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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

 كان له بالغ األثر يف إجناح هذا العمل. امُلستمر والذي اعلى تعاونهم ساملربوك رمضان فار

 

 

 

 

امعة                                               لج  ا دإء ب 
م إلإ  ي  ي 

ق  ودة  وت  ب  إلج  ر مكي   مدي 
و                                            ري 

د إلسلإم إلق   د. محمد عب 
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 مقـدمــــة .1

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

 الدوليعلى املستوي  جامعتناتنافسية و  وفاعليةأداء  تحسينو ، واالهتمام باملنتج النهائي )الطالب(

الجودة  ممارسات بتقييم –وألول مرة  –طرابلس  جامعةب وتقييم األداءالجودة  قام مكتب

 لكليات جامعة طرابلس على 2018/ 2017للعام الجامعي  كلياتبال
 
 داخليا

 
م وإصدار تصنيفا

د الصادرة عن املركز الوطني لضمان جودة اواالعتمالجودة ضمان  معاييرومرجعية أسس 

العديد من الدراسات االستطالعية، ومن خالل إجراء ، واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية

وحتى يتم . واالستبانية واملقابالت الشخصية مع عينات من مختلف شرائح املجتمع الجامعي

 
 
 باملكتبفريق العمل  د قاماواالعتمالجودة ضمان  طبق فيه معاييرالتقييم وفق مقياس موحد ت

هذا اإلطار في  املكتبقد قام و التقييم، بتصميم مقياس مدرج يتم في ضوئه احتساب درجات 

 هي: التقييمبوضع عدد من اإلجراءات في عملية 

  م األداء بالجامعةيقبل مكتب الجودة وتقيتوزيع أداة تقييم )استبانة( ، والتي تم إعدادها من ،

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

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

املالحظات حول العملية وتوثيق جميع االستنتاجات و  واستطالع اآلراء، املعلوماتاستقاء و 

 . التعليمية واألنشطة املصاحبة األخرى 

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

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

والبيئة، خدمة املجتمع ( 7) ،البحث العلمي( 6) ،الشؤون الطالبية( 5، )خدمات الدعم التعليميةو 

  .ضمان الجودة والتحسين املستمر( 8)

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

رؤســـاء بعض ستعينين بعمــــداء الكليـــات و ، م  الجامعةب من أعضاء هيئة التدريسبالجامعة وثالثة 

 ( 41األقسام العلمية وبلغ عددهم )
 
 . عضوا

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

 للتالي:
 
 مؤشرات املعايير )التقييم الكمي( والتي تمت وفقا

 على  ●
 
حساب نسبة أداء كل معيار لكل كلية )مجموع درجات املؤشرات املخصصة لكل معيار مقسوما

 عدد املؤشرات(.

 حساب النسبة املئو  ●
 
ية )%( إلجمالي معدل األداء ملجمل املعايير )مجموع نسب أداء املعايير مقسوما

 .عايير(على عدد امل

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

 %( في أي من معايير التقييم.65يساوي )
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 ي الجامع للعام كليات جامعة طرابلس إصدار تقرير مفصل يوضح ممارسات الجودة في أداء

اعتماد املؤسسات التعليمية املركز الوطني لضمان جودة و وتم ارساله إلى  م،2018/ 2017

 زارة التعليم.و والتدريبية و 

 للتقييمالنتائج العامة  .2
للعام  طرابلس كليات على مستوى جامعةللأداء الجودة  تقييمنتائج الجدول التالي يوضح 

بالجامعة وعلى أساس نتائج  وتقييم األداءالجودة  مكتبمن وجهة نظر  م2018/ 2017الجامعي 

  .ملعايير االعتماد التي تحصلت عليها كل كلية من كليات الجامعةالتقييم الكمي 

 م
 التقييم الذاتي للكلية الكلية

 تقييم مكتب الجودة 

 وتقييم األداء )%(

 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 ال يتوفر اآلداب 9

 49.9 ال يتوفر الصيدلة 10

 47.2 ال يتوفر الطب البشري  11

 45 ال يتوفر االقتصاد والعلوم السياسية 12

 41.8 يتوفر ال 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 طب وجراحة الفم واألسنان 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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 طرابلس أداء الجودة ألحسن ثالث كليات على مستوى جامعة تقييمنتائج التالي يوضح  والشكل

