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 مفاهيم ومصطلحات أساسية في الجودة 

 Quality الجودة (1

أجاد أي أتى بالجيد من قول أو عمل وأجاد الش يء صيره جيدا ، والجيد نقيض الرديء  عرفها ) معجم الوسيط ( لغة من كلمة    

 ، وجاد الش يء جوده بمعنى صار جيدا. 

 وعرفت بأنها املطابقة ملتطلبات أو مواصفات معينة . 

ائص للمنتج أو  بأنها جملة السمات والخص American National Standards Institute كما عرفها املعهد األمريكي للمعايير  

 الخدمة التي تجعله قادرا على الوفاء باحتياجات معينة . 

 Quality Control ضبط الجودة (2

 يقصد به نظام يحقق مستويات مرغوبة في املنتج عن طريق فحص عينات من املنتج.    

الجودة املطلوبة طبقا للمعايير  وتعرفه معاجم أخرى بأنه " اإلشراف على العمليات اإلنتاجية لتحقيق إنتاج سلعة بأقل تكلفة وب

 املوضوعية لنوعية اإلنتاج. ويعد خطوة أساسية تسبق ضمان الجودة.

 Quality Assurance ضمان الجودة (3

هي عملية إيجاد آليات وإجراءات تطبق في الوقت الصحيح واملناسب للتأكد من أن الجودة املرغوبة ستحقق، بغض النظر      

 النوعية .   عن كيفية تحديد معايير هذه

كما وعرفت هي الوسيلة للتأكد من أن املعايير األكاديمية املستمدة من رسالة الجهة املعنية قد تم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق  

مع املعايير املناظرة لها سواء قوميا أو عامليا ، وان مستوى جودة فرص التعلم واألبحاث واملشاركة املجتمعية تعد مالئمة  

 عات مختلف أنواع املستفيدين من هذه الجهات. وتستوفي توق

 Accreditation االعتماد (4

هي مجموعة اإلجراءات والعمليات التي تقوم بها هيئة االعتماد من اجل أن تتأكد من أن املؤسسة قد حققت شروط     

ملعتمدة وان لديها أنظمة قائمة  ومواصفات الجودة املعتمدة لدى مؤسسات التقويم، وان برامجها تتوافق مع املعايير املعلنة وا 

لضمان الجودة والتحسين املستمر ألنشطتها األكاديمية وفقا للضوابط املعلنة التي ينشرها املكتب . وهو تأكيد وتمكين  

 للجامعات العربية لكي تحصل على صفة متميزة وهوية منفردة في أن الخطوات املتخذة لتحسين الجودة خطوات ناجحة. 
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 Institutional Accreditationديمي )المؤسسي(االعتماد األكا (5

هو اعتماد املؤسسة ككل وفقا ملعايير محددة حول كفاية املرافق واملصادر ويشمل ذلك العاملين باملؤسسة وتوفير الخدمات     

ؤسسة  األكاديمية والطالبية املساندة واملناهج ومستويات انجاز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وغيرها من مكونات امل

التعليمية. وعادة ما تقوم به إحدى هيئات االعتماد استنادا إلى معايير محددة ثم تقرر نتيجتها أن تلك املؤسسة قد استوفت  

الحد األدنى من املعايير فتصبح بالتالي معتمدة لفترة زمنية محددة. فاالعتماد إذن شهادة تثبت ضمان الجودة وهي مهمة  

 مع الطلبة واألهل واألساتذة والجهة املانحة وسوق العمل واملجتمع املحلي.   ضرورية للمؤسسة في عالقاتها

 Programs Accreditation االعتماد ألبرامجي )التخصصي( (6

هو تقييم البرامج بمؤسسة ما والتأكد من جودة هذه البرامج ومدى تحقيقها ملتطلبات الشهادة املمنوحة وبما يتفق مع     

 ة. املعايير العاملية املحدد

 Performance Evaluation تقويم األداء (7

( للحكم والتقدير بصورتيه الكمية     
ً
هو العملية التي يتم من خاللها إخضاع أداء املقوم )إن كان فردا أو مؤسسة أو نظاما

ام بعض  من خالل استخد والنوعية وذلك انطالقا من املعنى الذي اعتمده املقوم في فهم األداء وفي ضوء األهداف املعتمدة 

 املقاييس املرجعية التي تساعد على فهم وإدراك العالقة بين مختلف العناصر الخاصة بالتقويم. 

فتقويم األداء الجامعي يقوم على عملية تحليل الوضع الراهن لألداء األكاديمي واملؤسس ي للكشف عن نواحي القوة والضعف  

الت التي تؤثر سلبا على هذا األداء وذلك بهدف اتخاذ القرار  وتحديد االنحرافات وأوجه القصور املختلفة وتشخيص املشك 

 املناسب بشأنها لالرتقاء بمستوى األداء األكاديمي واملؤسس ي للنهوض برسالة املؤسسة بفاعلية وكفاءة .
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  : رؤية القسم

 ضمان استمرارية األداء املتميز بالكلية بما يؤهلها للحصول على االعتماد.

