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 تقديم

 

 اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 يتسع مبا حافاًل للمكتب السنوي التقرير نقدم أن طرابلس وتقييم األداء جبامعة مكتب اجلودة يف سعدناُي

 التقرير السنوي هذا يأت  م.2018ل العام اجلامع  املنررم للمكتب خال أنشطةأعمال و من لذكره املقام

إصداره لعدة  بعد - تلقاها املكتب اليت الكرمية باإلشادة متثل ثقيل كتب محملامل كاهل مثقاًل األول

           الدكتورطرابلس السيد رئيس جامعة  رأسهم وعلى اجلامعة تسيبمن من عدد من –تقارير 

 .املربوك رمضان فارس للشؤون العلمية الدكتور اجلامعة وكيلالسيد و نبيل صربي النطاح

 املنررم للعام ومشاريعه براجمه اجناز يف ما بوسعهطرابلس  وتقييم األداء جبامعة مكتب اجلودة بذل لقد

 من به وحيظى تلقاه ما ملقابلة ثم أجله من انشئ الذي لواجبه أداًء مكنةامُل تقاناال مستويات أعلى على

 األعمال أهم توثيق التقرير هذا يف حاولنا. املستويات كافة علىو اجلامعة منتسيب من وتشجيع دعم

 يفتخر املكتب أن إال مجيعًا، بإجنازها نعتز واليت التقرير فرتة خالل املكتب بها قام اليت واملناشط

تقييم وترنيف وحدات جامعة طرابلس  مشروع يف اجناز من سبحانه اهلل بفضل حتقق مبا خاص بشكل

 وملاكبري  اسرتاتيج  عدُب من املشروع هذا حيمله مبامن حيث أداءها وفاعليتها يف ضوء ممارسات اجلودة 

املؤسس  والرباجم   دمي األكا االعتماد وحتقيق اجلودة ضمان حنو طرابلس جامعة مسرية يف أثر من له

 له يضيئ منارًا ويضعها بها املكتب يعتز شهادة وخارجها وه  اجلامعة داخل من بإشادة حظ  ما وهو

 .اهلل بإذن األعوام قادم يف والتميز اإلجناز من مزيد حنو الطريق

ة للشؤون وكيل اجلامع والسيد اجلامعة رئيس السيد رأسهم وعلى النجاح يف شركائنا لكل جزيال شكرا

 كما وتشجيعهم، ودعمهم عملهم على واإلداريني األكادمييني والزميالت الزمالء من فرد وكل العلمية

 .الكلل يعرف ال الذي عطائهم علىباجلامعة  وتقييم األداء اجلودة مكتب موظف  زمالئ  بالشكر أخص

 

 .العاملني رب هلل واحلمد اجلهود سبحانه وبارك خري كل اجلميع اهلل جزى

 

 د. حممد عبدالسالم القريو                                        

 مدير مكتب اجلودة وتقييم األداء باجلامعة                                                    
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 املكتب تأسيس. 1

)أمين  امعةقرار رئيس الجم بموجب 2007تأسس مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس في العام 

)
ً
 بتحسين وتطوير  وهوللسنة ذاتها،  (744رقم ) اللجنة الشعبية للجامعة سابقا

ً
الجهة املخولة قانونا

تشعار الجهات ويأتي هذا في إطار اسومتابعة شؤون ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بالجامعة، 

واألنشطة املمارسات وتطوير كافة  لتحسين أهمية إتباع إستراتيجية وطنيةبالليبية  املتخصصة في الدولة

األكاديمي.  االعتمادو الجودة ضمان وبما يتناسب مع معايير التعليمية باملؤسسات األكاديمية والبحثية 

 يتبع املكتب و 
ً
 ويشرف  ،وكيل الجامعة للشؤون العلمية إداريا

ً
الجودة وتقييم األداء  على أقسامفنيا

 ملا ورد في الهيكل التنظيمي للجامعاتاختصاصاته طباملكتب يمارس و . بالكليات
ً
ومؤسسات التعليم  قا

لجامعة اإللكتروني اخاص به على موقع  (http://qpeo.uot.edu.ly) إلكتروني موقع. وللمكتب العالي

)
ً
 وسيلة لالتصال بشبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(. يتوفر لديه و  ،)تحت التطوير حاليا

 كتبالتو ه االسرتاتيجي للم. 2

عبر رؤية املكتب ورسال
ُ
 .طرابلس وقيمه األساسية عن الطموحات املرجوة لجامعةته ت

 رؤية املكتب ●

 .ع والبيئةأن نكون دليل الجامعة نحو التميز الدولي في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتم

 املكتب رسالة ●

 إلى مستوى  نشر املمارسات الجيدة والدفع نحو التحسين املستمر لألداء في
ً
صوره املختلفة وصوال

 .املعايير الدولية

 املكتبقيم  ●

 .توجيه جميع عمليات اتخاذ القرارات، وبث روح العمل املؤسس يللمكتب األساسية قيم المن شأن 

 .العمل الجماعي –

 .املهنية واإلتقان –

 .العدالة والنزاهة –

 .املساءلة والشفافية –

  .واالبتكاراإلبداع  –

 .بالتميز االعتراف –
 

 لمكتباالسرتاتيجية لدهدا  األ. 3

 إلى تحقيق األهداف التالية:  االستراتيجيةيسعي املكتب من خالل مشروع خطته 

 .بالجامعةواملمارسات الجيدة نشر ثقافة الجودة  .1

 تطوير البنية التنظيمية للجودة بالجامعة. .2

 .بالجامعةو األداء األكاديمي  تحسين جودة .3

 .الجامعةاألداء اإلداري ب تحسين جودة .4

 .والبيئة األداء البحثي وخدمة املجتمع تحسين جودة .5

 .التقدم في التصنيفات الدوليةو األكاديمي تحقيق االعتماد  .6
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 مهام املكتب. 4
 يختص مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس باملهام التالية:

 اقتراح املعايير املتعلقة بالتعليم الجامعي وعرضها لالعتماد ومتابعتها. 

  اقتراح معايير األداء وضبط الجودة ملكونات التعليم بالجامعة املرتبطة باألستاذ الجامعي

 .واملناهج واملختبرات واملباني الجامعية وإدارة التعليم الجامعي وعمليات تقييم األداء

  اإلشراف على تبادل املعلومات مع الجهات املحلية واإلقليمية والدولية املتخصصة، ومقارنة

طبقة بجامعاتها وكلياتها مع ما هو ُمطبق بالجامعة والكليات التابعة لها والعمل على امل
ُ
عايير امل

 .تطويرها

 اقتراح وضع إجراءات عمل وأدلة إرشادية لتطوير األداء وضمان جودة التعليم الجامعي. 

  العمل، إجراء الدراسات امليدانية واملشاركة فيها ملقاربة التعليم الجامعي باحتياجات سوق

 .وتقديم التوصيات في هذا الشأن

 .إعداد تقارير املتابعة الدورية والسنوية عن نشاط املكتب 

 طرابلس جبامعةالتنظيم اإلداري للجودة . 5
 الكلياتالوحدات األكاديمية )تتمثل الخطوة األولى للتأسيس للجودة في تشكيل لجان الجودة في 

ووضع هيكلة لنظام  املراكز، اإلدارات، واملكاتب( بالجامعة،اإلدارية )الوحدات وأقسامها العلمية( و 

ضمان  وتهدف إلى ضمان جودة العمليات املحركة وفق معايير. العمل فيها وتحديد شكلها ومهامها

الهدف من تشكيل اللجان هو تعزيز سبل التعاون واملشاركة بين إن . الجودة واالعتماد األكاديمي

والتأكيد على أن الحصول على الجودة التي ، ووحدات الجامعة ومرافقهااألداء مكتب الجودة وتقييم 

الجامعة  ووحدات التدريسهيئة عن طريق تفاعل أعضاء  إالكاديمي لن يتحقق األ االعتمادتقود 

 املنتج النهائي )الطالب(واملستفيدين من املجتمع املحلي لتحقيق الهدف املنشود واملتمثل في إعداد 

 
ً
ويمارس  .في املجتمعاملتغيرة تلبية احتياجات سوق العمل  خاللل دوره في املجتمع من وتفعي تعليميا

 املكتب اختصاصاته من خالل اآلتي:

 التقسيمات التنظيمية داخل املكتب. 

  ورؤساء أقسام الجودة لجنة إدارة املكتب التي )
ً
وتقييم األداء تتشكل من مدير املكتب )رئيسا

عدبكليات الجامعة )أعضاًء(، 
ُ
 .هذه اللجنة حلقة الوصل بين املكتب وكليات الجامعة حيث ت

  الجامعية بالكلياتوتقييم األداء لجان الجودة. 

  (واملكاتب ،واإلدارات ،املراكزوتقييم األداء بالوحدات اإلدارية )الجودة منسقي. 
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 اهليكل التنظيمي ملكتب اجلودة وتقييم األداء باجلامعة. 6
 

و يل اجلامعة لل  و  العلمية

سر املكتب م  

  سام اجلودة وتقييم األداء بالكليات

قسم الشؤون اإلدارية واملالية
قسم التوثيق واملعلومات

قسم التقويم والتحسين املستمر
املجتمعقسم العالقات العامة وخدمة 

قسم التصديق ع   املؤهالت العلمية

ر يس اجلامعة

مكتب اجلودة وتقييم األداء

مدير املكتب

 
 .ل التنظيمي ملكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلسرسم تخطيطي للهيك

 

 

 اجلودة واالعتماد األ ادمييجمال  ن طة املكتب يف . 7
 من مكتب الجودة وتقييم األداء 

ً
هام املناطة به، قام املكتب خالل سنة بالجامعة سعيا

ُ
لتحقيق امل

 تي كانت على النحو التالي:والمختلفة األنشطة في مجاالت األعمال و م بتنفيذ مجموعة من 2018

 ن ر ثقافة اجلودة واملمارسات اجليدة باجلامعة 1.7

حرص املكتب على االهتمام بنشر مفهوم وثقافة الجودة واملمارسات الجيدة في أوساط الجامعة وما 

من خالل املجتمع الجامعي باعتبارها وسيلة فعالة لتحسين الجودة بالجامعة. و شرائح  بين مختلف

 تمثلت في اآلتي:اضحة و خطوات 

  بهـدف نشر )املراكز واإلدارات واملكاتب(  واإلدارية األكاديمية )الكليات( الوحداتعقد لقاءات مع

 الجامعة. منتسبيعدد من و  القيادات الجامعيةبعض الجــودة حضــــرها وثقافة مفهوم وتعزيز 

 ن هذه املحاضرات على تنظيم مجموعة من املحاضرات في عدة أماكن بالجامعة ووضع بعض م

 الصفحة الخاصة باملكتب في املوقع االلكتروني للجامعة لزيادة الفائدة واالطالع.