 .م2018/ 2017للعام الجامعي 

 

 
 القــوةاط ــنق 
  أداة التقييمبنود  ةكافاهتمام عمداء الكليات بتحقيق جودة األداء وحرصهم على تطبيق 

 بمستوى عال.)استبانة( 

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

حول العملية  الذاتي والتوثيق من خالل جمع األدلة والشواهد التقييمعمال أو  ،الجيد

 .التعليمية واألنشطة املصاحبة األخرى 

  كليات الجامعة وكذلك خطة تطويرية سنوية.  لبعضوجود خطة استراتيجية 

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

 الكلية.  منسوبي

  الدراسية واملقررات  األكاديمية بطباعة املخرجات املرجوة للبرامجقامت بعض الكليات

 . منسوبيهاوزيعها على بصورة جيدة وت

 .قيام بعض الكليات بعمل مراجعات للخطة الدراسية 

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

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

 جيدة.

  في إيجابيثير أت ذو العلمييجعل البحث قد ا بحثية مم ةبإعداد خطقيام بعض الكليات 

 الجامعة واملجتمع.الكليات و تطوير 

  امتالك مجالت علمية والكليات مثل هناك العديد من نقاط التميز للبرامج األكاديمية

فعلة وغيرها. حكمة، ومنظومة تسجيل إلكترونية م    م 

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

 التدريس لإلرشاد والتوجيه.
 

 التي حتتاج إىل التحسنياط ـنقال 
 :ةير  املكتب  رورة التفات الكليات للنقاط التاليوالنماذج على ما جاء في االستبا ات  بناء  

 ( غياب عالمات مرجعيةBenchmarking واضحة ملعظم ).برامج الجامعة 

  املركز ضرورة توصيف البرامج األكاديمية واملقررات الدراسية بجميع الكليات وفق نماذج

)حيث أن نسبة التوصيف في  الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية

 % فقط(.30الجامعة تصل إلى 

  .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. بالكلياتتخصيص أماكن ثابتة للتوثيق 

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

  وأعمال الترجمة. العلمي البحث لدعم التسهيالتكافة و  ولوياتاأل  تحددوضع آليات   

 بيئة.تخصيص مكتب يتولى تنسيق برامج الكلية لخدمة املجتمع وال 

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

  
 
  تقويم الكليات لالستبانة ذاتيا

 
واضحة وفريق عمل  ةليآمن خالل  يجب أن يكون موضوعيا

 متجانس وفق أدلة وشواهد.

 .وضع خطة تدريبية على مستوى الجامعة ولجميع الشرائح 

ا تهى التقرير...                                                                        
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 اجلامعية كلياتال يف للجودة األساسية العناصر تقييماستبانة  – (1) ملحق
 

 
 
 معلومات عامة –أوال

 كلية: .......................................................
 ------------------------------------------- العنوان اإللكتروني

 ------------------------------------------- كلية/ رقم قرار التأسيستأسيس التاريخ 

 ------------------------------------------- اسم عميد الكلية

 ------------------------------------------- عميدالرقم هاتف 

 ------------------------------------------- الكلية لعميد ةالعلميوالدرجة املؤهل 

 ------------------------------------------- للعميدإللكتروني البريد ا

 ------------------------------------------- ( لعميد الكليةمتعاون الصفة )قار / 

 ------------------------------------------- لشؤون العلمية للكلية ااسم وكيل 

 ------------------------------------------- لوكيل الكلية ةالعلميوالدرجة املؤهل 

 ------------------------------------------- البريد اإللكتروني لوكيل الكلية

 ------------------------------------------- ( لوكيل الكليةمتعاون الصفة )قار / 

 ------------------------------------------- اسم مدير مكتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 ------------------------------------------- ملدير املكتبالبريد اإللكتروني 

 ------------------------------------------- ملدير املكتب (متعاون الصفة )قار / 

 ------------------------------------------- اسم مدير مكتب الدراسات العليا بالكلية

 ------------------------------------------- ملدير املكتبالبريد اإللكتروني 

 ------------------------------------------- ملدير املكتب (متعاون الصفة )قار / 

 ------------------------------------------- اسم مدير مكتب الدراسة واالمتحانات )البرامج التعليمية(

