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 شكر وتقدير 
 

اجلودة وتقييم األداء باجلامعة ملكتب أتقدم بأمسى آيات الشكر والتقدير للموظفني التابعني 

 بعض املواد الواردة يف هذا التقرير.يف إعداد مساهمتهم على 

السيد رئيس جامعة طرابلس  رأسهم اجلامعة وعلى والشكر كذلك موصول لكافة منسوبي

  للشؤون العلمية الدكتور اجلامعة ، والسيد وكيلنبيل صربي النطاح األستاذ الدكتور

 على تعاونهما امُلستمر والذي كان له بالغ األثر يف إجناح هذا العمل. ساملربوك رمضان فار

 

 

 

 د. حممد عبد السالم القريو                                                           

 مدير مكتب اجلودة وتقييم األداء باجلامعة                                            
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 مقـدمــــة .1

 من مكتب
ً
 تإحدى األدوا تصنيفالعملية  أنبطرابلس جامعة ب وتقييم األداءالجودة  إدراكا

 و  بمختلف صوره في التعليم الجامعي،األداء وتطوير جودة يفيدة لقياا  امل
ً
نشر على  همن حرصا

ل وحدات جامعة طرابلس وتأسيس نظام جودة داخ ،ثقافة الجودة واالعتماد األكاديميميفهوم و 

 – للرقي بجودة التعليم الجامعي ومخرجاته قام املكتب ،)املراكز واإلدارات واملكاتب( اإلدارية

جودة ال في ضوء ممارساتوحدات جامعة طرابلس اإلدارية أداء وفاعلية بتقييم  –وألول مرة 

 2018 لسنة
ً
 داخليا

ً
ضمان  معاييراإلدارية على أسس ومرجعية  لوحداتهام، وإصدار تصنييفا

د الصادرة عن املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية اواالعتمالجودة 

  .والتدريبية
 
د اواالعتمالجودة ضمان  طبق فيه معاييروحتى يتم التقييم وفق مقيا  موحد ت

يتم في ضوئه احتساب من صيفر إلى أربعة نقاط بتصميم مقيا  مدرج  املكتب األكاديمي قام

 درجات التقييم، 

يعرض هذا التقرير وضع كليات الجامعة خالل مدة التقييم فقط، وال يؤخذ في الحسبان أي 

 في الكليات بعد عملية التقييم، حيث يوثق جميع االستنتاجات 
ً
تغيرات قد تحدث الحقا

ملالحظات التي توصل إليها فريق عمل املكتب بناًء على الوثائق واألدلة املادية امللموسة املقدمة وا

من إدارات الكليات، إضافة إلى املعلومات التي توفرت ليفريق عمل املكتب أثناء عملية التقييم، 

قييم، وقد قام واللقاءات املختليفة التي تمت بين فريق عمل املكتب وإدارة الكلية أثناء فترة الت

املكتب باتخاذ جميع املساعي من أجل الوصول إلى اليفهم الشامل لخصوصية الكليات الجامعية، 

 ورساالتهم، وأهدافهم، والسياسات املوضوعة لتحقيق تلك األهداف.  

 وصف عملية التقييم وإجراءاتها )منهجية التقييم( .2
 الخطوات التالية:تمثلت عملية تقييم وحدات جامعة طرابلس اإلدارية في 

 ( جامعة اإلداريةالتقويم ممارسات الجودة في أداء وحدات  نموذجتوزيع أداة التقييم )– 

)املراكز على مدراء الوحدات اإلدارية  الشكل املقنن ذات – كتباملقبل والتي تم إعداده من 

لب من كل منهم اإلجابة  املستهدفةواإلدارات واملكاتب( 
 
ات معايير على مؤشر بالجامعة، وط

واألنشطة  ات اإلداريةاملعلومات حول العملياستقاء هدف جمع البيانات و هذا النموذج ب

 .املصاحبة األخرى 

 لتوثيق  –إن استدعت الحاجة  –ا وزياراته ومعلومات الوحدة اإلداريةلتأكد من بيانات ا

املقدمة من الوحدة  جميع االستنتاجات واملالحظات بناًء على الوثائق واألدلة املادية امللموسة

 اإلدارية.
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  للوحدةعلى إعطاء عالمة واحدة كلية للوحدات اإلدارية  جامعة طرابلسيقوم تصنيف 

 اإلدارية 
ً
( 1وتميزها في أبعاد: ) املشاركة الوحدةتعكس قدرة  رئيسة معايير ربعةأل  وفقا