  عدد من املتخصصين في مجال الجودة والتخطيط االستراتيجي بهدف تعميق  املكتباستضافة

 مفهوم الجودة والتخطيط االستراتيجي والوقوف على آلياته لدي منسوبي الجامعة.
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 واالعتماد الجامعة لاللتحـــاق بــدورات تدريبية في مجال الجودة  منتسبي لعدد منجال إفساح امل

 .  دولة ليبياداخل األكاديمي والتخطيط االستراتيجي 

 .تجهيز عدد من املطويات والنشرات الخاصة بالجودة واالستعداد لطباعتها 

 منتسبيوتوزيعها على اتية( )الدراسة الذالذاتي  التقييمعملية عن  ونشراتصدار مطبوعات إ 

 .الجامعة

  عدد من الكليات، والتقييم الذاتي في األكاديمي مفاهيم الجودة واالعتمادتنفيذ ورش عمل عن 

 .الجامعية

  في مجاالت الجودة والتطوير. الجامعية الكليات مراجعة ومتابعة األعمال التي تقوم بها 

  عند طلبها. لوحدات الجامعةتقديم االستشارات واملقترحات 

 تطوير البنية التنظيمية للجودة باجلامعة 2.7

عددها إلى  بالكليات، حتى وصل وتقييم األداء للجودة أقساممنذ نشأته بتشجيع إنشاء  املكتبقام 

 في الكليات الجامعية( ق20)
ً
، وجودة على تحسين وتطوير تنظيمه اإلداري  املكتب كما عمل .سما

 :عدة خطوات تمثلت في اآلتي رفع مستوى أدائه من خاللو  عملياته اإلدارية والفنية،

  ألداء العمل باملكتب املتطلبات البشرية واملاديةالعمل على تحسين . 

 األكاديمية واإلدارية  كافة وحدات الجامعةلى إلجامعة موجهة ا السيد رئيسعميم رسالة باسم ت

 عن كل قسمودة وتقييم األداء منسق للجمن خالل تسمية  بهالجودة منظومة ابضرورة استكمال 

  . علمي ووحدة إدارية )مراكز، إدارات، مكاتب( بالجامعة

  وتحقيق االعتماد الجودةتطبيق  للوقوف على متطلباتلبعض الكليات تنفيذ زيارات استطالعية. 

 .مساعدة بعض األقسام في نشر مفهوم ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي 

 مجلس الجامعة فيما يتعلق بعرض ومتابعة املسائل ذات العالقة اعات املشاركة الفاعلة في اجتم

عتمدة بالخصوص 
ُ
بجودة برامج التعليم الجامعي ومخرجاتها وتقديم توصياته وفق املعايير امل

 م. 2018/ 08/ 27م املؤرخ 2018( لسنة 8وذلك بعد صدور قرار مجلس الجامعة رقم )

  في جميع اجتماعات مكاتب الجودة وتقييم كة الفاعلة املشار حرص املكتب على تمثيل الجامعة و

ضمان جودة واعتماد املؤسسات الوطني لركز املاألداء بالجامعات سواء التي نظمت بإشراف 

 عقدت تحت رعاية وزارة التعليم.تلك التي  والتعليمية والتدريبية أ

  فعيل مكاتب الجودة من املقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساعد على ت العديدتقديم

  –ليبيا األكاديمي بدولة أن ترتقي بمنظومة ضمان الجودة واالعتماد و  ،وتقييم األداء بالجامعات

لى الجهات املعنية إ –بالجامعة  التي تعكس في كثير منها توصيات لجنة الجودة وتقييم األداءو 

واملعوقات اجهة التحديات أو ملو  اتبشأن اإلجراءات املطلوبة لتحسين الجودة في داخل الجامع

 التي تواجه عملية ضمان الجودة واالعتماد على مستوى الجامعات الليبية.
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 التواصل مع املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية ●

 وذلك من خالل: املركز بالتواصل املستمر مع  املكتبقوم ي

  لمركزلورفعه  طرابلس جامعةفي إعداد تقرير مفصل عن الجودة . 

 املركزنفذها يالجامعة للمشاركة في البرامج التدريبية التي  منتسبيبعض  ترشيح. 

 

 التأهيل املنهي لرؤساء أقسام الجودة وتقييم األداء بالكليات الجامعية ●

 الجودة  أقسامرؤساء تطوير قدرات على  املكتبحرص 
ً
 :اآلتي من خاللوتقييم األداء بالكليات مهنيا

 :وهي، مجال ضمان الجودة واالعتماد األكاديميمتخصصة في عمل ورش تنظيم  .1

 .أسس ومفاهيم وآليات ضمان الجودة في التعليم الجامعي 

 ( الدراسة الذاتيةالتقييم الذاتي.) 

 التحليل الرباعي اإلستراتيجي. 

  اموتقاريرهالدراس ي مفاهيم وآليات توصيف البرنامج األكاديمي واملقرر. 

  املعايير واإلجراءاتالدولي للجامعاتالتصنيف :. 

 األكاديمي املؤشرات الكمية والنوعية ملعايير االعتماد. 

بهدف تبادل وتقييم األداء بالكليات الجامعية الجودة  أقسامرؤساء مع عقد اللقاءات الدورية  .2

والتعاون في الخبرات، ووضع األطر العامة لتفعيل الجودة بالكليات والتعرف على إنجازات الكليات، 

نجح املكتب  .وحدات الجامعة األكاديمية واإلداريةحل املشكالت التي قد تعوق عمل الجودة في 

لجنة الجودة أسابيع( حيث عقدت  5-4في تنظيم اجتماعات اللجنة بشكل دوري بمعدل )اجتماع/ 

 ( 11)وتقييم األداء بالجامعة 
ً
تم كما  (.م2018 ديسمبر 31إلى  يناير 01خالل الفترة )من  اجتماعا

بعض الكليات لخصوصية عمل ومنهجية الجودة وتقييم األداء بمع منسقي  اتاجتماع (5)عقد 

 .ضمان الجودة في تلك الكليات

 .بالجامعة استحداث غرفة إلكترونية لتبادل املعلومات والخبرات بين مكونات تنظيم الجودة .3

 ج األكاديمية واألداء التدريس والشؤون الطالبية()البرامحتس   ودة األداء األ ادميي وباجلامعة  3.7

 .إقامة ورش عمل لعدد من منسقي البرامج األكاديمية واملقررات الدراسية 

  نشر املعايير واإلجراءات الالزمة لتصميم وتوصيف وتقويم البرامج األكاديمية  واملقررات الدراسية

 على املوقع اإللكتروني للجامعة.

 ج األكاديمية واملقررات الدراسية بالكليات الجامعية.اعتماد توصيف البرام 

 عتمدة. نشر
ُ
 للنماذج امل

ً
 تقارير عن املقررات الدراسية والبرامج األكاديمية طبقا

 تقارير عن قياس رضا الطالب والخريجين حول البرامج األكاديمية وجودة التدريس ومصادر  نشر

 التعلم املستخدمة والخدمات.
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 عن الطالب التوظيفالعمل و ياس رض ى جهات إجراء استبانات لق. 

 .العمل على تقديم مقترح بخصوص جائزة التميز العلمي 

 .توفير البيانات واملعلومات عن الهيئة العلمية بالجامعة 

  الجامعة.البرامج األكاديمية واملؤهالت املمنوحة من توفير البيانات واملعلومات عن 

 .معةحتس   ودة األداء اإلداري باجلا 4.7

 نماذج لتقييم األداء اإلداري والفني يتماش ى مع طبيعة الوظائف محل التقييم.  إعداد 

  تقرير عن األداء الوظيفي ملوظفي جامعة طرابلس.نشر 

  في ضوء ممارسات الجودة وحدات اإلدارية بجامعة طرابلسالتقييم تقرير عن نشر. 

 .حتس   ودة األداء البحثي وخدمة اجملتمع والبيئة 5.7

  طرابلس. تقرير حول األداء البحثي بجامعةنشر 

 .تقرير حول دور جامعة طرابلس في خدمة املجتمع والبيئة 

 .العمل على تقديم مقترح بشأن جائزة للمتميزين في أدائهم البحثي 

 بالجامعة العمل على تنظيم مؤتمر عن الجودة التعليمية. 

  هتمام بالبيئة داخل املجتمع.العمل على اصدار ملصقات لنشر املعرفة وثقافة اال 

 مشكالته وراق علمية حول قضايا املجتمعالعمل على إصدار أ. 

 حتقيق االعتماد األ ادميي والتقدم يف التصنيفات الدولية. 6.7

 العتماد األكاديميا .1

  الجامعية لالعتماد األكاديمي للكلياتالتقدم )النماذج والوثائق(  متطلباتتوفير. 

 استكمالمن حيث  العلياالجامعية و قدمة لالعتماد فيما يخص برامج الدراسات تدراسة امللفات امل 

 .املستندات املطلوبة من عدمه والتواصل مع هذه املؤسسات بالخصوص

  أكاديمية الطالبة الستحداث برامج الكلياتدراسة ملفات . 

  الجامعية وطلب  على الكلياتالوطني املركز  عنالصادرة األكاديمي توزيع نماذج طلب االعتماد

 تعبئتها وترجيعها إلى املكتب لتتم مراجعتها واتخاذ اإلجراءات املناسبة بخصوصها.
 

 التصنيف الدولي للجامعات .2

 توفير املعلومات والبيانات املتعلقة من خالل  أبدى املكتب اهتمامه بالتصنيف الدولي للجامعات

نيف الصورة الشاملة ملستوى الجامعة تصبمؤسسات التصنيف الدولي للجامعات سواء التي تتبنى 
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ستخدمة ، وكذلك توفير املعاييرتصنيف الحضور العلمي االفتراض يأو تلك التي تتبنى  وكفاءتها
ُ
 امل

 من مؤسسات واإلجراءات املتبعة 
ً
 .التصنيف لتصنيف الجامعات عامليا

 في ضوء  وضع تصنيف داخلي خاص بجامعة طرابلس لتصنيف وحداتها األكاديمية واإلدارية

 .ممارسات الجودة
 

 الذاتي )الدراسة الذاتية( التقييم. 8
 
ُ
الجامعة هي نقطة وبرامج ملستوى الجودة القائم في أنشطة  )الدراسة الذاتية( الذاتي التقييمعد عملية ت

االنطالق األولى، بل والخطوة األساسية التي ال غنى عنها في عملية التخطيط االستراتيجي لضمان الجودة 

قد قام . يعد تقرير الدراسة الذاتية الوثيقة األهم للتدقيق الخارجي واالعتماد األكاديميو سينها. وتح

بوضع  لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية املركز الوطنيفي ضوء مقترحات  املكتب

 الذاتي هي: التقييمفي عملية الجامعة عدد من اإلجراءات ملساعدة 

 ي املؤسس ي للجامعةالتقويم الذات .1

الذي يبين بإطالق فعاليات مشروع التقويم الذاتي املؤسس ي للجامعة  وتقييم األداءالجودة مكتب  قام

 حيث تم: ،تقييم ضمان جودة العملية التعليمية

  الذاتي املؤسس ي للجامعة.  للتقييمإعداد خطة تنفيذية 

 معة. الذاتي املؤسس ي  للجا التقييمتشكيل لجان تقديم مقترح ل 

 جميع مراحل  الجامعة لإلشراف علىالسيد رئيس تشكيل اللجنة اإلشرافية برئاسة  تقديم مقترح ل

 الذاتي املؤسس ي بالجامعة. التقييم

 للشون العلمية والسيد مدير  الجامعةالسيد وكيل برئاسة  الرئيسيةتشكيل اللجنة تقديم مقترح ل

 مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة.