 ------------------------------------------- ملدير املكتبالبريد اإللكتروني 

 ------------------------------------------- ملدير املكتب (متعاون الصفة )قار / 

 ------------------------------------------- رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية 

 ------------------------------------------- ملدير املكتبالبريد اإللكتروني 

 ------------------------------------------- ملدير املكتب (متعاون الصفة )قار / 

 ------------------------------------------- عدد األقسام العلمية

 ------------------------------------------- عدد الشعب التخصصية

 ------دكتوراه  ------ماجستير  ------ليسانس  ------بكالوريوس  ------دبلوم  األكاديميةبرامج العدد 

 ------املتعاونين  ------القارين  عدد أعضاء هيئة التدريس

 ------إناث  ------: ذكور دكتوراه،         ------إناث  ------:  ذكور ماجستير القارينعدد أعضاء هيئة التدريس 

 ------إناث  ------: ذكور دكتوراه،          ------إناث  ------:  ذكور ماجستير املتعاونينعدد أعضاء هيئة التدريس 

 ---أستاذ  ---أستاذ مشارك  ---تاذ مساعد أس ---محاضر  ---محاضر مساعد  القارينعدد أعضاء هيئة التدريس 

 ---أستاذ  ---أستاذ مشارك  ---أستاذ مساعد  ---محاضر  ---محاضر مساعد  املتعاونينعدد أعضاء هيئة التدريس 

 ------------------------------------------- عدد املعيدين

 ------------املختبرات/ املعامل/ الورش  ،          فني-----------اإلداريين  عدد موظفي الكلية

 ------------------------------------------- م2018-2017عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 



 

 

 ------------------------------------------- م2018-2017عدد طالب املاجستير للعام الجامعي 

 ------------------------------------------- م2018-2017عي عدد طالب الدكتوراه للعام الجام

 ------------------------------------------- م2017-2016للعام الجامعي الكلية عدد الطلبة الخريجين من 

 

 
 
 معايير التقييم -ثا يا

 / شواهد/ أدلةمالحظات التخطيط والتـــنــظــيم اإلداري  .1 ت

علنة)معتمدة الرؤية والرسالة واألهداف للكلية  1   )   ( غير موجود )   ( موجود (.وم 

عتمدللكلية  2   )   ( غير موجود )   ( موجود .هيكل تنظيمي م 

عتمدللكلية  3   )   ( غير موجود )   ( موجود .توصيف وظيفي م 

  )   ( غير موجود )   ( موجود .سجالت البريد )الصادر والوارد( 4

  )   ( غير موجود )   ( موجود .للكليةوتنفيذية خطة إستراتيجية  5

  )   ( غير موجود )   ( موجود بديلة لالستجابة إلى املتغيرات.خطة  6

عتمد 7   )   ( غير موجود )   ( موجود .دليل إجراءات إدارية م 

  )   ( غير موجود )   ( موجود .الئحة داخلية للكلية )جامعية و دراسات عليا( 8

  )   ( غير موجود )   ( موجود .آلية لتعيين وتقييم املوظفينللكلية  9

  )   ( غير موجود )   ( موجود .برامج تنمية مهنية للموظفينللكلية  10

  )   ( غير موجود )   ( موجود .الكليةومعلومات وحدة تتولى حفظ وتوثيق بيانات  11

  )   ( غير موجود )   ( موجود .الكلية مدخالت وعمليات ومخرجاتقاعدة بيانات إلكترونية عن  12

  )   ( غير موجود )   ( موجود .تصور للميزانية السنوية للكلية 13

  )   ( غير موجود )   ( موجود واألنشطة املصاحبة األخرى. ميزانية ملتطلبات العملية التعليمية 14

  )   ( غير موجود )   ( موجود .هد ماليةع   15

 / شواهد/ أدلةمالحظات الــبــر ــامــج الــتــعـلـيـمي .2 

  )   ( غير موجود )   ( موجود .الدراسية باألقسام العلميةواملقررات منسقي البرامج  16

