Elmeya, the 

National Library 8/2017 second 
year, second issue, second part 

March 2017. 
 Reaction time measurement. Journal of the Libyan Academy 

for Basic and Applied Sciences.  
Volume 15\ Second issue-July 

2016 
 

 Characterisation of Mn0.7 Zn0.3 Fe2 O4 
nanoparticles prepared by two-stage 

annealing. 

Materials Technology: 
Advanced Performance 

Materials 28 NO 6 (2013) 339-
346  

 Synthesis, characterization and surface 
modification of ZnCrFeO4 nanoparticles. 

 
 

Materials Science and 
Engineering C 33 (2013) 1623–

1628 

د. هناء  
ابراهيم 
 الصو�يع

1.Fluorescence, thermal and mechanical 
properties of PMMA-CdSe QD film 

Journal of Optoelectronics and 
Advanced Materials, Vol. 19, 

No. 3 - 4, March – April 2017, p. 
228 – 233, Romania 

 2.Growth, characterization and optical 
quality of calcium fluoride single crystals 

grown by the Bridgman method. 

Optoelectronics And Advanced 
Materials-8, July-No. 7, Vol. 10, 

August 2016, Romania 
 3.The Bridgman Method Growth and 

Spectroscopic Characterization of Calcium 
Fluoride Single Crystals 

Science of  SinteringJournal,  
Vol. 48, No. 333 - 341,2016, 

Serbia 
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 4. Synthesis and performance of polymer 
based magnetic composite sensing element 

 

al of Nanomaterials Digest Journ
and Biostructures, Vol. 10, No 

1475-1483, October 2015, 
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�االت استخدام طالب لكية الرت�ية ج�ور لشبكة *
املعلومات ادلويلة وعالقتها باتلحصيل ادلرايس ، �لة رواق 

 .املعرفة

�لة رواق املعرفة ، لكية الرت�ية ج�ور ، 
 م 2014العدد االول واثلا� ، 

 
القدرة اتلنبؤ�ة لنسبة اثلانو�ة العامة يف �ك انلجاح * 

 لكية الرت�ية ج�ور / يلبيا ةلطلب
املجلة الليبية ل�راسات ،  دار الزاو�ة 

الرت�ية واتلطور  2013/  3للكتاب ، العدد 
 اثلقايف. 

 
العالقة ب� اتلكيف االجتمايع والرضا ىلع اتلخصص * 

االجتماع ب�لية  واتلحصيل ادلرايس لطالب قسم علم
 الرت�ية ج�ور.

 طرابلس، جامعة طرابلس، الرت�ية لكية �لة
 ف6،2011 العدد

 
(دراسة مسحية للبحوث  االجتمايع العينات يف املسح *  

املنشورة يف بعض أعداد �لة العلوم االجتماعية 
 واإل�سانية).

 العدد طرابلس، �لة لكية اآلداب، جامعة
 .ف20،2010

 
الرجال عن مهنة اتلدر�س." دراسة ميدانية عزوف * 

 .بمدارس اتلعلم اثلانوي بمنطقة ج�ور"
 العدد طرابلس، �لة لكية اآلداب، جامعة

 .ف20،2010

40 
 



د. �مد  
مصباح 

 اتلائب

* العنف األرسي املوجه ضد األطفال مظاهره وأسبابه وطرق 
 العالج

�لة لكية اآلداب جامعة الزاو�ة ، �لة 
علمية دور�ة فصلية �كمة تصدر عن لكية 

اآلداب جبامعة الزاو�ة ، العدد اثلالث 
 م . 2017يونيو   –والعرشون ، اجلزء اثلا� 

. عب� مجعة أ 
 االبيض

واقع تعليم املرأة الليبية ـ رؤ�ة *ورقة حبثية بعنوان(
 ..اجتماعية حتليلية) 

( معا من اجل دور مشار�ة يف ندوة علمية 
فعال للمرأة يف بناء يلبيا اجلديدة)  بمناسبة 
اذلكرى االو� ثلورة السابع عرش من فرباير 

 ف جامعة طرابلس2018/ 8/3بتار�خ 
 

فوز�ة �مد د . 
 أمحد سو�يس

 

رواق احلكمة ، العدد الرابع ، -جامعة الزاو�ة "اتلعليم اإللكرتو�"
 . 2018السنة اثلانية ، د�سمرب

م� ميالد أ. 
 �مد

فاعلية برنامج تدر�يب ارشادى تلنمية الوىع ابليىئ دلى 
 طالب املرحلة اثلانو�ة بمدينة طرابلس

 

، 2017العدد اثلامن عرش ، اكتو�ر / السنة  
 ، �لة اعلم الرت�ية ،القاهرة .   

مر�م سالم أ. 
 ابودالل

 يلييا –حصاد املؤتمرالعل� االول ب�ليه الرت�يه تيىج 
2017 

حصاد املؤتمرالعل� االول ب�ليه الرت�يه 
 2017 يلييا –تيىج 

سالم عطية أ. 
 اغليليب

الوصم واتلمي� واعلقته باضطراب القلق واالكتئاب انلفيس 
املكتسب / دلى عينة من املتعا�ش� بف�وس نقص املناعة 

 االيدز

 اجلامعة –�لة العلوم اال�سانية واتلطبيقية
 2017 -االسمر�ة

سعاد �مد أ. 
 االشخم

الصعو�ات اليت تواجه معلمات الشق االول من مرحلة 
اتلعليم األسايس بب�ية ج�ور يف ضوء الكفايات اتلدر�سية 

. 
 

 -لكية الرت�ية ج�ور -�لة رواق املعرفة
   2017سنة -امن العدد السابع واثل

أ.احالم  
ابو��ر 

 دندي

مستوى القلق دلى عينة من طلبة السنة اثلانية ثانوي  
 بمدينة ج�ور

  �لة لكية الرت�ية
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أ.هدى عبد  
اهللا مسعود 
 أبو العروق 

 "2018، خر�ف  28�لة اجلاميع . عدد  علل أيب جعفر انلحاس وتأو�الته يف رشحه ألبيات سيبو�ه 

اتلعليل عند �اة األندلس ، ابن عصفور اإلشبي� ظاهرة  
 أنموذجا .( مشرتك)

املجلة اجلامعة . العدد الواحد والعرشون . 
 2019املج� اثلا� . مارس 

 
منهج العكربي يف االحتجاج ىلع اللغة ، دراسة ىلع رشحه  

 ملقامات احلر�ري ، 
�لة لكية اآلداب العدد اخلامس والعرشون ، 

 . 2019يويلو ، 
 

�لة القرطاس  ، العدد اثلالث ، د�سمرب  منهج ابن الس�ايف يف رشح أبيات سيبو�ه  
2018  

 
املسلك انلحوي أليب جعفر انلحاس يف توجيه أبيات سيبو�ه  

. 
 (مشرتك)

 
�لة رواق احلكمة ، العدد الرابع ، السنة 

 2018اثلانية ، د�سمرب 
د. صالح  

سعد ا�مد 
 املليطي

املسلك انلحوي أليب جعفر انلحاس يف توجيه أبيات سيبو�ه 
. 

 (مشرتك )

 
�لة رواق احلكمة ، العدد الرابع ، السنة 

 2018اثلانية ، د�سمرب 
 منهج ابن الس�ايف يف رشح أبيات سيبو�ه  

 (مشرتك)
 

�لة القرطاس  ، العدد اثلالث ، د�سمرب 
2018  

 

اللغة ، دراسة ىلع رشحه منهج العكربي يف االحتجاج ىلع  
 ملقامات احلر�ري ، مشرتك

�لة لكية اآلداب العدد اخلامس والعرشون ، 
 . 2019يويلو ، 

 
�لة القرطاس . العدد اثلا� . اغسطس  االستغناء بالضم� يف كتاب سيبو�ه. 

2018  

اعرتاضات الريض ىلع ابن احلاجب يف معا� فعل ، وفاعل ،  
 وتفاعل 

طاس العدد السادس . نوفمرب �لة القر
2019 

�لة ابلاحث . العدد اثلالث والعرشون .  وسائل امن اللبس يف كتاب سيبو�ه  
 2019اكتو�ر 
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ظاهرة اتلعليل عند �اة األندلس . ابن عصفور أنموذجا .  
 (مشرتك )

املجلة اجلامعة . العدد الواحد والعرشون ، 
 2019املج� اثلا� ، مارس 

  
 
 
 
 
 

 �مد.  د 
الصادق 
 اخلاز�

 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتب :
  

 �رش اتلفاح ( كتاب )

 
 

 2018مكتبة طرابلس العلمية العاملية . 
 