 برئاسة عدد من املتخصصين واملهتمين بقضايا الجودة  الفرعيةن اتشكيل اللجترح لتقديم مق

 وقد شارك في عضوية تلك اللجان ممثلين عن كافة وحدات الجامعة. ،واالعتماد بالجامعة

  الذاتي. التقييمتحديد إطار زمني لعملية 

  الذاتي التقييمتدريب الفرق على لتقديم مقترح. 

 الذاتي املؤسس ي بالجامعة. التقييمجتماعات وورش عمل عن اال نفيذ تقديم مقترح لت 

  املؤسس ي الذاتي التقييمإعداد مطبوعات عن.  

 

 للكلياتالذاتي البرامجي  التقييم .2

الذي يبين  للكليات البرامجيبإطالق فعاليات مشروع التقويم الذاتي  وتقييم األداءالجودة مكتب  قام

 حيث تم: ،يةتقييم ضمان جودة العملية التعليم

  البرامجي الذاتي التقييمالتواصل مع الكليات الجامعية بشأن إجراء. 
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 الذاتي  التقييم عملية بالكليات عنأقسام الجودة وتقييم األداء عداد عدة ورش عمل لرؤساء إ

  .وإجراءات تطبيقه

 ضمان ايير ومرجعية مع أسس)االستبانات( التي أعدها املكتب على  إتاحة مقاييس التقويم الذاتي

 الصادرة عن املركز الوطني. الجودة واالعتماد األكاديمي 

  في تطبيق العمل على 
ً
 .الذاتي التقييممساعدة فرق الكليات ميدانيا

  البرامجي الذاتي التقييمإعداد مطبوعات عن. 

 

 التخطيط االسرتاتيجي. 9
 لتحسين الجودة واست

ً
 أساسيا

ً
يفاء معايير االعتماد األكاديمي في ُيعد إجراء التخطيط اإلستراتيجي شرطا

 خطوات تمثلت في اآلتي:بعدة املكتب  قاموفي هذا اإلطار مؤسسات التعليم العالي. 

  إصدار نماذج خاصة إلجراء التحليل اإلستراتيجي على أسس ومرجعية معايير ضمان الجودة االعتماد

 األكاديمي الصادرة عن املركز الوطني.

 الجامعة واألشراف على  منتسبيييم )استبانة التحليل اإلستراتيجي( على جميع تعميم وتطبيق أداة التق

 عملية تجميع البيانات وتبويبها وتحليلها وتفسيرها.

  .اقتراح الرؤى واألهداف على مستويات الجامعة والكلية والقسم وذلك بمشاركة منسوبي الجامعة 

  العملية و  وضع الجودة بالجامعةالحظات حول املرصد الشواهد و جمع البيانات واملعلومات األساسية و

 . التعليمية واألنشطة املصاحبة األخرى 

 اصدار تقرير حول نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات الخاصة بجامعة طرابلس 

 في ضوء خطة الجامعة الكليات من إعداد خطتها اإلستراتيجية لخمس سنوات قادمة بعض  انتهاء

 يتعلقفيما األكاديمي الصادرة عن املركز الجودة واالعتماد ضمان معايير مسترشدة باالستراتيجية و 

 بالرؤية، الرسالة، األهداف، توصيف البرامج، طرق وأساليب واستراتيجيات التدريس.

 على الرؤية والرسالة راجعة وتطوير تقديم مقترح مل 
ً
الوجهة اإلستراتيجية املستقبلية للجامعة مشتمال

 والقيم واألهداف. 

 للجامعة. ستراتيجيةاال الخطة في ضوء  ملكتباستراتيجية احديث ت 

 للمكتب.نفيذية ت بناء خطة 

  وإبداء مالحظاته ومشورته. بعض وحدات الجامعةمراجعة خطط 

  استصدار قرار بشأن تشكيل مجلس للتخطيط االستراتيجي بجامعة طرابلسكما يعمل املكتب على. 

  
ً
 الطبيعي النمو مع واملتزامن كتب الجودة وتقييم األداء بالجامعةمل املوكلة املهام لتزايد واستجابا

 تشكيل يسعى املكتب الستصدار قرار من السيد رئيس الجامعة بشأن املختلفة الجامعة لوحدات

 ومعارف خبرات خالل من يكتسبها نوعية وإضافة للمكتب دعم نقطة ليكون  بالجامعة للجودة مجلس
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جامعة الوضع االستراتيجيات الخاصة بتطوير وتحسين الجودة ببمجلس الجودة يختص أعضائه. و 

 . واالرتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية ملخرجات التعليم
 

 خالل العام احلايل واألعوام املقبلة للمكتباخلطة االسرتاتيجية . 10
 نحو 

ً
حيطة، وتحقيق ، و املحلي التميز في مجاالت التعليم، والبحث العلمي، وخدمة املجتمعسعيا

ُ
البيئة امل

قام مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة  عن طريق تقوية الجامعة بأكملها تقدم في التصنيفات الدولية

 الحالي للعام بمراجعة وتطوير خطته االستراتيجية 
ُ
األهداف ، حيث يوضح الجدول التالي قبلةواألعوام امل

إلجراءات التنفيذية( املطلوب تنفيذها في  كل محور من واستراتيجيات التنفيذ )ا الرئيسية والفرعية

 على الجهات املسئولة عن التنفيذ. وقد تم ترقيم كل هدف رئيس ي وفرعي وكذلك 
ً
محاور الخطة، عالوة

 استراتيجية التنفيذ. 

 .م(2022-2018لخطة التنفيذية ملكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس )ا (.1جدول )

 األهداف
 مؤشرات األداء )اإلنجاز( التنفيذات )استراتيجيات( إجراء

 الفرعية الرئيسية

1
دة
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ت 

سا
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ملم
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اف
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شر 

. ن
 

ة.
مع
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التعريف  .1

بمفاهيم الجودة 

التعليمية 

 وآليات ضمانها.

توضيح دور  .2

ومسؤوليات 

كافة شرائح 

املجتمع 

الجامعي 

 تجاهها.

تطوير منظومة  .3

الحوافز  وإعالء 

لتميز مبدأ ا

والتنافس 

 .  بالجامعة

تنظيم املحاضرات والندوات وورش العمل  .1

في مجال ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي.

 عداد الكتيبات واألدلة اإلرشاديةإ .2

 للتعريف بالجودة واالعتماد األكاديمي.

تدريب العناصر القيادية في مجاالت  .3

 اإلدارة والتخطيط االستراتيجي.

ظيم املسابقات القيام بالتصنيف وتن .4

 املشجعة على التميز.

إقرار حوافز لشرائح املجتمع الجامعي  .5

املتميزين في مختلف مجاالت األداء 

 بالجامعة.

 .العمل على إقامة مؤتمر الجودة .6

تنظيم محاضرات في مجال ضمان الجودة  .1

واالعتماد األكاديمي ملنسوبي الجامعة، 

 ونشرها على املوقع اإللكتروني للمكتب.

ش عمل ودورات تدريبية في مجال عقد ور  .2

 ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي.

توفر امللصقات واألدلة اإلرشادية الورقية  .3

واإللكترونية في مجال ضمان الجودة 

 واالعتماد األكاديمي.

صدور قرار باستحداث جوائز للتميز  .4

 بجامعة طرابلس ومنحها للمتميزين بأدائهم.

مية وآليات تنظيم مؤتمر عن الجودة التعلي .5

 ضمانها.
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 األهداف
 مؤشرات األداء )اإلنجاز( التنفيذات )استراتيجيات( إجراء

 الفرعية الرئيسية

2 .
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تطوير النظام  .1

الداخلي للجودة 

 بشكل مستمر.

تأهيل فريق  .2

للعمل بالجودة في 

  ة.الجامع

تنظيم العمل بين  .3

مكونات تنظيم 

 الجودة بالجامعة.

ضمان تفاعل  .4

شرائح املجتمع 

الجامعي وعلى 

رأسهم اإلدارة 

 العليا.

يق السعي لتحق .5

االستقاللية 

املالية لتنظيم 

 الجودة بالجامعة.

وضع سياسة وإجراءات عامة عن الجودة  .1

 بالجامعة تبين املسؤوليات تجاه الجودة.

إصدار الئحة تنظيمية بعمل الجودة  .2

  بالجامعة.

استحداث مجلس ضمان الجودة على  .3

 مستوى الجامعة.

تحديد اختصاصات ومسؤوليات كل من  .4

لجامعة ومكتب مجلس ضمان الجودة با

الجودة وتقييم األداء بالجامعة وأقسام 

الجودة بالكليات ووضع آليات لتدفق 

 العمل بين هذه األجسام الثالثة. 

إقامة الندوات وورش العمل والدورات  .5

التدريبية في مجال ضمان الجودة 

واالعتماد األكاديمي لكادر تنظيم الجودة 

 بالجامعة.

لتحقيق بناء شبكة فاعلة من املدربين  .6

مشروع رفع ثقافة الجودة بين منسوبي 

 الجامعة. 

وضع معايير وإجراءات للراغبين في العمل  .7

 في تنظيم الجودة بالجامعة.

تحديد الحوافز التشجيعية للعاملين  .8

 بالجودة.

العمل على وجود بند في ميزانية الجامعة  .9

 .خاص بالجودة

 .تجاه الجودة صدور قرار بسياسة الجامعة .1

باستحداث مجلس للجودة صدور قرار  .2

 بالجامعة. 

صدور الئحة تنظيمية ملجلس الجودة  .3

 بالجامعة.

وجود نص في الالئحة التنظيمية تؤكد على  .4

 وجود استقاللية مالية ملجلس الجودة.

صدور نماذج لتقديم طلبات العمل في تنظيم  .5

الجودة تعكس معايير رفيعة الختيار العاملين 

 بالتنظيم.

كة مختلف شرائح وجود نص يتضمن مشار  .6

 
ً
الجامعة في الالئحة التنظيمية للجودة طبقا

 ملعايير اختيار محددة. 

وجود دليل تنظيمي يحدد هذه االختصاصات  .7

 ويحدد العالقات بين هذه املكونات.



