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شكر وتقدير

أتقدم بأمسى آيات الشكر ووافر التقدير إىل كل من ساهم يف إجناز هذا العمل العلمي
وأخص بالشكر املهندسة /حنان علي طيشور املوظفة التابعة للمكتب على اجلُهود اليت
بذلتها يف إعداد هذا التقرير من حيث جتميع املعلومات والبيانات واإلحصائيات ذات
الصلة .والشكر موصول كذلك لألخت /وصال عبداحلميد العربي املوظفة التابعة للمكتب
على مساهمتها يف إعداد بعض املواد الواردة يف هذا التقرير.
والشكر واالحرتام والتقدير للدكتور ضوء خليفة الرتهوني ،كلية اآلداب ،والدكتور
بشري شعبان الزرزاح ،كلية الرتبية  -جنزور ،والدكتور بشري حسين زغوان ،كلية
العلوم ،على إثرائهم هلذا العمل.
والشكر كذلك موصول لكافة العاملني جبامعة طرابلس على تعاونهم املُستمر والذي كان له
بالغ األثر يف اإلجابة على تساؤالت هذا البحث وحتقيق أهدافه.
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واقع كليات جامعة طرابلس في ضوء معاييراملركزالوطني

مكتب الجودة وتقييم األداء

 .1املقدمة
يأتي هذا العمل العلمي كخطوة أولى وسيعقبه العديد من األعمال والبرامج واألنشطة
ً
العلمية األخرى ،استنادا لحدى صفات الجودة وهي أنها عملية مستمرة ،حيث يسعى لتحديد
مدى استيفاء كليات جامعة طرابلس ملعايير ضمان الجودة واالعتماد الصادرة عن املركز
الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية وهي :كلية العلوم ،والهندسة،
والزراعة ،والطب البشري ،والطب البيطري ،والصيدلة ،والتربية البدنية وعلوم الرياضة،
واالقتصاد والعلوم السياسية ،والفنون واألعالم ،والتقنية الطبية ،والقانون ،والتربية/
طرابلس ،واللغات ،واآلداب ،والتربية /جنزور ،والتمريض ،وتقنية املعلومات ،والتربية /قصر
بن غشير ،وطب وجراحة الفم واألسنان ،والشريعة والقانون.
ً
ً
ً
ابتداء
ويـحوي هـذا الـتقريـر وصفا شامال لخطوات وإجراءات البحث الذي ثم إنجازه
ً
من تحديد عنوان البحث وصياغة مشكلته وتساؤالته ،ومرورا بأهدافه ومنهجه وحدوده
ً
ً
وانتهاء بعرض نتائج وتوصيات البحث ،وأخيرا تم إدالة هذا التقرير بثالث مالحق :امللحق األول
خاص باستعراض تقارير ُمفصلة عن كل كلية من كليات جامعة طرابلس بغرض وصول
املكتب إلى فهم شامل لخصوصية الكليات ،أما امللحق الثاني فإنه اختص باستبانة معلومات
الكلية ،بينما اختص امللحق األخير باستبانة التحليل االستراتيجي للجامعة.
وحيث بات شأن الجودة وضمانها في املؤسسات التعليمية من املسائل التي تحظى
ً
ً
باهتمام الدول عموما واملجتمعات األكاديمية على وجه التحديد ،ونظرا ألهمية أن تتكون لذى
أفراد املجتمع ثقة عالية عن مستوى جودة البرامج والخدمات التي تقدمها املؤسسات
ً
التعليمية ،كان لزاما على هذه املؤسسات أن تتبع من الجراءات ،وتتبنى من السياقات ما من
شأنه الظفر بثقة املجتمع ،وذلك من خالل تحقيق الجودة التعليمية وضمانها .وبذلك كان ال
منودحة من اعتماد إطار مرجعي يتم من خالل مؤشراته قياس مدى تمكن املؤسسة من
االستجابة الستحقاقات ضمان الجودة لينال أبناء الوطن ما يستحقون من خدمات تعليمية
ً ً
ً
مجودة تكسبهم املعارف واملهارات الضرورية والالزمة لينالوا بها وضعا تنافسيا قويا في عالم
احتدم فيه الصراع على الصدارة ،وضاق فيه الفضاء على أولئك الذين يسعون على الدوام
إلى التجويد والتطوير ،لذا فإن هذا العمل يسعى إلى الجابة على التساؤل الرئيس التالي:
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ما الوضع الراهن لكليات جامعة طرابلس في ضوء املعايير الصادرة عن املركز الوطني لضمان
جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية؟
وكان الهدف العام لهذا البحث هو تحسين وتطوير كليات جامعة طرابلس ،في حين
كان الهدف الخاص لهذا البحث هو التعرف على الوضع الراهن لكليات جامعة طرابلس في
ضوء املعايير التي تبناها البحث.
ومن أجل اإلجابة على تساؤل هذا البحث وتحقيق هدفه مرت إجراءات البحث
بالخطوات األتية:
اخلطوة األوىل:
تضمنت هذه الخطوة تحديد منهج البحث ،ومجتمع البحث ،وعينة البحث ،حيث كان منهج
البحث هو املنهج الوصفي ،أما مجتمع البحث فيشمل:
 جميع عمداء كليات جامعة طرابلس.
 جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 جميع طالب الجامعة.
 جميع املوففين بالجامعة.
أما عينة البحث فقد كانت عينة عشوائية ،حيث تم استطالع أراء الطالب ،وأعضاء هيئة
التدريس ،واملوففين ،أما بخصوص عمداء الكليات فقد تم توزيع استبانة تقييم الكلية عليهم
ً
جميعا.
اخلطوة الثانية:
وتتمثل هذ الخطوة في تحديد حدود البحث التي كانت كالتالي:
 الحد الزمني :الذي انحصر في الفترة من2017 /10/15 :م إلى 2018/03/01م.
 الحد البشري :والذي اشتمل على جميع عمداء كليات جامعة طرابلس ،بالضافة إلى
عينة من طالب وأعضاء هيئة التدريس ،واملوففين بجامعة طرابلس.
 الحد املوضوعي :الذي انحصر في معايير ضمان الجودة واالعتماد الصادرة عن املركز
الوطني.
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اخلطوة الثالثة:
والتي تم فيها تحديد أداتي البحث وهما:
 .1استبانة معلومات الكلية ،ذات الشكل املقنن والخاصة بعمداء كليات جامعة طرابلس،
والتي تم إعدادها من قبل مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة ،والتي تحدد الجابات
ُ
املحتملة لكل مؤشر بشكل ثنائي هما( :يوجد ) و (ال يوجد) ،مع العلم بانه تم استبعاد
احتمال (تحت االنجاز) حيث اتضح من خالل تحليل استبانات سابقة أن معظم
املستجيبين قد اختاروا هذا االحتمال ،وعلى الرغم من مرور وقت ليس بالقليل إال أنه لم
ً
يتم إنجاز تلك األعمال .واحتوت هذه االستبانة على ثمانية مجاالت تتضمن  70مؤشرا،
وهذه املجاالت هي )1( :التخطيط والتنظيم الداري )2( ،البرنامج التعليمي )3( ،هيئة
التدريس والكوادر املساندة )4( ،املرافق وخدمات الدعم التعليمية )5( ،الشؤون
الطالبية )6( ،البحث العلمي )7( ،خدمة املجتمع والبيئة املحيطة )8( ،مجال ضمان
الجودة والتحسين املستمر.
ُ
ومن أجل تدعيم استجابات أفراد مجتمع الدراسة املتمثل في عمداء الكليات تم تصفح
العديد من الصفحات اإللكترونية للكليات على موقع جامعة طرابلس اإللكتروني ،وهذا
من باب الحرص على أن يكون هذا التقرير قد تم إعداده انطالقا من بيانات ومعلومات
دقيقة وصادقة.
ُ
 .2استبانة التحليل االستراتيجي للجامعة ،ذات الشكل املقنن ،والتي تحدد االجابات املحتملة
ً
لكل مؤشر بشكل خماس ي وفقا ملقياس ليكرت ( ،)Likert Scaleالذي يحوي على خمس
ً
مستويات هي ( )1موافق تماما )2( ،موافق )3( ،ال ينطبق )4( ،غير موافق )5( ،غير موافق
ً
تماما ،وتتمثل االستبانة في عدة أبعادُ )1( :بعد خاص بالطالبُ )2( ،بعد خاص بعضو هيئة
التدريسُ )3( ،بعد خاص باملوفف ،وتم توزيع االستبانة بشكل إلكتروني باالستفادة من موقع
ُ
الجامعة اللكتروني ،وطلب من كل طالب وعضو هيئة تدريس وموفف الجابة على مؤشرات
ً
هذه االستبانة وفقا للبعد الخاص بكل شريحة من هذه الشرائح.
اخلطوة الرابعة:
تمت هذه الخطوة على مرحلتين كالتالي:
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 .1توزيع استبانة معلومات الكلية على عمداء كليات جامعة طرابلس مع مطلع شهر أكتوبر
لسنة 2017م ،والتي تحتوي على ثالث مكونات هي :املكون األول تتمثل في ورقة الغالف،
واملكون الثاني معلومات عامة عن الكلية ،وقد تمثل املكون الثالث في ثمانية مجاالت
حددها املركز الوطني.
والجدول ( )1يوضح البيانات الخاصة باملكون الثاني من هذه االستبانة ،أما الجدول ()2
فيوضح البيانات الخاصة باملكون الثالث من هذه االستبانة.
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ُ
جدول ( )1يوضح البيانات الخاصة باملكون الثاني من استبانة معلومات كليات جامعة طرابلس املستهدفة.
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

أعضاء هيئة التدريس
أنواع البرامج
عدد
عدد
سنة
%
التأسيس األقسام الشعب الجامعية ماجستير دكتوراه متعاون قار
13
29
9
5
16
5
3
8
2
1
5







1
1
1




1
8






12

العلوم
الهندسة
الزراعة
الطب البشري
الطب البيطري
الصيدلة
التربية البدنية وعلوم الرياضة
االقتصاد والعلوم السياسية
الفنون واإلعالم
التقنية الطبية
القانون
طب وجراحة الفم واألسنان
التربية  /طرابلس
اللغات
اآلداب
التربية  /جنزور
التمريض
تقنية املعلومات
التربية  /قصربن غشير
الشريعة والقانون

1957
1961
1966
1973
1975
1975
1979
1981
1985
1986
1986
1987
1988
1986
1997
2005
2007
2007
2009
2016

10
13
11
17
10
7
3
8
5
5

5
11
7
12
8
5
6
12
2

5
33
13


_
10

20


9


6






14
33
11
1
1
1
3
8
20
5
1
1
11
7
12
8
5
6
8
2



3
9






اجملموع= 20

-

157

96

158

108

19
93
2
16
2
1
12
93
21
50
35
8
39
18
31
26
6
15
17
16

355
446
267
105
108
99
146
264
122
90
154
122
161
205
467
146
17
33
201
8

%5.1
%17.3
%0.7
%13.2
%1.8
%1
%7.6
%26.1
%14.7
%35.7
%18.5
%6.2
%19.5
%8.1
%6.2
%15.1
%26.1
%31.3
%7.8
%66.7

الكثافة الطالبية
%
األساتذة الطالب
374
539
269
121
110
100
158
357
143
140
189
130
200
223
498
172
23
48
218
24

1827
9345
1332
8982
300
1632
1214
10118
1832
1856

3500
3294
3200
2256
2906
693
1800
2052


%4.9
%17.3
%5
%74.2
%2.7
%16.3
%7.7
%28.3
%12.8
%13.3

%26.9
%16.5
%14.3
%4.5
%16.9
%30.1
%37.5
%9.4


عدد
عدد
عدد
املعيدين الفنيين املوظفين
79
180
38
593
26
24
8
67
35
62
35
131
69
91
35
37
33
11
110


1682 %14.41 58139 4036 %12.9 3516 520

املصدر :ثم إعداده من واقع البحث – إحصائيات إدارة الدراسات العليا والتدريب – إحصائيات إدارة أعضاء هيئة التدريس – إحصائيات مسجل عام الجامعة.
( )ال يوجد )( ،ال يتوفر
5

93
170
77
75
42
66
9

1
49

61
3
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3
1


169
285
188
225
88
135
48
87
54
148

220
61
36
49
41
22
32
35
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يتضح من الجدول السابق أن هناك ثالث كليات لم ُيجب عمدائها على مؤشرات
االستبانة على الرغم من اللحاح الشديد عليهم من قبل مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة،
واالتصال بهم بوسائل متنوعة وألكثر من مرة .وكذلك تبين أن مستوى سنوات تأسيس كليات
جامعة طرابلس قد توزعت على عدة عقود وخالل قرنين من الزمن ،حيث تم في القرن العشرين
وبالتحديد في العقد الخامس تأسيس كلية العلوم ،أما في العقد السادس فقد تم تأسيس كلية
الهندسة والزراعة ،في حين تم تأسيس كلية الطب البشري ،وكلية الطب البيطري ،وكلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة في العقد السابع ،أما الكليات التي تم تأسيسها في العقد الثامن فهي كلية
االقتصاد والعلوم السياسية ،وكلية الفنون والعالم ،وكلية التربية طرابلس ،وفي العقد األخير من
القرن العشرين تم تأسيس كلية اآلداب ،أما في القرن الحالي فقد تم تأسيس عدة كليات هي كلية
التمريض ،وكلية تقنية املعلومات.
أما على مستوى عدد األقسام والبرامج الدراسية فقد اتضح أنه ال توجد عالقة بين عدد
األقسام وعدد البرامج التعليمية في بعض الكليات الجامعية ،مثل :كلية العلوم ،وكلية الطب
البشري ،والطب البيطري ،وكلية التمريض ،بينما توجد في كليات أخرى ،مثل :كلية الزراعة،
واآلداب.
ً
ً
كما يتضح أن عدد البرامج التعليمية بالكليات الجامعية يتراوح ما بين برنامجا تعليميا

ً
واحدا كما هو الحال في كلية الطب البيطري والطب البشري والصيدلة إلى  33برنامج تعليمي كما

هو الحال في كلية الهندسة .أما من حيث نسبة أعضاء هيئة التدريس املتعاونين إلى القارين فقد
ُ
كانت أعلى نسبة ( )%35.7في كلية التقنية الطبية ،وهذه النسبة تفوق النسبة املحددة من قبل
املركز الوطني ،وهي كحد أعلى ال تزيد عن ( ،)%10وأدنى نسبة كانت ( )%1في كلية الصيدلة.
ً
وأخيرا ،على مستوى عدد الطالب ،والكثافة الطالبية ( %األستاذ إلى الطالب) ،وعدد
املعيدين ،واملوففين كانت الكليات التي بها أكثر عدد من الطالب هي كليتي االقتصاد والعلوم
السياسية ،وكلية الهندسة ( )10118و( )9345طالب على التوالي ،في حين كانت الكلية التي بها
أكثر عدد من املعيدين هي كلية الطب البشري ( )593معيد ،وكانت الكلية التي بها أكثر عدد من
املوففين هي كلية الهندسة ( )285موفف .أما بخصوص الكثافة الطالبية على مستوى الكليات
التطبيقية فقد سجلت أعلى نسبة في كلية الطب البشري حيث كانت ( ،)%74.2وهذه النسبة
7
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ُ
تفوق النسبة املحددة من قبل املركز الوطني ،وهي ( )%20في الكليات التطبيقية ،أما بخصوص
الكثافة الطالبية على مستوى الكليات النسانية فقد سجلت أعلى نسبة في كلية التربية  -جنزور،
ُ
حيث كانت ( ،)%16.9وهذه النسبة تكون نسبة مثالية مقارنة مع النسبة املحددة من قبل املركز
الوطني ،وهي ( )%30في الكليات النسانية.
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ُ
جدول ( )2يوضح البيانات واملعلومات الخاصة باملكون الثالث من استبانة معلومات كليات جامعة طرابلس املستهدفة.
ضمان الجودة
والتحسين املستمر

ت

اسم الكلية

التخطيط
والتنظيم اإلداري

البرنامج
التعليمي

هيئة التدريس
والكوادراملساندة

املرافق وخدمات
الدعم التعليمية

الشؤون
الطالبية

البحث
العلمي

اجملموع

1

العلوم

*%53.3

%90

*%50

*%50

*%57.1

*%25

%75

%66.6

%58.4

2

الهندسة

*%53.3

%70

%83.3

%78.5

*%57.1

*%25

*%25

*%33.3

%53.2

3

الزراعة

*%53.3

%80

%83.3

*%42.8

%71.4

*%50

%75

*%33.3

%61.1

4

الطب البشري

%73.3

%60

*%50

*%57.1

*%28.5

*%50

*%25

*%33.3

%47.2

5

الطب البيطري

*%53.3

*%50

*%50

*%42.8

%71.4

6
7
8

الصيدلة
التربية البدنية وعلوم الرياضة
االقتصاد والعلوم السياسية
الفنون واإلعالم

%66.6
%92.3
*%46.6

%90
%90
*%50

%66.6
%100
*%50

%71.4
%71.4
*%50

%71.4
%85.7
%71.4

*%25
*%0

*%25

*%16.6

%41.8

*%50
*%25

*%25
*%75
*%25

*%8.3
%87.5
*%41.6

%49.9
%81.5
%45

*%40

*%40

*%50

*%21.4

*%42.8

*%0

*%25

*%33.3

%31.6

10

التقنية الطبية
القانون

%66.6

%80

*%33.3

*%21.4

*%57.1

غير متوفر

12

طب وجراحة الفم واألسنان

*%14.3

*%0

غير متوفر
*%0

غير متوفر

*%26.7

غير متوفر
*%10

غير متوفر
*%50

غير متوفر

غير متوفر
*%0

*%0
غير متوفر

*%25

*%41.6

%40.6
غير متوفر

*%25

%15.8

13

التربية  /طرابلس

*%33.3

*%40

*%50

*%21.4

*%28.5

*%25

*%25

*%16.6

%30

14

اللغات

%100

%90

%100

%78.5

%100

*%25

*%50

*%12.5

%69.5

15
16
17
18

كلية اآلداب
التربية  /جنزور
التمريض
تقنية املعلومات

*%53.3
غير متوفر
%80
%82.8

*%60
غير متوفر
*%50
%80

*%50
غير متوفر
*%66.6
*%50

*%57.1
غير متوفر
*%35.7
*%35.7

%71.4
غير متوفر
%85.7
%85.7

%57.3

19
20

التربية  /القصر
الشريعة والقانون

*%26.6
غير متوفر

%70
غير متوفر

%80
غير متوفر

%78.5
غير متوفر

%71.4
غير متوفر

*%25
غير متوفر
*%50
*%25
*%50

*%25
غير متوفر
% 75
*%50

*%58.3
غير متوفر
%83.3
*%50

%50
غير متوفر
%65.8

غير متوفر

% 75
غير متوفر

*%33.3
غير متوفر

%60.6
غير متوفر

اجملموع= 20

*%58.9

*%64.7

*%62.5

*%48.7

*%62.2

*%26.5

*%41.2

*%39.7

*%55.6

9
11

املصدر :ثم إعداده من واقع البحث.