 2018دار اماكن للطباعة والنرش . طرابلس  تراجم ويلدية ( كتاب ) 
 

 ابلحوث: 
 

 الس�ة اذلاتية الشعر�ة ( مدخل نظري )
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 التشخيص يف شعر املزويغ  

 
 

 15�لة �مع اللغة العر�ية . يلبيا العددان . 
 ،16  .2018  ،2019 

  
 قراءة يف قصيدة ويح اثلمان� للشاعر عبد املو� ابلغدادي 

 

 
�لة اللسان املب� . لكية اآلداب جامعة 

   2017. د�سمرب  12طرابلس . عدد 
 اذلوق األديب معيارا للصواب اللغوي عند احلر�ري  

 
،  31�لة لكية ادلعوة اإلسالمية . العددان 

32 .2018 

احتفاء بفصيح يف العر�ية واالحتفاء بها . حبوث مهدتة  
 ل�كتور الكو� عبودة 

 2019.  خاص عدد.  قانونال �لة
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د . عالء ادلين  
 �مد األسطى  

د . عالء ادلين 
 �مد األسطى  

 أبابيل قصيدة يف الشعري التشكيل أدوات
 

 يلبيا طرابلس جامعة اللغات لكية �لة
 2017 سبتمرب 16 العدد

 املزويغ �مد شعر يف العمودية القصيدة حداثة 
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 الزاو�ة . دار ل�راسات الليبية املجلة
 2017 د�سمرب 13 العدد يلبيا، للكتاب

 
 أبابيل قصيدة يف الشعري التشكيل أدوات 
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د . عالء ادلين  

 �مد األسطى  

د . عالء ادلين 
 �مد األسطى  

 أبابيل قصيدة يف الشعري التشكيل أدوات
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 الزاو�ة . دار ل�راسات الليبية املجلة
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د . عالء ادلين  
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أ.�مد البش� 

 األمحر 

 
 ماكنة املرأة املسلمة 

 
. لكية الرت�ية . ج�ور . املعرفة رواق  �لة 

2017 
 

د. فاطمة  
شعبان  
 املقريح 

(تقن� مصفوفات رافن امللونة ل�اكء العام ) اهليئة 
 الوطنيةللبحث واعلوم واتلكنولوجيا 

 طرابلس / يلبيا

 

 

حس�، وأولو�ات العمل يف �ور أعضاء هيئة تلإىل ااجلوانب اليت حتتاج  ب اخلامس :املطل

  اتلدر�س

ر� ن املجلة العلمية ( رواق املعرفة )جعلت النرش الوإف للكيةتمر بها انظرا للظروف املادية اليت  .1

 . �دودا

 وفق اختصاصاتهم.حتتاج إىل تمو�ل حبوث أعضاء هيئة اتلدر�س باللكية  .2

عضاء هيئة أكفاءات منتظمة تلطو�ر تدر�بية ورات إقامة دتقتيض متطلبات اتلعليم احلديثة  .3

 جاالت املطلو�ة يف �تلف املاتلدر�س 

 .ةيواخلدمات املجتمع اثلقافية لقيام باأل�شطةىلع اعضاء هيئة اتلدر�س أ�شجيع  .4

 .(مؤتمرات، ندوات، ورش) مشار�ة يف اللجان العلميةدعوة أعضاء هيئة اتلدر�س لل .5

من خالل إ�اد آيلة  اجلهات ابلحثية املعنية داخل اجلامعةمع املستمر تعز�ز اتلنسيق واتلواصل  .6

  واضحة وقنوات �شطة  

 (املاجست� وادلكتوراه). ابعة موفديهم ل�راسة يف ادلرجت� قسام العلمية ملتتفعيل عمل األ .7

 .و�عداد خطة واضحة باخلصوص بصورة أفضل�ادي� باللكية تفعيل دور املرشف األ .8
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زتام باملحارضات وتقديم انلتائج لالعضاء هيئة اتلدر�س املتعاون� من حيث اوضع خارطة ملتابعة أ .9

 بوقتها.

 ادلعم اخلد� وامله� واتلق� ألعضاء هيئة اتلدر�س والكوادر املساعدة باللكية. .10

   اتلدر�س. هيئة بأعضاء خاصة ومكتبة الكرتونيةادلويلة  املعلومات �شبكة مزودة قاعةجته�  .11

العاجلة خاصة منها  ختيار أعضاء هيئة اتلدر�س لسد االحتياجاتالعمل ىلع استقاليلة اللكية يف ا .12

  بها والطارئة
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 وصف  دراسة �ور خدمات ادلعم اتلعليمية: الفصل اثلالث
 )% 70اتلقييم الك� (

 املــكــتبـة االول:  بحثامل

ثمانية قراءة وعدد  ت) طاوال8(ثما�وحتتوي ىلع عدد  من املب� يف الطابق األول اللكيةكتبة  متوجد     

  )10000( الفآحتتوي ىلع �و  عرشة كما حافظة للكتب،  )40(أر�ع� وعدد  ,) كرسيا48(وأر�ع� 

وعدد من النسخ  ادلور�ات و والقواميساملعاجم بعض ىل إضافة باإلكتاب  يف �تلف اتلخصصات، 

 ضاءةاإل و ة�هواتل حيث من للمستفيدين بظروف مالئمة املكتبة  تتمتعو ،ملشار�ع خترج الطالباملتم�ة 

 عدد مع تتناسب الفإنها ا ما من حيث الطاقة االستيعابية فيهأ ،وور�   لكرتو�أديلل بها  �وجدو، 

ال كما  ،)حر�ق طفاءإ منظومة للطوارئ، �ارج( والسالمة األمن إجراءاتلى إو تفتقر املستفيدين منها، 

 .صفحة خاصة ىلع موقع اجلامعةوال  ،الستخدام الطالبحواسيب  بها يوجد

ىلع  تمتحصالن ابلعض منه ،اتموظف) 4(أر�ععدد  فإنها تضملمكتبة لفيما يتعلق بالطاقم الف� و   

  .خر ال يمتلك اخلربة الاكفيةض اآلمؤهالت ذات عالقة باملكتبة وابلع

 ذلكيوضح ل اتلايل اجلدو فإن سااعت العمل �ص أما فيما

 ةسااعت عمل املكتب  يوضح  )6(جدول                                               

 اخلميس األحد إىل األر�عاء املكتبة 

 إىل  من   إىل  من 

 00AM 4:00PM 9: 00AM 2:00PM :9 اللكية 

 

 الوسائط اتلعليمية واتلقنية: اثلا� : بحثامل

تخدم بعض حيث �س تقنية�ز ىلع برامج تىت تر�موعة من املقررات ال لكية الرت�يةمج اتضمن برت    

إضافة إىل بعض الوسائل  ،ة احلاسوب ووسائل العرض املرئية واملجسماتأعضاء هيئة اتلدر�س أجهز

 اتلعليمة املنجزة من قبل الطالب.

للزائر   يم�نو ) www.uot.ly( امعة طرابلسااللكرتو� جل وقعاملىلع  باللكية توجد صفحة خاصة   

ال   الكنهو املوجودة بها،  العلمية قساممعرفة األ و ،اللكيةوأهداف اتلعرف ىلع رؤ�ة ورسالة  من خالهل

47 
 



بعض ، وتفتقر إىل �نستمراملحديث و اتلاملتابعة ىل أنها حتتاج إ اي ىلع توصيف للمقررات كم توحت

   وغ�ها. �شطةو األ شار�ت وابلحوث العلميةوامل، ملحارضاتاك  قسامألااخلاصة باملعلومات وابليانات 

 

 املعامل اثلالث : بحثامل

 ب االول: معمل احلاسوباملطل

 ثما�عدد  ،مر� متنقلجهاز حاسوب وسبورة وجهاز عرض  )18ثمانية عرش ( ىلع ملعمل�توي ا  

و سعة  يوجد للمعمل مدخل واحد فقط، وو ستائر للنوافذ،  اكرسي )18ثمانية عرش (وطاولة،  )18(ةعرش

جهزة كما أن األ قساملطالب من مجيع األاال تتوافق مع عدد  جهزة احلاسوب واتلجه�ات وعدد أ املعمل

وي ىلع شاشة توال � (االنرتنت)وغ� متصلة �شبكة املعلومات ادلويلة ،  تفتقر إىل الصيانه ادلور�ة

 . عرض مرئية

 

 لغة اال�ل��ةمعمل ال ب اثلا� :املطل

ستاذ و عرشون ا و مكتب لأل) كرسي20عرشون (و ، ترطاولة كمبيو )20عرشون (يوجد باملعمل     

الف�وسات ىل السمااعت الفردية و الربامج اتلعليمية و�رامج احلماية من ، أنها تفتقر إ ) جهاز كمبيوتر20(

كما أنه غ� ،وال �توي ىلع ستائر للنوافذ، و يوجد للمعمل مدخل واحد فقط  OHP)و جهاز عرض (

 كما التوجدو ال منظومة صوتية  وال �وي شاشة عرض مرئية�شبكة املعلومات ادلويلة (االنرتنت) مزود 

 أجهزة ت�ييف.

 

 املختربات املبحث الرابع:

 الكيمياء تربات� : ولب األاملطل

 معم� متاز  ( طاوالت و كرايس و دوايلب ) اثاثب ) لقسم الكيمياء مزودان02ان (�ترب يوجد

�انان  حساسان مو ،  ياهاملحلية واحد تل  جهازو يوجد  ، ا) عرش طابل16ستة ( عمل الواحدملا سعحيث �

مواد كيميائية قديمة جدا تم ضافة اىل باإل، ) 2(خزانة أمحاض و قاعدتان و ، ثالجة صغ�ة اعديةو ، )02(
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 ,PH-meterو األجهزة املوجودة باملعمل �  ،استجالبها من جهات �تلفة غ� اجلامعة

Conductivity meter,  UV/Visible spectrophotometer, Atomic absorption, 
spectrophotometer, Flame Photometer, FT- IR spectrophotometer, Rotational 

viscometer,،Density meter, Colorimeter .  وال يوجد باملعمل �رج للطوارئ، وال جته�ات

غ� اكفية تلغطية املقررات  جهزة الرضور�ة باملختربو�عض األ لألمن والسالمة، واألدوات الزجاجية

 .العمليةادلراسية 

 

 �تربات الف��اء املطلب اثلا� : 

 �تربات موزعة اكتلايل:) 04(ر�عة أ حتتوي اللكية ىلع 

) 03(عدد ثالثة  ىلع �توي و, )2)، ف��اء (1�صص تلدر�س مادىت ف��اء ( : األول املخترب  •