 مكتب الجودة وتقييم األداء م2018 –التقرير السنوي 

 

 33من  15الصفحة 

 

 األهداف
 مؤشرات األداء )اإلنجاز( التنفيذات )استراتيجيات( إجراء

 الفرعية الرئيسية

3
ي:
يم

اد
ألك

ء ا
دا
األ

ير 
طو

. ت
 

ج 
رام

الب
أ. 

ية
يم
اد
ألك

ا
 

تطوير البنية  .1

 التعليمية.

توفير املتطلبات  .2

والبيانات 

ومات واملعل

الالزمة لتجويد 

البرامج 

 األكاديمية.

التقييم املستمر  .3

لجودة البرامج 

األكاديمية 

وأساليب 

تقديمها 

وممارسات 

  التقويم.

مراجعة وتطوير البنية التنظيمية للشؤون  .1

العلمية )الهيكل التنظيمي، الوصف 

الوظيفي، معايير االختيار، املعاملة املالية، 

 وغيرها(.

يم في مجال جودة تطوير قدرات التنظ .2

 البرامج األكاديمية.

وضع املعايير واإلجراءات واآلليات الالزمة  .3

لتطوير البرامج األكاديمية وتوصيف 

 مقرراتها.

مساعدة أقسام الجودة في الكليات على  .4

لبرامج األكاديمية واملقررات اتوصيف 

الدراسية وضمن مخرجات التعلم 

املستهدفة في كل مقرر دراس ي يتضمن 

 ومات واملعارف واملهارات.املعل

إعداد تقارير عن البرامج األكاديمية  .5

عتمدة.
ُ
 للمعايير امل

ً
 واملقررات الدراسية وفقا

إعداد استبانة لتقويم أداء كافة وحدات  .6

 الجامعة األكاديمية واإلدارية واملكتبة.

بناء قاعدة بيانات إلكترونية عن البرامج  .7

 األكاديمية.

امج األكاديمية تقييم وتقويم فاعلية البر  .8

 وجودة مدخالتها ومخرجاتها.

وضع خطة إلجراء التقييم الذاتي للبرامج  .9

 األكاديمية.

 صدور الئحة للشؤون العلمية بالجامعة. .1

صدور هيكل تنظيمي جديد للشؤون  .2

 العلمية يخدم أهداف الجامعة وسياساتها.

وجود وصف وظيفي لكل وظيفة يحدد  .3

 .االختصاصات واملسؤوليات لكل وظيفة

إقامة ورش عمل لعدد من منسقي البرامج  .4

 األكاديمية واملقررات الدراسية.

نشر املعايير واإلجراءات الالزمة لتصميم  .5

وتوصيف وتقويم البرامج األكاديمية  

واملقررات الدراسية على املوقع اإللكتروني 

 للجامعة.

اعتماد توصيف البرامج األكاديمية  .6

 معية.واملقررات الدراسية بالكليات الجا

وجود تقارير منشورة عن املقررات  .7

 للنماذج 
ً
الدراسية والبرامج األكاديمية طبقا

عتمدة.
ُ
 امل

وجود تقارير منشورة عن قياس رضا  .8

الطالب والخريجين حول البرامج األكاديمية 

وجودة التدريس ومصادر التعلم 

 املستخدمة والخدمات.

إجراء استبانات لقياس رض ى الطالب عن  .9

 يف.وجهات التوظ

توفير قاعدة بيانات إلكترونية عن  .10

الخريجين وتوفير فرص للتغذية الراجعة 

 .منهم
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تطوير  اللوائح  .1

الخاصة بأعضاء 

هيئة التدريس 

 ملعايير  
ً
وفقا

 ضمان الجودة.

رفع مستوى  .2

 األداء التدريس ي.

ستمر  .3
ُ
التقويم امل

 .وضمان الجودة

 تطوير الئحة شؤون هيئة التدريس. .1

 وضع قواعد تنظيمية ملهنة التدريس. .2

وضع معايير وإجراءات لتقويم أداء أعضاء  .3

 هيئة التدريس.

تنظيم برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة  .4

 التدريس.

تسهيل إجراءات ومعامالت أعضاء هيئة  .5

 التدريس.

 إقرار الحوافز للمميزين بأدائهم التدريس ي.  .6

ل على إقرار رعاية صحية مناسبة العم .7

 لهيئة التدريس.

بناء قاعدة بيانات إلكترونية عن الهيئة  .8

 العلمية وإنجازاتهم التدريسية والبحثية.

إجراء الدراسات الدورية لتحديد  .9

للرفع من اإلجراءات والبرامج املطلوبة 

 .مستوى األداء التدريس ي

صدور الئحة ودليل ألعضاء هيئة التدريس  .1

 مع معايير الجودة. متوائمة

ربط الترقية العلمية واالستمرار في الوظيفة  .2

 بمعدالت األداء.

 صدور ميثاق شرف ملهنة التدريس.  .3

 إجراء التقويم السنوي ألداء هيئة التدريس. .4

 منح جائزة للمتميزين في أدائهم التدريس ي. .5

توفير البيانات واملعلومات عن الهيئة  .6

 .العلمية بالجامعة

3
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ير 
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ي: 
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تحديد معايير  .1

وإجراءات 

وآليات لتنظيم 

عمليات القبول 

والتسجيل 

 والنقل للطالب.

تطوير فرص  .2

التعلم أمام 

 الطالب.

رفع فرص  .3

الخريجين في 

الحصول على 

 .العمل

توفير املعلومات التي تهم الطالب والخريج  .1

عن البرامج األكاديمية واملؤهالت العلمية 

 املمنوحة.

وضع معايير وإجراءات وآليات لقبول  .2

وتسجيل ونقل الطالب في البرامج 

 األكاديمية.

 إعداد برامج توجيهية للطالب الجدد. .3

 تفعيل اإلرشاد األكاديمي في الجامعة. .4

وضع معايير وضوابط لجدول الدراسة  .5

 واالمتحانات. 

وضع معايير وضوابط لضبط الحمل  .6

 األكاديمي للطالب.

ير وضوابط لضبط عملية تقييم وضع معاي .7

 الطالب ومتابعة أدائهم األكاديمي.

 تفعيل مكتب شؤون الخريجين. .8

توفير برامج التنمية املهنية للطالب  .9

 والخريجين. 

بناء قاعدة بيانات عن الخريجين وفرص  .10

 .العمل املتاحة

صدور أدلة ورقية وإلكترونية  عن البرامج  .1

 األكاديمية.

ع البيانات وجود منظومة لتوثيق جمي .2

 واملعلومات املتعلقة بالطالب.

إجراء امتحان قبول لكافة الطالب  .3

 املتقدمين للقبول بالجامعة.

وجود يوم مفتوح بالجامعة لتوجيه الطالب  .4

 الجدد.

5.  
ً
صدور الئحة بالدراسة واالمتحانات وفقا

 ملعايير ضمان الجودة .

وجود منظومة لرصد ومتابعة نتائج الطالب  .6

 اسية.وانجازاتهم الدر 

وجود تحديد واضح بمدد املحاضرات  .7

وتواقيتها وبساعات الراحة في كل يوم 

 دراس ي.

وجود منظومة لرصد جميع البيانات  .8

 الخاصة بالخريجين.

تنظيم يوم للتخرج بالجامعة بمشاركة  .9

 .مؤسسات العمل والتوظيف
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تطوير التنظيم  .1

اإلداري وإجراءاته 

 اإلدارية.

تطوير منظومة  .2

 الحوافز.

تطوير القوانين  .3

 واللوائح اإلدارية.

تطوير آليات  .4

 اتخاد القرارات.

بناء نموذج إداري يدعم التطلعات  .1

  والطموحات املرجوة من الجامعة.

املساهمة في وضع أوصاف وظيفية لكافة  .2

 الوظائف بالجامعة.

املساهمة في وضع دليل لإلجراءات اإلدارية  .3

 ة.بالجامع

توفير فرص وبرامج تدريبية لتنمية املهارات  .4

 الوظيفية. 

وضع معايير وإجراءات وآليات الختيار  .5

 القيادات اإلدارية بالجامعة.

مراجعة وتطوير مؤشرات األداء وآليات  .6

 التقييم والتقويم.

 تحديد متطلبات القيام بالعمل اإلداري. .7

 تطوير منظومة الحوافز بالجامعة. .8

لكافة موظفي الجامعة  بناء قاعدة بيانات .9

 تستخدم في التخطيط وصناعة القرارات.

صدور هيكل تنظيمي جديد يخدم أهداف  .1

 الجامعة وسياستها.

وجود وصف وظيفي لكل وظيفة يحدد  .2

 املهام واملسؤوليات املوكلة لشاغل الوظيفة.

صدور مالك وظيفي يخدم سياسات  .3

 وأهداف الجامعة.

صدور دليل لإلجراءات  اإلدارية  ويكون  .4

 للمسؤوليات.
ً
 ومحددا

ً
 واضحا

صدور خطة تدريبية بشقيها اإلداري والفني  .5

 مستقى من االحتياجات التدريبية الفعلية.

وجود نماذج لتقييم األداء اإلداري والفني  .6

 يتماش ى مع طبيعة الوظائف محل التقييم. 

صدور خطة للحوافز،  وشروط الحصول  .7

 ا، ويتم إعالم العاملين بها.عليه

وجود تكليف بإنشاء قاعدة معلوماتية عن  .8

 .موظفي الجامعة وتنفيذها
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تطوير البنية  .1

التنظيمية 

 للبحث العلمي.

رفع جودة األداء  .2

البحثي والنشر 

 األكاديمي.

 التقويم املستمر .3

لألداء البحثي 

والنشر 

 بالجامعة.

 

تحديد سياسة وأهداف للبحث العلمي  .1

 بالجامعة.

املساهمة في وضع قواعد تنظيمية للبحث  .2

 العلمي بالجامعة، وتطوير بنيته التحتية. 

 وضع الئحة خاصة بالبحث العلمي. .3

إقرار الحوافز للمميزين بأدائهم وربطها  .4

باألداء البحثي والنشر العلمي وبراءات 

 االختراع. 

وضع معايير وإجراءات العتماد املشاريع  .5

 البحثية وتوفير مصادر لتمويلها.

ربط البحث العلمية بالدراسات العليا  .6

وقضايا املجتمع لتعزيز تنمية املجتمع 

 املستدامة.

توظيف إجازات التفرغ العلمي في خدمة  .7

 البحث العلمي.

بناء قاعدة بيانات عن املشاريع البحثية  .8

 ات العلمية بالجامعة. واملنشور 

تنمية مهارات توثيق األبحاث لحماية  .9

 الحقوق الفكرية.

التواصل مع املؤسسات البحثية  .10

واإلنتاجية لتطوير وأعداد مشروعات 

 البحوث املشتركة.