( 4)، والتوثيق( املعلومات 3)التنظيم اإلداري، ( التخطيط و 2)، اإلستراتيجيالتخطيط 

 .ضمان الجودة والتحسين املستمر

  بشكل عام  الوحدة اإلداريةتقييم فاعلية بعد معالجة قاعدة بيانات ومعلومات الوحدة يتم

من خالل استخراج/ أو حساب النسبة املئوية )%( املستحقة ألداء مؤشرات املعايير 

 للتالي:
ً
 )التقييم الكمي( والتي تمت وفقا

)مجموع درجات املؤشرات املخصصة لكل  كل معيار لكل وحدة إداريةسبة أداء حساب ن ●

 على عدد املؤشرات(.
ً
 معيار مقسوما

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

 على عدد املعايير(.
ً
 املعايير مقسوما

%( فما فوق من إجمالي النقاط  70الحصول على نسبة ) الوحدة اإلداريةيجب على  ●

 %( في أي من معايير التقييم. 65ملجمل املعايير، وأكثر من أو يساوي )

 

 للوحدات اإلدارية اجلامعةخطوات عملية تصنيف  .3

 تتمثل عملية تصنيف الوحدات اإلدارية بالجامعة في اآلتي:

 :بعد حساب النسبة املئوية يتم تحديد مستوى تصنيف الوحدة، وهذه املستويات هي 

 % فما فوق من إجمالي النقاط ملجمل املعايير.85على نسبة  الحصول : املستوى الذهبي ●

% من إجمالي النقاط ملجمل 85% إلى أقل من نسبة 60نسبة  على: الحصول املستوى اليفض ي ●

 املعايير.

 ملجمل املعايير.% من إجمالي النقاط 60 أقل من : الحصول على نسبةاملستوى البرنزي  ●

  جامعة طرابلس للوحدات اإلدارية  عملية التقييم يتم إصدار تصنيفاالنتهاء من بعد

الوحدة ة الكلية التي تدل على مدى تحقيق النتيج بحسب )املراكز واإلدارات واملكاتب(

 240 من –في ذلك املؤشر  نسبة ألفضل إنجاز –مؤشر أداء  (24ألربعة وعشرين ) اإلدارية

 
ً
 .ملنهجية التصنيف الشاملدرجة وفقا

  لسنة وحدات جامعة طرابلس اإلدارية تقرير ميفصل يوضح ممارسات الجودة في أداءتقديم 

 طرابلس.م على مجلس جامعة 2018
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  ،تتم املصادقة على نتائج تصنيف جامعة طرابلس للوحدات اإلدارية من قبل رئاسة الجامعة

 لقرارها.
ً
 وتحدد آلية نشر التقرير وفقا

  حول أداء وفاعلية الوحدة في ضوء ميفصل بتقرير املشاركة اإلدارية  الوحداتتزويد يتم

ام والتيفصيلي مقارنة باملتوسط العام العاإلدارية الوحدة ترتيب يبين  كما ممارسات الجودة،

 لكل معيار ومؤشر.

  املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية تقرير إلى نسخ من الإرسال

 وزارة التعليم الليبية لالطالع.إلى والتدريبية و 

 النتائج العامة لعمليتي تقييم وتصنيف وحدات اجلامعة اإلدارية .4
)املراكز وحدات جامعة طرابلس اإلدارية لداء الجودة التقييم الكمي أل نتائج الجدول التالي يوضح 

مكتب الجودة وتقييم األداء من وجهة نظر من حيث أداءها وفاعليتها واإلدارات واملكاتب( 

 املعتمدةمعايير لوعلى أسس نتائج التقييم الكمي لفي ضوء ممارسات الجودة  بجامعة طرابلس

البيانات واملعلومات التي وردت من خالل وذلك  بالجامعة وحدة إداريةعليها كل  تالتي تحصل

 املستوى  ما بيناإلدارية  جامعة طرابلسوحدات جل في األداء وقد جاء مستوى جودة  .للمكتب

 بذل الكثير من الجهود من أجل التطوير و منها مما يستلزم ، والثاني األول 
 
 ستمر.التحسين امل

 الوحدة اإلدارية ت
 التقييم الذاتي

 ملستوى جودة األداء

 كتباملتقييم 

 ملستوى جودة األداء

مستوى 

 التصنيف

 اليفض ي  2.62 مركز البحوث واالستشارات والتدريب 1

 اليفض ي  2.58 مركز املعلومات والتوثيق 2

    مركز اللغات 3

 اليفض ي  2.7 إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس 4

 اليفض ي  2.56 إدارة النشاط العام 5

 اليفض ي  2.55 إدارة الدراسات العليا والتدريب 6

 البرنزي   1.1 إدارة املكتبات واملطبوعات 7

 اليفض ي  2.63 مكتب التخطيط واملتابعة 8

 اليفض ي  2.5 مكتب تنمية املوارد الذاتية 9

 اليفض ي  2.43 مكتب التعاون الدولي 10

 البرنزي   1.52 مسجل عام الجامعة 11

 (  ) الرد بالخصوص حتى تاريخ اصدار هذا التقرير.املكتب لم يتلق 
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)مراكز وإدارات ومكاتب(  داريةوحدات الجامعة اإل  مستويات تصنيفاآلتي يوضح  الشكلو 