ائن عمودية لغرض خز )07( سبع و )17( اعرش كرسي ةسبعو لتجارب املعمليةلطاوالت طو�لة 

� جهزة اليت �تو�ها املخترب ألا وحنفيات,  )03( وجد ثالثت كما دوات ,ألحفظ االجهزة وا

 مثلث القوىوجهاز اتلصادم , وجهاز املقذوفات, وجهاز ابلندول القذيف , وجهاز السقوط احلر, 

امليكروميرت, ومصادر تلوف� الطاقة, وراري, القدمة ذات الورنية, احلوقد اكملألدوات و�عض ا

ترمومرت ووامل , احلوأعمدة , وامل�ان احلساس , واملسعر احلراري , وأجهزة األميرت والفوتلميرت, و

أنابيب شعر�ة ودورق زجايج , و ،زنربكومواد كيميائية, وأسالك توصيل , ولقياس درجة احلرارة, 

 . ماساكتو أوزان , و, 

 

طاوالت  )03( ثالث �توي املخترب ىلع وهو �صص تلدر�س مادة ابلرص�ات، و  : املخترب  اثلا� •

, خزائن حلفظ األجهزة واألدوات)06(وست  اكرسي) 14( ر�عة عرش أو جارب اتلجراء إلطو�لة 

 تية:آلدوات األااملخترب   شمل� و

املجمع احلراري تلحقيق قانون واخللية الكهروضوئية, ومصباح اهليدروج� والزئبق, وطياف , م

 SCREEN TRANSLUCENT, LENS HOLDER LENSستيفن, 

MAUNTED F+20mm, LENS HOLDER LENS MAUNTED F+50mm, 
LENS HOLDER LENS MAUNTED F+100mm, SPECTRED LAMP 
Hg, DIGITAL MULTIMETER, EXPERIMENT LAMP SCREEN 
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WHITE , DIFFRACTION GRATING 10LIES/mm, 
4LINES/mm,8LINES/mm, 600LINES/mm, RULER PLASTIC, 

VERNIERCALIPER PLASTIC, STAND TUBE,   ,POWER SUPPLY 

FOR SPCTRAL, COVER CLASSSES, SPECTRUM TUBE 
HYDROGEN, PRISM 60 DEGREES.  ، اسطوانات اغز صغ�ةو �ايلل كيميائية و. 

 

 انلوو�ةالف��اء  احلالة الصلبة ووهو �صص تلدر�س ماديت ف��اء خالن مد هل  :املخترب  اثلالث •

�ن وعدد عرش ،عمليةاملجارب اتلالجراء ت �تلفة األحجام طاوال) 05مخس (�توي ىلع عدد  و

و  ,ة ومالحق تلخز�ن األدوات اخلفيفةفظ االدوات واألجهزحلخزائن  )05( ومخسكريس,  )20(

دلراسـة بعـض املخترب �موعة مـن األجهـزة واألدوات الـيت �سـتخدم يف أداء اتلجـارب يوجد ب

دراستها يف املقررات انلظر�ة ومن تـم مجـع املعلومـات وحتليلهـا .,  تالظواهر الطبيعية اليت تم

 �:  األجهزةو�توي املخترب ىلع عدد من 

Helmoholtes Coils, thermo-Hydrometer, Digital, Spectrum tube, 
hydrogen and mercury, Elementrary charge and Millikan Experiment 
Experiment, Digital Multimeter, Hall probe trangent, cork dust,3g, 
power supply,0…..600 VDC, Insulating support, Object holder, cover 
tube of spectral tubes, Right angle clamp-PASS, stop watches, 
measuring tap(2m), Holder for spectral tubes (1par), Stand tube, 
Tripod bas-PASS, Power supply for spectral lamps, Lamp holder E14. 
Fincord lamps, Single condenser. F. 100mm, filament lamp 6V/5A, 
Polarity switch for Millikan apparatus Tool set for electrical 
engineering, Safety plug socket assembly, Graduated cylinder, 100 ml 
Plastic, pressure element, Filament lamps 4V/0.04A, E 10,10, Filament 
lamps 12V/0.1A, E 10,10, X-Ray unit set 35KV, Goniometer for x-ray 
unit set 35 KV , High voltge supply unit 0-10KV, Bench clamp-PASS, 
Spectrometer, Vernier caliper, power supply universal, Tesla meter 
digital, DC measuring amplifier, Hall effect module, Osilloscope, 
computer device, characteristic curves of a solar cell set.  

�توي املخترب ىلع  ، ووالف��اء االلكرتونية 3�اء وهو �صص تلدر�س ماديت ف� : املخترب  الرابع  •

واألدوات  خزائن حلفظ األجهزة )06( وست اكرسي )31� (واحد وثالثو  )03( ث طاوالتثال

 :� جهزة اليت �تو�ها املخترب ألا و،  ىل مالحقإضافة إلبا ةحنفي )02( وعدد اثن�
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Decade resist box, 1ohm-10Mohm , Rheostat, 100 ohm  مقاومة متغ�ة , 

Digital multimeter 3335, voltmeter 5/15 VDC, Ameter 1/5 ADC, 
POWER SUPPLY UNIVERSAL, power supply (electric fields and 
potentials in the plate ), power supply (magnetic moment in the 
magnetic field ), power supply (0-12VDC/6V-12VAC), POWER 
SUPPLY (HALL effect in metals), Multimeter ADM2, DEMO, 
ANALOG , Multimeter ADM2, demo, analog, characteristic curves 
of semiconductors with fg-module, Measuring module function 
generator, sine wave generator (مودل اشارة), work and power meter, 

Var transf- / dispt.250/230VAC/DC, current balance, 
Determination of the gravitation, 
Galvanometer3.5……0……..3.5mil, Iron core U- shoped 
laminated, Micrometer, Multi- range meter W. overal prot, power 
supply 5V/, +/-15V, Digital multimeter2010DMM, Resistance 
board metal, connecting cord 500mm, Resistance 100 ohm,  
Resistance 15K ohm, Resistance 330 ohm,  Resistance 10K ohm,  
Resistance 1K ohm, Resistance 10 ohm, Resistance 150 ohm,  
Resistance 680 ohm,  Resistance 4.7K ohm, Resistance 100K ohm, 
Resistance 82K ohm. 
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حس�، وأولو�ات العمل يف �ور خدمات ادلعم تلاجلوانب اليت حتتاج  اخلامس:  بحثامل

 اتلعليمية 

 

  املكتبة: .1

 .توف� املراجع والكتب وادلور�ات رشاك الربامج العلمية يف عمليةإتفعيل سياسة  •

  بالشبكة العنكبوتية ( االنرتنت). هار�طتزو�د املكتبة باحلواسيب املتطورة و •

 لرتتيب و�اعرة الكتب.�شاء منظومة الكرتونية إ •

 من والسالمة باملكتبة.توف� مواد األ •
 إ�شاء بديل عن مب� املكتبة احلايل يتسع لروادها. •
 .وادلور�ات احلديثة توف� الكتب •
 .للهواء ت�ييفرفف للكتب وكتبة يف حاجة ماسة ألثاث جديد و أامل •

  معمل احلاسوب: .2

 الطالب.إضافة معمل آخر للحاسوب بما يتناسب وأعداد  •

 .ور�طها بالشبكة العنكبوتية  ز�ادة عدد احلواسيب •

 معمل اللغة اال�ل��ة  .3

واعرض ضو� (داتا شو) ومنظومة  شاشة عرض كب�ةأجهزة حاسب آيل. وتوفي�  •

 سماعة فردية. 30صوت متاكملة إضافة إىل 

 هواء.ستائر، وُمَكيَّيَفْ  •

 الر�ط بمصدر انرتنت متاز. •

 �موعة من الربامج املتعلقة بمادة( تعلم اللغةاإل�ل��ة و اللغةتعليم ب ةخاصبرامج  •

 ).CALL بمساعدة الكمبيوتر

 �تربات الكيمياء  .4
 .يةالالزمة إلجراء اتلجارب املعملالرضور�ة الزجاجية دوات توف� األ •

جهاز هزاز كهر�ايئ و فرن تعقيم و جهاز كجهزة الرضور�ة ض األبعتزو�د املخترب ب •

) و 2سنرتفيوج و جهاز سبيكرتوفوتوميرت حديث ومضخة تويلد فراغ مائية (عدد

 .إضافة إىل ت�ييف للهواء خزنة شفط للغازات و االخبرة 
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 تلجارب املقررة .ساسية للقيام باتوف� املواد الكيميائية األ •

 لعمل داخل بيئة املخترب .والسالمة اخلاصة بان توف� مستلزمات األم •

 إ�شاء معامل جديدة تغطي اتلجارب املعملية للمقررات املختلفة . •

 فني املختربات .تدر�بية لرفع كفاءة تنظيم دورات  •

 :�تربات الف��اء  .5

 .الفصل ب� معم� انلوو�ة واحلالة الصلبة  •

 توف� ستائر خاصة يف معمل ابلرص�ات  •

 األساسية واتلقنية للتجارب.توف� بعض مواد التشغيل  •

 توف� �زن ملختربات القسم •

 .توف� معدات و�ارج األمن والسالمة  •
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 وصف دراسة �ور الشؤون الطالبية  : الفصل الرابع

 )%90اتلقييم الك� (

 

 القبول والتسجيل واالنتقال االول:بحث امل

 والقدرة،  هاو�ماكنات العايل اتلعليم لوائح مع تتماىش لرشوٍط  وفقاً  اللكية يف الطلبة قبول يتم      
 االقسام رؤساء مع اللكية جلمس اجتمااعت يف ذلك حتديد و�تم ،ألقسام اللكية االستيعابية

عرب  اجلامعةو توفر  املعدة التسجيل خطة تعرض حيث اجلامعة، ىلإ حتال ثم ومن ،بها العلمية
من خالل  وتمنح اللكية والتسجيل، القبول عملية إتمامإماكنية  لكيةللك   لكرتونيةاإل بوابتها

 املتعلقة األخرى اإلجراءات من وغ�ها ادلرجات و�شوف اتلخرج فاداتإ االلكرتونية منظومتها
 باملنظومة والقبول للتسجيل اللكية منظومة ر�ط ىلع جار العمل نبأ علما والتسجيل، بالقبول

 عملية لتسهيل اجلامعة، موقعب لكرتونيةاإل بالشبكة اهر�طو اهتفعيلب وذلك ،باجلامعة الرئيسية
 . جراءاتهمإ تمامإ لغرض الطالب اتصال

  لكيةتلحاق بالمتطلبات اال ول:املطلب األ

و ما يعادهلا وفق اتلخصص   ىلع الشهادة اثلانو�ة العامة أن ي�ون الطالب حاصالأ .1

 وحسب  النسبة املئو�ة املعتمدة للقبول باللكية.