إجراء الدراسات الدورية لتحديد  .11

اإلجراءات والبرامج املطلوبة للرفع من 

 مستوى األداء البحثي والنشر األكاديمي.

جود هيكل مستقل بالبحث العلمي في و  .1

البنية لتنظيمية للجامعة وتعيين وكيل 

 للبحث العلمي في الجامعة.

 وجود خطة ُمعتمدة للبحث العلمي. .2

 منح جائزة للمتميزين في أدائهم البحثي. .3

إبرام اتفاقيات فعالة في مجال البحث  .4

العلمي مع عدد من املؤسسات والهيئات 

 الدولية.

يم جودة املنشورات صدور نماذج لتقي .5

 العلمية.

صدور ميثاق ألخالقيات البحث العلمي  .6

يضمن التقيد بأدبيات وأخالقيات البحث 

 العلمي.

زيادة املنشورات العلمية للجامعة في أماكن  .7

 النشر املرموقة.

منح جوائز ألفضل منشورات دولية تصدر  .8

 باسم الجامعة.

وجود قاعدة بيانات متكاملة ألنشطة  .9

واستصدار تقرير سنوي  ،البحث العلمي

 حول املنشورات البحثية.
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نشر ثقافة  .1

ضمان الجودة 

واالعتماد 

األكاديمي 

 باملجتمع.

نشر املعرفة  .2

وثقافة االهتمام 

بالبيئة داخل 

 املجتمع.

تقديم الخبرات  .3

واالستشارات 

في مجال الجودة 

سات ملؤس

 املجتمع.

املساهمة في املؤتمرات التي تعنى بالجودة  .1

 التعليمية وآليات ضمانها.

تقديم الخبرات واالستشارات ملؤسسات  .2

 املجتمع حول املواضيع التي تحال إليها.

املساهمة في موائمة اللوائح والتشريعات  .3

العامة مع معايير ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي.

التعليم املستمر داخل املساهمة في برامج  .4

 مجتمع الجامعة وخارجه.

إتاحة الفرصة ألفراد املجتمع لالستفادة  .5

من مرافق الجامعة )املكتبة، املالعب، 

 الصاالت الرياضية(.

إجراء الدارسات الهادفة ملواءمة مخرجات  .6

الجامعة مع حاجات املجتمع ومتطلبات 

 سوق العمل. 

املساهمة في وضع آلية  للتعرف على  .7

 كل املجتمع املحلي والبيئة املحيطة.مشا

املساهمة في وضع آلية للمساهمة في نشر  .8

املعرفة وثقافة االهتمام بالبيئة داخل 

 املجتمع.

للمؤسسة في وضع آلية تسهم من خاللها  .9

مع مؤسسات املجتمع األخرى في تنفيذ 

املشاريع التنموية االقتصادية 

 واالجتماعية.

 يمية.تنظيم مؤتمر عن الجودة التعل .1

صدور أوراق في مؤتمرات أو مجالت محكمة  .2

 عن الجودة التعليمية. 

صدور قرارات بندب أو إعارة عناصر من  .3

الجامعة للعمل في مجال ضمان الجودة 

 واالعتماد لدى جهات أخرى.

صدور قرار بتكليف خبراء من جامعة  .4

طرابلس للعمل في لجان تدقيق الجودة 

ة اعتماد الوطنيجهات واالعتماد من 

 والدولية.

صدور قرارات بتكليف خبراء من جامعة  .5

طرابلس للعمل في لجان إعداد أطر وطنية 

للمؤهالت واألرصدة الدراسية وصياغة 

 املعايير األكاديمية الوطنية.

إلقاء محاضرات وعقد ورش عمل في مجال  .6

 ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي.

وجود ملصقات لنشر املعرفة وثقافة  .7

 البيئة داخل املجتمع.االهتمام ب

 صدو ر اوراق علمية حول قضايا املجتمع. .8
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إجراء الدراسة  .1

الذاتية )التقييم 

الذاتي( 

 للجامعة.

إجراء التدقيق  .2

الداخلي 

والخارجي 

للجودة 

 واالعتماد.

تحسين تصنيف  .3

 
ً
الجامعة دوليا

عن طريق تقوية 

جامعة ال

  بأكملها.

استصدار قرار إلجراء الدراسة العمل على  .1

 الذاتية للجامعة.

2.  
ً
إعداد خطة للدراسة الذاتية للجودة وفقا

 لجهات االعتماد.

تجميع وتحليل البيانات واملعلومات  .3

والكشف عن مواطن الخلل في مختلف 

 مجاالت األداء بالجامعة.

كتابة تقرير الدراسة الذاتية وإحالته إلى  .4

 ات االختصاص.جه

السعي الستصدار قرار بتشكيل فريق  .5

للتدقيق الداخلي وإعداد خطة للتدقيق 

 لجهات االعتماد.
ً
 الداخلي وفقا

جمع البيانات واملعلومات املطلوبة  .6

 للتدقيق الداخلي وتحليلها.

رفع تقرير إلى رئاسة الجامعة عن الدراسة  .7

 الذاتية والتدقيق الداخلي.

ئق واملستندات استيفاء النماذج والوثا .8

 املطلوبة إلجراء التدقيق الخارجي. 

إرسال تقريري الدراسة الذاتية والتدقيق  .9

الداخلي لجهات االعتماد والتنسيق معهم 

بخصوص إجراء التدقيق الخارجي للجودة 

 واالعتماد بالجامعة.

السعي الستصدار قرار بتشكيل  .10

 لجنة تصنيف الجامعة.

البحث عن التصنيفات الدولية  .11

يل الصعوبات وتهيئة السبل الكفيلة وتدل

 بدخول جامعتنا ضمنها.

توفير املعلومات والبيانات  .12

واملؤشرات الصادرة عن مؤسسات 

 التصنيف الدولي للجامعات. 

إجراء الدراسات الدورية لتحديد  .13

اإلجراءات والبرامج املطلوبة للرفع من 

مستوى مختلف مجاالت األداء بالجامعة 

 ملؤسسات التصني
ً
 ف الدولية.وفقا

صدور قرار إلجراء الدراسة الذاتية )التقييم  .1

 الذاتي( من رئيس الجامعة.

وجود خطة تدريبية لألطراف الذين تشملهم  .2

الدراسة الذاتية وذلك لتعريفهم بأهدافها 

 وكيفية إجرائها.

نجزة واملخصصة لقياس أداء  .3
ُ
االستبيانات امل

 الجامعة فيما يتعلق بمحاور االعتماد.

 ير الدراسة الذاتية.صدور تقر  .4

 صدور قرار بتشكيل فريق التدقيق الداخلي. .5

صدور تقرير التدقيق الداخلي يوضح  .6

االوزان املتحصل عليها في كل محور من 

 محاور االعتماد.

استصدار جهات االعتماد لقرار إجراء  .7

 التدقيق الخارجي وإعالم الجامعة به.

 زيارة فريق التدقيق الخارجي ملوقع الجامعة. .8

ور تقرير التدقيق الخارجي من جهة صد .9

 االعتماد ووصوله للجامعة.

صدور قرار بتشكيل لجنة خاصة  .10

 إلعداد ملف تصنيف الجامعة.

صدور خطة مستقبلية من شأنها  .11

االرتقاء بالجامعة والوصول بها إلى مراتب 

 متقدمة. 

صدور تقرير يتضمن املؤشرات  .12

 .الرئيسية ملؤسسات التصنيف الدولي
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االستراتيجية ملكتب  لكل محور من محاور الخطة مؤشرات األداء )اإلنجاز(مصفوفة التنفيذ و  .(2جدول )

 م(.2022-2018جامعة )الالجودة وتقييم األداء ب

 

رقم استراتيجية  رقم الهدف

 الجهات املنفذة التنفيذ
 زمن اإلنجاز

 2022 2021 2020 2019 2018 الفرعي الرئيس

1 

           التدريبمركز +  إدارة املطبوعات والنشر+  مكتب الجودة  1،2،3،4 1

           مجلس الجامعة 5 2

           مكتب الجودة  +  مجلس الجامعة 6 3

           مكتب الجودة  +  مجلس الجامعة 7 4

           إدارة النشاط العام+ مكتب الجودة  +  مجلس الجامعة 8 5

           مكتب الجودة  +  مجلس الجامعة 9 6

           مكتب الجودة  +  مجلس الجامعة 10 7

           والتوثيق  مركز املعلومات+  أقسام الجودة بالكليات+ مكتب الجودة  3،4, 2، 1 1 أ2

           والتوثيق مركز املعلومات+  أقسام الجودة بالكليات+ مكتب الجودة  8،7،6،5 2 

           والتوثيق مركز املعلومات+  أقسام الجودة بالكليات+ الجودة  مكتب 9،10 3 

           + إدارة أعضاء هيئة التدريس أقسام الجودة بالكليات+ مكتب الجودة  3،4, 2، 1 1 ب2

           أقسام الجودة بالكليات+ مكتب الجودة +  لشؤون العلميةا 8،7،6،5 2 

           والتوثيق ركز املعلوماتم+ مكتب الجودة  9،10 3 

           والتوثيق + الشؤون الطالبية مركز املعلوماتمكتب الجودة + مسجل الجامعة +  3،4, 2، 1 1 ج2

           والتوثيق + الشؤون الطالبية مركز املعلوماتمكتب الجودة + مسجل الجامعة +  8،7،6،5 2 

           والتوثيق لوماتمركز املعالتدريب + مركز  9،10 3 

           والتوثيق مركز املعلوماتمكتب الجودة + الكاتب العام +   2، 1 1 3

           والتوثيق مركز املعلوماتمكتب الجودة + الكاتب العام +  3،4 2 

           والتوثيق مركز املعلوماتمكتب الجودة + الكاتب العام +  6،5 3 

           جودة + الكاتب العام + مكتب الشؤون القانونيةمكتب ال 8،7 4 

           مكتب الجودة + الكاتب العام + مكتب الشؤون القانونية 9 5 

           إدارة الدراسات العليا والتدريب+  لشؤون العلميةمكتب الجودة + ا 3،4, 2، 1 1 أ4
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           مجلس الجامعة 8،7،6،5 2 

           والتوثيق مركز املعلومات+  إدارة هيئة التدريس+  إدارة الدراسات العليا والتدريب 9،10،11،12 3 

           إدارة الدراسات العليا والتدريب+ مكتب الجودة +  لشؤون العلميةا 13،14،15،16 4 

           واالستشارات والتدريبمركز البحوث + مكتب الجودة +  مجلس الجامعة 3،4, 2، 1 1 ب4

           واالستشارات والتدريب + مكتب الشؤون القانونيةمركز البحوث + مكتب الجودة  8،7،6،5 2 

           واالستشارات والتدريب + مكتب الشؤون القانونيةمركز البحوث + مكتب الجودة  9،10 3 

           مكتب الجودة+  مجلس الجامعة 3،4, 2، 1 1 5

           مكتب الجودة +  مجلس الجامعة 8،7،6،5 2 

           مكتب الجودة+  مجلس الجامعة 9،10،11،12 3 

           مكتب الجودة+  مجلس الجامعة 13،14 4 

           مكتب الجودة 1 1 6

 

 

 املهام املتبقية الستكمال تفاصيل الخطة .1

 اصة بتنفيذ هذه الخطة، وذلك حسب التالي:بوضع التفاصيل الخاملرحلة األخيرة من الخطة تهتم 

 .وضع تصور للميزانية التقديرية للخطة ككل ولكل هدف على حدى 

  م.2022وضع تصور المتداد مهام الخطة إلى ما بعد عام 
 

 أهم النتائج املتوقعة من تطبيق الخطة .2

 زيادة معدالت قبول الطالب واألساتذة املتميزين بالجامعة. 