% من وحدات 73 ظهرت النتائج أن نسبةأ. املكتب تقييمعلى  بناءً  م2018 لعام املستهدفة

% فقط من الوحدات اإلدارية في 27 و نسبةاملستوى اليفض ي،  جاءت فيالجامعة اإلدارية 

، اإلدارية في املستوى الذهبيطرابلس لم تظهر أي من وحدات جامعة في حين املستوى البرنزي، 

املستمر على وضع اآلليات والخطط للرفع من مستوى جودة ضرورة العمل  وفى ذلك داللة على

 .أدائها وفاعليتها

 
 القــوةاط ــنق 

اهتمام مدراء الوحدات اإلدارية بالجامعة بعملية التقييم وحرصهم على استييفاء  ●

ذلك  أوقد بد، بمستوى عال)استبانة(  أداة التقييمبنود  ةتطبيق كافمتطلباته وحرصهم 

 .همبوضوح من املناقشات واالستيفسارات الكثيرة من قبل

 على:الجامعة ومكاتب  تحقيق استبانة التقييم ألهدافها حيث تدربت مراكز وإدارات ●

  للتقييممؤشرات األداء الجيد بالنسبة. 

 الذاتي ألعمالها التقييم. 

  امللموسة والوثائقألدلة البيانات واملعلومات لالتوثيق من خالل جمع. 

 :اآلتية باملؤشراتاملراكز واإلدارات واملكاتب  اماهتم ●

 ووجود خطة ، الجامعة تباومكات كز وإدار امر بعض وجود خطة استراتيجية ب

 البحوث واالستشارات والتدريب. بمركزتنيفيذية ببعضها كما هو الحال 

  أرسلت الردالتي مراكز وإدارات ومكاتب الجامعة يتوفر رؤية ورسالة وأهداف. 

0%

73%

27%

م    مستويات تصنيف لوحدات جامعة طرابلس اإلدارية لعام 

املستوى الدهبي

املستوى اليفض ي

املستوى البرنزي 
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   الجامعة.ورسالة تها ضوء رؤي أعمالها في بعض مراكز وإدارات ومكاتب الجامعةتمار 

 عتمد  .ببعض مراكز وإدارات ومكاتب الجامعة يتوفر هيكل تنظيمي م 

  على املوقع  لكترونيةإ صيفحات لذى بعض مراكز وإدارات ومكاتب الجامعةيتوفر

 أدلة تعرييفية.كذلك و  ،ميفعلة اإللكتروني

  تقارير سنوية لبعض مراكز وإدارات ومكاتب الجامعةيوجد. 

 التي حتتاج إىل التحسنينقاط ال 
 إستراتيجية لكل مركز وإدارة ومكتب بالجامعة عدم وجود خطة. 

  لكل مراكز وإدارات ومكاتب الجامعةعدم وجود خطط تنيفيذية. 

  فراد.لأل ال يتوفر تحليل وظييفي لألقسام وتوصيف وظييفي 

 الصالحيات. ال يوجد نظام محدد ومكتوب لتيفويض 

 د.عدم وجود آلية لقيا  رضا املستيفي 

  راكز وإدارات ومكاتب الجامعةمعدم وجود آلية ملتابعة أنشطة. 

 أولويات التحسني 
 النحو التالي: يمكن ترتيب اولويات التحسين على

  طوكذلك خطلكل مراكز وإدارات ومكاتب الجامعة، استراتيجية بناء خطط ضرورة 

في ضوء الخطة االستراتيجية لجامعة طرابلس )حيث أن نسبة بناء الخطط  تطويرية سنوية

 % فقط(.39.5االستراتيجية بوحدات الجامعة اإلدارية تصل إلى 

  مراكز وإدارات بوظييفي لألفراد  توصيفوصف و توفير تحليل وظييفي لألقسام و ضرورة

 .جامعة طرابلس ومكاتب

  وتحديد االختصاصات  الصالحيات توفير نظام محدد ومكتوب لتيفويضالعمل على

 .واملسؤوليات

  نتائجها واالستيفادة منها في تحسين األداء. وفير آلية لقيا  رضا املستيفيد وتحليلتالعمل على 

 مراكز وإدارات ومكاتب الجامعةالتي تقوم بها نشطة األآلية ملتابعة  إيجاد. 