اسة يف اتلخصص اذلى يرغب الطالب الئقا صحيا و�دنيا ىلع متابعة ادلرن ي�ون أ .2

 .فيه

إذا  اكن املتقدم ل�راسة من غ� الليبي� فيشرتط لقبوهل أن ي�ون مقيما بليبيا  .3

نفقات ادلراسة أو الرسوم املقررة وفقا  وأن يؤدي ،إقامة اعتيادية طيلة مدة ادلراسة

خالل بقواعد املعاملة امعات الليبية وذلك دون اإليف اجلللوائح وانلظم املعمول بها 

 باملثل املنصوص عليها يف االتفاقيات املوقعة بهذا الشأن.

 صلية املطلو�ة للقبول اليت حتددها اجلامعة . تقديم املستندات األ .4

ال ي�ون مسجال بإحدى ل�راسة باللكية كطالب نظا�، وأ أن يتفرغ املتقدم  .5

اللكيات أو إحدى أو سبق فصله من ادلراسة من  ،مؤسسات اتلعليم األخرى 

 اجلامعات األخرى ألسباب علمية أو تأديبية.
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ق يف حتديد مواصفات معينة للقبول، كما �ق لألقسام باللكية إجراء لللكية احل .6

ن يتوفر ب� املتقدم� مع مرااعة ما �ب أ�ادي� للمفاضلة امتحان قبول ختصيص أ

 24فات.يف املعلم من رشوط ومواص

 

 لكيةاالنتقال إىل الب اثلا�: املطل

 يف يتوافر أن رضورة مع بها معرتف  أخرى جامعات يف ادلارس� الطلبة من االنتقال طلبات تقبل      

 :ي� ما بالطال

 جهات من معتمدة املطلو�ة املستندات بتقديم االنتقال يف الراغب الطالب يلزتم نأ .1

 بداية موعد قبل أسابيع ستة عن يقل ال موعد يف باللكية التسجيل مكتب ىلإ االختصاص

 .به التسجيل املراد ادلرايس الفصل

 :ي�ون هل مستندات تتضمن ما ي�  أن .2

 عن موقوف وغ� ، مفصول غ� نهبأ تفيد منها املنتقل اجلهة من موثقة أصلية شهادة •

 سبب ألى للطلب تقديمه أثناء تأديب أو حتقيق للجنة �اال ي�ون وأال ، التسجيل

 .اكن

 املعتمدة املئو�ة بالنسبة يعادهلا ما أو اثلانو�ة املرحلة تمام إل أصلية استمارة أو وثيقة •

 . باللكية للقبول

 املقررات ىلع الكشف هذا �وي أن ىلع منها املنتقل اجلهة من معتمدا أصليا كشفا .3

 واتلقييم ادلراسة ونظام دراسته هل سبق مقرر لك بمفردات مدعمة الوحدات وعدد وادلرجات

 . اللكية بتلك

 بالقسم رجللتخ الالزمة املقررات من األقل ىلع) %75( بدراسة املنتقل الطالب يلزتم أن .4

 . باللكية يلهإ االنتقال يف يرغب اذلى

 .منها املنقول باللكية ادلراسية املدة نصف من أ�رث أمىض قد ي�ون أال .5

 . منها املنتقل باجلهة %50 عن الرتاك� تقديره متوسط يقل أال .6

 )22مرفق رقم( 24
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  ادلراسة واالمتحانات املبحث اثلا�: 

 2008لسنة  22مهام قسم ادلراسة واالمتحانات من واقع القرار   

اتلنسيق ب� األقسام العلمية يف وضع اجلداول ادلراسية وتغطية املقررات املشرت�ة بأعضاء  .1

 هيئة اتلدر�س.

يف قرارات انلقل ب� األقسام وانتقال الطالب من اللكية و�يلها وذلك باتلنسيق مع  ابلت .2

 األقسام املختصة ومسجل اللكية.

إعداد قوائم بأسماء الطالب اذلين هلم حق ادلخول لالمتحانات وحتديد أرقام جلوسهم  .3

 واملواد اليت هلم احلق يف اتلقدم لالمتحان فيها. 

 ات و�سليمها للطالب.استخراج بطاقات االمتحان .4

 تنظيم اجلداول ادلراسية وجداول القااعت واالمتحانات ادلور�ة وانلهائية. .5

 متابعة األمور ادلراسية واإلرشاف ىلع االمتحانات ادلور�ة وانلهائية. .6

 قسام العلمية.دلور�ة وانلهائية باتلنسيق مع األتوز�ع املراقبات يف االمتحانات ا .7

 بنتائج االمتحانات.إبالغ اجلهات املختصة  .8

 .)اللجنة الشعبية لللكية(إعداد تقار�ر عن س� العملية اتلعليمية واالمتحانات لعرضها ىلع  .9

 عضو�ة:ب لالمتحاناتجلنة ل يتشكبلك فصل درايس  وتقوم اللكية  .10

 عميد اللكية. •

 لشؤون العلمية.اللكية لو�يل  •

 . رئيس قسم ادلراسة واالمتحانات •

 .رؤساء األقسام العلمية •

 و�ستع� هذه اللجنة بمن تراه مناسبا حسب حاجة العمل.

 يت :هذه اللجنة باآل وتعت� 

 س�  ومتابعة  االمتحانات .ى رشاف علاإل •

 االمتحانات.اخلاصة بول ادداد اتلجه�ات الالزمة واجلعإ •

أعضاء هيئة  ة من قسم ادلراسة واالمتحانات ىلعرشاف الصادراإل اتتوز�ع ت�ليف •

 .اتلدر�س
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 .عداد قوائم بأسماء الطالب وفق القااعت املخصصة لالمتحانإ •

 .للتذك� بهاوتعليقها يف اللوحات اللوائح املنظمة لالمتحانات إعالن  •

 عضاء هيئة اتلدر�س حسب املواد امللكف� بتدر�سها.االمتحان من أسئلة أجتميع  •

مصححة يف   منهم �سليم كراسات اإلجابة ألعضاء هيئة اتلدر�س ومن ثم استالمها  •

 يام من تار�خ االستالم .مدة ال تتجاوز ثالثة أ

  . جلنة الرصد إىلو�سليمها   نتائج االمتحانات جتميع •

 إحالة حاالت الغش إىل جلان اتلحقيق و اتلأديب .  •

 ثناء االمتحان.معاجلة املشالكت اليت قد حتدث أ •

 نلهائيةاو االمتحانات انلصفية نهايةرئيس قسم ادلراسة واالمتحانات بعد قوم ي كما •

 .بدراسة نقاط الضعف وعالجها

 املالحظات : يم�ن رسد بعض السابقة هلااللجان اللجنة وومن خالل االطالع ىلع �ارض وتقار�ر هذه 

 مر ذلك.اذا تطلب األ إحالة بعض اتلقار�ر و�ارض االجتمااعت  إىل جهات االختصاص يتم  •

أعمال  �عضباللكية جلان حتقيق وتأديب عن طر�ق عميد اللكية و�شلك جلنة االمتحانات  •

الغش اليت يتم حتر�رها مثال ذلك �ارض  اجتمااعت اللجنة و�ارض ، موثقةهذه اللجان 

 ثناء االمتحانات انلهائية.أ

 توجد باللكية، و فجاري العمل ىلع إعداده باللكية  ديلل  ادلراسة واالمتحاناتأما عن  •

دائهم أمن حيث اتلقييم العام يف معدالت وامتحانات �سهل متابعة الطالب  منظومة دراسة

  لك معلومات الطالب. وحتتوي

ن الطلبة اتلابعة ملسجل وحدة شؤويتم حفظ السجالت والوثائق واملراسالت وامللفات يف  •

كما ، كرتونية  حتفظ يف منظومة ادلراسة واالمتحاناتالتوجد منها �سخة احتياطية  و، اللكية

 يتم ر�ط ملفات الطلبة بالرقم اجلاميع.