  )   ( غير موجود )   ( موجود .العلمية هاقساملكلية وألجان للمناهج با 17

  الطالب أعداد مع األساتذة عدد يتناسب 18
 
  )   ( غير موجود )   ( موجود املركز الوطني. ملعايير طبقا

فعل 19   )   ( غير موجود )   ( موجود . إرشاد أكاديمي م 

  )   ( غير موجود )   ( موجود .، بما يتناسب والقدرة االستيعابيةالطالبواضحة لقبول وآليات خطط  20

  )   ( غير موجود )   ( موجود منسوبيها. لكل وواضحة للكلية محددة مرجعية عالمة برنامج 21

  )   ( غير موجود )   ( موجود األكاديمية واملقررات الدراسية.حول البرامج ات آراء وتقارير استطالع 22

املركز الوطني لضمان  نماذج وفق املرحلة الجامعية برامج جميع توصيف 23

 والتدريبية.جودة واعتماد املؤسسات التعليمية 
  )   ( غير موجود )   ( موجود

  )   ( غير موجود )   ( موجود املركز الوطني. نماذج وفق املرحلة الجامعية مقررات جميع توصيف 24

  )   ( غير موجود )   ( موجود املركز الوطني. نماذج وفق الدراسات العليا برامج جميع توصيف 25

  )   ( غير موجود )   ( موجود املركز الوطني. نماذج وفق العلياالدراسات  مقررات جميع توصيف 26

  )   ( غير موجود )   ( موجود األكاديمية.تطوير البرامج ط وآليات لخط 27

 / شواهد/ أدلةمالحظات والكوادر املسا دة هــيــئــة الــتــدريــس .3 ت

  )   ( موجودغير  )   ( موجود .آلية تعيين وتقييم عضو هيئة التدريس 28

  )   ( غير موجود )   ( موجود . موذج كشف هيئة التدريس باملرحلة الجامعية والدراسات العليا 29

  )   ( غير موجود )   ( موجود .عدد كاف من هيئة التدريس والكوادر املسا دة 30

  )   ( غير موجود )   ( موجود .الطالب إلى األستاذ(نسبة الكثافة الطالبية ) 31



 

 

  )   ( غير موجود )   ( موجود .امللف األكاديمي لعضو هيئة التدريس 32

  )   ( غير موجود )   ( موجود .برامج التنمية املهنية )املهارات التدريسية وغيرها( 33

 / شواهد/ أدلةمالحظات                                                                     الــدعم الــتــعــلــيــمــيــة                                                                        خــدمــاتاملرافق و  .4 ت

  )   ( غير موجود )   ( موجود .مكتبة 34

  )   ( غير موجود )   ( موجود .كتب ودوريات حديثة 35

  )   ( غير موجود )   ( موجود .حواسيب، شبكة اتصاالت، شبكة معلومات 36

  )   ( غير موجود )   ( موجود .إلدارة األزمات واملخاطرط خط 37

  )   ( غير موجود )   ( موجود .(مطفئات حرائق ،مخارج للطوارئ إجراءات األمن والسالمة ) 38

جهزة 39
ُ
  )   ( غير موجود )   ( موجود .املخازن امل

جهزة 40
ُ
  )   ( غير موجود )   ( موجود .املختبرات، املعامل، الورش امل

  )   ( غير موجود )   ( موجود .صفحة إلكترو ية للكلية وأقسامها العلمية وتحدث بصفة دورية 41

  )   ( غير موجود )   ( موجود .لوحات إرشادية 42

  )   ( غير موجود )   ( موجود .مواقف للسيارات 43

  )   ( غير موجود )   ( موجود .مالعب ريا ية، مقاهي، وغيرها 44

  )   ( غير موجود )   ( موجود التعليمية. برامج صيا ة وتحديث للمرافق 45

  (   ) غير موجود )   ( موجود .بالنواحي الصحية والسالمة العامة االهتمامبرامج  46

  )   ( غير موجود )   ( موجود .الخاصة االحتياجاتتسهيالت لذوي  47

 / شواهد/ أدلةمالحظات الــشــؤون الــطــالبــيــة .5 ت

  )   ( غير موجود )   ( موجود .منظومة الدراسة واالمتحا ات 48

  )   ( غير موجود )   ( موجود .مطوية الدراسة واالمتحا ات 49

  )   ( غير موجود )   ( موجود ، الطالب وغيرها.الكليةدليل  50

  )   ( غير موجود )   ( موجود .مكتب للخريجين والنشاط الطالبي 51

  )   ( غير موجود )   ( موجود .أدلة إرشادية للطالب 52

  (   ) غير موجود )   ( موجود .برامج تنمية املهارات )التواصلية، الفكرية، الل وية، غيرها( 53