 لطالب واألرصدة بين الجامعة ونظيراتها.تسهيل عمليات نقل ا 

 .ضبط األحمال األكاديمية لألساتذة والطالب 

  إلى مستوى نظرائهم من األجانب. همزيادة مرتباتو  يالجامعتوفير رعاية صحية لشرائح املجتمع 

 ي.تحسين مستوى األداء وزيادة اإلنتاجية على املستوى املؤسس ي والتنظيمي واألكاديمي والبحثي والخدم 

  والبيئة تنظيم البحوث العلمية وخدمة املجتمع.
ً
 ونوعا

ً
 وزيادة املنشورات العلمية كما

  ومصادر التمويل للجامعة. االستثماراتجذب 

 .إقامة شراكات فاعلة بين الجامعة ونظيراتها املحلية والدولية 

 اق بالجامعة.تقليل نسبة طلبة الجامعة وزيادة نسبة طلبة الدراسات العليا ورفع شروط االلتح 

  املجتمع الجامعيمكونات كافة زيادة التعاضد بين و توفير بيئة مشجعة على العمل. 
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  الجامعة.ب في تقلد املناصبالتميز وتكافؤ الفرص التنافس و إعالء قيم 

 في مختلف مجاالت األداء وضع حوافز ملنتسبي الجامعة املتميزين. 

  ساسية. األ  عناصرهاتعزيز القدرات القيادية للجامعة و 

 .تسهيل عمليات التدقيق واالعتماد 

  للجامعات.  ةالدولي اتمن مستوى تصنيف الجامعة في التصنيفالرفع 

 .تعزيز ثقة املجتمع في مخرجات الجامعة 

  العمل. سوق جي الجامعة في يرفع القدرة التنافسية لخر 
 

 بناء دليل التقارير السنوية واألدلة التعريفية للجامعة. 11
السنوية وتقارير الفعاليات واألدلة  -بإعداد تصور مقترح لكيفية إعداد التقاريرفي هذا اإلطار  املكتبقام 

التعريفية للجامعة وكلياتها ووحداتها بهدف تأسيس قواعد عامة لكتابة التقارير واألدلة سواء التعليمية 

 :ةالتاليإعداد التقارير كما قام املكتب ب أو اإلدارية.

  ( بالجامعةالكلياتالوحدات األكاديمية )أداء  يرسات الجودة فمماتقييم وتصنيف . 

  تقرير الوضع الراهن لجامعة طرابلس: تشخيص وتحليل استراتيجي لنقاط القوة والضعف والفرص

 .والتحديات

  واقع كليات جامعة طرابلس في ضوء معايير املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية

 .والتدريبية

 الوظيفي ملوظفي جامعة طرابلس تقييم األداء تقارير . 

  للمكتب.التقرير السنوي 
 

 اإللكرتوني للمكتب املو عتطوير . 12
 ألكتروني عد املوقع اإليُ 

ُ
وأنشطته، ويعد وسيلة لتواصل  املكتبعبرة عن شخصية حد القنوات الرئيسة امل

والوحدات  في الكلياتوتقييم األداء ودة الج أقساممع الجهات الخارجية والداخلية كرؤساء  املكتب

ثقافة الجودة مفهوم وتعزيز كما أنه يعد أحد وسائل نشر  .منسوبي الجامعةاملهتمين من وكذلك  اإلدارية

 ،شكله ومحتواهفي ( http://qpeo.uot.edu.ly)لكتروني اإل هموقعب املكتبواالعتماد األكاديمي، ولذا اهتم 

 .من حين آلخر ستمرطويره بشكل ُم هتم بتحيث ي
 

 التوثيقواملعلومات . 13
املكتب بجمع البيانات واملعلومات األساسية حول الجامعة وتوثيقها وإجراء املعالجات الالزمة لها  اهتم

 من خالل: ستفاد منها في التخطيط والتطويربما يساعد على تحويلها إلى معلومات ي

 لالعتمادتوصياتها إلى مجلس الجامعة  ورفعمحاضر اجتماعات لجنة الجودة  توثيق. 

http://qpeo.uot.edu.ly/
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 عليمية واألنشطة املصاحبة األخرى مع البيانات واملعلومات األساسية حول العملية التج . 

  والشهادات املمنوحة من الجامعةالتعليمية ول البرامج حبناء قاعدة بيانات. 

  ة األكاديمية واإلداريةوحدات الجامعول حبناء قاعدة بيانات. 
 

 ضما  اجلودة والتحس  املستمر. 14

ُيشكل بناء نظام لضمان الجودة الداخلية باملؤسسات التعليمية حجر الزاوية لتحقيق االعتماد 

 : باآلتي املكتبقام وفي هذا اإلطار ، األكاديمي

 .صياغة معايير خاصة بضمان الجودة الداخلية 

 ليات التي تعكس هذه املعايير.إعداد النماذج واألدلة واآل 

  .تطوير نماذج لتقييم األداء ولقياس رضا املستفيدين من الجامعة وخاصة الطالب وجهات العمل 

  الخبرات الدولية في هذا املجال. تطوير القدرات في مجال الجودة واالستفادة من 
 

 املهام العامة. 15
  املكتببما يتناسب وأقسام  الكليات الجامعيةتنظيم امللفات اإلدارية وملفات. 

  ( مراسلة.88) املكتبعدد املراسالت الصادرة عن 

 ( مراسلة.54عدد املرسالت الواردة ) 
 

 العهد املالية. 16
وليس له أي موارد مالية أو ميزانية مستقلة به ولم يستلم  ،املكتب منذ إنشاءه لم يستلم أي عهدة مالية

رغم من حاجة لبعض املصروفات وشراءه لبعض الحاجات غير أي مبالغ مالية كغيره من املكاتب بال

 متوفرة بمخازن الجامعة. 

 
 ممارسات اجلودة يف  داء  ليات  امعة طرابلس تقييم وتصنيف. 17

 
ً
واالهتمام  ،تهيئة الكليات لالعتماد األكاديميطرابلس على جامعة ب وتقييم األداءالجودة  مكتبمن  حرصا

 الدولي قام مكتبعلى املستوي  جامعتناتنافسية و  وفاعليةأداء  تحسين، و باملنتج النهائي )الطالب(

بتقييم أداء وفاعلية كليات الجامعة في ضوء  –وألول مرة  –طرابلس  جامعةب وتقييم األداءالجودة 

 ل2018للعام الجودة  ممارسات
ً
 داخليا

ً
 معاييرعلى أسس ومرجعية  الجامعيةكليات لم وإصدار تصنيفا

د األكاديمي الصادرة عن املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات اواالعتمدة الجو ضمان 

العديد من الدراسات االستطالعية، واالستبانية واملقابالت خالل إجراء  من، التعليمية والتدريبية

 . الشخصية مع عينات من مختلف شرائح املجتمع الجامعي
ُ
طبق وحتى يتم التقييم وفق مقياس موحد ت

بتصميم مقياس مدرج يتم في ضوئه  باملكتبفريق العمل  د قاماواالعتمالجودة ضمان  ه معاييرفي
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اإلجراءات في عملية املعايير و بوضع عدد من هذا اإلطار في  املكتبقد قام و احتساب درجات التقييم، 

 التقييم هي:

  ذاتم األداء بالجامعةييقبل مكتب الجودة وتقتوزيع أداة تقييم )استبانة( ، والتي تم إعدادها من ، 

لب من كل الشكل املقنن
ُ
اإلجابة على مؤشرات  (موظف وأعضو هيئة تدريس  وأطالب ) مشارك ، وط

 للبعد الخاص بكل شريحة من هذه الشرائح ب
ً
استقاء هدف جمع البيانات و هذه االستبانة وفقا

ول العملية التعليمية واألنشطة املالحظات حوتوثيق جميع االستنتاجات و  واستطالع اآلراء، املعلومات

 . املصاحبة األخرى 

  ( 98) تتضمن معايير (8) ت استبانة التقييم علىاحتو 
ً
التخطيط ( 1)هي:  املعاييروهذه  ،مؤشرا

خدمات و املرافق ( 4)هيئة التدريس والكوادر املساندة، ( 3)البرنامج التعليمي، ( 2)والتنظيم اإلداري، 

ضمان ( 8والبيئة، )خدمة املجتمع ( 7) ،البحث العلمي( 6) ،ن الطالبيةالشؤو ( 5، )الدعم التعليمية

  .الجودة والتحسين املستمر

  مدير مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة لجنة مكونة من  ابه تي قامتواليم يعملية التقاالنتهاء من

رؤســـاء األقسام بعض و  ستعينين بعمــــداء الكليـــات، ُم الجامعةب من أعضاء هيئة التدريسوثالثة 

 ( 41العلمية وبلغ عددهم )
ً
 . عضوا

  تقييم فاعلية الكلية بشكل عام من خالل استخراج/ أو حساب النسبة املئوية )%( املستحقة ألداء

 للتالي:
ً
 مؤشرات املعايير )التقييم الكمي( والتي تمت وفقا

 على عدد حساب نسبة أداء كل معيار لكل كلية )مجموع درجات املؤشرات امل ●
ً
خصصة لكل معيار مقسوما

 املؤشرات(.

 على  ●
ً
حساب النسبة املئوية )%( إلجمالي معدل األداء ملجمل املعايير )مجموع نسب أداء املعايير مقسوما

 عايير(.عدد امل

%( فما فوق من إجمالي النقاط ملجمل املعايير، وأكثر من أو 70يجب على الكلية الحصول على نسبة ) ●

 في أي من معايير التقييم.%( 65يساوي )

 2017ي الجامع للعام كليات جامعة طرابلس إصدار تقرير مفصل يوضح ممارسات الجودة في أداء /

زارة و املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية و وتم ارساله إلى  م،2018

 التعليم.