 : ماي� املوجودة يف  اللكية ىلع  الطلبة  لفاتموحتتوي 

 العامة (األصلية)أو ما يعادهلا.الشهادة اثلانو�ة  •

 الرقم الوط�  (شهادة ميالد ) . •

 نموذج خاص بمعلومات عن الطالب •
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 صور  شمسية . 4عدد  •

ببعض الفصول ادلراسية، واملعادلة اخلاصة بالطالب  و اتلنبيهاتأ نذاراتقرارات مثل اإل •

 25.يم�ن االطالع ىلع عينة من ملفات الطلبةو املنقول، 

و�اتلايل  دخال ابلياناتوحدة إدخال املعلومات إىل إطالب  إال بعد أن يتم التحديث ملف سمح بال  �و      

 .عن طر�ق مسجل اللكيةلف امليتم حتو�لها إىل 

 ،لك قسممصنفة حسب و للطالب االسم والرقم اجلاميع مب� عليهاأرفف  الطلبة يفات وحتفظ ملف      

حتتاج ملرااعة  ةيخزائن معدن ورقية يف �فوظة  بطر�قة الكرتونية وف� داخل لك قسم   ما نتائج الطلبةأ

 .متطلبات األمن والسالمة

وال �سمح ألي شخص بادلخول إىل الغرفة  الطالب كرتونية لوثائقالاالحتفاظ بنسخ  و�تم أيضا       

 مسجل اللكية . من  حصلوا ىلع اإلذنتواذلين ينبيغ أن يالتسجيل   باستثناء موظيف

اسوب إال بإذن من الشخص والوثائق املحفوظة داخل احل الطالب سجالت و�املثل ال �سمح بادلخول إىل

 املسؤول.

  وما �تص به من واجبات ، فمسجل اللكية  منظومة التسجيل ستخدم ملفو�ض اتليتعلق  ب ما  فيماأ      

 .   و�فوض من يراه مناسبا يف العمل معه  فوض ل�خول إىل نظام التسجيل هو امل

من الرس�ة واألمان  ىوالوثائق واملراسالت بأىلع مستو كما حتفظ اكفة امللفات والسجالت األ�اديمية  

كونها تتعلق بدرجات الطلبة وأدائهم األ�ادي� ، وال �سمح ألحد بادلخول إىل حجرة الوثائق وامللفات أو 

 أو الشخص اذلي يتم تفو�ضه بذلك. لكيةسجل الممشاهدة هذه السجالت إال بإذن من 

 اإلرشاد األ�ادي� وادلعم الطاليب املبحث اثلالث :

كما جراءات املتبعة يف اجلامعة، واإل اجلاميعإلرشاد األ�ادي� يتماىش مع لوائح اتلعليم يوجد نظام ل      

للك مرشد أ�ادي� مع مرااعة تفاوت أعداد  اطابل)  20ـ 15( رشاد األ�ادي� بمعدلاإل لكيةدارة الإتوفر 

ث يفتقر انلظام إىل طو�ر واتلحس� ، حيتلو�تاج نظام اإلرشاد ل ،الطالب واألساتذة يف بعض األقسام

رشاد سااعت اإلغ� ملزتم� � أعضاء هيئة اتلدر�س أن بعض ديلل واضح منشور ب� الطالب، كماوجود 

 .26) 101الطلبة رقم ( انات ياستب�ادي� امللكف� بها حسب ماورد يف  األ

 )23مرفق رقم( 25
 )24مرفق رقم( 26
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 يت:وتتحدد مهام املرشد األ�ادي� يف اآل

  تبمن نتاجئه ادلراسية يزوده بها مكإعداد وحفظ ملف عل� للطالب حتفظ به �سخة  .1

 .بالقسمادلراسة واالمتحانات 

 توجيه الطالب يف اختيار املقررات أثناء التسجيل واإلرشاف ىلع برنا�ه ادلرايس. .2

 والرتاك� للك فصل درايس املعدل الفص�وتدو�ن اكفة املقررات اليت درسها الطالب ونتاجئه  .3

 .باللكية ر�ز�ةامل وثيقاتلو تسجيلال منظومةبببطاقة الطالب ادلراسية واتلأ�د من مطابقتها      

 تدو�ن حاالت انقطاع الطالب و�يقاف القيد و�سقاط و�ضافة املقررات، و�ذلك العقو�ات اليت  .4

 توقع ىلع الطالب ببطاقته ادلراسية و�بالغه بذلك.

 نتباه الطالب ذللك.تدو�ن عدد مرات الرسوب يف أي مقرر ولفت ا .5

ببطاقة الطالب ادلراسية ولفت ادلاخلية باللكية  ) من الالحئة 67تدو�ن اإلنذارات وفق نص املادة ( .6

   انتباهه ذللك.

 توضيح انلقاط أو املواد املهمة بهذه الالحئة للطالب والرد ىلع استفساراته. .7

 إبالغ القسم املختص بوضع الطلبة اخلاضع� إلرشاده من: .8

 زوا املقررات الالزمة للتخرج.أ�  •

 استنفذوا املدة القانونية وفق هذه الالحئة. •

 حتصلوا ىلع تقدير ضعيف جدا لفصل� متتال�. •
 م ينجزوا الوحدات املقررة يف أر�عة فصول.ل •

 صلوا ىلع احلد األقىص لإلنذارات.حت •
 جاوزوا احلد األقىص لإلنذارات. •
 اإلجراء.أي حاالت أخرى �ستلزم اتلبليغ أو  •

 إحالة طلبات الطلبة اخلاضع� إلرشاده مدعمة برأيه إىل القسم املختص. .9

 التسجيل. ةاحلضور إىل القسم املختص أثناء فرت .10

و  واالمتحانات واتلأديب تطبيق الحئة نظام ادلراسة هاأل�ادي� باتلنسيق مع قسم رشديتو� امل  .11

 إبالغ الطالب بذلك رسميًا.
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إرشادهم بهدف  اجلدد  يف بداية لك فصل درايس  ، اعت تقابلية مع الطلبة بعقد اجتمااللكية تقوم 

إضافة اىل   قسام اليت يرغبون يف ادلراسة فيها وتوضيح اللوائح والقوان� اليت تنظم ادلراسة باللكيةاألإىل  

 توعيتهم بنوع الوظائف اليت سيشغلونها بعد خترجهم  .

يتم توز�عها ىلع   مع املرشد األ�ادي اتلعامل واتلواصلمطو�ات ومنشورات تب� آيلات توجد 

اد رشإلطلبة ملعرفة آراءهم عن برنامج اانات ىلع اليبتوز�ع استب قسام العلميةقوم األتكما الطالب 

 27�ادي� .ألااإلرشاد ملفات وتطو�ر  س�حت إىل لكية �سىع إدارة الو .�ادي�ألا

 األ�شطة الطالبية وادلعم الطاليب  املبحث الرابع :

حيث أرشف  وخاصة النشاط الطاليب �شطة بصفة اعمةألعملت اللكية منذ إ�شائها ىلع دعم و�شجيع ا  

ىلع العديد من األ�شطة اليت تهدف إىل خدمة املجتمع وابليئة مثل إقامة احلفالت احتاد طلبة اللكية 

الظواهر  و�عض محالت اتلوعية ضد بعض تاج� واملرىض دلعم املح ومجع اتلرباعت ) بازار( اخل��ة

  .للكيةوأهداف احياء األيام العاملية والوطنية ذات العالقة برؤ�ة ، و�السلبية يف املجتمع

وخدمة املجتمع   النشاطخاص بسم �شاء قبإ  م 2019) لسنة 8رقم ( القرار عميد اللكية  صدر وقد أ     

، وتنظيم وتقن� النشاط جتمع وابليئة والعملية الرت�و�ةاملتنوعة اليت ختدم املنظيم األ�شطة تل  وابليئة

ضافة لعدم إ ،للظروف الراهنة بالوطنغلبها م اقرتاح العديد من األ�شطة إال أنه لم يتم إ�از أالطاليب  وت

ورش قامة إ �در وظييف �رشف ىلع هذه األ�شطة، ول�ن دفة النشاط لم تتوقف فقد تمووجود دعم مادي 

قائمة بأهم  28) 22( اجلودة رقم و� نموذج ، و�شاط طاليب متم� العطاء، عمل و�ارضات توعو�ة وثقافية

 2019/ 2018لعا� �سىع خلدمة املجتمع وابليئة قيمت داخل وخارج اللكية  اليت األ�شطة املتنوعة اليت أ

 .م

 ن واخلر� املبحث اخلامس: 

نتائج اخلر�� راجعة للخر�� تابعة ملكتب مسجل اللكية وتقوم هذه الوحدة بميوجد باللكية وحدة       

تقوم و ،� باألقسام�باتلنسيق مع منسيق اخلربهم و�شوفات ادلرجات اخلاصة  اتلخرج إفادات ومنح

للك كما تقوم وحدة اخلر�� بإحالة األوائل  ،لكيةاللكية بتكر�م اخلر�� يف احتفال يقام ىلع مستوى ال

 )25مرفق رقم( 27
 )26مرفق رقم( 28
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 التسجيل بقسم ةاخلاص الوحدات مجيع تفعيلو�تم ، قوم بإحاتلها إىل اجلامعةىل مسجل اللكية اذلى يقسم إ

 والقدرة اتلنسيب ملعاي� انلافدة رشوطالو الضوابط وفق الطالب قبول يتم حيث باللكية والقبول

نهاء إجراءات اتلخرج إعتمدة �شأن متابعة اخلر�� بعد ال توجد آيلات واضحة وم، ولللكية االستيعابية

تواصل مع اخلر�� لليلات وتوجد بعض آ، تلنوع يف املخرجات لسد سوق العملمن حيث الكفاية  وا

 لكية .ال ع اتلواصل االجتمايع خاصة خبر�يجتوجد صفحة ىلع موقوال ، 29ومتابعتهم بعد اتلخرج

 ).2018-2015قسام باللكية من (األ إحصائية بعدد خريج يوضح ) 7( دولاجلوفيما ي� 
  القسم 2015 2016 2017 2018

 ر�يع خر�ف ر�يع خر�ف ر�يع خر�ف ر�يع خر�ف 
 ذكور انات ذكور انات ذكور انات ذكور انات ذكور انات ذكور انات ذكور انات ذكور انات