  :رسالة القسم

تحقيقققق رسقققالة الكليقققة و غاياتهقققا مقققن خقققالل التطقققوير املسقققتمر لتحسقققين الققققدرة املؤسسقققية و الفاعليقققة التعليميقققة للكليقققة مقققن أجقققل 

 للكلية. املؤسس ي و البرامجيالحصول على االعتماد 

 :الجودة بالكلية لتحقيق األهداف التالية  قسميسعي     :أهداف القسم

 ق أهداف الكلية.إنشاء نظام داخلي لضمان الجودة لتحقي .1

 وضع خطة عمل لضمان الجودة داخل الكلية. .2

 نشر ثقافة الجودة ودعم األنشطة املتعلقة بها. .3

 ملعايير الجودة و االعتماد. .4
ً
 تطوير الخدمة التعليمية طبقا

التقيقققيم املسقققتمر للعمليقققة التعليميقققة لتعقيقققق جوانقققب الققققوة ومعالجقققة نققققاط  الضقققعف و اقتقققرا   .5

 لب عليها.الحلول املناسبة للتغ

تحقيققق رضققا و توقعققات الطققال  وأعضققاء هيئققة التققدريس و العققاملين و املسققتفيدين مققن خققدمات  .6

 الكلية.

 اكتسا  ثقة املجتمع الليبي في مخرجات العملية التعليمية بالكلية . .7

ضققققققمان قققققققدرة خقققققققريج الكليققققققة علقققققققى تلبيققققققة متطلبقققققققات سققققققوق العمقققققققل املحلققققققي  فقققققققي ضققققققوء املتغيقققققققرات  .8

 والتحديات املعاصرة.

 إعالء قيم التميز والقدرة التنافسية في الكلية. .9
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  :الكليةقسم الجودة بمهام  

  نشر ثقافة الجودة في الكلية ودعم األنشطة املتعلقة بها. .1

 تطبيق معايير الجودة في كافة جوانب العمل بالكلية، لتحسين مخرجات العملية التعليمية والتربوية. .2

  .العتماد املؤسس ي و البرامجي اإلشراف على نشاطات واجراءات التقدم ل .3

 دعم التحسين والتطوير املستمر للجودة من خالل املتابعة املستمرة للعمل.  .4

 متابعة إعداد توصيفات وتقارير برنامج الكلية. .5

 .ت الدراسية، واإلحصائيات في الكليةمتابعة إعداد توصيفات وتقارير املقررا .6

 فيما يتعلق بالجودة وتطبيقها. باملكتكلف بها القيام باملهام األخرى التي ي .7

املسقققاندة، االشقققراف ومتابعقققة تنفيقققذ اسقققتطالعات آراء أ)قققحا  العالققققة )طقققال ، اعضقققاء هيئقققة التقققدريس و الكقققوادر  .8

مققققوظفين وإداريققققين وعققققاملين، متقققققرددي العيققققادات التعليميققققة، املجتمققققع املحلقققققي، الخققققريجين، اربققققا  العمققققل، اوليقققققاء 

 يمية.االمور( حول جودة العملية التعل

 التحليل االحصائي لالستبيانات والتعليق على النتائج، واالستفادة منها في التقييم والتطوير  .9

 و التحسين.     

 آلية مشاركة مكتب الجودة في صناعة القرار بالكلية:

 وجود مخطط لهيكلية  )آلية( صناعة القرار داخل الكلية يعتبر مكتب الجودة من ضمن هذه الهيكلية.  .1

 .الجتماعات  الدورية ملجلس الكليةلالدائم  الحضور  .2

 تقديم تقارير عن عمل مكتب الجودة ملجلس الكلية. .3

 تقديم مقترحات واستشارات لتطوير وتحسين العملية التعليمية إلدارة الكلية. .4

 بالكلية: آلية احالة التقارير و االحصائيات الخاصة بالعملية التعليمية من مكاتب الكلية إلى مكتب ضمان الجودة

نسخ   .1 احالة  مكاتب  يتم  لعمل  السنوية  و  الشهرية  التقارير  مسعن  الكلية،  )  و   الدراسةقسم  جل 

  ، االمكتب  االمتحانات  التدريس،  هيئة  العلمية،  اعضاء  الكلية  قسام  الطالبي، قسم  ،  عيادة  النشاط 
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االدارية التعليمية، الشؤون  الدعم  املالية    خدمات  البحوث و االستشار ،  و  التدريب  قسم  و  ، وحدة  ات 

 الجودة بالكلية.  قسملخدمة املجتمع( 

)    يتم احالة نسخ من   .2 نهاية كل عام دراس ي  البيانات و النتائج    قسم ( من  ربيع  –  خريفاالحصائيات و 

 الجودة بالكلية.  قسم الدراسة و االمتحانات ل

 الجودة بالكلية.   قسمالخريجين من وحدة الخريجين ل يتم احالة احصائيات وقوائم  .3

ل .4 الوارد  و  الصادر  سجالت  بين  الجودة    قسموجود  املراسالت  تسجيل  فيه  وبقية   قسميتم  الجودة 

 االدارات بالكلية. 