خدمة املجتمع
والبيئة

غير مستوفي أقل من  %70بشكل عام لكل املجاالت.

*غير مستوفي أقل من  %65في أي مجال من املجاالت.
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مكتب الجودة وتقييم األداء

من خالل االطالع على بيانات الجدول ( )2يتضح أن:
 مجال واحد فقط قد تحصل على الحد األعلى الستيفاء معايير ضمان الجودة واالعتماد
الخاصة باملركز الوطني ،وهو املجال الخاص بالبرنامج التعليمي ،حيث كانت نسبته بشكل
عام (.)%64.7
 جاءت أقل نسبة مئوية بشكل عام باملجال الخاص بالبحث العلمي الذي كانت نسبته
( ،)% 26.5وهذا مؤشر سلبي يجب على الجميع االنتباه إليه وتحويله إلى مؤشر إيجابي
ً
باعتباره أصال أصيل من املهام التي تقوم بها املؤسسات األكاديمية ،وحيث أنه هناك ضرورة
أقرب منها إلى الحتمية منها إلى االختيار في أن تسعى الجامعة بشكل دؤوب إلى تحقيق هذا
الهدف باعتباره هدف من األهداف الستراتيجية التي تسعى الجامعات إلى تحقيقها.
 بشكل عام لم تستوفي كليات جامعة طرابلس معايير ضمان الجودة واالعتماد الصادرة عن
املركز الوطني ،حيث كانت النسبة بشكل عام (.)%55.6

 .2تم توزيع استبانة التحليل االستراتيجي للجامعة بشكل إلكتروني مع بداية مطلع شهر يناير
لسنة 2018م ،والجدول ( )3يوضح البيانات الخاصة بهذه االستبانة.

9

جدول ( )3يوضح البيانات واملعلومات الخاصة باستبانة التحليل االستراتيجي للجامعة.
التخطيط
القيادة
ت
عينة البحث
والحوكمة والتنظيم اإلداري
ال ينطبق
ال ينطبق
عينة الطالب
1
*%21
 2عينة أعضاء هيئة التدريس *%15
*%46
*%38
عينة املوظفين
3
اجملموع

*%26.5

*%33.5

املرافق وخدمات
البرنامج هيئة التدريس
التعليمي والكوادراملساندة الدعم التعليمية
*%21
*%12
*%17
*%29
*%41
*%41
*%31
ال ينطبق
*%38

*%32

*%26.5

املصدر :ثم إعداده من واقع البحث.
* غير مستوفي أقل من  %65في أي مجال من املجاالت.
 غير مستوفي أقل من  %70بشكل عام لكل املجاالت.
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*%27

الشؤون
الطالبية
*%24
ال ينطبق
ال ينطبق

*%24

البحث خدمة املجتمع
العلمي والبيئة املحيطة
ال ينطبق
*%24
*%1
*%18
ال ينطبق
ال ينطبق

*%21

*%1

ضمان الجودة
والتحسين املستمر
ال ينطبق
*%44
*%54

*%49

واقع كليات جامعة طرابلس في ضوء معاييراملركزالوطني

مكتب الجودة وتقييم األداء

من خالل االطالع على البيانات الواردة في الجدول ( )3يمكن استخالص أن هناك شعور
بعدم الرضا من كافة شرائح املجتمع الجامعي (الطالب ،واألستاذ ،واملوفف) على الخدمات
والبرامج التي تقدمها الكليات الجامعية ،وهذا ما عبرت عنه النسب املئوية الواردة في الجدول
السابق.
اخلطوة اخلامسة:
تم في هذه الخطوة عرض نتائج البحث ،وكانت هذه النتائج كاآلتي:
 النتائج املرتبطة باستبانة معلومات الكلية
ً
كانت نسبة استيفاء كليات جامعة طرابلس ملعايير االعتماد املركز الوطني بنسبة ( )%54ووفقا
ً
لهذه النسبة لم تصل كليات الجامعة إلى الحد األدنى املقبول لالستيفاء وفقا ملستويات القياس
ُ
التي اعتمدها هذا البحث واملعمول بها عامليا ،وهذا املؤشر الذي أشارت إليه نتائج هذا البحث
ً
الذي يعد خطوة أولى فقط كما تم التنويه سابقا ُيعد بداية الطريق التي تليها عدة بحوث أخرى.
عليه يتطلب األمر من املسؤولين في وزارة التعليم بشكل عام ،وفي جامعة طرابلس بشكل خاص
بذل جهود استثنائية وعاجلة من أجل استيفاء كليات جامعة طرابلس ملعايير الجودة واالعتماد.
 النتائج املرتبطة باستبانة التحليل االستراتيجي للجامعة
كانت نسبة استيفاء كليات جامعة طرابلس ملعايير االعتماد الصادرة عن املركز الوطني بشكل
عام متدنية ما عدا مجال واحد فقط وهو الخاص بالشؤون الطالبية الذي كانت نسبته ()%24
والخاصة بعينة الطالب وهذا جانب قوة يجب استثماره ،أما باقي املجاالت فقد كان أدناها هو
املجال الخاص بضمان الجودة والتحسين املستمر الذي كانت نسبته ( )%16.5بخصوص عينة
أعضاء هيئة التدريس ،وبخصوص املوففين فقد كانت نسبته ( )%18.1وهذا جانب ضعف يجب
عالجه.
كما رصدت نتائج هذا البحث جوانب ضعف أخرى بالكليات الجامعية ومن بينها عدم
وجود قاعدة بيانات مركزية موثوقة ،تتيح إمكانية الحصول على البيانات واملعلومات األساسية
ً
ً
مما جعل تضييق الفجوة بين الوضع القائم واملأمول أمرا صعبا .وتتصل هذه البيانات واملعلومات
بإحصاءات العدد الفعلي ألعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة واملوففين والطالب ،ومعدل
قبول وتسرب الطالب بالكليات وأقسامها العلمية ،وتوصيف البرامج التعليمية واملقررات
الدراسية ،واللوائح الداخلية ،واملواثيق األخالقية ملختلف شرائح املجتمع الجامعي ،واألنشطة
11
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مكتب الجودة وتقييم األداء

العلمية والثقافية ،والبحوث واملنشورات العلمية بالكليات واالقسام العلمية .واستنادا إلى أن
الجودة من ضمن مفاهيمها أنها عملية تطويرية تسعى إلى تحديد مكامن القوة واستثمارها
وكشف مكامن الضعف وعالجها من أجل تقويمها وهذا يستلزم كذلك من املسؤولين في وزارة
التعليم وجامعة طرابلس بدل جهود استثنائية من أجل استثمار مكامن القوة واالهتمام بمكامن
الضعف والقصور ومواجهتها بأسلوب علمي ومنهي بما يقلل من تأثيرها على التطوير املستهدف
للجامعة والعملية التعليمية.
وأما فيما يخص الخطوة الخامسة فإن ُجل كليات جامعة طرابلس – رغم أنها ال تخلو
ً
من استثناءات  -تحاول مواكبة الجديد في البحوث والعلوم الحديثة وفقا لتوجهها االستراتيجي،
وحيث أن مرتكزات التعليم تعاني من شح في املوارد للوصول إلى الطموحات والتطلعات املرجوة
من الجامعة ،إال أنها ومع معاناتها من النقص في املوارد واملستلزمات تعمل على امتالك الطالب
مفاتيح املعرفة من أجل نشرها في حدود االمكانات املتاحة وهذا جهد يذكر فيشكر.
وعلى الرغم من ضعف استجابة بعض الكليات الجامعية وعدم استجابة األخرين منهم
لهذا البحث إال أن فريق عمل املكتب قد تمكن من رسم صورة شاملة متكاملة عن واقع الجودة
بالجامعة ،وعرض جملة من التوصيات من شأنها أن ترفع من مستوى مختلف صور األداء
ً
ً
مستقبال ،وتؤسس لبناء نظام لضمان الجودة بالجامعة وصوال إلى تحقيق االعتماد والتقدم في
التصنيفات الدولية.
ً
واخيرا نرجو من عمداء الكليات وكافة القائمين على العملية التعليمية دراسة ما أرفقناه
ً
من مالحظات تبين مكامن القوة والضعف ونطالب الجميع كال وفق تخصصه اآلخذ بتوصيات
هذا البحث للوصول إلى مستويات عالية من الجودة داخل هذا الصرح العلمي العريق الذي نتمنى
ً
أن نراها قريبا على أرض الواقع.
اخلطوة السادسة:

ً
تم في هذه الخطوة عرض جملة من التوصيات استنادا ملا تقدمه الكليات بداية بالتعليم والتعلم
ومرو ًرا بالبحث العلمي وا ً
نتهاء بخدمة املجتمع والبيئة املحيطة ،وتوزعت هذه التوصيات كاالتي:
ا
أول :توصيات على مستوى اإلدارة العليا بالجامعة

– مراجعة واعتماد التوجه االستراتيجي للجامعة  -الرؤية ،والرسالة ،واألهداف  ،-وإعالنها للجميع.
– تأمين امليزانيات للكليات حتى تتمكن من دعم وتطوير العمية التعليمية.
– إنشاء مجلس للجودة على مستوى الجامعة.
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–
–
–
–
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–
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إجراء الدراسات حول مدى موائمة مخرجات الجامعة لحاجات املجتمع وسوق العمل.
رفع الضغط املتزايد على أداء الكليات الجامعية من خالل وضع سياسات محددة لقبول
الطالب بما يتماش ى مع قدرتها االستيعابية ،واحتياجات املجتمع وسوق العمل.
ربط البحوث والدراسات العلمية بخدمة املجتمع والبيئة املحيطة وليس لغرض الترقية فقط.
إلزام الكليات بإعداد تقارير دورية حول سير العملية التعليمية واألنشطة املصاحبة.
وضع آليات للتقييم ،وإلزام الكليات وأقسامها العلمية بإجراء الدراسات الذاتية.
بناء قاعدة بيانات للكليات الجامعية والتي يمكن من خاللها تقييم الوضع القائم ومن تم رسم
السياسات العامة ووضع الخطط املستقبلية.
مراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية واعتمادها من جهات االختصاص.
وضع توصيف وفيفي يحدد الصالحيات واملسؤوليات لكافة وحدات الكليات الجامعية ومرافقها.
وضع أدلة لإلجراءات الدارية لتسهيل وتوضيح طريقة الحصول على الخدمات.
العمل على وضع خطط لتنمية املوارد املالية للكليات الجامعية.
إنشاء مراكز للتنمية التربوية واملهنية ملختلف شرائح املجتمع الجامعي.
بناء نظام للحوافز للمتميزين بأدائهم األكاديمي والبحثي والداري.
بيان الوضع القانوني والداري ألعضاء هيئة التدريس املكلفين بمهام إدارية.
توسيع حجم الصالحيات للقيادات األكاديمية والدارية حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم.
العمل على إنشاء وحدات تتولى شؤون البحث العلمي ،وخدمة املجتمع والبيئة.
وضع خطط واضحة املعالم للبحوث والدراسات العلمية بما يخدم املجتمع ويحقق التنمية املستدامة.
إيجاد برامج لتحفيز ومكافأة الكليات املتميزة في تطبيق نظام الجودة.
استحداث جائزة سنوية للجودة والتميز بجامعة طرابلس.
العمل على وضع خطط لصيانة وتطوير مرافق الكليات الجامعية.
ُ
العمل على توفير العدد الكافي من املعامل واملختبرات والورش واملخازن املجهزة لتلبي
متطلبات الكليات الجامعية.
وضع الخطط الالزمة لتوفير مبان خاصة باألنشطة والخدمات التعلمية املصاحبة.
العمل على تطبيق نظام الجامعة اللكترونية.

ا
ثانيا :توصيات على مستوى إدارات الكليات
– االسراع في توصيف البرامج التعليمية واملقررات الدراسية الجامعية والعليا.
– التدقيق في مدى كفاية هيئة التدريس والكوادر املساندة لتحقيق التطلعات املرجوة من الجامعة.
– االهتمام بحقوق هيئة التدريس والكوادر املساندة واملوففين كالتأمين الصحي وغير ذلك.
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–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

مكتب الجودة وتقييم األداء

وضع جدول زمني لجراء الدراسات الذاتية للجودة واالعتماد بالكليات وأقسامها العلمية.
ً
بناء الخطط االستراتيجية وفقا لنتائج الدراسات الذاتية ،ونشرها للجميع.
إلزام األقسام العلمية بإعداء تقارير دورية حول سير العملية التعليمية واألنشطة املصاحبة.
االهتمام بمصادر التعليم والتعلم.
ميكنة نظم قبول وتسجيل وانتقال الطالب.
االهتمام بالصفحات اللكترونية للكليات على موقع الجامعة اللكتروني وتحديثها بشكل
دوري ،ومدها بجميع البيانات واملعلومات األساسية حول البرامج مثل :توصيف البرامج
التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،واملنشورات العلمية ،وغيرها.
تفعيل خدمات الرشاد األكاديمي في ضوء املستجدات املعاصرة.
توفير األعداد الكافية من أجهزة الحاسوب في مختلف وحدات الكليات ومرافقها.
ربط وحدات الكليات ومرافقها بشبكة املعلومات اللكترونية.
العمل على تأسيس مواثيق أخالقية لكافة شرائح املجتمع الجامعي.
وضع آلية واضحة ُومعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى.
وضع خطط لدارة املخاطر واألزمات واعتمادها من جهات االختصاص.
ضرورة مراعاة املتطلبات ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة.
توفيف اتفاقيات التعاون لخدمة البرامج التعليمية والبحوث العلمية.
وضع برامج لتنمية املهارات لكافة شرائح املجتمع الجامعي.
ضرورة تفعيل مكتب شؤون الخريجين ملتابعتهم وللتواصل مع جهات العمل والتوفيف.

ا
ثالثا :توصيات على مستوى أقسام الجودة وتقييم األداء بالكليات
–
–
–
–
–

العمل على وضع بند في مجالس اجتماعات الكليات.
دعم ومساندة العاملين بتنظيم الجودة حتى يتمكنوا من القيام باألعمال املتعلقة بتطبيق نظام
الجودة.
تقديم الدعم الالزم ملنسقي الجودة باألقسام العلمية ،وإلزامها بالقيام بالتقييم الذاتي بشكل ُمستمر.
بناء نظام للتوثيق وحفظ البيانات واملعلومات األساسية بوحدات ومرافق الكليات الجامعية.
إيجاد برامج لتحفيز ومكافأة العاملين املتميزين في تطبيق نظام الجودة.