اللغة  / 41 / 26 / 36 / 14 / 29 / 21 / 11 / 4
 العر�ية

 

اللغة  / 39 2 62 / 34 1 95 / 87 / 91 1 63 / 65
 اال�ل��ة

 

معلم  1 66 / 63 1 63 / 21 / 39 1 21 / 34 / 28
 فصل

 

ر�اض  / 10 / 8 / 10 / 8 / 10 / 5 / 8 / 14
 االطفال

 

علم  / 27 / 15 / 20 1 14 / 29 / 25 1 19 / 31
 االجتماع

 

  الر�اضيات / 1 / 2 / 1 / 7 / 3 / 0 / 2 / 3

  ف��اء / 5 / 5 / 5 / 4 / 11 / 3 / 4 / /

  الكيمياء     / 19 / 12 / 4 / 19 / 8 / 2

 املجموع 1 189 2 181 1 188 2 175 0 212 1 185 2 149  147

 

 

 )27مرفق رقم( 29
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 العمل يف �ور الشؤون الطالبية حس�، وأولو�ات تلاجلوانب اليت حتتاج  املبحث السادس :

 من واالستفادة ، املهام من وغ�ها األ�ادي�و ياإلرشادو ادلوري اتلقو�م يلاتآ تفعيل ز�ادة .1

 لألقسام العلمية. اتلنافسية القدرات وحتس� تلطو�ر اتلقو�م نتائج

 من املتم��ن الطلبة واكتشاف الطالب ملفات حتليل يضمن بما �ادي�األ رشاداإل نظام تفعيل .2

 .هلم واملساندة ادلعم تلوف� املتعرث�ن  الطلبةوهو  خراآل اجلانبدراسة و، املواهب ذوي

 .اتلخصص �ال يف بتاكرواال ابلحث ىلع الطالب �شجيع .3

 األ�ادي� الربنامج تطو�ر يف منها واالستفادة الراجحة اتلغذية ىلع للحصول  اللكية خريج متابعة .4

 بوحدة خاص االجتمايع للتواصل، الكرتو� ىلع الشبكة ادلويلة موقع وجود يتطلب وهذا

 . لللكية متاح اخلرج�

 املؤسسات بلعض امليدانية ز�اراتال احلرص ال املثال سبيل ىلع العمل، سوق جهات مع اتلواصل .5

 . واملهنية وابلحثية اتلعليمية

 .)احلديثة اتلعليمتقنيات  (  اتلكنولوجيا وسائل استخدام تفعيل ز�ادة .6

 وورش ، علمية وأحباث مرشواعت خالل من للطالب العم� للتعلمالالزمة  ماكنياتاإل توف� .7

 .عمل

 .ومساندتهم دلعمهم منها واالستفادة الطالب داءأ تقييم نتائج مناقشة .8

 . اخلاصة االحتياجات ذوي معل� بتخر�ج يهتم اذلى اخلاصة الرت�ية  قسم  فتح قرار تفعيل .9

 مكتب طر�ق عن وذلك باللكية طالبية �تلفة مناشط إقامة  خالل من الطاليب النشاطدعم  .10

 .الطلبة احتاد مع و�اتلنسيق املجتمع وخدمة النشاط

 .والسالمة منضوابط األ ترايع خاصة وغرفة امللفات حلفظ �صصة خزائن وجود رضورة  .11
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 وصف دراسة �ور املرافق: الفصل اخلامس
 )% 70اتلقييم الك� ( 

 

 مة املبا�ءفعايلة و�فاية ومال ول :األ املبحث

 املرافق ومنشآت اللكية  ب االول: املطل

 ىلع انلحو اتلايل : و� منفصلة مبانٍ  ةسبع ىلع موزعة – الرت�ية ج�وررافق اتلابعة للكية امل

حتتوي ىلع  غرفة بوابة اللكية املخصصة ألعضاء احلرس اجلاميع حيث� و )بوابة اللكية(:  1 املب� رقم
 طاولة و�رايس وجهاز لفتح وقفل ابلوابة االلكرتونية اليت تعترب املدخل الرئييس والوحيد لللكية .

ىلع سبعة غرف ختتص الغرفة األو�  �تويولللكية ،داري و�مثل املب� اإل داري): (املب� اإل 2املب� رقم 
غرفة اثلاثلة أم� رس  ء احلرس اجلاميع والوالغرفة اثلانية مبيت ألعضا كتب احلرس اجلاميع واألمنبم

دار�ة واملايلة والغرفة اخلامسة مكتب اخلز�نة والغرفة السادسة غرفة وحدة التسجيل وحفظ الشؤون اإل
عدد  ة اثلامنة مكتب �فوظات اللكية, إضافة إىلوالغرف سابعة مق� خاص بالعامل�امللفات والغرفة ال

 اثن� من دورات املياه.

 املب� اتلعلي� اذلي يضم ثالثة طوابق موزعة اكتلايل: : 3املب� رقم 

مايل من عدد اثن� من ىلع أر�عة قواطع حيث يتكون القاطع الش  الطابق األريض�توي   -
بينما يتكون القاطع اجلنو� ىلع معمل لقسم اللغة اال�ل��ة وأر�عة  ،ضافة اىل �زن تابع هلمااملختربات إ

معامل لقسم الف��اء , و�تكون القاطع الرش�  منظومة ادلراسة واالمتحانات ومكتب مسجل اللكية 
م ادلراسة صو�ر ومكتب رئيس قساتلداري ومكتب ب وحدة اخلر�� ومكتب امللحق اإلومكت

 1قاعة دراسية رقم  من عدد اثن� من دورات املياه , و�تكون القاطع الغر� ىلواالمتحانات باالضافة إ
ومكتب العامل�  الطلبة, وعيادة اللكية ومكتب خدمة املجتمع ومكتب احتاد  2وقاعة دراسية رقم 

  بالصيانة .

ىلع أر�عة قواطع حيث �توي القاطع الشمايل ىلع عدد من القااعت  �توي الطابق األول -
للمناقشات العلمية ومكتبة اللكية , بينما  6راسية ومكتب لرئيس قسم علم االجتماع وقاعة رقم ادل

 :من لرش� ىلع ماكتب لرؤساء أقسام لكقااعت دراسية فقط , و�توي القاطع ا منيتكون القاطع اجلنو� 
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نسيق اللغة مكتب ملوعضاء هيئة اتلدر�س ,اضافة اىل مكتب رئيس قسم أيمياءاللغة العر�ية , الك
عدد اثن� من دورات املياه , بينما يتكون القاطع الغر� من مكتب �لة اللكية و ية ور�اض األطفالالعر�

 ومكتب لرئيس قسم اللغة اال�ل��ة اضافة اىل قاعت� دراسيت� ومسجد , ودورة مياه .

قااعت دراسية , يتكون الطابق اثلا� من ثالثة قواطع ؛ حيث يتكون القاطع الشمايل من  -
اتلابع  و�يل الشؤون العلمية ومكتب السكرتار�ة و�تكون القاطع اجلنو� من مكتب العميد ومكتب 

 قاعة اجتمااعت للعميد, ومعمل احلاسوب وعدد من القااعت ادلراسية ,  �توي القاطع الرش� ىلع
ضافة اىل عدد اثن� من ) إ(الف��اء , ر�اض األطفال ,معلم فصل , الر�اضيات :قسام وماكتب رؤساء أ

 دورات املياه .

 كما يوجد �رج للطوارىء بالطابق األول و�رج� للطوارىء بالطابق اثلا� .

مكتب�  ىلع عدد من املقاعد �سع لتسع� طابلا و�ه مالحق تتكون من �توي  1ملدرج : ا 4رقم  املب�
ىل ت�ييف مر�زي معطل لعدم وجود ف� ة إضافكما يوجد مدخل و�رج للطوارىء, إ ودورة مياه

 متخصص للصيانة . 

 تتكون من و�ه مالحق ،  طابلا ىلع عدد من املقاعد �سع لتسع� و�توي   2املدرج :  5املب� رقم  
مكتب� ودورة مياه كما يوجد مدخل و�رج للطوارىء, اضافة اىل ت�ييف مر�زي معطل لعدم وجود 

 ف� متخصص للصيانة .

 فطار ومرشو�ات ساخنة و�اردة .يقدم وجبات إ يف املق� وهو مب� و�تمثل : 6املب� رقم 

�ييف ىل ت، باإلضافة إكريس وصالة عرض  600و�تمثل يف املرسح اذلي �توي ىلع عدد  : 7املب� رقم 
�توي وجد مداخل و�ارج للطواريء , و�وجد بالسطح املرسح العام للعرض مر�زي ودورة مياه، كما ت

 غرف عالمية و�تفرع منه جزء علوي به ستةشمايل وجنو� إلدارة املنظومة اإلوملحق ىلع ستائر مجيلة 
 .دارة ابلوفيهتلغي� املال�س وجزء خليف إل

منها ختدم لك الفئات  ة، عدة مواقف للسيارات يف أما�ن متفرق و� ساحات اللكية املحيطة باملب� توجد
 .، بعضها جيد و�عضها غ� ذلك  داخل حرمها

بمتابعة صيانة بالرغم من وجود هذه املبا� إال أن اللكية تفتقر إىل وجود اكدر ف�  متخصص يقوم 
 دارة اجلامعة يف مسائل الصيانة .اللكية إىل  املكتب الف� اتلابع  إلأ املبا�، حيث تلج
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للعمل اجلاميع واإلداري والنشاط  كفاية ومالئمة املبا�ومن أهم املالحظات حول   ب اثلا�:املطل

 : ماي� وادلعم ،

 .اً جيديعد جته�ات املبا� من حيث األثاث والفرش  .1
 .رؤساء األقسام  باللكيةكفاية ماكتب دم ع .2
 .أحد مرت�زات اجلودة يف املرافق دورات املياه اكفية وتعد .3
 رشوط  األضاءة واتلهو�ة  اجليدة  قد ال تتحقق يف بعض القااعت. .4

اليت ختدم مجيع رشائح  من حر الشمس و�رد الشتاء اليت حت�مظالت املمرات وجود  .5
 اللكية.