 

/ 2017للعام الجامعي  طرابلس كليات على مستوى جامعةللأداء الجودة  نتائج تقييمالجدول التالي يوضح 

بالجامعة وعلى أساس نتائج التقييم الكمي ملعايير  وتقييم األداءالجودة  مكتبمن وجهة نظر  م2018

  .االعتماد التي تحصلت عليها كل كلية من كليات الجامعة

 

 

 



 مكتب الجودة وتقييم األداء م2018 –التقرير السنوي 

 

 33من  26الصفحة 

 

 

 م
 التقييم الذاتي للكلية الكلية

 تقييم مكتب الجودة 

 داء )((وتقييم األ 

 81.5 ال يتوفر التربية البدنية وعلوم الرياضة 1

 69.5 ال يتوفر اللغات 2

 65.8 ال يتوفر التمريض 3

 61.1 ال يتوفر الزراعة 4

 60.6 ال يتوفر التربية / القصر 5

 58.4 ال يتوفر العلوم 6

 57.3 ال يتوفر تقنية املعلومات 7

 53.2 ال يتوفر الهندسة 8

 50  يتوفرال اآلداب 9

 49.9 ال يتوفر الصيدلة 10

 47.2 ال يتوفر الطب البشري  11

 45 ال يتوفر االقتصاد والعلوم السياسية 12

 41.8 ال يتوفر الطب البيطري  13

 40.6 ال يتوفر التقنية الطبية 14

 31.6 ال يتوفر الفنون واإلعالم 15

 30  ال يتوفر التربية / طرابلس 16

 15.8 ال يتوفر لفم واألسنانطب وجراحة ا 17

 ال يتوفر ال يتوفر القانون  18

 ال يتوفر ال يتوفر التربية / جنزور  19

 ال يتوفر ال يتوفر العلوم الشرعية/ بنات 20

 

 )%(: إجمالي معدل األداء ملجمل عدد املعايير.
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للعام  طرابلس ى جامعةأداء الجودة ألحسن ثالث كليات على مستو  نتائج تقييمالتالي يوضح  والشكل

 م.2018/ 2017الجامعي 
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تقويم جودة أداء الكليات التقييم الذاتي للكلية

تقييم مكتب الجودة وتقييم األداء

 
 القــوةاط ــنق 
  استبانة(  أداة التقييماهتمام عمداء الكليات بتحقيق جودة األداء وحرصهم على تطبيق كافة بنود(

 بمستوى عال.

  مؤشرات األداء الجيدمعايير و الكليات على بعض حيث تدربت  ،ألهدافهاالتقييم تحقيق استبانة، 

حول العملية التعليمية واألنشطة  الذاتي والتوثيق من خالل جمع األدلة والشواهد التقييمال عمأو 

 .املصاحبة األخرى 

  كليات الجامعة وكذلك خطة تطويرية سنوية.  لبعضوجود خطة استراتيجية 

  يمنسوببعض الكليات قامت بطباعة الخطة االستراتيجية للكلية والخطة التطويرية وتم توزيعها على 

 الكلية. 

  بصورة جيدة الدراسية واملقررات  األكاديمية بطباعة املخرجات املرجوة للبرامجقامت بعض الكليات

 . منسوبيهاوتوزيعها على 

 .قيام بعض الكليات بعمل مراجعات للخطة الدراسية 

  بعض برامجها األكاديمية قيام بعض الكليات بتجهيز 
ً
 مها لالعتماديلتقد بصورة جيدة استعدادا

 .األكاديمي

  تم كتابتها وتسليمها بصورة جيدة. بعض الكلياتتوصيف البرامج األكاديمية واملقررات الدراسية في 

  الكليات تطوير  في إيجابيثير أت ذو العلمييجعل البحث قد ا بإعداد خطة بحثية ممقيام بعض الكليات

 الجامعة واملجتمع.و 

1 
2 3 
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 امتالك مجالت علمية ُمحكمة، والكليات مثل مية هناك العديد من نقاط التميز للبرامج األكادي

  ومنظومة تسجيل إلكترونية ُمفعلة وغيرها.

  عضاء هيئة التدريس أتوزيع الطالب على االكاديمي، حيث يتم إلرشاد بتفعيل ابعض الكليات قيام

 لإلرشاد والتوجيه.
 

 التي حتتاج إىل التحس اط ـنقال 
 :ةيرى املكتب ضرورة التفات الكليات للنقاط التاليماذج والنعلى ما جاء في االستبانات  بناءً 

 ( غياب عالمات مرجعيةBenchmarking.واضحة ملعظم برامج الجامعة ) 

  ضرورة توصيف البرامج األكاديمية واملقررات الدراسية بجميع الكليات وفق نماذج املركز الوطني

أن نسبة التوصيف في الجامعة تصل إلى لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية )حيث 

 % فقط(.30

  .إرسال بعض الكليات كم كبير من املستندات غير املطلوبة 

  الكلياتعلى مستوى  وتقييم األداء الجودة ألقسام املطلوب واإلداري  املاليتقديم الدعم. 

  الكليات ملنسوبي التقييمعالن نتائج عملية إو  التقييمإشراك فريق من الكليات في عملية. 

 حتى تؤتى نتائجها.االكاديمي رشاد عملية اإل ضرورة االهتمام ب 

 حتى يسهل حفظ األدلة والشواهد وغيرها. تخصيص أماكن ثابتة للتوثيق بالكليات 

 .تخصيص مكتب يتولى إدارة العمليات واالجراءات املتعلقة بالبحث العلمي داخل الكليات 

  وأعمال الترجمة. العلمي البحث لدعم التالتسهيكافة و  ولوياتاأل  تحددوضع آليات   

 .تخصيص مكتب يتولى تنسيق برامج الكلية لخدمة املجتمع والبيئة 

 .ضرورة وضع آلية للتقييم الذاتي وفق معايير االعتماد الصادرة عن املركز بشكل مستمر 

  
ً
  تقويم الكليات لالستبانة ذاتيا

ً
عمل متجانس واضحة وفريق  ةليآمن خالل  يجب أن يكون موضوعيا

 وفق أدلة وشواهد.

 .وضع خطة تدريبية على مستوى الجامعة ولجميع الشرائح 

 
 الصعوبات التي توا ه عمل املكتب . 18
  الجامعة مع اإلجراءات املقترحة من املكتب بعض الوحدات اإلدارية واألكاديمية بضعف تجاوب

 لتحسين الجودة بالجامعة.

 غياب الحوافز املشجعة على تطبيق معايير الجودة.صة باملكتب مع عدم وجود ميزانية خا 

 .غياب اإلجراءات والوسائل الالزمة لتنفيذ استبيانات تقييم األداء وقياس رضا املستفيدين 

 .عدم وجود بنية تنظيمية مناسبة للجامعة 
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  (رؤيتها ورسالتها وأهدافها املستقبلية)ستراتيجية للجامعة اال خطة تحديث العدم. 

 لقوانين واللوائح الجامعية مع معايير الجودة.عدم موائمة ا 

 .شح البيانات واملعلومات اإلحصائية املتاحة عن الجامعة 

 .عدم إشراك مكتب الجودة وتقييم األداء في اجتماعات الجامعة 

 .غياب اإلجراءات الفاعلة للحد من مقاومة التغيير خاصة من بعض املسئولين في الجامعة 

 ؤهلة في مجال ضمان الجودة واالعتماد وخاصة في مجاالت التخطيط نقص املوارد البشرية امل

 اإلستراتيجي وإعداد تقارير الدراسة الذاتية والتجهيز لالعتماد.

  على املستوى الوطني كأطر األكاديمي نقص املقومات واملعايير األساسية لضمان الجودة واالعتماد

 املؤهالت واألرصدة الدراسية.

 

 املكتبتوصيات . 19
 .تجاوب إدارة الجامعة مع املقترحات والتوصيات واإلجراءات املقدمة من املكتب 

 بالجامعة تخصيص ميزانية مالية خاصة بمكتب الجودة وتقييم األداء. 

 .تزويد املكتب بالعناصر البشرية املؤهلة وتقنيات االتصاالت وأجهزة القراءة الضوئية لالستبيانات 

 جع على تطبيق معايير الجودة وتخصيص جوائز للتميز في التدريس تقديم حوافز مادية ومعنوية تش

 والبحث العلمي و األعمال اإلبداعية.

 .اإلسراع في إعداد بنية تنظيمية مناسبة للجامعة 

 .اإلسراع في إعداد خطة إستراتيجية للجامعة 

  نشر ثقافتها.إلزام املسئولين في الجامعة على ضرورة التجاوب مع مساعي املكتب لتحسين الجودة و 

 .دعم جهود املكتب في نشر ثقافة الجودة بالجامعة 

  توفير مقومات ضمان الجودة واالعتماد املتمثلة في املعايير ونماذج التقييم وأطر املؤهالت  وحساب

 ونقل األرصدة الدراسية من الجهات املعنية.

 
 املصادر. 20
  الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات تقرير واقع كليات جامعة طرابلس في ضوء معايير املركز

 .بجامعة طرابلسمكتب الجودة وتقييم األداء م، 2017التعليمية والتدريبية، أبريل 

  تقرير الوضع الراهن لجامعة طرابلس: تشخيص وتحليل استراتيجي لنقاط القوة والضعف والفرص

 س.بجامعة طرابلمكتب الجودة وتقييم األداء م، 2018والتحديات، يونيو 

  تقييم وتصنيف كليات جامعة طرابلس من حيث أداءها وفاعليتها في ضوء ممارسات الجودة، يوليو

 بجامعة طرابلس.مكتب الجودة وتقييم األداء م، 2018
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 م(.2018-2013) طرابلس  الخطة االستراتيجية لتطوير جامعة 

  
ُ
 (.م2016-2011لس )عدلة ملكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابالخطة االستراتيجية امل

  (.م2011-2009داء بجامعة طرابلس )تقرير مكتب الجودة وتقييم األ 

  م(.2012-2010) آراء الطالب والخريجين ببعض كليات الجامعة استطالعتقارير 

  بجامعة ، مكتب الجودة وتقييم األداء م2010تقرير نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

 .طرابلس

 بجامعة ، مكتب الجودة وتقييم األداء م2010لضعف والفرص والتهديدات تقرير نقاط القوة وا

 .طرابلس

  والطالب خالل املحاضرات وورش العمل والندوات التي نظمها مكتب الجودة  العلميةهيئة المالحظات

 .طرابلس وتقييم األداء بجامعة

 طرابلس بعض التقارير الواردة من كليات جامعة. 
 