الدراسية واملقررات حول البرامج ب استطالع رأي الطال وتقارير استبا ات  54

 .من الكلية واملؤهالت املمنوحة
  )   ( غير موجود )   ( موجود

 / شواهد/ أدلةمالحظات الــبحــث الــعــلــمــي .6 ت
  )   ( غير موجود )   ( موجود مكتب خاص يتولى إدارة العمليات واالجراءات املتعلقة بالبحث العلمي. 55

  )   ( غير موجود )   ( موجود  وأعمال الترجمة. العلمي البحث لدعم التسهيالتو  ولوياتاأل  تحددآليات  56

  )   ( غير موجود )   ( موجود مجلة علمية محكمة. 57

  )   ( موجود غير )   ( موجود ميثاق أخالقي يضمن التقيد بأدبيات وأخالقيات البحث العلمي. 58

 مجال في العلمية البحوث إلجراء تحفز الباحثين من منتسبيها آليات 59

 . تائجها ونشر تخصصهم
  )   ( غير موجود )   ( موجود

  )   ( غير موجود )   ( موجود العملية التعليمية.و  العلمي البحث بينآليات تعكس مد  االتساق  60

  )   ( غير موجود )   ( موجود وموثقة.ُمعلنة  خطة بحثية بالكلية 61

  )   ( غير موجود )   ( موجود ُمعلنة وموثقة ومنشورةوجود خطط بحثية باألقسام العلمية  62

  )   ( غير موجود )   ( موجود .البحثي التدريس هيئة أعضاء أداء وإ تاج تقييمللكلية  وابط ل   63

  )   ( غير موجود )   ( موجود . التدريس هيئةبحاث وأنشطة أعضاء أ لدعم وشفافة عادلة آليات للكلية 64

 ُمعلنة وموثقة. اتفاقيات تعاون  65

 
  )   ( غير موجود )   ( موجود



 

 

 / شواهد/ أدلةمالحظات والبيئة الــمــجــتــمــع خدمة .7 ت

  )   ( موجودغير  )   ( موجود مكتب خاص يتولى تنسيق برامجها لخدمة املجتمع والبيئة. 66

  )   ( غير موجود )   ( موجود للتعرف على مشاكل املجتمع املحلي والبيئة املحيطة.  للكلية آلية 67

68  
ُ
 تقر  الكلية عد  ت

 
 يرا

 
 التي املجتمعية الخدمات تفاصيل يتضمن سنويا

 .بها شاركت
  )   ( غير موجود )   ( موجود

من خدمات  في ما تقدمهرأي املجتمع للكلية آلية الستطالع ومعرفة  69

  .مجتمعية وبيئية لالستفادة منها في تطوير عملياتها
  )   ( غير موجود )   ( موجود

للكلية آليات للتعامل مع النفايات ومخلفات املختبرات واملعامل والورش  70

 للمحافظة على سالمة البيئة.
  )   ( غير موجود )   ( موجود

للكلية آلية للمساهمة في نشر املعرفة وثقافة االهتمام بالبيئة داخل  71

 املجتمع.
  )   ( غير موجود )   ( موجود

للكلية آلية تسهم من خاللها مع مؤسسات املجتمع األخر  في تنفيذ  72

 املشاريع التنموية االقتصادية واالجتماعية.
  )   ( غير موجود )   ( موجود

للكلية آلية للتواصل مع املنظمات واملؤسسات واالتحادات والروابط  73

 العلمية املختلفة بالداخل والخارج من أجل دعم املجتمع. 
  )   ( غير موجود )   ( موجود