 .للكيةباطوارئ للج اروجود � إىلاحلاجة  .6
صبحت مرات القااعت � حيث أ،لوس الطلبة جباصة اخلما�ن األ كفايةعدم  .7

والطلبة  زاعج ألعضاء هيئة اتلدر�س�سب ألغلب الطلبة ما �سبب اإلألاملاكن ا
  .داخل القااعت 

اكفية ول�ن نتيجة للظروف الراهنة اليم�ن استغالهلا بالصورة  مواقف السيارات .8
  . تنقصه الصيانة ، و�عضها  ا ىلع انلظام واألمناملث� حفاظ

 وجود عالمات ولوحات إرشادية ملستخد� املرافق موزعه �شلك جيد.  .9

 .�شلك دوري توجد برامج وخطط لصيانة املبا�  .10
 �شبكة الرصف الصيح اخلارجية.  2،  1تم ر�ط الرصف الصيح للمدرج�  .11

 جاري صيانة مدرجات اللكية من ناحية �رسب مياه األمطار  .12

يتم العمل ىلع ر�ط مكيفات ماكتب اللكية �شبكة الكهر�اء احلديثة وصيانة شبكة  .13
 كهر�اء اللكية.

 تم ا�از وحفر برئ للمياه اجلوفية بابلاحة ادلاخلية للمب� الرئييس لللكية . .14

 داري اخلاريج .تم تبليط املب� اإل .15

 صيانة مرسح اللكية .تمت  .16

 األمن والسالمةاملبحث اثلا�: 

مبا� اللكية �ارج للطوارىء ماعدا املب� الرئييس لللكية حيث أنه من ضمن بغالب توجد      
 ت احلرائق وسيتم استالم عدد ثالثمن اسطوانا �ازه, كما يوجد عدد مخسادفة إلاخلطط املستقبلية اهل

وجاري السيع تلجه� ، اسطوانة أخرى وفقا ملراسلة من عميد اللكية اىل مراقب تعليم ج�ور  ةعرش
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 للمرافق وز�ادة اللوحات االرشادية املضيئة للطوارىء, كما تم وضع خارطة ملرافق اللكية باملدخل الرئييس
 رشادية ووضعها يف املاكن املناسب .عدد اللوحات اإل

ج�ور , واللجنة  مع املجلس املح� ن إدارة اللكية قد بذلت جهودا خاصةوجتدر االشارة إىل أ     
ل منية اليت حتصرسان ج�ور , حلل بعض املشالك األو�تيبة ف ،وادلفاع وزار� ادلاخلية  , واألمنية العليا

ت جذر�ة معاجلاإىل م� يف ابل� هو ظاهرة يومية حتتاج ب� فينة وأخرى , وال�ىف علينا أن االنفالت األ
 للمساهمة يف توف� األمن واملناخ املناسب جلميع رشائح اللكية .

 

 حس�، وأولو�ات العمل يف �ور املرافقتلاجلوانب اليت حتتاج   املبحث اثلالث:

 لبات العملية اتلعليمية احلديثة.ادلراسية بما يتالءم ومتطالقااعت  ثتأثي .1

يئة أعضاء هاخلاصة بدورات املياه يف املعدات األساسية واملكملة املواد و �توف .2
 نلظافة.ا لرضروة دائم �شلك) طابلات –طلبة اتلدر�س واملوظف� والطالب (

 .ختطيط مواقف السيارات و�اعدة تنظيمها .3
 .السرتاحة الطالب تالئم احتياجاتهم إ�شاء أما�ن  .4
 وضع خطة متاكملة لألمان والسالمة وتفعيلها. .5

 . للنشاطات  ر�اضيةختطيط مالعب  السيع إىل .6
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 وصف دراسة �ور ضمان اجلودة واتلحس� املستمر : الفصل السادس
 )%89اتلقييم الك� ( 

 لكيةجودة ال االول:  بحثامل

يتبــع املختلفــة، قســام مــن األ يتكــون مــن رئــيس ومنســق� لجــودة وتقيــيم األداءلقســم لللكيــة       

 لكيـة الرت�يـة جـ�ور ،ايلـة املدار�ـة وومـن انلاحيـة اإل ،مكتـب اجلـودة باجلامعـةمن انلاحيـة الفنيـة 

 فيـه طبيعـة عملـه داخـل املؤسسـة و� مـا هل صـلة بعملـه حـددبإعداد تقر�ر سـنوي  وقد قام القسم

 بنـاء ىلع القـرار رقـم وذلـك ، منـذ تأسيسـهجلـودة وضـمانها ىلع مسـتوى اللكيـة يفـة اظفيما يتعلـق بو

م �شـأن اهلـيلك اتلنظـي� للجامعـات واذلي وضـح فيـه مهـا )41( املـادة  وتعديالتـه 2008لسنة  22

 :قسم اجلودة باللكيات كما ي� 

 اقرتاح املعاي� املتعلقة جبودة اتلعليم باللكية وعرضها لالعتماد ومتابعتها.  .1

ــرت .2 ــاي� األ احاق ــيمع ــات اتلعل ــودة ملكون ــبط اجل ــة داء وض ــة واملرتبط ــاميع باللكي م اجل

ــا ــتاذ اجل ــربات باألس ــاهج، واملخت ــة، و�ميع، واملن ــا� اجلامعي ــاميع، واملب ــيم اجل دارة اتلعل

 وعمليات تقييم االداء.

ــادل املع .3 ــة لومــات مــع اجلهــات اإلاالرشاف ىلع تب ــة وادلويلــة املتخصصــة، ومقارن قليمي

 املعاي� املطبقة. املعاي� املطبقة بها باللكيات تلطو�ر

اسرتشــادية تلطــو�ر األداء وضــمان جــودة  اقــرتاح وضــع اجــراءات عمــل وقواعــد وادلــة .4

 اتلعليم باللكية.

ة �رجـــات اتلعلـــيم باللكيـــة امليدانيـــة واملشـــار�ة فيهـــا ملقارنـــ جـــراء ادلراســـاتإ .5

 حتياجات سوق العمل، وتقديم اتلوصيات بهذا الشأن.با

 عداد تقار�ر املتابعة ادلور�ة والسنو�ة عن �شاط القسم.إ .6

7.  ُ  .ملدة مخس سنوات قادمة   يف إعداد خطة اسرتاتيجية متطورة رشع �

 يم�ن تدو�ن املالحظات اتلايلة:وىلع تفاصيلها الكث�ة  اللكيةجبودة املتعلق ع ىلع اجلانب طالالا�عد و

 كأساس تلحس� اجلودة. اوأهدافه ارساتله لكيةستخدم ال� .1
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 من خالل االجتمااعت ادلور�ـة واملسـتمرة اجلودة باللكية بمهامه بالصورة املطلو�ة قيام قسم .2

 معاي� ضمان اجلودة الواردة من مكتب اجلوده باجلامعة.وفق 

 اخالهلـمـن  حيث يتم   لكيةس الل�اجتمااعت  اجلودة بصورة رسمية يف  رئيس قسم�شارك  .3

 .30بها  استعراض قضايا اجلودة

 ماكنياتها .إاجلودة وفق قسم تدعم اللكية  .4

 ادلراسية. أقسامها اتتوصيف واضح و�دد ملقرر لكيةلل .5

ــد بال .6 ــةيوج ــد  لكي ــب تلحدي ــات واتلأدي ــة واالمتحان ــ� ادلراس ــنظم س ــة ت ــواع أ الحئ ن

 .ىلع الطالب اجتيازها يتوجب ليت االمتحانات ا

 .بها باللكية نقابة ألعضاء هيئة اتلدر�س، و�ذلك نقابة للموظف� العامل�  .7

 

 للتقو�م � : ىمن طرق أخر  لكيةال تكما استفاد

 الكرتو�.ور� وعن طر�ق  استبيان  ائيةانله طالب الفصول -1

ىلع جهات العمل اليت  اناتيبتوز�ع استب قسم اجلودة باللكية حيث قام  العملاستبيان جهات  -2

 .تم حتليلها واالستفادة منهاو يعمل بها خر�و اللكية يف سنوات ماضية ،

    

 الوحــداتقســام وقســام العلميــة واألألاباتلعــاون مــع  لكيــةاجلــودة  وتقيــيم األداء بال قســمقــوم ي و    

د مـن ورش ة يف عـد رئـيس قسـم اجلـودهتـوف� متطلبـات اجلـودة ، حيـث شـارك بيف اللكيـة   دار�ةاإل

ورش  �موعــةوتقيــيم األداء باللكيــة بتنفيــذ يف حــ� قــام قســم اجلــودة  ،اللكيــة ىالعمــل ىلع مســتو

ــا  ــارك فيه ــة ش ــل اللكي ــض عمــل داخ ــام و�ع ــاء األقس ــدر�س رؤس ــقوأعضــاء هيئةاتل ــودة  ومنس اجل

 .باللكية

 )28مرفق رقم( 30
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 أعضاء هيئة اتلدر�س املبحث اثلا�: 

در�س أعضــاء هيئــة اتلــ معرفــة رضــااخلاصــة بقســم اجلــودة انات ياســتبمــن  لكيــةإدارة ال �ســتفيد   