 : وخدمات الكلية للمجتمع آليات قياس الرضى عن العملية التعليمية بالكلية

 العملية التعليمية بالكلية باستخدام االستبيانات التالية: يتم قياس مدى الرض ى عن  

 تقييم جودة البرامج التعليمية من قبل الطال  السنة النهائية وحديثي التخرج استبيان  .1

 جودة البرامج التعليمية من قبل الهيئة التدريسية ييم استبيان تق .2

 استبيان تقييم جودة املقررات الدراسية من قبل الطال . .3

 تقييم أداء الهيئة التدريسية من قبل رؤساء األقسام   استبيان .4

 استبيان تقييم أداء رؤساء األقسام من قبل الهيئة التدريسية  .5

 من قبل الهيئة التدريسية واإلداريين. العليا استبيان تقييم أداء قيادات الكلية  .6

 استبيان تقييم أداء املكتبة من قبل الطال    .7

 استبيان الرض ى الوظيفي للموظفين واالداريين   .8

 استبيان تقييم جودة الخريج من قبل اربا  العمل  .9

 استبيان تقييم جودة أنشطة خدمة املجتمع والبيئة بالكلية   .10

 استبيان جودة البحث العلمي من قبل الهيئة التدريسية   .11

 استبيان تقييم جودة املوقع االلكتروني بالكلية من قبل الهيئة التدريسية والطال .  .12

 يتم تحويل كل هذه االستبيانات االلكترونيا باستخدام قوقل فورم من قبل رئيس قسم الجودة بالكلية.  (1

تجميع   (2 في  االستبيانانتائج  يتم  بالكلية،   قسمت  يقوم    الجودة  الجودة  حيث  لهذه  قسم  االحصائي  بالتحليل 

 وكتابة تقرير مفصل عن نتائج هذه االستبيانات  .والتعليق عليهااالستبيانات، واستخالص النتائج، 

 قسم الجودة بإرسال هذه التقارير إلى األقسام واملكاتب العلمية واإلدارية. يقوم  (3
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التطوير   (4 آلية  ضمن  من  االستبيانات  نتائج  من  االستفادة  اإلدارية  يتم  واملكاتب  وباألقسام  بالكلية  والتحسين 

 والعلمية. 

 ليات تقييم أداء منتسبي الكلية:آ

 : بالكلية اعضاء هيئة التدريستقييم أداء آلية  اوال: 

 ملفات االنجاز يحتوي على:

 بطاقة تعريف عضو هيئة التدريس.  •

 استبانة التقويم الذاتي ) التقرير السنوي عن املقرر(.  •

 الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس. استبانة تقويم •

 استبيان تقويم العميد و رئيس القسم العلمي ألداء عضو هيئة التدريس.  •

الخطة التفصيلية للمقرر الدراس ي التي وزعها عضو هيئة التدريس على الطلبة في بداية  •

 الفصل الدراس ي.

قها الطلبة في املقرر  نماذج من أسئلة االختبارات و االمتحانات والواجبات الفصلية التي انج •

 الدراس ي الذي يدرسه عضو هيئة التدريس. 

 نتائج تحصيل النهائية للطلبة في املقرر الدراس ي.  •

 تمثل النتائج التالية درجات عضو هيئة في كل مكون من مكونات ملف االنجاز 

 الدرجة املحصلة  الدرجة املتوقعة أدوات تقويم األداء ر.م

  35 تقرير املقرر(  استبيان التقويم الذاتي ) .1

  30 استبيان تقويم الطلبة  .2

  20 استبيان تقويم رئيس القسم  .3

  15 استبيان تقويم عميد الكلية  .4

  100 النتيجة النهائية  .5

 تقدر درجات أداء عضو هيئة التدريس بإحدى املراتب التالية: 
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 املعيار  نوعية األداء ر.م

 درجة 100الى  80 دريساألداء النموذجي لعضو هيئة الت  .1

 درجة 79الى  65 األداء املتوسط لعضو هيئة التدريس .2

 درجة  65أقل من  األداء الضعيف لعضو هيئة التدريس .3

 ما يترتب عليه الحكم على نوعية أداء عضو هيئة التدريس: 

 يمنح عميد الكلية عضو هيئة التدريس الحاصل على أداء نموذجي شهادة تقديرية.  (1

 ميد الكلية تنبيها شفهيا لعضو هيئة التدريس الحاصل على أداء ضعيف.يوجه ع (2

إعادة تقويم أداء عضو هيئة التدريس الحاصل على أداء ضعيف في متوسط تقويم الطلبة/ متوسط النتيجة   (3

 العامة للتقويم ككل في الفصل الدراس ي التالي إلعالن نتائج التقويم. 