للكلية آلية لنشر املعلومات حول تجاربها وممارساتها الجيدة، واملشاركة  74

 الفاعلة مع املؤسسات املناظرة.
  )   ( غير موجود ( )   موجود

 / شواهد/ أدلةمالحظات والتحسين املستمرالجودة  مان  .8 ت

 واملعرفة بالكفاءة تمتعت ادرو ك ضمت و مانها لجودةل خاص للكلية قسم 75

  مان جودة التعليم العالي. مجال في والخبرة
  )   ( غير موجود )   ( موجود

 بقسم العاملين لجميعواضحة  للجودة، ومهام هيكل تنظيمي ُمعتمد 76

 الجودة وتقييم األداء بالكلية ومعلنة لجميع منسوبيها.
  )   ( غير موجود )   ( موجود

  )   ( غير موجود )   ( موجود .باألقسام العلمية وتقييم االداء منسقي الجودة 77

 بقسم الجودة وتقييم األداء واللجان الفرعية بروح العمل طاقم يعمل 78

 .الجودة لتحسين الفريق
  )   ( غير موجود )   ( موجود

  )   ( غير موجود )   ( موجود للكلية آلية تمكن مشاركة إدارة الجودة في صناعة القرار.  79

  قسم الجودة الكلية تدعم 80
 
  و وتقييم األداء ماليا

 
 أداء من يتمكن حتى إداريا

 بفاعلية. عملة
  )   ( غير موجود )   ( موجود

لقسم الجودة وتقييم األداء بالكلية آلية لتحسين وتطوير العملية  81

 التعليمية.
  )   ( غير موجود )   ( موجود

واالعتماد االكاديمي لقسم الجودة  نشر ثقافة الجودةأنشطة واضحة ل 82

 ...(.  – دوات  –ورش عمل  –وتقييم األداء ملنسوبي الكلية )مطبوعات 
  (  )  غير موجود )   ( موجود

تضمن  –للكلية آليات  في أثناء جمع البيا ات ألغراض  مان الجودة  83

 .العالقة أصحاب آراءاألخذ ب
  )   ( غير موجود )   ( موجود

للكلية آليات تضمن إحالة التقارير واالحصائيات الخاصة بالعملية  84

 من الكلية إلى مكتب الجودة وتقييم األداء 
 
 بالجامعة.التعليمية سنويا

  )   ( غير موجود )   ( موجود

لقسم الجودة وتقييم األداء بالكلية آليات واضحة لقياس مستو  ر ا  85

 الطلبة والعاملين بها.   
  )   ( غير موجود )   ( موجود

هيئة التدريس والطالب واملوظفين أعضاء  / استبا ات استطالع أراء ماذج 86

 األنشطة املصاحبة األخر  و  سير العملية التعليميةحول 
  )   ( غير موجود )   ( موجود

  )   ( غير موجود )   ( موجود للكلية آلية و ماذج معتمدة لعملية تقييم أداء منتسبيها ونشرها.  87



 

 

صلحة إلبداء آراههم ومقترحاتهم امل أصحاب من خاللها دعو ت للكلية آلية 88

 ل رض التطوير والتحسين املستمر.
  )   ( غير موجود (   ) موجود

للكلية آلية لالستفادة من  تائج عملية تقييم أداء منتسبيها، وآراء أصحاب  89

 املصلحة.
  )   ( غير موجود )   ( موجود

  ومراجعتها التنفيذية هاخطط تطبيق على تعمل الكلية 90
 
  )   ( غير موجود )   ( موجود . دوريا

  )   ( غير موجود )   ( موجود . للعاملين املنهي التطوير احتياجات تحديدللكلية آلية ل 91

  )   ( غير موجود )   ( موجود ُمعلنة وموثقة آليات للتعامل مع التظلمات والشكاو   92

  )   ( غير موجود )   ( موجود واثيق أخالقية ملنسوبي الكلية.م 93

  )   ( غير موجود )   ( موجود بالكلية. الجودة أعمال لتوثيق جيد  ظام 94

آلية وإجراءات للتقييم الذاتي بالكلية لقسم الجودة وتقييم األداء  95

 )الدراسة الذاتية( وفق معايير االعتماد الصادرة عن املركز بشكل مستمر.
  )   ( غير موجود )   ( موجود

  )   ( موجودغير  )   ( موجود للكلية تقرير عن عملية التقييم الذاتي )الدراسة الذاتية( 96