انتهى التقرير...
14

املـالحــــق

ملحق ( :)1تقاريرتفصيلية عن كليات جامعة طرابلس

تقاريرتفصيلية عن كليات جامعة طرابلس

مكتب الجودة وتقييم األداء

 .1تقرير عن كلية العلوم
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة عن الكلية
 اسم الكلية :كلية العلوم
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع أ)
 العنوان اإللكترونيsci.uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية1957 :م
 اسم عميد الكلية  :أ.د .علي حسين أحمد العجيلي
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةa.ageli@uot.edu.ly :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار


–
–

عدد األقسام العلمية)10( :
مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
لغة الدراسة :العربية والنجليزية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :دبلوم وبكالوريوس وماجستير

 عدد برامج الدراسة الجامعية)14( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير))13( :
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :ال يوجد
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)355( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)19( :
 عدد املعيدين)79( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)169( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)1827( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م)89( :
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد
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 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعد كلية العلوم من الكليات العريقة بجامعة طرابلس ،حيث استقبلت أول دفعاتـ ــها مع بدايــة العام الجامعي
1958/1957م .وتتطلع الكلية إلى النهوض بدور متميز في إعداد املتخصصين في مجاالت العلوم البحثة
والتطبيقية املختلفة وتزويدهم باملعارف واملهارات املهنية التي تمكنهم من املنافسة في سوق العمل ،واملساهمة
في خدمة مؤسسات املجتمع.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
تمتلك الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
ال تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،إال أنها تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،مع االفتقار لقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها .كما تمتلك سجالت للبريد الصادر
والوارد ،والئحة داخلية للدراسات الجامعية وأخرى للعليا ،وهيكل تنظيمي ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد من
جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات ،مع افتقارها لتصور للميزانية
السنوية ،وخطة استراتيجية ،ودليل لإلجراءات الدارية ُمعتمد ،وآلية لتعيين وتقييم املوففين ،وبرامج التنمية
املهنية للموففين ،وميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،مع توفر ُعهد مالية خاصة بالكلية.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من برامج الدراسات الجامعية والعليا (املاجستير) تحت إشراف منسقي البرامج الدراسية
بأقسامها العلمية .وتمتلك خطة واضحة لقبول الطلبة ،وبما يتناسب وقدرتها االستيعابية ،مع غياب
ُ
التوصيف لبرامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية للمرحلة الجامعية أو العليا حسب النموذج املعتمد من قبل
املركز الوطني .ويوجد لديها لجان للمناهج بأقسامها العلمية ،ونظام لإلرشاد األكاديمي ،مع االفتقار لخطة
لتطوير البرامج التعليمية واملقررات الدراسية .كما تمتلك الكلية صفحة خاصة بها على موقع الجامعة
اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية حول البرامج ،مثل :توصيف
البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة

ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) ،وال توجد الية أخرى .ويوجد نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة باملرحلة
الجامعية وكذلك العليا ،وملفات أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشتمل على
سيرهم الذاتية ،مع غياب برامج التنمية املهنية للهيئة التدريسية (املهارات التدريسية وغيرها) .وتتنوع املدارس
العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين على برامجها التعليمية .ويتوفر بها العدد الكاف من أعضاء هيئة
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ً
التدريس ،والكوادر املساندة ،حيث تعتبر الكثافة الطالبية (نسبة األستاذ إلى الطالب) ممتازة ( )%4.9وفقا
للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني.
 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،والقدرة االستيعابية للكلية ،مع غياب منظومة
إلكترونية موصولة بموقع الجامعة اللكتروني .ويوجد دليل للكلية ،ومطوية للدارسة واالمتحانات ،مع
االفتقار للدلة الرشادية للطالب ،ومكتب مفعل للخريجين وآخر للنشاط الطالبي ،وبرامج تنمية املهارات
الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها).
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد بالكلية مكتبة ،مع افتقارها للمراجع الحديثة .كما ال يوجد بها حواسيب وشبكة اتصاالت وشبكة
معلوماتية .كما ال توجد خطة لدارة األزمات واملخاطر ،وعدد كاف من املخازن ،واملختبرات واملعامل والورش
ُ
املجهزة .في حين يتوفر لديها لوحات إرشادية ،ومواقف للسيارات ،ومالعب رياضية ،ومقاهي ،مع االفتقار
لبرامج صيانة وتطوير املرافق ،وبرامج االهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،والتسهيالت ذات العالقة
بذوي االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
توجد بالكلية مجلة علمية ُمحكمة تهتم بأنشطتها البحثية ،مع غياب وحدة تعنى بالنشاط البحثي ووضع
الخطط للبحث العلمي وإدارة شؤونه .كما تفتقر إلى وجود الئحة خاصة بالبحث العلمي .وال توجد خطة بحثية
بالكلية وال بأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يوجد في الكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .إال أنه توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاية
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،ونماذج ملتابعة
سير العملية التعليمية ،وهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،وخطة للميزانية خاص بتنظيم الجودة،
وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة ،وخطط للتقييم وإعداد الدراسة
الذاتية ،وآليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى ،مع عدم توفر استبانات استطالع أراء هيئة التدريس
والطالب واملوففين حول املواضيع التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات الدراسية ،واملؤهالت املمنوحة
من الكلية ،وغيرها) ،ومواثيق أخالقية.
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 .2تقرير عن كلية اهلندسة
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة عن الكلية
 اسم الكلية :الهندسة
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع أ)
 العنوان اإللكترونيeng.uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية1961 :م
 اسم عميد الكلية  :سعيد إمحمد الدبيب
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةedbieb@yahoo.com :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار


–
–

عدد األقسام العلمية)13( :
مدة الدراسة )10( :فصول دراسية
لغة الدراسة :العربية والنجليزية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس وماجستير

 عدد برامج الدراسة الجامعة)33( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير))29( :
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :ال يوجد
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)446( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)93( :
 عدد املعيدين)180( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)285( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)9345( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م)1064( :
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد

4

تقاريرتفصيلية عن كليات جامعة طرابلس

مكتب الجودة وتقييم األداء

 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعد كلية الهندسة من الكليات املتميزة بجامعة طرابلس ،حيث استقبل أول دفعاتـ ــها مع بدايــة العام الجامعي
1962/1961م .وتتطلع الكلية إلى النهوض بدور متميز في تأهيل كادر متخصص في مجاالت العلوم الهندسية
مزود باملعارف واملهارات التي تمكنه من املنافسة في سوق العمل واملساهمة في خدمة مؤسسات املجتمع.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
يتوفر لذى الكلية رؤية ورسالة وأهداف للكلية ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،إال أنها تفتقر لوحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها .في حين تمتلك سجالت للبريد الصادر والوارد،
والئحة داخلية للدراسات الجامعية وأخرى للعليا ،وهيكل تنظيمي .وتفتقر لتصور للميزانية السنوية،
وتوصيف وفيفي ُمعتمد من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات ،وخطة
استراتيجية ،ودليل إجراءات إدارية ُمعتمد ،مع وجود آلية لتعيين وتقييم املوففين .وبرامج تنمية مهنية
للموففين ،وميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،وعهد مالية خاصة بها.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من برامج الدراسات الجامعية والعليا (املاجستير والدكتوراه) تحت إشراف منسقي البرامج
التعليمية باألقسام العلمية ،وخطط واضحة لقبول الطلبة ،مع غياب توصيف للبرامج التعليمية واملقررات
ُ
الدراسية حسب النموذج املعتمد من قبل املركز الوطني .كما توجد لجان للمناهج بأقسامها العلمية ،ونظام
لإلرشاد األكاديمي ،وخطة لتطوير برامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية .وتوجد صفحة خاصة بالكلية على
موقع الجامعة اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية حول
البرامج ،مثل :توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) ،وال توجد الية أخرى .ويوجد نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وملفات
أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشمل السيرة الذاتية .وتتنوع املدارس
العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين على البرامج التعليمية بالكلية ،مع غياب برامج التنمية املهنية للهيئة
التدريسية (املهارات التدريسية وغيرها) .ويتوفر بها العدد الكاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة،
ً
حيث تعتبر الكثافة الطالبية ممتازة ( )%17.3وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني،
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 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،والقدرة االستيعابية للكلية ،وعن طريق
منظومة إلكترونية متصلة بموقع الجامعة اللكتروني .ويوجد دليل للكلية ،ومطوية للدارسة واالمتحانات ،مع
غياب أدلة إرشادية للطالب ،في حين يوجد مكتب للخريجين والنشاط الطالبي ،مع االفتقار لبرامج تنمية
املهارات الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها).
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد بالكلية مكتبة يتوفر بها كتب ودوريات ،وحواسيب وشبكة اتصاالت وشبكة معلومات ،إال أنه ال توجد
ُ
خطة لدارة األزمات واملخاطر ،مع توفر عدد كاف من املخازن واملختبرات واملعامل والورش املجهزة .ويوجد
لوحات إرشادية ،ومواقف للسيارات ،ومالعب رياضية ،ومقاهي .كما توجد برامج لصيانة وتطوير املرافق ،مع
االفتقار لبرامج االهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،والتسهيالت ذات العالقة بذوي االحتياجات
الخاصة.
 .6البحث العلمي
توجد بالكلية مجلة علمية ُمحكمة ،مع االفتقار لوحدة تهتم بالنشاط البحثي ووضع الخطط للبحث العلمي
وإدارة شؤونه .كما تفتقر إلى وجود الئحة خاصة بالبحث العلمي ،وخطط بحثية بالكلية وال بأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يوجد بالكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .في حين توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاية
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،ونماذج ملتابعة
سير العملية التعليمية ،وهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،مع غياب خطة للميزانية خاص بتنظيم
الجودة ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة .كما ال يتوفر خطط للتقييم
وإعداد الدراسة الذاتية ،وآليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى .إال أنه يوجد لديها استبانات
استطالع أراء هيئة التدريس والطالب واملوففين حول املواضيع التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات
الدراسية ،واملؤهالت املمنوحة من الكلية ،وغيرها) ،مع افتقار للمواثيق األخالقية.
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 .3تقرير عن كلية الزراعة
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة عن الكلية
 اسم الكلية :الزراعة
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع أ)
 العنوان اإللكترونيagr.uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية1966 :م
 اسم عميد الكلية  :أ.د .نوري الساحلي مادي
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةn.madi@uot.edu.ly :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار


–
–

عدد األقسام العلمية)11( :
مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
لغة الدراسة :العربية والنجليزية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس وماجستير

 عدد برامج الدراسة الجامعية)11( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير))9( :
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :ال يوجد
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)267( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)2( :
 عدد املعيدين)38( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)188( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)1332( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م)274( :
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد
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 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعتبر كلية الزراعة من كليات العلوم التطبيقية بجامعة طرابلس ،حيث استقبلت أولى دفعاتـ ــها مع بدايــة
العام الجامعي  .1967/1966وتطمح الكلية إلى أن تكون منارة املعرفة في العلوم الزراعية وملجأ الخبرة
للمجتمع.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
تمتلك الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
ال تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،إال أنها تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وال قاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها .في حين تمتلك سجالت للبريد الصادر والوارد،
والئحة داخلية للدراسات الجامعية وأخرى للعليا ،مع غياب تصور للميزانية السنوية ،وخطة استراتيجية،
ودليل لإلجراءات الدارية ُمعتمد .هذا ويوجد هيكل تنظيمي ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد من جهات االختصاص
يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات .ويتوفر لديها آلية لتعين وتقييم املوففين ،مع غياب
برامج تنمية مهنية للموففين ،وميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،و ُعهد مالية خاصة بالكلية.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من البرامج الدراسية للمرحلة الجامعية والعليا (املاجستير) تحت إشراف منسقي البرامج
الدراسية باألقسام العلمية .وتمتلك خطط لقبول الطلبة ،وبما يتناسب وقدرتها االستيعابية ،وتوصيف
لبرامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية .كما توجد لديها لجان للمناهج بأقسامها العلمية ،ونظام لإلرشاد
األكاديمي ،وخطة لتطوير البرامج التعليمية واملقررات الدراسية بها .كما تمتلك صفحة خاصة بها على موقع
الجامعة اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية حول
البرامج ،مثل :توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) ،وال توجد الية أخرى .ويوجد نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وملفات
أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشتمل سيرهم الذاتية ،مع االفتقار لبرامج
التنمية املهنية للهيئة التدريسية (املهارات التدريسية وغيرها) .وتتنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس
القائمين على البرامج التعليمية ،ويتوفر العدد الكاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،حيث تعتبر
ً
ً
الكثافة الطالبية منخفضة جدا ( )%5وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني.
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 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،والقدرة االستيعابية للكلية ،إال أنه ال يتم
بواسطة منظومة إلكترونية متصلة بموقع الجامعة اللكتروني .ويتوفر دليل للكلية ،ومطوية للدارسة
واالمتحانات ،أدلة إرشادية للطالب ،ومكتب للخريجين والنشاط الطالبي ،مع غياب برامج تنمية املهارات
الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها).
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد بالكلية مكتبة ،إال أنه ال يتوافر بها املراجع ،والحواسيب ،وشبكة االتصاالت ،وشبكة املعلومات .كما ال
توجد خطة لدارة األزمات واملخاطر ،مع توفر العدد الكاف من املخازن واملختبرات واملعامل والورش ،واملقاهي
ومواقف السيارات ،مع غياب اللوحات الرشادية ،واملالعب رياضية .كما تفتقر لبرامج صيانة وتطوير وتحديث
املرافق ،وبرامج االهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،والتسهيالت ذات العالقة بذوي االحتياجات
الخاصة.
 .6البحث العلمي
تمتلك الكلية مجلة علمية تهتم بأنشطتها البحثية ،ويوجد لديها وحدة تعنى بالنشاط البحثي ووضع الخطط
للبحث العلمي وإدارة شؤونه .إال أنها تفتقر إلى وجود الئحة خاصة بالبحث العلمي ،وخطط بحثية بالكلية
وأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يوجد في الكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .إال أنه توجد اتفاقيات تعاون مع ومؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاية
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،ونماذج ملتابعة
سير العملية التعليمية ،وهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص .مع غياب خطة للميزانية خاص بتنظيم
الجودة ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة .في حين ال توجد خطط للتقييم
وإعداد الدراسة الذاتية ،وآليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى ،واستبانات استطالع أراء هيئة
التدريس والطالب واملوففين حول املوضوعات التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات الدراسية ،واملؤهالت
املمنوحة من الكلية ،وغيرها) ،وال مواثيق أخالقية.
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 .4تقرير عن كلية الطب البشري
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م
 .1معلومات عامة
 اسم الكلية :الطب البشري
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع أ)
 العنوان اإللكترونيmed.uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية1973 :م
 اسم عميد الكلية  :د .فاتن عبدالحميد بن رجب
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ مشارك
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةf.benrajab@uot.edu.ly :
 الصفة (قار/غيرقار) :غير قار


–
–

عدد األقسام العلمية)17( :
مدة الدراسة )10( :فصول دراسية
لغة الدراسة :النجليزية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس وماجستير

 عدد برامج الدراسة الجامعة)1( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير))5( :
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :ال يوجد
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)105( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)16( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس باملرحلة السريرية)350( :
 عدد املعيدين)593( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)225( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)8982( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م)110( :
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد
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 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعبر كلية الطب البشري من الكليات املتميزة بجامعة طرابلس ،حيث استقبلت أولى دفعاتـ ــها مع بدايــة العام
الجامعي  .1974/1973وتطمح الكلية في أن تكون رائدة متميزة في التعليم الطبي الحديث ،معتمدة على أساليب
علمية متطورة في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي والتعليم الطبي املستمر ،وأن تكون من بين أوائل
الكليات الطبية القادرة على تخريج أطباء ذوي قدرات تنافسية عالية ،تمكنهم من تقديم خدمات ورعاية
صحية متميزة.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
توجد لدى الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها ،وسجالت للبريد الصادر والوارد ،والئحة داخلية
للدراسات الجامعية والعليا .إال أنها تفتقر لتصور للميزانية السنوية ،وهيكل تنظيمي وتوصيف وفيفي ُمعتمد
من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات .في حين يوجد لديها خطة
استراتيجية ،مع االفتقار لدليل إجراءات إدارية ُمعتمد ،وبرامج التنمية املهنية للموففين ،وميزانية ملتطلبات
العملية التعليمية ،وتوفر آلية لتعين وتقييم املوففين ،وعهد مالية خاصة بها.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية برنامج دراس ي باملرحلة الجامعية ،وعدد من برامج الدراسات العليا (املاجستير) تحت إشراف
منسقي البرامج التعليمية باألقسام العلمية ،إال أنها تفتقر لتوصيف برامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية
ً
وفقا لنماذج املركز الوطني .كما توجد لجان للمناهج بأقسامها العلمية ،مع غياب نظام لإلرشاد األكاديمي،
وتوفر خطة لتطوير البرامج التعليمية واملقررات الدراسية .كما تمتلك صفحة خاصة بالكلية على موقع
الجامعة اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية عن البرامج،
مثل :توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات العلمية،
وغيرها.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) ،وال توجد الية أخرى .ويوجد نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وملفات
أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشمل السيرة الذاتية .وتتنوع املدارس
العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين على البرامج التعليمية ،مع غياب برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة
التدريس (املهارات التدريسية وغيرها) .وتفتقر الكلية للعدد الكاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر
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ً
ً
املساندة ،حيث تعتبر الكثافة الطالبية مرتفعة جدا ( )%74.2وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن
املركز الوطني.
 .4الشؤون الطالبية

ً
يتم قبول الطلبة بالكلية حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،وليس وفقا لقدرتها االستيعابية ،حيث
يتم قبول وتسجيل الطالب عن طريق منظومة إلكترونية متصلة بموقع الجامعة اللكتروني .ال يوجد دليل
للكلية ،ومطوية للدارسة واالمتحانات ،وأدلة إرشادية للطالب ،واألستاذ واملوفف ،وال برامج تنمية املهارات
الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها) ،إال أنه يوجد لديها مكتب للخريجين نشط ،وآخر للنشاط
الطالبي.