ــواعت و ــن املوض ــة م ــن �موع ــن ع ــا  ، اإلداراتأداء ع ــال ومنه ــبيل املث ــة الىلع س ــن اجلامع ــا ع رض

 .31اختيارهم طرق و هاالرضا عن قيادات لكو�ذ العلمية واإلدار�ة ، قسامة واأليواللك

 الطالب املبحث اثلالث:

ــزت    ــمم يل ــودة  قس ــانلظر يف اآلاجل ــة ب ــات باللكي ــاتليل ــة ب ــاخلاص ــالب واملن  و جهاقو�م ادلوري للط

 .32ثقافة اجلودة يف اللكيةلنرش يع ادلؤوب والس، واألسئلة االمتحانيةعمليات اتلعليم واتلعلم 

 اإلجراءات املبحث الرابع : 

ــة وت    ــحة وُمعلن ــات واض ــد آيل ــراءاتوج ــيم اإلج ــة وتقي ــدة ملتابع ــتمد، و� ممعتم ــم  ةس ــن انلظ م

 من الالحئة ادلاخلية باللكيةو ئح املقررة من وزارة اتلعليم واللوا

 ن واخلر� املبحث اخلامس:   

وحــدة ، وذلـك مــن خـالل 33آيلــات واضـحة ومعلنــة ومعتمـدة ملتابعــة وتقيـيم  اخلــر��توجـد        

 .اخلر�� للك قسم عل� 

 

حس�، وأولو�ات العمل يف �ور ضمان اجلودة تلاجلوانب اليت حتتاج  املبحث السادس: 

 واتلحس� املستمر 

 أهميتها يف ضوء املفاهيم احلديثة دلى مجيع مكونات اللكية.السيع إىل �رش  ثقافة اجلودة و�يان  •

حـىت  ومنحـه املز�ـد مـن الصـالحيات  باللكيـةقسم اجلودة وتقييم األداء  العمل ىلع تعز�ز دور •

              هداف اللكية أرؤ�ة ورسالة ووفق  هداء واجبيتم�ن من  أ

مـة ظروف العمل به وتوف� اإلماكنيـات الالزودعمه وحتس� قسم اجلودة باللكية ز�ادة االهتمام ب •
 .تها من بناء نظام اجلودة يف اللكية و�رش ثقاف حىت يتم�ن تلنفيذ مهامه بصورة مرضية

 )29مرفق رقم( 31
 )30مرفق رقم( 32
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 جديدة حبيث تتوافق مع متطلبات سوق العمل.علمية قسام فتح أالسيع إىل  •

 ) .، اللكيةأعضاء هيئة اتلدر�س،(الطالب  لكيةحتديث مجيع أدلة ال •

 ا.ومتابعة العمل به للجامعة امليثاق األخاليق�واإللزتام بانلظم واللوائح  •

 وذلـكا، �رجاتهـ و لكيـةأداء ال وضـيح آرائهـم حـولبفتح املجـال تل لكيةمع خر�يج ال اتلواصل •

  تهماستضـافو جـراء اسـتبيانات خاصـة بهـمإمـن خـالل  لكيةلل همستفادة من استمرار دعملال

 .و�رشاكهم يف أ�شطة تر�و�ة تنظم باخلصوص  الطلبة املستجدينمع جتر�تهم  نعللحديث 
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 اخلاتمـــــة 
 

جبميع  املب�وابليئة اتلعليمية ابتداء من  احلايل ،لكية لواقع  ال ومفصالً  شامالً  اهذه ادلراسة وصف تقدم     

بـاملوارد البرشـ�ة  وانتهـاءً املقـررات املنـاهج وباملادة العلمية و ومروراً  العلمية واخلدمية أقسامه ومرافقه 

 و�سـتهدف مـن وراء هـذه اإلحاطـة  إظهـار ،واخلدمية واإلدار�ة والطالبية  اهليئة اتلدر�سية املتمثلة يف 

فيها ، ملعاجلـة أوجـه القصـورجوانـب الضـعف  و�يـانليك يتم تعز�زها وتأ�يدها ودعمها ، مواطن القوة 

  .الفيها اختيار أ�ع السبل  تلوابلحث عن مسبباتها  و

املؤسيس الصادرة عن املر�ـز الـوط� لضـمان جـودة ادلراسة  يف منهجيتها وفق معاي� االعتماد  وسارت   

 يفشهورا وأياما متواصـلة امللكف باإلعداد  فر�ق العمل وعكف، واعتماد املؤسسات اتلعليمية واتلدر�بية

. و شـفافة ورؤ�ـة ىل نتائج ذات مصـداقية اعيلـة لوصول إلوحوارات بناءة ،  عميقة اقشات منو عمل جاد

طـط اخل�عـداد ات املوثقـة وابليانـات الوافيـة يف رسـم السياسـات العليـا ونأمل أن توظف هذه املعلومـ

شاملة للنهوض بالعمل الرت�وي بهذه اللكية وحتقيق نتائج باهرة ىلع اكفة األصعدة العلميـة السرتاتيجية الا

يف بنـاء بعز�مة قو�ة وأسس متينـة واملشار�ة  ،تلطورات العاملية املتسارعةاواكبة ملوالرت�و�ة واالجتماعية 

    .يلبيا اجلديدة 

 واهللا اهلادي إىل سواء السبيل .
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 املرفقات
 

 ) خبصوص �شكيل جلنة ادلراسة اذلاتية لللكية2019) لسنة (1) قرار عميد اللكية رقم (1( مرفق رقم

) مراسلة مدير مكتب اجلودة وتقييم األداء باجلامعة إىل عميد اللكية خبصوص إجراء 2( رقم مرفق

 ادلراسة اذلاتية

) مراسلة رئيس قسم اجلودة وتقييم األداء باللكية إىل عميد اللكية باستعداد اللكية ل�راسة 3( مرفق رقم

 اذلاتية

باللكية إىل عميد اللكية جباهز�ة اللكية ل�راسة ) مراسلة رئيس قسم اجلودة وتقييم األداء 4( مرفق رقم

 اذلاتية

 ) �رض اجتماع املجلس العل� لللكية باملوافقة ىلع إجراء ادلراسة اذلاتية لللكية5( مرفق رقم

) �اطبة رئيس قسم اجلودة وتقييم األداء باللكية إىل مدير مكتب اجلودة وتقييم األداء 6( مرفق رقم

 ستعداد اللكية لربنامج ادلراسة اذلاتيةباجلامعة إلعالمه با

) مراسلة عميد اللكية إىل بعض اجلهات احلكومية وأويلاء األمور للمشار�ة يف ادلراسة 7( مرفق رقم

 اذلاتية

) مراسلة رئيس قسم اجلودة وتقييم األداء باللكية إىل مدير مكتب اجلودة وتقييم األداء 8( مرفق رقم

 باجلامعة إلعالمه جباهز�ة جلنة ادلراسة اذلاتية لللكية 

 ) مراسلة عميد اللكية إىل رئيس اجلامعة بتشكيل جلنة ل�راسة اذلاتية لللكية9( مرفق رقم

 اصة بادلراسة اذلاتية) الصور واإلعالنات اخل10( مرفق رقم

) مراسلة رئيس قسم اجلودة وتقييم األداء باللكية إىل رؤساء األقسام العلمية بمراجعة 11( مرفق رقم

 الرؤ�ا والرسالة واألهداف وصياغتها بما يتماىش مع خصوصية لك قسم

 ) �ارض اجتمااعت قسم اجلودة وتقييم األداء باللكية12( مرفق رقم
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 ئج حتليل االستبانات و معاي� االعتماد املؤسيس)  نتا13( مرفق رقم

  2008) لسنة 22) القانون رقم (14( مرفق رقم

) استبانات الطلبة وأعضاء هيئة اتلدر�س اخلاصة باملقررات ادلراسية واتلحليل 15( مرفق رقم

 االسرتاتييج لللكية

 ) 2010/  501حئة ()، والال 2006/ 286)، الالحئة ( 2006/  285)  القرار (16( مرفق رقم

 ) ديلل أعضاء هيئة اتلدر�س17( مرفق رقم

 ) ديلل اإلرشاف األ�ادي� و كتاب و�يل اجلامعة خبصوص اإلرشاف األ�ادي�18( مرفق رقم

  101-05-107و االستبانة  101-05-106واالستبانة  101-05-105) االستبانة 19( مرفق رقم

  101-05-08و االستبانة 

 ) مطو�ة مؤتمر اجلودة 20( مرفق رقم

 ) دور لكية الرت�ية يف منظومة القيم وانعاكساتها ىلع املجتمع21( مرفق رقم

 ) رشوط  قبول الطالب ب�لية الرت�ية حسب الالحئة22( مرفق رقم

 ) �تو�ات ملف قبول الطالب باللكية23( مرفق رقم

  101-05-100) االستبانة 24( مرفق رقم

 االرشاد األ�ادي�) مطو�ة 25( مرفق رقم

 و�عض الصور  101-05-22) نموذج حرص أ�شطة لكية يف خدمة املجتمع وابليئة 26( مرفق رقم

) استبانة قياس رضا جهات العمل ىلع جودة أداء عمل خر�يج جامعة طرابلس                           27( مرفق رقم

  101-05-114االستبانة   

 ااعت �لس اللكية) بعض �ارض اجتم28( مرفق رقم
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-05-102) آراء  أعضاء هيئة اتلدر�س حول أداء القيادات العليا باجلامعة (االستبانة 29( مرفق رقم

 )  101-05-103) و أداء رؤساء األقسام (االستبانة  101

 ) آيلات عمل وحدة اخلر��30( مرفق رقم
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