 وإدارات ومكاتب الجامعة، مراكزضبط الجودة في  اعتبار استبانة التقويم هذه من وسائل 

 .التنيفيذية الجامعةوالحرص على متابعة نقاط الضعف بها من خالل دمجها في خطة 

 

... انتهى التقرير
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 املالحق .5
 .جامعة اإلداريةالتقويم ممارسات الجودة في أداء وحدات  نموذج – (1) ملحق

 
 ......................................................................... مركز / إدارة/ مكتب

 ......................................................................... مدير املركز / اإلدارة/ املكتب

 ......................................................................... الجامعيالعام 

 ......................................................................... التوقيع والختم

 
 

تحديد لغرض  4إلى  0تتم عملية التقييم الكمي ألداء مؤشرات املعايير على مقيا  من مالحظة: 

 وفق اآلتي:  األداءجودة مستوى 

 
 الجودة. لتحسين وخطط منتظمة، دورية وتقارير األداء جودة لقيا  ال تطبق املمارسات وال توجد مؤشرات 0

  املمارسات تطبق 1
ً
 .منخيفضة تطبيق وبجودة أحيانا

  املمارسات تطبق 2
ً
 .مرضية ليست التطبيق وجودة غالبا

  املمارسات تطبق 3
ً
 .التطبيق فاعلية على أدلة وتتوفر مرضية التطبيق وجودة غالبا

 منتظمة، دورية تقارير وتوجد األداء جودة لقيا  مؤشرات وضع وتم ًمستمر بشكل املمارسات تطبق 4

 .الجودة لتحسين وخطط

 
 

 والوثائقاألدلة  مستوى األداء املمارسات 

 املطلوبة
 ت

 التخطيط االستراتيجي .1

 املعيارهذا املؤشرات التي تحقق 
0 1 2 3 4 

       الجامعة. استراتيجية مع عتمدة، تتماش ىاستراتيجية م   خطة توجد 1

       .غايات واضحة وأهداف محددة قابلة للقيا  تتضمن الخطة 2

       .ومعلنة معتمدةهداف األ قيم و الرسالة و الو  رؤيةال 3

       .رسالتها وأهدافها في التخطيط ألنشطتها وعملياتها اإلدارةتستخدم  4

       اإلدارة. ورسالة رؤية ضوء في أعمالهم املوظيفين يمار  5

 – النشاط –الهدف ) للخطة األساسية البنود التنيفيذية الخطة في يراعى 6

 أسلوب املتابعة( – الزمنية اليفترة –  التنيفيذ مسؤول

   
 

  

       الذاتي )الدراسة الذاتية(. التقويم نتائج التنيفيذية الخطة تعكس 7

8  
 
ف نتائج عمليات التقييم ت

ّ
       التطوير والتحسين املستمر. يفالذاتي وظ



 

 

 ت
 التخطيط والتنظيم اإلداري  .2

 املعيارهذا املؤشرات التي تحقق 
 األدلة والشواهد 4 3 2 1 0

عتمد تنظيمي هيكل يتوفر 1        .م 

       التنظيمي. الهيكل ألقسام وظييفي توصيف يتوفر 2

       لألفراد. املختليفة الوظييفية للمهام وصف يتوفر 3

عتمدة مكتوبة داخلية الئحة توجد 4        باإلدارة. العمل لتسيير وم 

       .واملسؤوليات باإلدارة الصالحيات لتيفويض محدد نظام يوجد 5

       العاملين. مهارات لتنمية برامج يوجد 6

 ت
 املعلومات والتوثيق .3

 املعيارهذا املؤشرات التي تحقق 
 األدلة والشواهد 4 3 2 1 0

       أنشطة اإلدارة. لتوثيق نظام يتوفر 1

يفعل. إلكتروني موقع يوجد 2        م 

       لإلدارة. تعرييفي دليل يوجد 3

حدث الدليل 4        دورية. بصيفة التعرييفي ي 

 ت
 ضمان الجودة والتحسين املستمر .4

 املعيارهذا املؤشرات التي تحقق 
 األدلة والشواهد 4 3 2 1 0

       اإلدارة. أنشطة ملتابعة وواضحة محددة آلية يوجد 1

       اإلدارة. خدمات من املستيفيدين آراء استطالع يتم 2

       املستيفيدين. رأى استطالعات نتائج تحليل من اإلدارة تستيفيد 3

عد 4
 
  اإلدارة ت

ً
       دورية. تقاريرا

       اإلدارة. في العمل أداء )الدراسة الذاتية( على الذاتي التقويم نتائج تنعكس 5

مشابهة  إدارات في املطبقة األداء بمؤشرات اإلدارة تسترشد 6

(Benchmarking.) 