 املالحق. 21
 املكتب مقترحات وتوصياتقائمة  –( 1ملحق )

 .م2018 سنة – مقترح بشأن التنظيم اإلداري ملكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة .1

 .م2018سنة  –مقترح بشأن إصدار قرار لتشكيل فريق للتدقيق الداخلي للجودة واالعتماد بالجامعة  .2

 سنة –الجامعية والعليا ج الدراسات مقترح بشأن قرار إلجراء التقييم الذاتي )الدراسة الذاتية( لبرام .3

 .م2018

الخطة  ملراجعة وتطويرمقترح بشأن إصدار قرار لتشكيل لجنة للتخطيط اإلستراتيجي بالجامعة  .4

 .م2018 سنة –اإلستراتيجية بالجامعة 

 م.2022-2018ستراتيجية ملكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة خالل الفترة من مقترح بالخطة اال  .5

 .م2018 سنة –األداء التدريس ي شأن معايير وإرشادات وإجراءات ضمان جودة مقترح ب .6

بتنمية مهارات التواصل الشفهي والتحريري لدى خريجي الجامعة  شأن ضرورة االهتماممقترحات ب .7

 .م2018سنة  – وطالب الدراسات العليا والعاملين بالجامعة

 .م2018سنة  – طرابلسبجامعة  الجودة بتنظيممقترح بشأن الوصف الوظيفي ومواصفات العاملين  .8

 . م2018سنة  –وتطويرها  بالجامعة األكاديميةالبرامج آلية استحداث مقترح بشأن  .9

 أنشطة املكتب ومشاركاته –( 2ملحق )

جامعة طرابلس  – بكلية الطب البشري " الدراسة الذاتية: مفاهيم وآليات التطبيقمحاضرة بعنوان " .1

 .د. محمد عبدالسالم القريوبواسطة م، 2018ديسمبر في 
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 – بكلية الطب البشري " مكونات العملية التعليمية ومكانة األهداف التعليمية فيهامحاضرة بعنوان " .2

 .د. محمد عبدالسالم القريوبواسطة ، م2018 ديسمبرجامعة طرابلس في 

تصنيف جامعة  بعنوان "املنتد  العلمي العاشر بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةمشاركة في " .3

د. محمد ، بواسطة م2018ديسمبر في جامعة طرابلس ، طرابلس : الطريق نحو االعتماد والتميز

 .عبدالسالم القريو

نوفمبر في  اململكة األردنية الهاشمية –عمان "، املؤتمر العاشر لضمان الجودة في التعليممشاركة في " .4

 .د. محمد عبدالسالم القريو، بواسطة م2018

الجودة واالعتماد بعنوان "، املؤتمر العلمي الثالث للبحوث الطبية بكلية الطب البشري في "مشاركة  .5

د. محمد ، بواسطة م2018نوفمبر في  جامعة طرابلس، في التعليم الجامعي: الطريق نحو التميز

 .عبدالسالم القريو

" واالعتمادلجودة ورشة العمل التدريبية إلعداد مدققين لضمان امشاركة في ورشة عمل بعنوان " .6

د. و  د. منصور إشميلةو  د. محمد عبدالسالم القريو. بواسطة م2018أكتوبر  ، فيبجامعة طرابلس

 .آمال عمار

جامعة طرابلس في  – بكلية الفنون واإلعالم" دور الطالب في تجويد التعليم الجامعيمحاضرة بعنوان " .7

 .د. محمد عبدالسالم القريوبواسطة مايو، 

مركز البحوث " بقاعة االجتماعات بقاعة الدراسة الذاتيةومفاهيم آليات "وان محاضرة بعن .8

 .د. محمد عبدالسالم القريو، بواسطة 2018سبتمبر ، في واالستشارات والتدريب بجامعة طرابلس

بكلية الزراعة بجامعة " املتطلبات األكاديمية للبرنامج األكاديمي واملقرر الدراس ي"محاضرة بعنوان  .9

د. ماريا  و د. بشير خليفة الزرزاح و د. محمد عبدالسالم القريو، بواسطة 2018أبريل في  ،طرابلس

 .كرستينا

بكلية الفنون واإلعالم " املتطلبات األكاديمية للبرنامج األكاديمي واملقرر الدراس ي"محاضرة بعنوان  .10

د. و  خليفة الزرزاح د. بشير و  د. محمد عبدالسالم القريو، بواسطة 2018مارس ، في بجامعة طرابلس

 .ماريا كرستينا

بكلية التربية البدنية " املتطلبات األكاديمية للبرنامج األكاديمي واملقرر الدراس ي"محاضرة بعنوان  .11

د. بشير  و د. محمد عبدالسالم القريو، بواسطة 2018فبراير ، في وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس

 .خليفة الزرزاح

بكلية التقنية الطبية " األكاديمية للبرنامج األكاديمي واملقرر الدراس ياملتطلبات "محاضرة بعنوان  .12

د. و  د. بشير خليفة الزرزاحو  د. محمد عبدالسالم القريو، بواسطة 2018يناير ، في بجامعة طرابلس

 .ماريا كرستينا

طة بواس م2018في خريف  كلية الطب البشري في  للتعريف بمتطلبات االعتماد األكاديميمحاضرات  .13

 .د. محمد عبدالسالم القريو
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 -ي " بمسرح كلية الطب البيطر "بناء نظام لضمان الجودة بمؤسسات التعليم العاليمحاضرة بعنوان   .14

 .د. محمد عبدالسالم القريو، بواسطة 2018جامعة طرابلس، 

 

 .التي صدرت بناء على اقتراحات من املكتب والتعميمات القرارات –( 3ملحق )

مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة ملدير م بشأن اإلذن 2018( لسنة 08عة رقم )قرار مجلس الجام .1

 طرابلس بحضور اجتماعات مجلس الجامعة.

على املؤهالت العلمية وكشوفات م بشأن مهام التصديق 2018( لسنة 09قرار مجلس الجامعة رقم ) .2

 الدرجات املمنوحة من جامعة طرابلس.

سمية منسق للجودة وتقييم األداء بكافة الوحدات األكاديمية تعميم من رئيس الجامعة بشأن ت .3

 .م2018سنة  –واإلدارية بالجامعة

 

  .إصدارات املكتب –( 4ملحق )

 النماذج ●

 (.101 - 05 - 01)نموذج رقم الجامعية نموذج تقييم العناصر األساسية للجودة في الكليات  .1

 .(101 - 05 - 02)نموذج رقم  نموذج معلومات القسم العلمي .2

 .(101 - 05 - 03)نموذج رقم لقسم/ كلية/ جامعة نموذج رؤية ورسالة وأهداف  .3

 .(101 - 05 - 04)نموذج رقم  املتطلبات األكاديمية للبرنامج األكاديمي .4

 .(101 - 05 - 05نموذج قائمة املقررات الدراسية للبرنامج الدراس ي )نموذج رقم  .5

 .(101 - 05 - 06ذج رقم )نمو  املتطلبات األكاديمية للمقرر الدراس ي .6

 .(101 - 05 - 07نموذج مطابقة النسب املئوية ألعضاء هيئة التدريس واملعيدين والفنيين )نموذج رقم  .7

 .(101 - 05 - 08)نموذج رقم بالجامعة ممارسات الجودة فى أداء الوحدات اإلدارية تقييم نموذج  .8

 القاعات الدراسية –ت املباني واملرافق نموذج تقييم مدى استيفاء معايير مالءمة مساحات وتجهيزا .9

 .(101 - 05 - 09)نموذج رقم 

 املعامل واملختبرات –نموذج تقييم مدى استيفاء معايير مالءمة مساحات وتجهيزات املباني واملرافق  .10

 .(101 - 05 - 10)نموذج رقم 

)نموذج املكتبات  –نموذج تقييم مدى استيفاء معايير مالءمة مساحات وتجهيزات املباني واملرافق  .11

 .(101 - 05 - 11رقم 

دورات املياه  –نموذج تقييم مدى استيفاء معايير مالءمة مساحات وتجهيزات املباني واملرافق  .12

 .(101 - 05 - 12)نموذج رقم 

 .(101 - 05 - 13)نموذج رقم للجامعة  استراتيجيتحليل نموذج  .13

 .(101 - 05 - 14)نموذج رقم ابلس ات اعتماد البرامج األكاديمية بجامعة طر طلبتمنموذج  .14
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 .(101 - 05 - 15)نموذج رقم األكاديمي لبرنامج لتقرير السنوي نموذج ال .15

 .(101 - 05 - 16)نموذج رقم الدراس ي  التقرير السنوي للمقرر نموذج  .16

 .(101 - 05 - 17)نموذج رقم الدراسية  نموذج الوصف املصغر للمقررات .17

 .(101 - 05 - 18)نموذج رقم  الذاتيةالدراسة  لعملية تقــريـرنموذج  .18

 .(101 - 05 - 19)نموذج رقم نموذج حصر البرامج األكاديمية بجامعة طرابلس  .19

 .(101 - 05 - 20)نموذج رقم نموذج إحصائي لنتائج املقررات الدراسية  .20

 .(101 - 05 - 21)نموذج رقم  نموذج إعداد سنوي عن كلية .21

 

 االستبانات ●

 (.101 - 05 - 101) االستراتيجي على مستوى القسم/ الكلية/ الجامعةتحليل ة خاصة بالاستبان .1

 (.101 - 05 - 102العليا بالجامعة )أداء القيادات  تقييماستبيان  .2

 (.101 - 05 - 103) استبيان تقييم أداء رؤساء األقسام العلمية بكليات الجامعة .3

 (.101 - 05 - 104)الهيئة التدريسية من قبل رؤساء األقسام أداء استبيان تقييم  .4

 (.101 - 05 - 105تقييم أداء الهيئة التدريسية من قبل طالب السنة النهائية/ حديثي التخرج )استبيان  .5

 (.101 - 05 - 106استبيان تقييم جودة البرامج التعليمية الجامعية من قبل الهيئة التدريسية ) .6

 (.101 - 05 - 107النهائية/ حديثي التخرج )استبيان تقييم جودة البرامج التعليمية من قبل طالب السنة  .7

 (.101 - 05 - 108استبيان تقييم جودة املقررات الدراسية من قبل طالب السنة النهائية/ حديثي التخرج ) .8

 (.101 - 05 - 109دراسة ظاهرة عزوف الطالب عن حضور املحاضرات الدراسية )استبيان  .9

 (.101 - 05 - 110ج الدراسات العليا بالجامعة )تقييم جودة املقررات الدراسية ببراماستبيان  .10

 (.101 - 05 - 111تقييم جودة البحوث العلمية ببرامج الدراسات العليا بالجامعة )استبيان  .11

 (.101 - 05 - 112جودة أداء عمل موظف )تقييم  استبيان .12

 (.101 - 05 - 113) برنامج تدريبي جودةتقييم  استبيان .13

 (.101 - 05 - 114مل عن جودة أداء عمل خريجي جامعة طرابلس )استبيان قياس رضا جهات الع .14

 (.101 - 05 - 115استبيان قياس الرضا الوظيفي للقيادات اإلدارية واإلداريين ) .15

 (.101 - 05 - 116) اإللكترونيطرابلس تقييم موقع جامعة  استبانة .16

 (.101 - 05 - 117استبيان خاص بدور جامعة طرابلس في خدمة املجتمع والبيئة ) .17

 
 

 ... انتهى التقرير 