 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد بالكلية مكتبة يتوافر بها كتب ودوريات حديثة ،وحواسيب وشبكة اتصاالت وشبكة معلومات .إال أنها
ُ
تفتقر لخطة لدارة األزمات واملخاطر ،وعدد كاف من املخازن واملختبرات واملعامل والورش املجهزة ،واللوحات
إرشادية ،مع توفر مواقف للسيارات ،ومالعب رياضية ،ومقاهي .كما ال توجد برامج لصيانة وتطوير املرافق،
وال برامج لالهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،وال تسهيالت لذوي االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
ال توجد بالكلية مجلة علمية ،إال أنها تمتلك وحدة تهتم بالنشاط البحثي ووضع الخطط للبحث العلمي وإدارة
شؤونه (قسم البحوث واالستشارات والتدريب) ،مع االفتقار لالئحة خاصة بالبحث العلمي ،وخطط بحثية
بالكلية وأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يوجد في الكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .كما ال توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاية
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ويوجد منسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،وآليات
ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى  ،مع االفتقار لنماذج متابعة سير العملية التعليمية ،وهيكل تنظيمي
ُمعتمد من جهات االختصاص ،وخطة للميزانية خاصة بتنظيم الجودة ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وال برامج
ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة .كما ال توجد خطط للتقييم وإعداد الدراسة الذاتية ،واستبانات
استطالع أراء هيئة التدريس والطالب واملوففين حول املوضوعات التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات
الدراسية ،واملؤهالت املمنوحة من الكلية ،وغيرها) ،إال انه يوجد ميثاق أخالقي للمهنة.
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 .5تقرير عن كلية الطب البيطري
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة
 اسم الكلية :الطب البيطري
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع أ)
 العنوان اإللكترونيvetmed.uot.edu.ly:
 تاريخ إنشاء الكلية1975 :م
 اسم عميد الكلية  :أ.د .أبوبكر محمد قرباج
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةa.garbaj@uot.edu.ly :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار


–
–

عدد األقسام العلمية)10( :
مدة الدراسة )10( :فصول دراسية
لغة الدراسة :النجليزية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس وماجستير

 عدد برامج الدراسة الجامعة)1( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير))16( :
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :ال يوجد
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)108( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)2( :
 عدد املعيدين)26( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)88( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)300( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م)91( :
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد
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 .2نبذة عن الكلية
تعتبر كلية الطب البيطري من قالع العلم و املعرفة الهامة بجامعة طرابلس بجامعة طرابلس ،حيث استقبلت
ً
أولى دفعاتـ ــها مع بدايــة العام الجامعي 1976 /1975م .جاء تأسيس الكلية تلبية لحاجات املجتمع من األطباء
البيطريين ،واملساهمة في دعم االقتصاد الوطني من خالل العناية بصحة الحيوان وزيادة النتاج الحيواني
واملحافظة على صحة النسان وحماية البيئة.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
تمتلك الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعتمدة و ُمعلنة ومنشورة على موقع الجامعة اللكتروني.
 إدارة الكلية
تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث توجد وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،عالوة على توفر قاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها .ويتوفر لديها سجالت للبريد الصادر
والوارد ،مع عدم وجود الئحة داخلية للدراسات الجامعية والعليا .إال أنها تمتلك هيكل تنظيمي وتوصيف
وفيفي ُمعتمد من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات ،وآلية لتعين
وتقييم املوففين .إال أنه ال يوجد تصور للميزانية السنوية للكلية ،وخطة استراتيجية ،ودليل إجراءات إدارية
ُمعتمد ،وبرامج تنمية مهنية للموففين ،وميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،و ُعهد مالية خاصة بالكلية.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية برامج تعليمي واحد للدراسة الجامعية وعدد من برامج الدراسات العليا (املاجستير) تحت
ً
إشراف منسقي البرامج التعليمية باألقسام العليمة ،ووفقا لخطط واضحة لقبول الطلبة ،وبما يتناسب
وقدرتها االستيعابية .كما يوجد توصيف للبرامج التعليمية وللمقررات الدراسة للدراسات الجامعية والعليا
ُ
حسب النموذج املعتمد من قبل املركز الوطني ،ولجان للمناهج بأقسام الكلية ،إال أنه ال يوجد نظام لإلرشاد
األكاديمي .في حين توجد خطة لتطوير البرامج التعليمية واملقررات الدراسية ،وصفحة خاصة للكلية على موقع
الجامعة اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية عن البرامج ،مثل:
توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات العلمية،
وغيرها.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) ،وال توجد الية أخرى .يوجد نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة باملرحلة
الجامعية وكذلك الدراسات العليا .كما تمتلك الكلية ملفات أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس
والكوادر املساندة تشمل السير الذاتية .تتنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين على البرامج
التعليمية بالكلية ،مع وجود عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،حيث تعتبر الكثافة
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ً
ً
الطالبية منخفضة جدا ( )%2.7وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني .كما تفتقر
لبرامج التنمية املهنية (املهارات التدريسية وغيرها).
 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم ،والجامعة ،والقدرة االستيعابية للكلية بواسطة منظومة
إلكترونية متصلة بموقع الجامعة اللكتروني .ويوجد دليل للكلية ومطوية للدارسة واالمتحانات وأدلة إرشادية
للطالب ،ومكتب للخريجين والنشاط الطالبي ،مع االفتقار لبرامج تنمية املهارات الطالبية (التواصلية،
الفكرية ،اللغوية ،وغيرها) داخل الكلية.
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد مكتبة في الكلية يتوافر بها كتب ومراجع ودوريات ،وحواسيب وشبكة اتصاالت وشبكة معلوماتية .إال أنه
ال توجد لديها خطة لدارة األزمات واملخاطر ،وال العدد الكاف من املخازن واملختبرات واملعامل والورش
ُ
املجهزة ،وال لوحات إرشادية ،وال مالعب رياضية ،وال مقاهي .في حين يوجد مواقف للسيارات .مع غياب برامج
صيانة وتطوير وتحديث املرافق ،وبرامج لالهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،وتسهيالت ذات العالقة
بذوي االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
تمتلك الكلية مجلتين علميتين تهتمان بأنشطتها البحثية ،مع غياب وحدة تعنى بالنشاط البحثي ،ووضع
الخطط للبحث العلمي وإدارة شؤونه .كما تفتقر الكلية إلى وجود الئحة خاصة بالبحث العلمي ،إال أنه توجد
خطط بحثية في بعض أقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال تمتلك الكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .كما ال توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاية
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء .ويوجد منسقي للجودة وتقييم األداء باألقسام العلمية ،مع عدم
توفر نماذج ملتابعة سير العملية التعليمية ،وهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،وخطة للميزانية
خاص بتنظيم الجودة ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة ،وخطط للتقييم
وإعداد الدراسة الذاتية ،وال آليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى .كما تفتقر الستبانات استطالع أراء
هيئة التدريس والطالب واملوففين حول املوضوعات التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات الدراسية،
واملؤهالت املمنوحة من الكلية ،وغيرها) ،ومواثيق أخالقية.
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 .6تقرير عن كلية الصيدلة
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة
 اسم الكلية :الصيدلة
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع أ)
 العنوان اإللكترونيpharm.uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية1975 :م
 اسم عميد الكلية  :أ.د .عبدالرؤوف محمد القصبي
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةamgusbi@yahoo.com :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار


–
–

عدد األقسام العلمية)7( :
مدة الدراسة )10( :فصول دراسية
لغة الدراسة :النجليزية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس وماجستير

 عدد برامج الدراسة الجامعة)1( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير))5( :
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :ال يوجد
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)99( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)1( :
 عدد املعيدين)24( :
 عدد موظفي الكلية)135( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)1632( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م)119( :
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد
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 .2نبذة عن الكلية
تعد كلية الصيدلة من أهم الكليات الطبية بجامعة طرابلس ،حيث استقبلت أولى دفعاتـ ــها مع بدايــة العام
ً
الجامعي 1976/1975م ،وجاء تأسيس الكلية سعيا للرفع من مستوى الخدمات الصحية للمواطن بليبيا،
ً
والبدء جديا في تطوير الخدمات الدوائية والدخول في هذا املجال على أسس علمية
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
يتوفر لذى الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعتمدة و ُمعلنة ومنشورة على موقع الجامعة اللكتروني.
 إدارة الكلية
تتبنى برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها األساسية،
وقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها .ويتوفر لديها سجالت للبريد الصادر والوارد ،وهيكل تنظيمي
وتوصيف وفيفي ُمعتمد من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات .في حين
ال تمتلك الئحة داخلية للدراسات الجامعية والعليا ُمعتمدة ،وتصور للميزانية السنوية ،وخطة استراتيجية،
ودليل إجراءات إدارية ،وبرامج تنمية مهنية للموففين ،وميزانية ملتطلبات العلمية التعليمية ،إال أنه توجد آلية
لتعين وتقييم املوففين ،وعهد مالية خاصة بها.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية برنامج تعليمي واحد للدراسة الجامعية ،وعدد من برامج الدراسات العليا (املاجستير) تحت
إشراف منسقي البرامج التعليمية باألقسام العليمة ،مع االفتقار لتوصيف برامجها التعليمية ومقرراتها
ُ
الدراسية حسب النموذج املعتمد من قبل املركز الوطني ،ولجان للمناهج بأقسام الكلية ،إال أنه يوجد نظام
لإلرشاد األكاديمي ،وخطة لتطوير البرامج التعليمية واملقررات الدراسية ،وصفحة خاصة بالكلية على موقع
الجامعة اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية عن البرامج،
مثل :توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات العلمية،
وغيرها.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) ،وال توجد الية أخرى .ويوجد نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وملفات
أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشمل السير الذاتية ،مع االفتقار لبرامج
التنمية املهنية (املهارات التدريسية وغيرها) .وتتنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين على
البرامج التعليمية ،مع وجود عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،حيث تعتبر الكثافة
ً
ً
الطالبية جيدة جدا ( )%16.3وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني.
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 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة والقدرة االستيعابية للكلية وبواسطة منظومة
إلكترونية متصلة بموقع الجامعة اللكتروني .ويوجد دليل للكلية ومطوية للدارسة واالمتحانات وأدلة إرشادية
للطالب ،ومكتب للخريجين ،وآخر للنشاط الطالبي ،مع االفتقار لبرامج تنمية املهارات الطالبية (التواصلية،
الفكرية ،اللغوية ،وغيرها) داخل الكلية.
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد بالكلية مكتبة ولكنها دون املستوى ،حيث ال يتوافر بها مراجع ،وحواسيب ،وشبكة اتصاالت ،وشبكة
ُ
معلوماتية ،مع توفر إجراءات للمن والسالمة ،وعدد كاف من املخازن واملختبرات واملعامل املجهزة ،ولوحات
إرشادية ،ومواقف للسيارات ،وبرامج صيانة للمرافق .في حين تفتقر للمالعب الرياضية ،واملقاهي ،وخطط
لدارة األزمات واملخاطر ،وبرامج لالهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،وتسهيالت ذات العالقة بذوي
االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
ال تمتلك الكلية مجلة علمية ،وال وحدة تهتم بالنشاط البحثي ووضع الخطط للبحث العلمي وإدارة شؤونه .كما
تفتقر الكلية إلى وجود الئحة خاصة بالبحث العلمي ،وال خطة بحثية بالكلية وال بأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يوجد بالكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .كما ال توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاية
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ويوجد منسقي للجودة وتقييم األداء باألقسام العلمية ،مع عدم
توفر نماذج ملتابعة سير العملية التعليمية ،وهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،وخطة للميزانية
خاصة بتنظيم الجودة ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وال برامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة ،وال خطط
للتقييم وإعداد الدراسة الذاتية ،وال آليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى ،وال استبانات استطالع
أراء هيئة التدريس والطالب واملوففين حول املوضوعات التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات الدراسية،
واملؤهالت املمنوحة من الكلية ،وغيرها) .كما أنه ال توجد مواثيق أخالقية.
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 .7تقرير عن كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة عن الكلية
 اسم الكلية :التربية البدنية والعلوم الرياضية
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع ب)
 العنوان اإللكترونيMfo.sps.rpt@uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية1979 :م
 اسم عميد الكلية :أ.د .محمد على عبد الرحيم
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةm.abdairahim@uot.edu.ly :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار

–
–
–

عدد األقسام العلمية)3( :
مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
لغة الدراسة :العربية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس وماجستير

 عدد برامج الدراسة الجامعة)3( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير))3( :
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه))1( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)146( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)12( :
 عدد املعيدين)8( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)48( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)1214( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م)488( :
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد
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 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة إحدى كليات العلوم التطبيقية بجامعة طرابلس ،حيث استقبلت أولى
ً
ً
دفعات ــها مع بدايــة العام الجامعي 1980/1979م .وتتطلع الكلية إلى أن تكون صرحا علميا لتقديم
املشورة وإعداد الكوادر العلمية املؤهلة لهذا التخصص ،وتفاعله اليجابي مع الهيئات واملنظمات الشبابية
ً
داخل ليبيا وخارجها ،مواكبة للتطور بما يحقق حاجات املجتمع.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
تمتلك الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث توجد بها وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها ،وسجالت للبريد الصادر والوارد ،والئحة داخلية
للدراسات الجامعية والعليا ،وتصور للميزانية السنوية للكلية .كما تمتلك هيكل تنظيمي ،وتوصيف وفيفي
ُمعتمد من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات ،وخطة استراتيجية ،مع
االفتقار لدليل إجراءات إدارية ُمعتمد ،وآلية لتعين وتقييم املوففين ،وبرامج التنمية املهنية للموففين .كما ال
توجد ميزانية ملتطلبات العلمية التعليمية ،إال أنه توجد ُعهد مالية خاصة بالكلية ،ولكنها غير كافية.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من برامج الدراسات الجامعية والعليا (املاجستير) تحت إشراف منسقي للبرامج الدراسية
باألقسام العليمة ،وخطط واضحة لقبول الطلبة ،وبما يتناسب وقدرتها االستيعابية .إال أنه ال يوجد توصيف
لبرامجها األكاديمية ،ومقرراتها الدراسة حسب معايير ضمان الجودة واالعتماد الصادرة عن املركز الوطني ،مع
وجود لجان للمناهج بأقسامها العلمية ،ونظام لإلرشاد األكاديمي ،وخطة لتطوير البرامج التعليمية واملقررات
الدراسية ،عالوة على امتالكها لصفحة إلكترونية على موقع الجامعة ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر،
وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية عن البرامج ،مثل :توصيف البرامج األكاديمية ،وتوصيف املقررات
الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات العلمية ،وغيرها.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة

ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
2010م) ،ويوجد نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وملفات أكاديمية متكاملة لكافة
أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشتمل سيرهم الذاتية .وتتنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة
التدريس القائمين على البرامج التعليمية بالكلية .ويوجد عدد كاف من هيئة التدريس والكوادر املساندة ،حيث
ً
تعتبر الكثافة الطالبية ممتازة ( )%7.7وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني .كما يتوفر
بالكلية برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس (املهارات التدريسية وغيرها).
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 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم ،والجامعة ،والقدرة االستيعابية لها ،وعن طريق منظومة
إلكترونية موصولة بموقع الجامعة اللكتروني .كما يتوفر دليل للكلية ،ومطوية للدارسة واالمتحانات ،وأدلة
إرشادية للطالب ،عالوة على مكتب للخرجين ،وآخر للنشاط الطالبي ،مع غياب برامج تنمية املهارات الطالبية
(التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها).
 .5محور املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد بالكلية مكتبة يتوافر بها كتب ودوريات ،وحواسيب وشبكة اتصاالت وشبكة معلومات ،ومخارج
ُ
للطوارئ ،مع االفتقار لخطة لدارة األزمات واملخاطر .كما يوجد بها العدد الكاف من املخازن املجهزة ،ولوحات
إرشادية ،ومواقف للسيارات ،ومالعب رياضية ومقاهي .عالوة على توفر برامج لصيانة وتطوير وتحديث
للمرافق ،وبرامج لالهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،مع غياب التسهيالت ذات العالقة بذوي
االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
توجد مجلة علمية ُمحكمة تتيح املجال للنشطة البحثية التي تقوم بها ،إال أنها ال تمتلك وحدة تهتم بالنشاط
البحثي ،ووضع الخطط للبحث العلمي وإدارة شؤونه ،والئحة خاصة بالبحث العلمي .بالرغم من وجود خطط
بحثية بأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال توجد بالكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .أال أنه توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات املجتمع األخرى يمكن االستفادة منها في رفع
الكفاية واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،ونماذج ملتابعة
سير العملية التعليمية ،وهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،مع غياب خطة للميزانية خاص بتنظيم
الجودة ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة ،وخطط للتقييم وإعداد الدراسة الذاتية ،وتوصيف
وفيفي ُمعتمد ،وآليات ُمعلنة للتعاطي مع التظلمات والشكاوى ،إال أنه يتوفر استبانات استطالع أراء هيئة
التدريس والطالب واملوففين حول املواضيع التي تخصهم (حول البرامج التعليمية واملؤهالت املمنوحة من
الكلية وغيرها) ،كما تمتلك ميثاق أخالقي للمهنة ،وميثاق أخالقي لخريجي البرامج التعليمية املختلفة بالكلية.
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 .8تقرير عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م
 .1معلومات عامة عن الكلية
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

اسم الكلية :االقتصاد والعلوم السياسية
العنوان :جامعة طرابلس (قاطع ب)
العنوان اإللكترونيlnfo.eco@uot.edu.ly :
تاريخ إنشاء الكلية1981 :م
اسم عميد الكلية :أ.د .محمود عبدالحفيظ املغبوب
املؤهل العلمي :دكتوراه
الدرجة العلمية :أستاذ
البريد اإللكتروني لعميد الكليةmaghbubm@gmail.com :
الصفة (قار/غيرقار) :قار
عدد األقسام العلمية)8( :
مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
لغة الدراسة :العربية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس وماجستير ودكتوراه
عدد برامج الدراسة الجامعية)8( :
عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير))8( :
عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه)( )1( :قسم إدارة األعمال)
عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)264( :
عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)93( :
عدد املعيدين)67( :
إجمالي عدد موظفي الكلية)87( :
عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)10118( :
عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م)550( :
عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م)11( :
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 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعد كلية االقتصاد والعلوم السياسية من كليات جامعة طرابلس املهمة .حيث استقبلت أولى دفعاتـ ــها مع
بدايــة العام الجامعي 1982 /1981م .وتتطلع الكلية إلى الريادة في العمل األكاديمي والطليعة في البحث العلمي
ً
ً
ومركزا متميزا للبحوث االقتصادية واملالية التي تخدم كافة املجاالت الصناعية والخدمية بالدولة الليبية
ً
وجعلها مركزا للتميز في مجال التعليم االقتصادي.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
تمتلك الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها .وتمتلك سجالت للبريد الصادر والوارد ،والئحة
داخلية للدراسات الجامعية والعليا ،وتصور للميزانية السنوية للكلية ،مع االفتقار لهيكل تنظيمي ُمعتمد،
وتوصيف وفيفي ُمعتمد من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات .كما ال
يوجد لديها خطة استراتيجية ،ودليل إجراءات إدارية ،وآلية لتعيين وتقييم املوففين ،وبرامج تنمية مهنية
للموففين ،وميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،مع توفر ُعهد مالية خاصة بالكلية إال أنها غير كافية.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من برامج الدراسات الجامعية والدراسات العليا (املاجستير والدكتوراه) تحت إشراف
منسقي البرامج التعليمية باألقسام ،وخطة لقبول الطلبة ،وتوصيف للبرامج التعليمية واملقررات الدراسة
ُ
حسب النموذج املعتمد من قبل املركز الوطني ،مع عدم توفر لجان للمناهج بأقسامها العلمية ،ونظام لإلرشاد
األكاديمي ،وخطة لتطوير البرامج التعليمية واملقررات الدراسية .في حين تمتلك صفحة إلكترونية على موقع
الجامعة ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية حول البرامج ،مثل:
توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات العلمية،
وغيرها.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة

ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) وال توجد الية أخرى .كما يوجد نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وملفات
أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشتمل على سيرهم الذاتية .وتتنوع املدارس
العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين على البرامج التعليمية .وتفتقر الكلية لبرامج التنمية املهنية (املهارات
التدريسية وغيرها) ،والعدد الكاف من هيئة التدريس والكوادر املساندة ،حيث تعتبر الكثافة الطالبية مرتفعة
ً
ً
قليال ( )%28.3وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني.
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 .4الشؤون الطالبية
ً
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،ووفقا لقدرتها االستيعابية ،وعن طريق
منظومة إلكترونية للتسجيل والقبول ،إال أنها غير موصولة بموقع الجامعة اللكتروني .كما تمتلك مطوية
للدارسة واالمتحانات ،وأدلة إرشادية للطالب ،ومكتب للخريجين والنشاط الطالبي ،مع غياب برامج لتنمية
املهارات الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها).
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد بالكلية مكتبة يتوافر بها كتب ودوريات ،مع عدم وجود حواسيب ،وشبكة اتصاال ،وشبكة معلومات،
وخطة لدارة األزمات واملخاطر .في حين يوجد العدد الكاف من املخازن ،ولوحات إرشادية ،ومواقف للسيارات،
مالعب رياضية ،ومقاهي ،وبرامج لصيانة وتطوير وتحديث للمرافق ،مع انعدام االهتمام بالنواحي الصحية
والسالمة العامة ،وتسهيالت ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
توجد مجلة علمية ُمحكمة في الكلية ،تتيح املجال للنشطة البحثية التي تقوم بها الكلية ،على الرغم من
االفتقار لوحدة تهتم بالنشاط البحثي ووضع الخطط للبحث العلمي وإدارة شؤونه .كما تفتقر إلى وجود الئحة
خاصة بالبحث العلمي وخطط بحثية بالكلية أو بأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يوجد بالكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .كما ال توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاءة
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
يوجد بالكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،ونماذج ملتابعة
سير العملية التعليمية ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،مع االفتقار لهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص،
وخطة للميزانية خاصة بتنظيم الجودة ،وال برامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة .كما ال توجد خطط
للتقييم وإعداد الدراسة الذاتية ،وآليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى .واستبانات استطالع أراء
هيئة التدريس والطالب واملوففين حول املواضيع التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات الدراسية،
واملؤهالت املمنوحة من الكلية ،وغيرها) ،مع غياب املواثيق األخالقية.
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 .9تقرير عن كلية الفنون واإلعالم
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة عن الكلية
 اسم الكلية :الفنون واألعالم
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع ب)
 العنوان اإللكترونيam.uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية1985 :م
 اسم عميد الكلية :د .عبدالكريم محمد كندير
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ مساعد
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةa.keender1@gmail.com :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار


–
–

عدد األقسام العلمية)5( :
مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
لغة الدراسة :العربية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس وماجستير ودكتوراه

 عدد برامج الدراسة الجامعية)20( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير))2( :
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه)( )1( :موقوف)
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)122( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)21( :
 عدد املعيدين)35( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)54( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)1832( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م :ال يتوفر
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م)8( :
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 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعد كلية الفنون والعالم إحدى كليات جامعة طرابلس ،حيث استقبلت أولى دفعات ــها مع بدايــة العام الجامعي
1986/1985م .وتتطلع الكلية إلى النهوض بمستوى التذوق الفني والعالمي والرقى بحضارة املجتمع واملساهمة
في توسيع البناء املعرفي والثقافي للمجتمع وترسيخ قيمه الفكرية والحضارية وبلورة رؤاه وإبراز هويته باستلهام
تراثه الثقافي.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
يتوفر لذى الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
ال تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث ال توجد وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وال قاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها ،وهيكل تنظيمي ،إال أنها تمتلك سجالت للبريد
الصادر والوارد ،والئحة داخلية للدراسات الجامعية وأخرى للعليا ،مع غياب تصور للميزانية السنوية.
وتوصيف وفيفي ُمعتمد من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات ،وخطة
استراتيجية ،ودليل إجراءات إدارية ُمعتمد ،وآلية لتعين وتقييم املوففين وبرامج تنمية مهنية للموففين .كما ال
توجد ميزانية ملتطلبات العلمية التعليمية ،مع توفر ُعهد مالية خاصة بالكلية إال أنها غير كافية.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من برامج الدراسات الجامعية والعليا (املاجستير) تحت إشراف منسقي البرامج التعليمية
باألقسام العملية ،وخطة واضحة لقبول الطلبة ،مع عدم توفر توصيف لبرامجها التعليمية ومقرراتها الدراسة
ُ
حسب النموذج املعتمد من قبل املركز الوطني .كما ال توجد لجان للمناهج ،وخطة لتطوير البرامج التعليمية
واملقررات الدراسية .كما تمتلك الكلية نظام لإلرشاد األكاديمي ،وصفحة خاصة على موقع الجامعة
ُ
اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية حول البرامج ،مثل:
توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) وال توجد الية أخرى .وال يوجد نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وبرامج
التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس (املهارات التدريسية وغيرها) ،مع توفر ملفات أكاديمية متكاملة لكافة
أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشتمل سيرهم الذاتية .وتتنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة
التدريس القائمين على البرامج التعليمية .ويتوفر بالكلية العدد الكاف من الهيئة التدريسية والكوادر املساندة،
ً
حيث تعتبر الكثافة الطالبية منخفضة ( )%12.8وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني.
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 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،والقدرة االستيعابية للكلية ،حيث يتم القبول
والتسجيل بواسطة منظومة إلكترونية متصلة بموقع الجامعة اللكتروني .وتفتقر لدليل للكلية ،ومطوية
للدارسة واالمتحانات .إال أنه توجد أدلة إرشادية للطالب ،ومكتب للخريجين ،وآخر للنشاط الطالبي .مع
االفتقار لبرامج تنمية املهارات الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها).
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
ال توجد بالكلية مكتبة ،وال يتوافر مراجع علمية ،وحواسيب ،وشبكة اتصاالت ،وشبكة معلومات ،وخطة
لدارة األزمات واملخاطر ،إال أنه يتوفر العدد الكاف من املخازن ،مع االفتقار ملختبرات ومعامل وورش ُمجهزة.
في حين توجد لوحات إرشادية ،ومواقف للسيارات ،وغياب للمالعب الرياضية ،واملقاهي ،وبرامج لصيانة
مرافقها ،وبرامج لالهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،وتسهيالت ذات العالقة بذوي االحتياجات
الخاصة.
 .6البحث العلمي
ال تمتلك الكلية مجلة علمية ،وال وحدة تعنى بالنشاط البحثي ووضع الخطط للبحث العلمي وإدارة شؤونه ،وال
الئحة خاصة بالبحث العلمي ،وال خطط بحثية بأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يوجد بالكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .كما ال توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاءة
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ويوجد منسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،وهيكل
تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،مع غياب نماذج ملتابعة سير العملية التعليمية ،وخطة للميزانية خاص
بالجودة ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة ،وخطط للتقييم وإعداد
الدراسة الذاتية ،مع توفر آليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى .كما ال تتوفر استبانات استطالع أراء
هيئة التدريس والطالب واملوففين حول املواضيع التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات الدراسية،
واملؤهالت املمنوحة من الكلية ،وغيرها) .كما ال توجد مواثيق أخالقية.
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 .10تقرير عن كلية التقنية الطبية
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م
 .1معلومات عامة عن الكلية
 اسم الكلية :التقنية الطبية
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع أ)
 العنوان اإللكترونيmedt.uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية1986 :م
 اسم عميد الكلية  :د .محمد محمد أنور السيد
 املؤهل العلمي :الجازة الدقيقة
 الدرجة العلمية :أستاذ
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةm.elsaid@uot.edu.ly :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار


–
–

عدد األقسام العلمية)5( :
مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
لغة الدراسة :النجليزية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس وماجستير

 عدد برامج الدراسة الجامعة)5( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير))1( :
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :ال يوجد
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)90( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)50( :
 عدد املعيدين)62( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)148( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)1856( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م :ال يوجد
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد
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 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعتبر كلية التقنية الطبية ،من كليات جامعة طرابلس الرائدة في ليبيا ،حيث استقبلت أولى دفعاتـ ــها مع بدايــة
ً
ً
العام الجامعي  .1987/1986وتسعى الكلية للتميز محليا ودوليا في تخريج تقنيين مع تطوير نظم التدريس
والبحث العلمي في مجال التقنيات الطبية خاصة واملجال الصحي بصفة عامة.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
يوجد لدى الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها ،وسجالت للبريد الصادر والوارد ،والئحة داخلية
للدراسات الجامعية ،وأخرى للدراسات العليا ،وكذلك خطة استراتيجية ،وهيكل تنظيمي ،عالوة على برامج
تنمية مهنية للموففين ،إال أنها تفتقر لتصور للميزانية السنوية ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد من جهات
االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات .كما ال يوجد دليل إجراءات إدارية ،وال آلية
لتعين وتقييم املوففين ،وميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،مع توفر ُعهد مالية خاصة بالكلية ،إال أنها غير
كافية.
 .2البرنامج التعليمي
ً
ً
يوجد بالكلية عدد من برامج الدراسات الجامعية ،وبرنامجا واحدا للدراسات العليا (املاجستير) تحت إشراف
ً
منسقي للبرامج الدراسية باألقسام العلمية ،ووفقا لخطط واضحة لقبول الطلبة .كما تمتلك توصيف
لبرامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية .كما يوجد بها لجان للمناهج بأقسامها العلمية ،ونظام لإلرشاد
األكاديمي ،وخطة لتطوير برامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية ،عالوة على صفحة خاصة بها على موقع
الجامعة اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية عن البرامج،
مثل :توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات العلمية،
وغيرها.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) ،وال توجد الية أخرى .ويتوفر لدى الكلية نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة،
وملفات أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشمل السير الذاتية .وتتنوع املدارس
العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين على البرامج التعليمية .إال أنه ال توجد برامج التنمية املهنية (املهارات
التدريسية وغيرها) .كما يتوفر العدد الكاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،حيث تعتبر الكثافة
ً
الطالبية منخفضة ( )%13.3وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني.
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 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،والقدرة االستيعابية للكلية وعن طريق
منظومة إلكترونية متصلة بموقع الجامعة اللكتروني .ويوجد دليل للكلية ،ومطوية للدارسة واالمتحانات،
عالوة على مكتب للخريجين وآخر للنشاط الطالبي .إال أنه ال توجد أدلة إرشادية للطالب ،وبرامج لتنمية
املهارات الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها).
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد بالكلية مكتبة ولكنها دون املستوى ،حيث ال يتوافر بها كتب ودوريات  ،وال حواسيب ،وشبكة اتصاالت،
وشبكة معلومات .كما تفتقر لخطة لدارة األزمات واملخاطر ،والعدد الكاف من املخازن ،واملختبرات واملعامل
ُ
والورش املجهزة ،عالوة على غياب اللوحات الرشادية ،ومواقف السيارات ،واملالعب الرياضية ،مع توفر
املقاهي .كما ال يوجد برامج لصيانة وتطوير املرافق ،وبرامج لالهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة،
وتسهيالت لذوي االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
ال تمتلك الكلية مجلة علمية ،وال وحدة تهتم بالنشاط البحثي و وضع الخطط للبحث العلمي وإدارة شؤونه.
كما تفتقر لالئحة خاصة بالبحث العلمي ،مع غياب الخطط البحثية بالكلية وأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
على الرغم من افتقار الكلية لوحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،إال أنها تهتم باألنشطة واألعمال التي تساهم
ُ
في خدمة املجتمع وتساعد على املحافظة على البيئة املحيطة .كما تفتقر الستبيانات استطالع أراء الخريجين
وأصحاب األعمال وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر
برامج التعليم والتدريب املستمر ،واتفاقيات تعاون مع مؤسسات املجتمع األخرى يمكن االستفادة منها لرفع
الكفاية واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء باألقسام العلمية ،ونماذج ملتابعة
سير العملية التعليمية ،وهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،مع االفتقار لخطة للميزانية خاصة
بالجودة ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة ،وخطط التقييم وإعداد
الدراسة الذاتية ،مع توفر آليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى ،واستبانات الستطالع أراء هيئة
التدريس والطالب واملوففين حول املواضيع التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات الدراسية ،واملؤهالت
املمنوحة من الكلية ،وغيرها) ،وميثاق أخالقي للمهنة ،مع االفتقار مليثاق أخالقي لخريجي البرامج التعليمية
املختلفة بالكلية.
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 .11تقرير عن كلية طب وجراحة الفم واألسنان
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة عن الكلية
 اسم الكلية :طب وجراحة الفم واألسنان
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع أ)
 العنوان اإللكترونيden.uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية1987 :م
 اسم عميد الكلية  :د .محمد محمد االمام
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ مشارك
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةm.elemam@uot.edu.ly :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار


–
–

عدد األقسام العلمية)5( :
مدة الدراسة )10( :فصول دراسية
لغة الدراسة :النجليزية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس

 عدد برامج الدراسة الجامعة)1( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير) :ال يوجد
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :ال يوجد
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)122( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)8( :
 عدد املعيدين)131( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)220( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)3500( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م :ال يوجد
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد
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 .2نبذة عن الكلية
كلية طب وجراحة الفم واألسنان من كليات جامعة طرابلس الرائدة ،حيث استقبلت أولى دفعاتـ ــها مع بدايــة
العام الجامعي 1988/1987م .وتسعى الكلية إلى إعداد كوادر علمية وطنية فاعلة واعية ومبدعة ،من خالل
توفير بيئة تسمح بتحقيق التطوير املستمر للبرامج التعليمية والبحثية.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
تمتلك الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
ال تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث ال تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها ،إال أنه يتوفر بها سجالت للبريد الصادر والوارد،
والئحة داخلية للدراسات الجامعية ،مع االفتقار لهيكل تنظيمي ُمعتمد ،وخطة استراتيجية ،وبرامج تنمية
مهنية للموففين ،وتصور للميزانية السنوية ،وهيكل تنظيمي .كما يتوفر توصيف وفيفي ُمعتمد من جهات
االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات ،مع عدم توفر دليل إجراءات إدارية ُمعتمد،
وآلية لتعين وتقييم املوففين ،وميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،وال أي ُعهد مالية خاصة بالكلية.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من برامج الدراسات الجامعية تحت إشراف منسقي البرامج الدراسية باألقسام العلمية ،مع
عدم توفر توصيف لبرامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية ،ولجان للمناهج بأقسامها العلمية ،ونظام لإلرشاد
األكاديمي ،وخطة لتطوير برامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية .وتمتلك صفحة إلكترونية خاصة بها على
موقع الجامعة اللكتروني ،لكنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية عن
البرامج ،مثل :توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات
العلمية ،وغيرها.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) ،وال توجد الية أخرى .تفتقر الكلية لنموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وبرامج
التنمية املهنية (املهارات التدريسية وغيرها) ،مع توفر ملفات أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس
والكوادر املساندة تشمل السير الذاتية .وتتنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين على البرامج
التعليمية بالكلية .ويوجد عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،حيث تعتبر الكثافة الطالبية
ً
ً
مرتفعة قليال ( )%26.9وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني.
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 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،وليس حسب قدرتها االستيعابية .ال يتوفر
منظومة إلكترونية متصلة بموقع الجامعة اللكتروني ،ودليل للكلية ،ومطوية للدارسة واالمتحانات ،وأدلة
إرشادية للطالب ،وبرامج لتنمية املهارات الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها) ،مع توفر مكتب
للخريجين وآخر للنشاط الطالبي.
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد بالكلية مكتبة ولكنها دون املستوى ،حيث ال يتوافر بها مراجع ،وال حواسيب ،وشبكة اتصاالت ،وشبكة
معلومات .كما تفتقر لخطة لدارة األزمات واملخاطر ،والعدد الكاف من املخازن واملختبرات واملعامل والورش
ُ
املجهزة ،عالوة على غياب اللوحات الرشادية واملالعب الرياضية ،إال أنه توجد مواقف للسيارات ،ومقاهي .كما
تفتقر لبرامج صيانة املرافق ،وبرامج االهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،والتسهيالت الخاصة بذوي
االحتياجات.
 .6البحث العلمي
ال تمتلك الكلية مجلة علمية ،وال وحدة تهتم بالنشاط البحثي ووضع الخطط للبحث العلمي وإدارة شؤونه .كما
تفتقر لالئحة خاصة بالبحث العلمي ،مع غياب الخطط البحثية بالكلية وأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يتوفر بالكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،واستبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .كما ال توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاية
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
يوجد بالكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء باألقسام العلمية ،ونماذج ملتابعة
سير العملية التعليمية ،مع االفتقار لهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،وخطة للميزانية خاصة
بتنظيم الجودة ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة ،وخطط التقييم
وإعداد الدراسة الذاتية ،وآليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى ،واستبانات الستطالع أراء هيئة
التدريس والطالب واملوففين حول املواضيع التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات الدراسية ،واملؤهالت
املمنوحة من الكلية ،وغيرها) .كما ال توجد مواثيق أخالقية.
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 .12تقرير عن كلية الرتبية  -طرابلس
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة عن الكلية
 اسم الكلية :التربية /طرابلس
 العنوان :جامعة طرابلس (باب تاجوراء)
 العنوان اإللكترونيedu.uot.edu.ly:
 تاريخ إنشاء الكلية1989/1988 :م
 اسم عميد الكلية :أ.د .عبد الباسط أبو عزة
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ
 البريد اإللكتروني لعميد الكلية :ال يتوفر
 الصفة (قار/غيرقار) :قار
 عدد األقسام العلمية)11( :
 عدد برامج الدراسة الجامعة)11( :
 مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
 لغة الدراسة :العربية
 املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :ليسانس وبكالوريوس
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير) :ال يوجد
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :ال يوجد
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)161( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)39( :
 عدد املعيدين)69( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)61( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)3294( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م :ال يوجد
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد
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 .2نبذة عن الكلية
تعد كلية التربية إحدى الكليات التربوية بجامعة طرابلس ،حيث استقبلت أولى دفعات ــها مع بدايــة العام
ً
ً
ً
الجامعي 1989/1988م .وتتطلع الكلية إلى أن تتبوأ مكانة الئقة بين جميع الكليات اعتمادا على نجاحها في
تخريج أجيال تكون قادرة على العمل واملنافسة بجد وإخالص في امليادين العلمية بصفة عامة ،وفي ميادين
التربية والتعليم والتأهيل التربوي بصفة خاصة.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
يوجد لذى الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها ،وتمتلك سجالت للبريد الصادر والوارد ،وخطة
استراتيجية ،وآلية لتعين وتقييم املوففين ،مع غياب الئحة داخلية للدراسات الجامعية ،وتصور للميزانية
السنوية ،وهيكل تنظيمي ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات
والواجبات واملسؤوليات .كما ال يتوفر دليل إجراءات إدارية ُمعتمد ،وبرامج تنمية مهنية للموففين ،وتصور
ميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،وميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،وال أية عهد مالية خاصة بالكلية.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من برامج الدراسات الجامعية تحت إشراف منسقي البرامج التعليمية باألقسام العليمة.
ُ
وتمتلك خطة واضحة لقبول الطلبة ،وتوصيف للبرامج التعليمية واملقررات الدراسة حسب النموذج املعتمد
من قبل املركز الوطني ،مع عدم توفر لجان للمناهج بأقسامها العلمية ،ونظام لإلرشاد األكاديمي ،وخطة
لتطوير البرامج التعليمية واملقررات الدراسية .وتمتلك الكلية صفحة خاصة بها على موقع الجامعة
اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية حول البرامج مثل:
توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات العلمية،
وغيرها.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة

ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) وال توجد الية أخرى .وتفتقر الكلية لنموذج كشف بأسماء هيئة التدريس ،والكوادر املساندة ،مع
توفر ملفات أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشتمل سيرهم الذاتية ،وبرامج
التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس (املهارات التدريسية وغيرها) .وتتنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة
التدريس القائمين على البرامج التعليمية .ويتوفر لدى الكلية العدد الكاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر
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ً
املساندة ،حيث تعتبر الكثافة الطالبية جيدة ( )%16.5وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز
الوطني.
 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،والقدرة االستيعابية للكلية عن طريق منظومة
إلكترونية متصلة بموقع الجامعة اللكتروني ،مع غياب دليل للكلية ،وأدلة إرشادية للطالب ،ومكتب
للخريجين ،وآخر للنشاط الطالبي ،وبرامج تنمية املهارات الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها)
داخل الكلية ،وتوفر مطوية للدارسة واالمتحانات.
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد مكتبة في الكلية ،يتوافر بها كتب ودوريات ،مع االفتقار للحواسيب ،وشبكة اتصاالت ،وشبكة معلومات،
ومخارج للطوارئ ،وخطة لدارة األزمات واملخاطر ،والعدد الكاف من املخازن ،واملختبرات ،واملعامل ،والورش
ُ
املجهزة .كما تفتقر للوحات إرشادية ،املالعب الرياضية ،مع توفر مواقف للسيارات واملقاهي .وال تتوفر برامج
لصيانة املرافق ،وبرامج لالهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،وتسهيالت ذات العالقة بذوي
االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
توجد بالكلية مجلة علمية ُمحكمة ،مع االفتقار لوحدة تهتم بالنشاط البحثي ووضع الخطط للبحث العلمي
وإدارة شؤونه ،والئحة خاصة بالبحث العلمي ،وخطة بحثية بالكلية وأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال توجد بالكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .كما ال توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاية
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،ونماذج ملتابعة
سير العملية التعليمية .إال أنه ال يتوفر هيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،وخطة للميزانية خاصة
بتنظيم الجودة .وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة ،وخطط للتقييم
وإعداد الدراسة الذاتية ،وآليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى ،واستبانات الستطالع أراء هيئة
التدريس والطالب واملوففين حول املواضيع التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات الدراسية ،واملؤهالت
املمنوحة من الكلية ،وغيرها) ،إال أنه يتوفر لديها ميثاق أخالقي للمهنة ،وميثاق أخالقي لخريجي البرامج
التعليمية املختلفة بالكلية.
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 .13تقرير عن كلية اللغات
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة عن الكلية
 اسم الكلية :اللغات
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع ب)
 العنوان اإللكترونيlan.uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية1987 /1986 :م
 اسم عميد الكلية :نوري أحمد محفوظ عبيريد
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ مشارك
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةn.abirid@uot.edu.ly :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار


–
–

عدد األقسام العلمية)7( :
مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
لغة الدراسة :العربية والنجليزية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس وماجستير ودكتوراه

 عدد برامج الدراسة الجامعية)7( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير)( 3 :انجليزي /فرنس ي  /عربي )
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه)( )1( :قسم اللغة العربية)
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)205( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)18( :
 عدد املعيدين)91( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)36( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)3200( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م)282( :
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م)45( :
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 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعد كلية اللغات من الكليات املتميزة بجامعة طرابلس ،حيث استقبلت أولى دفعاتـ ــها مع بدايــة العام الجامعي
1987/1986م .وتتطلع الكلية إلى النهوض بدور متميز في إعداد وتأهيل كادر متخصص في مجالي تعليم اللغات
الحديثة والترجمة ،وتشارك في تلبية متطلبات املجتمع وسوق العمل ،وتسهم في مد جسور التواصل املعرفي
والثقافي بين الشعوب.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
تمتلك الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها ،وسجالت للبريد الصادر والوارد ،والئحة داخلية
للدراسات الجامعية وأخرى للعليا ،تصور للميزانية السنوية وهيكل تنظيمي ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد من
جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات .كما تمتلك خطة استراتيجية ،ودليل
إجراءات إدارية ُمعتمد ،وآلية لتعين وتقييم املوففين ،وبرامج تنمية مهنية للموففين ،و ُعهد مالية خاصة
بالكلية إال أنها غير كافية ،مع عدم توفر ميزانية ملتطلبات العملية التعليمية.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من برامج الدراسات الجامعية والعليا (املاجستير والدكتوراه) تحت إشراف منسقي للبرامج
الدراسية باألقسام العليمة ،وخطط واضحة لقبول الطلبة .كما يتوفر لديها توصيف للبرامج التعليمية،
ُ
واملقررات الدراسة حسب النموذج املعتمد من قبل املركز الوطني ،ولجان للمناهج بأقسامها العلمية .ويتوفر
لديها نظام لإلرشاد األكاديمي ،وخطة لتطوير البرامج التعليمية واملقررات الدراسية .كما تمتلك صفحة خاصة
على موقع الجامعة اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية
حول البرامج ،مثل :توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث
واملنشورات.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة

ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) وال توجد الية أخرى .ويوجد نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وملفات
أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشتمل سيرهم الذاتية ،وبرامج التنمية
املهنية (املهارات التدريسية وغيرها) .وتتنوع بها املدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين على البرامج
التعليمية بالكلية .كما يتوفر العدد الكاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،حيث تعتبر نسبة
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ً
الطالب لكل عضو هيئة التدريس ممتازة ( )%14.3وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز
الوطني.
 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،والقدرة االستيعابية للكلية وبواسطة منظومة
إلكترونية متصلة بموقع الجامعة اللكتروني ،وتمتلك دليل للكلية ،ومطوية للدارسة واالمتحانات ،وأدلة
إرشادية للطالب ،ومكتب للخريجين ،وآخر للنشاط الطالبي ،مع االفتقار لبرامج تنمية املهارات الطالبية
(التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها).
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد بالكلية مكتبة يتوافر بها مراجع ،مع عدم توفر حواسيب ،وشبكة اتصاالت ،وشبكة معلومات .كما
تمتلك خطة لدارة األزمات واملخاطر ،والعدد الكاف من املخازن واملختبرات واملعامل .عالوة على توفر لوحات
إرشادية ،ومواقف للسيارات ،واملقاهي .كما يتوفر برامج لصيانة املرافق ،مع االفتقار لبرامج االهتمام بالنواحي
الصحية والسالمة العامة ،والتسهيالت ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
تمتلك الكلية مجلة علمية محكمة ،مع غياب لوحدة تعنى بالنشاط البحثي التي تقوم به ،ووضع الخطط
للبحث العلمي وإدارة شؤونه .كما تفتقر إلى وجود الئحة خاصة بالبحث العلمي ،مع توفر خطط بحثية بالكلية
وأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يوجد بالكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .إال أنه توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاءة
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،ونماذج ملتابعة
سير العملية التعليمية ،مع غياب هيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،وخطة للميزانية خاص بتنظيم
الجودة ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة ،وخطط للتقييم وإعداد
الدراسة الذاتية .كما ال توجد آليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى .إال أنه يتوفر لديها استبانات
استطالع أراء هيئة التدريس والطالب واملوففين حول املواضيع التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات
الدراسية ،واملؤهالت املمنوحة من الكلية ،وغيرها) ،مع االفتقار مليثاق أخالقي للمهنة ،في حين يوجد ميثاق
أخالقي لخريجي البرامج التعليمية املختلفة بالكلية.
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 .14تقرير عن كلية اآلداب
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة عن الكلية
 اسم الكلية :اآلداب
 العنوان :جامعة طرابلس  /القاطع (ب)
 العنوان اإللكترونيarts.uot.edu.ly:
 تاريخ إنشاء الكلية1997 :م
 اسم عميد الكلية :د .مختار محمد العماري عبدالقادر
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ مشارك
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةmok.abdulgader@uot.edu.ly :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار
 عدد األقسام العلمية)12( :
 عدد برامج الدراسة الجامعة)12( :
 مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
 لغة الدراسة :العربية
 املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :ليسانس وماجستير ودكتوراه
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير))9( :
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه))8( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)467( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)31( :
 عدد املعيدين)35( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)49( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)2256( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م)100( :
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م)50( :
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 .2نبذة عن الكلية
تعد كلية اآلداب من إحدى الكليات التي لديها إسهام فعال في خدمة القضايا املجتمعية والثقافية النسانية،
من خالل التنوع والتكامل في التخصصات والبرامج واملناهج في شتى مجاالت العلوم النسانية بالجامعة ،حيث
استقبلت أولى دفعاتـ ــها مع بدايــة العام الجامعي 1998 /1997م .وتسعى الكلية إلى تهيئة البيئة األكاديمية
ً
للطلبة بصورة نظامية وتطويرها وفقا ملعايير الجودة التعليمية ،وتشجيع الطلبة على اكتساب مبادئ البحث
العلمي والتفكير الصحيح.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
يتوفر لذى الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
ال تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث ال تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها ،وتصور للميزانية السنوية ،إال أنها تمتلك سجالت
للبريد الصادر والوارد ،والئحة داخلية للدراسات الجامعية والعليا ،وهيكل تنظيمي ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد
من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات ،وخطة استراتيجية ،إال أنها تفتقر
لدليل الجراءات الدارية ،وآلية لتعيين وتقييم املوففين ،وبرامج التنمية املهنية للموففين ،وتصور ميزانية
املتطلبات العملية التعليمية ،وميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،ولكن توجد عهد مالية خاصة بالكلية.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من برامج الدراسات الجامعية والعليا ،مع عد وجود منسقي البرامج التعليمية باألقسام
العلمية ،وخطة واضحة لقبول الطلبة .كما يوجد توصيف للبرامج التعليمية واملقررات الدراسة حسب
ُ
النموذج املعتمد من قبل املركز الوطني ،ونظام لإلرشاد األكاديمي ،وخطة لتطوير البرامج التعليمية واملقررات
الدراسية ،إال أنه ال توجد لجان للمناهج بأقسامها العلمية ،مع توفر صفحة خاصة بها على موقع الجامعة
اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية حول البرامج ،مثل:
توصيف البرامج التعليمية ،واملقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات العلمية ،وغيرها.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة

ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم (قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) وال توجد الية أخرى .ويوجد نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وملفات
أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشتمل سيرهم الذاتية ،مع غياب برامج
التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس (املهارات التدريسية وغيرها) .وتتنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة
التدريس القائمين على البرامج التعليمية بالكلية ،ويتوفر بها العدد الكاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر
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ً
ً
املساندة ،حيث تعتبر الكثافة الطالبية منخفضة جدا ( )%4.5وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن
املركز الوطني.
 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،والقدرة االستيعابية للكلية وعن طريق
منظومة إلكترونية موصولة بموقع الجامعة اللكتروني .ويوجد دليل للكلية ،ومطوية للدارسة واالمتحانات،
وأدلة إرشادية للطالب ،ومكتب للخريجين ،وآخر للنشاط الطالبي ،مع االفتقار لبرامج تنمية املهارات الطالبية
(التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها).
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد مكتبة بالكلية ،يتوافر بها مراجع ،وحواسيب ،وشبكة اتصاالت ،وشبكة معلومات ،مع عدم توفر مخارج
للطوارئ ،وخطة لدارة األزمات واملخاطر .كما يوجد عدد كاف من املخازن ،واملختبرات ،واملعامل ،ولوحات
إرشادية ،ومواقف للسيارات ،ومقاهي ،مع االفتقار لبرامج صيانة املرافق ،وبرامج االهتمام بالنواحي الصحية
والسالمة العامة ،وتسهيالت ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
توجد بالكلية مجلة علمية ُمحكمة تهتم باألنشطة البحثية التي تقوم بها الكلية ،مع االفتقار لوحدة تعنى
بالبحث ،ووضع الخطط للبحث العلمي وإدارة شؤونه ،وال الئحة خاصة بالبحث العلمي ،وال خطط بحثية
بالكلية وال بأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يوجد بالكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .كما ال توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاية
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،ونماذج ملتابعة
سير العملية التعليمية ،مع غياب هيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،وخطة للميزانية خاص بتنظيم
الجودة ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،ولكن توجد برامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة .كما تتوفر خطط
للتقييم وإعداد الدراسة الذاتية ،وآليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى ،مع االفتقار الستبانات
استطالع أراء هيئة التدريس والطالب واملوففين حول املواضيع التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات
الدراسية ،واملؤهالت املمنوحة من الكلية ،وغيرها) ،إال أنه يوجد ميثاق أخالقي للمهنة ،وال يوجد ميثاق أخالقي
لخريجي البرامج التعليمية املختلفة بالكلية.
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 .15تقرير عن كلية التمريض
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م
 .1معلومات عامة
 اسم الكلية :التمريض
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع أ)
 العنوان اإللكترونيinfo.nur@uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية2007\6\27 :م
 اسم عميد الكلية :أ.د .على منصور الجرنازي
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةgiurnaziam@yahoo.com :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار
 عدد األقسام العلمية)5( :
 مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
 لغة الدراسة :النجليزية
 املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس
 عدد برامج الدراسة الجامعية)5( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير) :ال يوجد
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :ال يوجد
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)17( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)6( :
 عدد املعيدين)33( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)22( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)693( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي :ال يوجد
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي :ال يوجد
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 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعتبر كلية التمريض من الكليات املتميزة في جامعة طرابلس ،حيث استقبلت أولى دفعات ــها مع بدايــة العام
ً
الجامعي 2008/2007م .وقد جاء تأسيس هذه الكلي ــة استجابتـا لحاجات املجتمع املاسة إلى كوادر تمريض
ً
ً
ً
مؤهلة تأهيال جامعيا ،وتلبية لطموح املجتمع ف ــي إع ـ ــداد خريجين متخصصين في نواحي املعرفة التي تتفق مع
طبيعة هذه الكلية الجامعية.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
تبين من خالل االطالع على البيانات واملعلومات الواردة للمكتب بأنه توجد رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة،
ومنشورة على موقع الجامعة اللكتروني.
 إدارة الكلية
تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وقاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقه ،وسجالت للبريد الصادر والوارد ،والئحة داخلية
للدراسات الجامعية ،إضافة إلى هيكل تنظيمي وخطة استراتيجية ،ودليل إجراءات إدارية .كما يوجد لديها آلية
لتعيين وتقييم املوففين ،وبرامج تنمية مهنية للموففين ،مع غياب تصور للميزانية السنوية ،وتوصيف وفيفي
ُمعتمد من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات ،وعدم توفر ميزانية
ملتطلبات العملية التعليمية ،ولكن توجد ُعهد مالية خاصة بها.
 .2البرنامج التعليمي
تمتلك الكلية برامج للدراسات الجامعية فقط ،وتوصيف للبرامج التعليمية واملقررات الدراسية حسب
ُ
النموذج املعتمد من قبل املركز الوطني ،وخطط واضحة لقبول الطلبة ،مع عدم وجود منسقي للبرامج
الدراسية باألقسام العلمية ،ولجان للمناهج بأقسامها العلمية ،وخطة لتطوير البرامج التعليمية واملقررات
الدراسية .كما يوجد نظام لإلرشاد األكاديمي ،وصفحة إلكترونية خاصة بها على موقع الجامعة اللكتروني ،إال
أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية حول البرامج ،مثل :توصيف البرامج
التعليمية ،واملقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات العلمية ،وغيرها.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة

ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) وال توجد الية أخرى .وتمتلك الكلية ملفات أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر
املساندة تشمل السيرة الذاتية وتتنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين على البرامج التعليمية،
مع االفتقار لنموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وبرامج التنمية املهنية (املهارات
التدريسية وغيرها) ،والعدد الكاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،حيث تعتبر الكثافة الطالبية
ً
ً
مرتفعة قليال ( )%30.1وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني.
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 .4الشؤون الطالبية
ً
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة وفي ضوء القدرة االستيعابية للكلية اعتمادا
على منظومة إلكترونية للتسجيل والقبول ،ولكنها غير موصولة بموقع الجامعة اللكتروني .كما يوجد دليل
للكلية ،وأدلة إرشادية للطالب ،ومكتب للخريجين ،وآخر للنشاط الطالبي ،مع عدم توفر مطوية للدارسة
واالمتحانات .أما بالنسبة لبرامج تنمية املهارات الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها) فأنها غير
موجودة.
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
ال توجد مكتبة بالكلية ،على الرغم من توفر املراجع .كما ال يوجد حواسيب ،وشبكة اتصاالت ،وشبكة
ُ
معلومات ،وخطة لدارة األزمات واملخاطر ،والعدد الكاف من املخازن املجهزة .إال أنه توجد مختبرات ومعامل،
مع االفتقار للوحات الرشادية ،ومواقف السيارات ،واملالعب الرياضية ،واملقاهي ،مع توفر برامج لصيانة
مرافق الكلية ،وغياب برامج لالهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،وتسهيالت ذات العالقة بذوي
االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
ال تمتلك الكلية مجلة علمية ،وال وحدة تهتم بالنشاط البحثي ،ووضع الخطط للبحث العلمي وإدارة شؤونه.
كما تفتقر لالئحة خاصة بالبحث العلمي ،ولكن توجد خطة بحثية بالكلية وأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يوجد في الكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .وتوجد لديها اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاية
واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء باألقسام العلمية ،ونماذج متابعة
سير العملية التعليمية ،وهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،وخطة للميزانية خاصة بتنظيم الجودة
وتقييم األداء ،وتوصيف وفيفي ُمعتمد ،وخطط للتقييم وإعداد الدراسة الذاتية .كما توجد آليات ُمعلنة
للتعامل مع التظلمات والشكاوى ،واستبانات استطالع أراء هيئة التدريس والطالب واملوففين حول املواضيع
التي تخصهم (البرامج التعليمية واملؤهالت املمنوحة من الكلية وغيرها) ،إال أنه ال توجد برامج ودورات تدريبية
لنشر ثقافة الجودة بالكلية.
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 .16تقرير عن كلية تقنية املعلومات
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م

 .1معلومات عامة عن الكلية
 اسم الكلية :تقنية املعلومات
 العنوان :جامعة طرابلس (قاطع أ)
 العنوان اإللكترونيit.uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية2007 :م
 اسم عميد الكلية  :د .هالل هدية املنتصر
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :أستاذ مساعد
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةa.montaser@uot.edu.ly :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار


–
–

عدد األقسام العلمية)6( :
مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
لغة الدراسة :العربية والنجليزية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :بكالوريوس

 عدد برامج الدراسة الجامعية)6( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير) :برنامج واحد قيد املوافقة
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :ال يوجد
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)33( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)15( :
 عدد املعيدين)11( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)32( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)1800( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م :ال يوجد
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد
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 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعتبر كلية تقنية املعلومات من الكليات النشطة بجامعة طرابلس ،حيث استقبلت أولى دفعاتـ ــها مع بدايــة
العام الجامعي  .2008/2007وتطمح الكلية لدعم البحث العلمي وتوفير البيئة املناسبة لنتاج املعرفة وتعليمها
وتطبيقها بما يخدم الفرد واملجتمع..
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
تمتلك الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وتوجد قاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها ،وسجالت للبريد الصادر والوارد ،والئحة
داخلية للدراسات الجامعية وأخرى للعليا .مع غياب تصور للميزانية السنوية .كما يوجد هيكل تنظيمي ،مع
االفتقار لتوصيف وفيفي ُمعتمد من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات،
وخطة استراتيجية ،ودليل لإلجراءات الدارية ُمعتمد .مع غياب آلية لتعيين وتقييم املوففين ،وبرامج تنمية
مهنية للموففين ،وميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،مع توفر ُعهد مالية خاصة بالكلية إال أنها غير كافية.
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من البرامج الدراسية للمرحلة الجامعية تحت إشراف منسقي البرامج الدراسية باألقسام
ً
العلمية ،وخطط واضحة لقبول الطلبة .وتمتلك الكلية توصيفا لبرامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية،
ولجان للمناهج بأقسامها العلمية ،ونظام لإلرشاد األكاديمي ،وخطة لتطوير برامجها التعليمية ومقرراتها
الدراسية .كما تمتلك صفحة خاصة بها على موقع الجامعة اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر،
وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية حول البرامج ،مثل :توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات
الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) ،وال توجد الية أخرى .وتمتلك الكلية نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وملفات
أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشمل سيرهم الذاتية .وتتنوع املدارس
العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين على برامجها التعليمية ،مع االفتقار لبرامج التنمية املهنية للهيئة
التدريسية (املهارات التدريسية وغيرها) ،والعدد الكاف من هيئة التدريس والكوادر املساندة ،حيث تعتبر
ً
الكثافة الطالبية مرتفعة ( )%37.5وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني.
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 .4الشؤون الطالبية
ً
يتم قبول الطلبة بالكلية حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة  -وليس وفقا لقدرتها االستيعابية -
وبواسطة منظومة موصولة باملوقع اللكتروني للجامعة .كما يتوفر دليل للكلية ،ومطوية للدارسة
واالمتحانات ،أدلة إرشادية للطالب ،ومكتب للخريجين ،وآخر للنشاط الطالبي .مع غياب برامج تنمية املهارات
الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها).
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
ال توجد بالكلية مكتبة ،بالرغم من توفر مراجع حديثة ،وحواسيب ،إال أنه ال توجد شبكة اتصاالت ،وشبكة
معلومات ،وخطة لدارة األزمات واملخاطر ،ومخازن ،مع توفر عدد غير كاف من املعامل .كما ال توجد أي
مرافق :مالعب رياضية ،مقاهي ،مواقف السيارات ،مع وجود لوحات إرشادية ،وغياب برامج صيانة وتطوير
املرافق ،وبرامج االهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،والتسهيالت ذات العالقة بذوي االحتياجات
الخاصة.
 .6البحث العلمي
ال تمتلك الكلية مجلة علمية ،ووحدة تهتم بالنشاط البحثي ووضع الخطط للبحث العلمي وإدارة شؤونه ،وال
الئحة خاصة بالبحث العلمي ،وخطط بحثية بالكلية وأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
على الرغم من افتقار الكلية لوحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،إال أنها تهتم باألنشطة واألعمال التي تساهم
في خدمة املجتمع .كما تفتقر الستبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال وجهات التوفيف حول
مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم والتدريب املستمر ،إال أنه
توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات املجتمع األخرى يمكن االستفادة منها لرفع الكفاية واالهتمام بالتأهيل
والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،ونماذج ملتابعة
سير العملية التعليمية ،وهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،مع غياب خطة للميزانية خاص بتنظيم
الجودة .كما ال يوجد توصيف وفيفي ُمعتمد ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة ،وخطط للتقييم
وإعداد الدراسة الذاتية ،مع توفر آليات ُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى ،وكذلك استبانات استطالع
أراء هيئة التدريس والطالب واملوففين حول املوضوعات التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات الدراسية،
واملؤهالت املمنوحة من الكلية ،وغيرها) ،مع االفتقار للمواثيق األخالقية.

48

تقاريرتفصيلية عن كليات جامعة طرابلس

مكتب الجودة وتقييم األداء

.17تقرير عن كلية الرتبية  -قصر بن غشري
تاريخ إعداد التقرير 01 :مارس 2018م
 .1معلومات عامة عن الكلية

 اسم الكلية :التربية /قصر بن غشير
 العنوان :جامعة طرابلس (قصر بن غشير)
 العنوان اإللكترونيedq.uot.edu.ly :
 تاريخ إنشاء الكلية :قرار رقم ( )55لسنة 2009م
 اسم عميد الكلية :د .عبدالناصر محمد العباني
 املؤهل العلمي :دكتوراه
 الدرجة العلمية :محاضر
 البريد اإللكتروني لعميد الكليةnasseralabany@gmail.com :
 الصفة (قار/غيرقار) :قار


–
–

عدد األقسام العلمية)12( :
مدة الدراسة )8( :فصول دراسية
لغة الدراسة :العربية
املؤهالت العلمية التي تمنحها الكلية :ليسانس وبكالوريوس

 عدد برامج الدراسة الجامعة)8( :
 عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير) :غير موجود
 عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه) :غير موجود
 عدد أعضاء هيئة التدريس القارين)201( :
 عدد أعضاء هيئة التدريس غيرالقارين)17( :
 عدد املعيدين)110( :
 إجمالي عدد موظفي الكلية)35( :
 عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018/2017م)2052( :
 عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018/2017م :ال يوجد
 عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م :ال يوجد

49

تقاريرتفصيلية عن كليات جامعة طرابلس

مكتب الجودة وتقييم األداء

 .2نبذة عن الكلية
ُ
تعتبر كلية التربية  -قصر بن غشير من كليات جامعة طرابلس املتميزة ،حيث استقبلت أولى دفعاتـ ــها مع بدايــة
ً
ً
ً
ً
العام الجامعي 2010/2009م .وتتطلع الكلية إلى أن تكون مؤسسة علمية مرموقة تتبوأ مكانة رفيعة بين سائر
ً
ً
الكليات األخرى على املستوى املحلي والقليمي والدولي ،رائدة في إعداد الكوادر العلمية التربوية أكاديميا،
ً
ً
ومقصدا لكل البحاث ،في كل املجاالت املتعلقة بنشاطها ،وموطنا للخبرات املتخصصة في مجالي التعليم
ً
والتأهيل التربوي ،وصوال لتحقيق دورها املنشود في سبيل تطوير سبل املعرفة ونشرها واستخدامها.
 .3وصف جماالت الدارسة
 .1التخطيط والتنظيم اإلداري
 الرؤية و الرسالة واألهداف
يتوفر لذى الكلية رؤية ورسالة وأهداف ُمعلنة ،ومنشورة على املوقع اللكتروني للجامعة.
 وصف إدارة الكلية
ال تتبنى الكلية برنامج تطبيق الدارة اللكترونية ،حيث ال تمتلك وحدة تتولى حفظ وتوثيق بياناتها ومعلوماتها
األساسية ،وال قاعدة بيانات إلكترونية عن وحداتها ومرافقها ،مع توفر سجالت للبريد الصادر والوارد .كما ال
تمتلك الئحة داخلية للدراسات الجامعية ،وتصور للميزانية السنوية ،وهيكل تنظيمي ،وتوصيف وفيفي
ُمعتمد من جهات االختصاص يحدد املهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات ،وخطة استراتيجية ،ودليل
إجراءات إدارية ُمعتمد ،وآلية لتعين وتقييم املوففين ،وميزانية ملتطلبات العملية التعليمية ،وال ُعهد مالية
ً
خاصة بالكلية ،مع توفر برامج تنمية مهنية للموففين (محدودة جدا).
 .2البرنامج التعليمي
يوجد بالكلية عدد من برامج الدراسات الجامعية تحت إشراف منسقي البرامج التعليمية باألقسام العليمة،
وخطة واضحة لقبول الطلبة .كما يوجد توصيف لبرامجها التعليمية ومقرراتها الدراسية حسب النموذج
ُ
املعتمد من قبل املركز الوطني ،ولجان للمناهج بأقسامها العلمية ،ونظام لإلرشاد األكاديمي ،مع عدم توفر
خطة لتطوير البرامج التعليمية واملقررات الدراسية ،وتوفر صفحة خاصة بالكلية على موقع الجامعة
اللكتروني ،إال أنها ال تخضع للتحديث املستمر ،وتفتقر للمعلومات والبيانات األساسية حول البرامج ،مثل:
توصيف البرامج التعليمية ،وتوصيف املقررات الدراسية ،واملحاضرات ،والبحوث واملنشورات.
 .3هيئة التدريس والكوادراملساندة
ً
يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس والكوادر املساندة وفقا لشروط ولوائح وزارة التعليم قرار رقم ( )501لسنة
ّ
2010م) ،وال توجد الية أخرى .ويتوفر بالكلية نموذج كشف بأسماء هيئة التدريس والكوادر املساندة ،وملفات
أكاديمية متكاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة تشمل السير الذاتية ،مع غياب برامج التنمية
املهنية ألعضاء هيئة التدريس (املهارات التدريسية وغيرها) .وتتنوع املدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس
القائمين على البرامج التعليمية بالكلية .كما يتوفر العدد الكاف من أعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة،
ً
حيث تعتبر الكثافة الطالبية منخفضة ( )%9.4وفقا للمؤشرات الكمية والنوعية الصادرة عن املركز الوطني.
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 .4الشؤون الطالبية
يتم قبول الطلبة حسب شروط ولوائح وزارة التعليم والجامعة ،والقدرة االستيعابية للكلية ،وعن طريق
منظومة إلكترونية موصولة بموقع الجامعة اللكتروني .ويوجد دليل للكلية ،ومطوية للدارسة واالمتحانات،
وكذلك أدلة إرشادية للطالب ،ومكتب للخريجين ،وآخر للنشاط الطالبي ،مع االفتقار لبرامج تنمية املهارات
الطالبية (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،وغيرها).
 .5املرافق وخدمات الدعم التعليمية
توجد بالكلية مكتبة يتوفر بها كتب ودوريات ،مع عدم توفر حواسيب ،وشبكة اتصاالت ،وشبكة معلومات،
وخطة لدارة األزمات واملخاطر ،ومخازن ُمجهزة .كما يوجد عدد كاف من املختبرات واملعامل والورش ،ولوحات
إرشادية ،ومواقف للسيارات ،ومالعب رياضية ،ومقاهي .كما يتوفر بها برامج لصيانة املرافق ،مع غياب برامج
االهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة ،والتسهيالت ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة.
 .6البحث العلمي
ال توجد بالكلية مجلة علمية محكمة ،وال وحدة تهتم باألنشطة البحثية ،ووضع الخطط للبحث العلمي وإدارة
شؤونه .كما تفتقر إلى وجود الئحة خاصة بالبحث العلمي ،وخطط بحثية بأقسامها العلمية.
 .7خدمة املجتمع والبيئة
ال يوجد في الكلية وحدة تهتم بخدمة املجتمع والبيئة ،وال استبيانات استطالع أراء الخريجين وأصحاب األعمال
وجهات التوفيف حول مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل املحلية واملستقبلية وعبر برامج التعليم
والتدريب املستمر .كما ال توجد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أخرى يمكن االستفادة منها في برامج التأهيل
والتدريب.
 .8ضمان الجودة والتحسين املستمر
تمتلك الكلية قسم للجودة وتقييم األداء ،ومنسقي للجودة وتقييم األداء بأقسامها العلمية ،مع االفتقار
لنماذج متابعة سير العملية التعليمية ،وهيكل تنظيمي ُمعتمد من جهات االختصاص ،وخطة للميزانية خاصة
بتنظيم الجودة .كما ال يوجد توصيف وفيفي ُمعتمد ،وبرامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة ،وخطة
للتقييم وإعداد الدراسة الذاتية ،وآليات ُمعلنة للتعاطي مع التظلمات والشكاوى ،وال استبانات استطالع أراء
هيئة التدريس والطالب واملوففين حول املوضوعات التي تخصهم (البرامج التعليمية ،املقررات الدراسية،
واملؤهالت املمنوحة من الكلية ،وغيرها) ،مع توفر ميثاق أخالقي للمهنة.
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 .18تقرير عن كلية الرتبية – جنزور (ال يتوفر)
لم يتلقى املكتب رد بالخصوص حتى هذا التاريخ.

 .19تقرير عن كلية القانون (ال يتوفر)
لم يتلقى املكتب رد بالخصوص حتى هذا التاريخ.

 .20تقرير عن كلية الشريعة والقانون (ال يتوفر)
لم يتلقى املكتب رد بالخصوص حتى هذا التاريخ.