و هيئة التدريس إذا تكرر حصوله على أداء ضعيف في متوسط تقويم  يوجه عميد الكلية تنبيها كتابيا لعض  (4

 الطلبة أو في املتوسط  العام للتقويم الكلي بعد إعادة تقويمه. 

ال يتعاقد مجلس الكلية مع  عضو هيئة التدريس الحاصل على أداء ضعيف في متوسط النتيجة العامة للتقويم   (5

 ككل. 

 ن:ثانيا: املوظفين واالداريين و العاملي

 تقارير الكفاءة للموظفين و االداريين و العاملين.  (1

 

 آلية الكلية التي تدعو من خاللها أصحاب المصلحة إلبداء آرائهم ومقترحاتهم لغرض التطوير والتحسين المستمر: 

عن طريق االستبيانات، حيث يوجد فقرة باالستبيان تتيح أل)حا  املصلحة وضع مقترحاتهم  وآرائهم حول   (1

 لتعليمية للكلية، بهدف التحسين و التطوير.العملية ا

عن طريق صندوق الشكاوي و املقترحات بالكلية، حيث يوجد بالكلية آلية صندوق الشكاوي و املقترحات تشرف   (2

 عليه لجنة دائمة شكلت بقرار من مجلس الكلية ، تسمى لجنة صندوق الشكاوي و املقترحات. 

عضاء هيئة التدريس ا)حا  املصلحة املباشرين وكذلك اولياء  إلى جانب يمكن للطال  ورؤساء املكاتب وا (3

االمور و اربا  العمل ووزارة التعليم وغيرهم من ا)حا  املصلحة من خدمات الكلية ، بوضع مقترحاتهم  

 واراءهم عن طريق آلية اتخاذ القرار بالكلية. 

 صحاب المصلحة:آلية الكلية لالستفادة من نتائج عملية تقييم أداء منتسبيها، وآراء أ

 بعد تطبيق االستبيانات يتم جمعها في مكتب الجودة ويتم التحليل االحصائي لهذه االستبيانات.  (1

 كتابة تقرير مفصل عن نتائج هذه االستبيانات، وعرضه في مجلس الكلية.  (2

 ماع.  يتم تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة من نتائج هذه االستبيانات في مجلس الكلية وتوثق في محضر اجت  (3
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ترسل تقرير نتائج االستبيانات إلى االدارات املعنية ، حيث يتم معالجة نقاط الضعف وتحسينها واالخذ   (4

 باملقترحات للتطوير و التحسين. 

 آلية الكلية لتحديد احتياجات التطوير المهني للعاملين: 

ية لتحديد االحتياجات يتم ارسال نموذج تحديد االحتياجات التدريب و التطوير املنهي لكل ادارات الكل (1

 التدريبية.

تناقش في مجلس الكلية ، ويتم تحديد االولويات، وتضمينها في خطة مكتب الجودة لتحديد ورش العمل، او   (2

 الدورات التدريبية، أو املحاضرات، أو  الندوات ، املناسبة وتحديد جدول زمني للقيام بها. 

" ومن بين اهدافه  تطوير العملية التعليمية بالكلية  "يوجد في الخطة االستراتيجية هدف استراتيجي وهو  (3

 الفرعية تطوير والتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس ة الكوادر املساندة. 

يوجد بخطة التحسين املستمر من ضمن الدراسة الذاتية بعض الورش و الدورات التدريبية بهدف التطوير   (4

 ضاء هيئة التدريس و الكوادر املساندة. املنهي للموظفين و االداريين و العاملين واع

 آليات لتوثيق وضمان سالمة البيانات، التي يتم جمعها من أجل إدخال أي تحسينات ضرورية وقياس أثرها.

 الصادر و الوارد وملف الدوري العام، يوجد رقم اشاري لكل مكتب من مكاتب ووحدات الكلية.  (1

الشؤون  الخريجين،   سة و االمتحانات، مسجل الكلية،يوجد ملف خاص في مكتب الجودة لكل من ) الدرا (2

، املالية، اعضاء هيئة التدريس، البرنامج التعليمي، البحث العلمي، خدمة املجتمع و البيئة، الشؤون  االدارية

 الطالبية، التخطيط القيادة و الحوكمة(.

 

 الجودة وتقييم األداء قسم رئيس 

 أ.فوزية أحمد الحصان 

 