      

 

 

 ما هي األنشطة التي تتميز بها اإلدارة عن اإلدارات املناظرة املستوى على الوطني؟ ●
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 وتسعى اإلدارة لعالج نقاط الضعف بها؟ ●
ً
 ما هي معايير االعتماد املؤسس ي التي يتم تقييم اإلدارة في ضوئها ذاتيا

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 االستبانة هلم تدرج في هذبالخصوص  ى خر أمالحظات  ●
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 على 
ً
  تعاونكمحسن شكرا

ً
 سلفا



 

 

 لكل املعايير. اإلداريةطرابلس  جامعة وحداتومجمل أداء  التقييمملعايير نتائج التقييم الكمي  - (2)ملحق 

 الوحدة اإلدارية ت

 أداء معيار (%نسبة )
معدل األداء  % إجمالي

 ملجمل عدد املعايير

مستوى 

 الجودة
التخطيط 

 اإلستراتيجي

التخطيط 

 والتنظيم اإلداري 

املعلومات 

 والتوثيق

ضمان الجودة 

 والتحسين املستمر 

 2.62 65.42 54.17 70 62.5 75 مركز البحوث واالستشارات والتدريب 1

 2.58 61.41 55 68.75 75 46.88 مركز املعلومات والتوثيق 2

       مركز اللغات 3

 1.1 27.1 37.5 18.75 8.33 43.75 إدارة املكتبات واملطبوعات 4

 2.7 65.63 55 70 62.5 75 إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس 5

 2.55 63.60 50 70 75 59.38 إدارة الدراسات العليا والتدريب 6

 2.56 64.10 55 70 62.5 68.75 إدارة النشاط العام 7

 2.43 60.63 55 37.5 75 75 مكتب التعاون الدولي 8

 2.63 65.63 55 70 62.5 75 مكتب التخطيط واملتابعة 9

 2.5 62.45 55 62.5 66.67 65.63 مكتب تنمية املوارد الذاتية 10

 1.52 37.73 20.8 50 20.8 59.3 مسجل عام الجامعة 11

       املجموع

 

 م.2018لسنة  اإلداريةالجامعة وردت مباشرة من وحدات  واملعلومات البياناتجميع : املصدر

  (   )ولم يتلق الرد بالخصوص حتى تاريخ اصدار هذا التقرير.ال يتوفر 
ً
 وإلكترونيا

ً
 : تعني ان املكتب تواصل مع الوحدة املعينة عدة مرات ورقيا

 

 



 

 

ستهدفة وحدات ال عناحصائية عامة  –( 3) ملحق
ُ
 .م2018لعام  جامعة طرابلسباإلدارية امل

 الوحدة اإلدارية ت
العدد الكلي 

 للموظفين

 التقسيمات التنظيميةعدد  املؤهل العلمي للموظفين الجنس

 إناث ذكور 
 دبلوم

 أو أقل
 وحدة قسم مكتب إدارة دكتوراه ماجستير ليسانس بكالوريوس

 8 10 5 6 – 4 – 4 6 6 8 14 مركز البحوث واالستشارات والتدريب 1

 – 5 1 1 – 3 2 21 16 23 19 42 مركز املعلومات والتوثيق 2

             مركز اللغات 3

 5 7 4 1 1 1 8 7 42 20 39 59 إدارة املكتبات واملطبوعات 4

 – – 5 – 1 12 11 5 4 13 20 33 إدارة الدراسات العليا والتدريب 5

 – – 3 – – 1 6 7 13 14 13 27 شؤون أعضاء هيئة التدريس إدارة 6

 – 8 4 1 – 4 2 55 28 30 91 121 إدارة النشاط العام 7

 5 – – – 1 – 5 2 – 5 3 8 مكتب التعاون الدولي 8

 8 – – – – 4 – 20 30 11 43 54 مكتب التخطيط واملتابعة 9

 3 – 1 – – – 2 2 6 3 9 12 مكتب تنمية املوارد الذاتية 10

 2 4 – 1 1 1 1 13 31 20 27 47 مسجل عام الجامعة 11

 

 م.2018 لعام اإلداريةجميع البيانات وردت مباشرة من الوحدات : املصدر

  (– .ال توجد ) 

 (  ال تتوفر ).لم يتلق الرد بالخصوص حتى تاريخ اصدار هذا التقرير : 