  )   ( غير موجود )   ( موجود للكلية خطط للتطوير والتحسين املستمر فى  وء  تائج التقييم الذاتي. 97

للتطوير والتحسين املستمر فى  وء  تائج التقييم  مفعلة خطة يوجد 98

 للكلية. السنوي  التقرير – السابق الذاتي للعام
  )   ( غير موجود )   ( موجود

 

 
 االعتماد

 

 ................: ..........................................................رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية

 ................................................................................................................: ...............املوافق

 .............................................................................................................: .................التوقيع
 

 

 ..................................................................................: .....................................عميد الكلية

 ................................................................................................................: ...............املوافق

 .................................................................................................: .................التوقيع والختم
 
 



 

 

 .لكل املعايري الكلياتملعايري االعتماد وجممل أداء نتائج التقييم الكمي والنوعي  - (2)ملحق 

التخطيط  اسم الكلية ت

 والتنظيم اإلداري 

البر امج 

 التعليمي

التدريس  هيئة

 والكوادر املسا دة

املرافق وخدمات 

 الدعم التعليمية

الشؤون 

 الطالبية

البحث 

 العلمي

خدمة املجتمع 

 والبيئة

 مان الجودة 

 والتحسين املستمر
 اجملموع

 %58.4 %66.6 %75 %*25 *%57.1 *%50 *%50 %90 *%53.3 العلوم 1

 %53.2 *%33.3 *%25 %*25 *%57.1 %78.5 %83.3 %70 *%53.3 الهندسة 2

 %61.1 *%33.3 %75 %*50 %71.4 *%42.8 %83.3 %80 *%53.3 الزراعة 3

 %47.2 *%33.3 *%25 *%50 *%28.5 *%57.1 *%50 %60 %73.3 الطب البشري  4

 %41.8 *%16.6 *%25 *%25 %71.4 *%42.8 *%50 *%50 *%53.3 الطب البيطري  5

 %49.9 %*8.3 *%25 %*0 %71.4 %71.4 %66.6 %90 %66.6 الصيدلة 6

 %81.5 %87.5 *%75 %*50 %85.7 %71.4 %100 %90 %92.3 التربية البد ية وعلوم الريا ة 7

 %45 *%41.6 *%25 *%25 %71.4 *%50 *%50 *%50 *%46.6 االقتصاد والعلوم السياسية 8

 %31.6 *%33.3 *%25 *%0 *%42.8 *%21.4 *%50 *%40 *%40 عالمالفنون واإل  9

 %40.6 *%41.6 *%25 *%0 *%57.1 *%21.4 *%33.3 %80 %66.6 التقنية الطبية 10

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر القا ون  11

 %15.8 %*25 %*0 %*0 %*0 %*14.3 %*50 %*10 %*26.7 طب وجراحة الفم واألسنان 12

*%40 *%33.3 التربية / طرابلس 13  50%* 21.4%* 28.5%* 25%* 25%* 16.6%*  30% 

 %69.5 *%12.5 *%50 *%25 %100 %78.5 %100 %90 %100 الل ات 14

 %50 *%58.3 *%25 *%25 %71.4 *%57.1 *%50 *%60 *%53.3 كلية اآلداب 15

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر متوفرغير  غير متوفر غير متوفر غير متوفر التربية / جنزور  16

 %65.8 %83.3 % 75 %*50 %85.7 *%35.7 *%66.6 *%50 %80 التمري  17

 %57.3 *%50 *%50 *%25 %85.7 *%35.7 *%50 %80 %82.8 تقنية املعلومات 18

 %60.6 *%33.3 % 75  %*50 %71.4 %78.5 %80 %70 *%26.6 التربية / القصر 19

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر بنات -العلوم الشرعية  20

 %*55.6 *%39.7 *%41.2 %*26.5 *%62.2 *%48.7 *%62.5 *%64.7 *%58.9 20اجملموع=  

                        ".واقع كليات جامعة طرابلس في  وء معايير املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبيةم، "2018أبريل تقرير مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس،  :املصدر

 املجاالت. % بشكل عام لكل70غير مستوفي أقل من % في أي مجال من املجاالت.                65*غير مستوفي أقل من 