انتهى التقرير...
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ملحق ( :)2استبانة معلومات الكلية

جامعة طرابلس
مكتب الجودة وتقييم األداء
نموذج رقم 101 - 05 - 01

University of Tripoli; UoT
Quality and Performance Evaluation Office

عين على املستقبل

Form No 01 - 05 - 101

استبانة معلومات الكلية
األخوة /عمداء الكليات

نهدف من خالل هذه االستبانة إلى إعداد قاعدة بيانات حول كليات جامعة طرابلس واملتعلقة بمعايير ضمان الجودة واالعتماد .لذا

نأمل منكم التكرم بتعبئته وترجيعه إلينا بعد اعتماده.
مالحظة :هذه االستبانة ُمعدة لالستخدام اللكتروني ،ويمكن التحكم في مساحة الفراغات وعرض الصفوف واألعمدة حسب الحاجة.
مـــعـلــومــات عـــامــــة عن الكلية
------------------------------------------اسم الكلية
------------------------------------------العنوان اإللكتروني
------------------------------------------تاريخ تأسيس الكلية /رقم قرارالتأسيس
------------------------------------------اسم عميد الكلية
------------------------------------------رقم هاتف العميد
------------------------------------------املؤهل والدرجة العلمية لعميد الكلية
------------------------------------------البريد اإللكتروني للعميد
------------------------------------------الصفة (قار /متعاون) لعميد الكلية
------------------------------------------اسم وكيل الكلية للشؤون العلمية
------------------------------------------املؤهل والدرجة العلمية لوكيل الكلية
------------------------------------------البريد اإللكتروني لوكيل الكلية
------------------------------------------الصفة (قار /متعاون) لوكيل الكلية
------------------------------------------اسم مديرمكتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية
------------------------------------------البريد اإللكتروني ملديراملكتب
------------------------------------------الصفة (قار /متعاون) ملديراملكتب
------------------------------------------اسم مديرمكتب الدراسات العليا بالكلية
------------------------------------------البريد اإللكتروني ملديراملكتب
------------------------------------------الصفة (قار /متعاون) ملديراملكتب
------------------------------------------اسم مديرمكتب الدراسة واالمتحانات (البرامج التعليمية)
------------------------------------------البريد اإللكتروني ملديراملكتب
------------------------------------------الصفة (قار /متعاون) ملديراملكتب
------------------------------------------رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية
------------------------------------------البريد اإللكتروني ملديراملكتب
------------------------------------------الصفة (قار /متعاون) ملديراملكتب
------------------------------------------عدد األقسام العلمية
1

عدد الشعب التخصصية
عدد البرامج الدراسة الجامعية
الشهادات املمنوحة من الكلية
عدد برامج الدراسات العليا
عدد أعضاء هيئة التدريس
عدد أعضاء هيئة التدريس القارين
عدد أعضاء هيئة التدريس املتعاونين
عدد أعضاء هيئة التدريس القارين
عدد أعضاء هيئة التدريس املتعاونين
عدد أعضاء هيئة التدريس القارين
عدد أعضاء هيئة التدريس املتعاونين
عدد املعيدين
عدد موظفي الكلية
عدد طالب املرحلة الجامعية للعام الجامعي 2018-2017م
عدد طالب املاجستيرللعام الجامعي 2018-2017م
عدد طالب الدكتوراه للعام الجامعي 2018-2017م
عدد الطلبة الخريجين من الكلية للعام الجامعي 2017-2016م

------------------------------------------دبلوم  -------------بكالوريوس  -------------ليسانس --------------
------------------------------------------ماجستير  --------------دكتوراه --------------
القارين  ---------------املتعاونين -----------------
ماجستير  ----------------دكتوراه ------------------
ماجستير  ----------------دكتوراه ------------------
ذكور  ----------------إناث ------------------
ذكور  ----------------إناث ------------------
محاضرمساعد  ----محاضر  ----أستاذ مساعد  ----أستاذ مشارك  ----أستاذ ----
محاضرمساعد  ----محاضر  ----أستاذ مساعد  ----أستاذ مشارك  ----أستاذ ----
------------------------------------------اإلداريين  ،-----------------فني املختبرات /املعامل /الورش ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات

 .1التخطيط والتـــنــظــيم اإلداري
موجود (
الرؤية والرسالة واألهداف ( ُمعلنة وموثقة ومنشورة)
موجود (
هيكل تنظيمي ُمعتمد
موجود (
توصيف وفيفي ُمعتمد
موجود (
سجالت البريد (الصادر والوارد)
موجود (
خطة إستراتيجية وتنفيذية للكلية
موجود (
خطة بديلة لالستجابة إلى املتغيرات
موجود (
دليل إجراءات إدارية ُمعتمد
موجود (
الئحة داخلية للكلية (جامعية و دراسات عليا)
موجود (
آلية لتعيين وتقييم املوففين
موجود (
برامج تنمية مهنية للموففين
موجود (
تصور للميزانية السنوية للكلية
موجود (
قاعدة بيانات إلكترونية عن مدخالت وعمليات ومخرجات الكلية
موجود (
وحدة تتولى حفظ وتوثيق بيانات ومعلومات الكلية
موجود (
ميزانية ملتطلبات العملية التعليمية
موجود (
ُعهد مالية

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

 .2ضمان اجلودة والتحسني املستمر
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (

)
)
)
)
)

هيكل تنظيمي ُمعتمد للجودة
خطة مليزانية الجودة
نماذج متابعة سير العملية التعليمية
نماذج البرامج األكاديمية
نماذج املقررات الدراسية
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غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
مالحظات

غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (

)
)
)
)
)

موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (

تقرير الدراسة الذاتية
توصيف وفيفي ُمعتمد
برامج ودورات تدريبية نشر ثقافة الجودة
منسقي الجودة وتقييم االداء باألقسام العلمية
آليات للتعامل مع التظلمات والشكاوى ُمعلنة وموثقة
ميثاق أخالقي للمهنة ُمعلن وموثق للعاملين
ميثاقي أخالقي ُمعلن ُوموثق لخريجي البرامج التعليمية بالكلية
استبانات آراء هيئة التدريس ،والطالب ،واملوففين.

 .3الــبــرنــامــج الــتــعـلـيـمي
موجود (
عدد برامج الدراسة الجامعية
موجود (
عدد برامج الدراسات العليا (املاجستير)
موجود (
عدد برامج الدراسات العليا (الدكتوراه)
موجود (
توصيف ُمعتمد للمقررات والبرامج الدراسية (املرحلة الجامعية)
موجود (
توصيف ُمعتمد للمقررات والبرامج الدراسية (الدراسات العليا)
موجود (
لجان للمناهج باألقسام العلمية
موجود (
منسقي البرامج واملقررات الدراسية باألقسام العلمية
موجود (
إرشاد أكاديمي ُمفعل
استبانات وتقارير استطالع رأي هيئة التدريس حول البرامج
موجود (
واملقررات الدراسية ،املؤهالت املمنوحة ،خطط وآليات تطوير
البرامج التعليمية
موجود (
خطط وآليات واضحة لقبول الطالب

)
)
)
)
)
)
)
)

غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (

)
)
)
)
)
)
)
)
مالحظات
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)

غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (

)

غير موجود ( )

)

غير موجود ( )

 .4هــيــئــة الــتــدريــس والكوادر املساندة
موجود ( )
آلية تعيين وتقييم عضو هيئة التدريس
موجود ( )
نموذج كشف هيئة التدريس باملرحلة الجامعية والدراسات العليا
موجود ( )
عدد كاف من هيئة التدريس والكوادر املساندة
موجود ( )
الكثافة الطالبية (نسبة الطالب إلى األستاذ)
موجود ( )
امللف األكاديمي لعضو هيئة التدريس
موجود ( )
برامج التنمية املهنية (املهارات التدريسية وغيرها)

)
)
)
)
)
)

مالحظات
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (

مالحظات

 .5الــشــؤون الــطــالبــيــة
منظومة الدراسة واالمتحانات
مطوية الدراسة واالمتحانات
دليل الكلية
مكتب للخريجين والنشاط الطالبي
أدلة إرشادية للطالب
برامج تنمية املهارات (التواصلية ،الفكرية ،اللغوية ،غيرها)
استبانات وتقارير استطالع رأي الطالب حول البرامج واملقررات
الدراسية واملؤهالت املمنوحة من الكلية وغيرها
مكتبة

موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
( )

)
)
)
)
)
)
)

 .6املرافق وخــدمــات الــدعم الــتــعــلــيــمــيــة
موجود ( )
3

غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
( )

)
)
)
)
)
)
)
مالحظات

غير موجود ( )

موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (
موجود (

كتب ودوريات حديثة
حواسيب ،شبكة اتصاالت ،شبكة معلومات
خطط لدارة األزمات واملخاطر
إجراءات األمن والسالمة (مخارج للطوارئ ،مطفئات حرائق)
ُ
عدد كاف من املخازن املجهزة
ُ
املختبرات ،املعامل ،الورش املجهزة
صفحة إلكترونية للكلية وأقسامها العلمية وتحدث بصفة دورية
لوحات إرشادية
مواقف للسيارات
مالعب رياضية ،مقاهي ،وغيرها
برامج صيانة وتطوير وتحديث للمرافق
برامج االهتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة
تسهيالت لذوي االحتياجات الخاصة

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

 .7الــبحــث الــعــلــمــي وخــدمــات الــمــجــتــمــع والبيئة
موجود ( )
وحدة تتولى وضع خطة للبحث العلمي وإدارة شؤونه
موجود ( )
وحدة تضع وتخدم قضايا املجتمع والبيئة وإدارة شؤونه
موجود ( )
وجود خطط بحثية باألقسام العلمية ُمعلنة وموثقة ومنشورة
موجود ( )
خطة بحثية بالكلية ُمعلنة وموثقة ومنشورة
موجود ( )
اتفاقيات تعاون ُمعلنة وموثقة

غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (

مالحظات
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (
غير موجود (

االعتماد

رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية.......................................................................... :
املوافق............................................................................................................................... :
التوقيع.............................................................................................................................. :
عميد الكلية....................................................................................................................... :
املوافق............................................................................................................................... :
التوقيع والختم.................................................................................................................. :

نشكركم على حسن تعاونكم سلفا
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)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

ملحق ( :)3استبانة التحليل االستراتيجي للجامعة

جامعة طرابلس
مكتب الجودة وتقييم األداء

University of Tripoli; UoT
Quality and Performance Evaluation Office

استبيان رقم 101 - 05 - 103

Form No 103 - 05 - 101

عين على املستقبل

استبانة التحليل االسرتاتيجي للجامعة
األخوة (أعضاء هيئة التدريس  -اإلداريني  -الطالب)

تهدف هذه االستبانة إلى استطالع آرائكم عن الوضع الراهن لجامعة طرابلس من خالل تحديد وكشف نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات املوجودة في البيئتين الداخلية والخارجية للجامعية بقصد التحسين والتطوير ،يؤمل منكم التكرم بتعبئة هذ االستبيان
وترجيعه إلينا.
مالحظة :هذه االستبانة ُمعدة لالستخدام اللكتروني ،ويمكن التحكم في مساحة الفراغات وعرض الصفوف واألعمدة حسب الحاجة.
الصفة
مجال التخصص (القسم العلمي)
املؤهل /و الدرجة العلمية

االسم (اختياري)
الكلية /اإلدارة
العام الجامعي

ت

أوافق
تماما

العبارة
القيادة واحلوكمة

1

للجامعة معايير وشروط الختيار القيادات األكاديمية والدارية.

2

للجامعة هيكل تنظيمي يبين املهام والصالحيات واملسؤوليات لكافة املستويات الدارية.

3

للجامعة ثقافة وبنية تنظيمية متماسكة.

4

للجامعة آليات لقياس رض ى منتسبيها على أداء قياداتها.

5

للجامعة آليات وإجراءات ملتابعة وتقييم أداء العاملين بها.

6

للجامعة آليات الستطالع آراء منتسبيها عن جودة برامجها وعملياتها ومخرجاتها.
للجامعة نظام للحوافز واملكافأة عادل ُومحفز للعاملين املتميزين بأدائهم.

8

للجامعة مواثيق أخالقية لجميع الشرائح العاملة بها.

7

التخطيط والتنظيم اإلداري

 9للجامعة خطة استراتيجية ُمعتمدة ُومعلنة.
 10للجامعة رؤية ورسالة وأهداف واضحة ُومعلنة ومنشورة وآليات لتطويرها.
 11للجامعة خطط بديلة لالستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية.
 12للجامعة آليات لالستفادة من الكوادر البشرية املتميزة في عمليات التطوير والتحسين.
 13للجامعة قاعدة بيانات إحصائية إلكترونية مركزية ونظم معلومات حديثة.
 14تمتلك الجامعة موقع إلكتروني رسمي يقدم خدمات لهيئة التدريس واملوففين والطالب.
 15تتبنى الجامعة برنامج تطبيق الدارة اللكترونية.

هيئة التدريس والكوادر املساندة
 16للجامعة معايير وآليات شفافة لتعيين وتقييم وترقية الهيئة التدريسية والكوادر املساندة.
1

أوافق

ال
ينطبق

ال أوافق

ال أوافق
تماما

17
18
19
20
21
22
23
24

للجامعة خطة الستقطاب كفاءات بشرية متميزة لتطوير العملية التعليمية.
للجامعة خطط وبرامج لتنمية القدرات املهنية لهيئة التدريس والكوادر املساندة.
للجامعة معايير وآليات شفافة الختيار أساتذة الشرف واملتعاونين واملحكمين والزوار من خارجها.
تمارس إدارة الجامعة مسؤولياتها في تقديم حلول للشكاوي والتظلمات الخاصة بالعاملين بها.
للجامعة آليات لتوفير المكانيات املادية التي تمكن العاملين من أداء واجباتهم.
الهيئة العلمية بالجامعة متهيئة لإلرشاد األكاديمي ومهتمة بالساعات املكتبية.
تتمتع الجامعة بتنوع في الهيئة العلمية وبتميز في التخصصات العلمية.
غياب الرعاية الصحية ملنتسبي الجامعة.

الربامج التعليمية

25
26
27
28
29
30
31

برامج الجامعة التعليمية تلبي حاجات املجتمع وسوق العمل.
يوجد توصيف للبرامج التعليمية واملقررات الدراسية وتحدث بشكل دوري.
يوجد نظام لرصد ومعالجة الخلل والقصور في البرامج التعليمية.
تتبع الهيئة التدريسية أساليب وطرائق حديثة في التدريس والتقييم.
توافر معلومات عن البرامج التعليمية عبر موقع الجامعة اللكتروني.
عزوف الطالب عن التوجه لبعض البرامج التعليمية املهمة.
يتمتع خريجي الجامعة بسمعة جيدة على الصعيد الداخلي واملحلي على الرغم من تدني مستويات
التعليم ما قبل الجامعي.

الشؤون الطالبية

32
33
34
35
36
37
38

للجامعة معايير أكاديمية لقبول الطالب ومناسبة لقدرتها االستيعابية.
للجامعة منظومة للتسجيل والقبول والدراسة واالمتحانات.
ارتفاع نسبة الطلبة إلى الهيئة التدريسية.
القصور في تطبيق اللوائح والقوانين األكاديمية.
توافر برامج لتنمية الطالب أثناء حياتهم األكاديمية.
ضعف معدالت التخرج وزيادة أعداد الطالب املتعثرين.
تتواصل الجامعة مع جهات التوفيف بالدولة لتوفير فرص عمل للخريجين.

املرافق وخدمات الدعم التعليمية
39
40
41
42
43
44
45
46
47

للجامعة مساحات وأبنية ومرافق وتجهيزات تدعم أهدافها التعليمية والتربوية والبحثية.
كفاية القاعات الدراسية املجهزة بالوسائل التعليمية الحديثة.
للجامعة قواعد وإجراءات ونشرات إرشادية للمن والسالمة.
للجامعة مرافق خاصة باألنشطة الترفيهية والرياضية واألعمال البداعية وأماكن للصالة.
ازدحام وعدم توافر مواقف كافية للسيارات.
للجامعة سكن طالبي نظيف وآمن.
يوجد بالجامعة مقاهي ومطاعم.
للجامعة مكتبة ومبيعات توفر مصادر التعلم (كتب ودوريات) مناسبة لبرامجها التعليمية.
خدمات النترنت والتصوير متوفرة بشكل مناسب.

البحث العلمي
48
49
50
51
52
53

للجامعة إدارة /أو وحدة تتولى العمليات والجراءات املتعلقة بالبحث العلمي.
تفتقر الجامعة لرؤية وسياسة واضحة تجاه البحث العلمي.
عدم توافر بنية تحتية للبحث العلمي بالجامعة.
للجامعة قواعد تنظيمية ألخالقيات البحث العلمي.
للجامعة آليات وإجراءات لتقييم األداء البحثي للهيئة العلمية بها.
قلة النتاج املعرفي بالجامعة اضمحالل مساهمته في القضايا املجتمعية والبيئة.
2

54
55
56
57
58
59

قيام الهيئة العلمية بالدراسات والبحوث العلمية ألغراض الترقيات العلمية فقط.
ضعف برامج الدراسات العليا في تنمية املهارات وإنتاج البحوث العلمية عالية الجودة.
تشجع وتدعم الجامعة إقامة املحاضرات والندوات واملؤتمرات العلمية واملشاريع البحثية.
توافر فرص البتعاث منتسبي الجامعة للخارج (الجازات واملؤتمرات العلمية ،وغيرها ).
توافر املنح البحثية وفرص التعاون والتمويل املحلي والدولي.
للجامعة آليات للتعامل مع السرقات العلمية واملخالفات األخرى.

خدمة اجملتمع والبيئة
60
61
62
63
64
65

للجامعة مكتب خاص يتولى تنسيق برامجها لخدمة املجتمع والبيئة.
للجامعة آلية للتعرف على مشاكل املجتمع والبيئة املحيطة وتقديم مقترحات بالحلول.
تساهم الجامعة في نشر ثقافة االهتمام بالبيئة داخل املجتمع.
تساهم الجامعة مع مؤسسات أخرى في تنفيذ املشاريع التنموية باملجتمع.
للجامعة آليات لقياس مستوى رضا املجتمع على برامجها وعملياتها ومخرجاتها.
يوجد رضا عن جودة أداء عمل خريجي الجامعة من قبل جهات التوفيف.

ضمان اجلودة والتحسني املستمر

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

للجامعة تنظيم إداري خاص بالجودة وضمانها.
لدارة الجودة بالجامعة آلية لتحسين وتطوير العملية التعليمية.
لدارة الجودة بالجامعة آليات لقياس مستوى رضا العاملين بها.
توجد معايير وآليات لتقويم املخرج (املنتج) التعليمي.
وجود توجه عام داعم للجودة والتطوير.
ُ
موائمة بعض التشريعات املنظمة للعمل الجامعي مع معايير الجودة واالعتماد والتميز.
تتمتع الجامعة بسمعة جيدة على املستوى الداخلي واملحلى.
تمتلك الجامعة رصيد سابق من املساهمات في خدمة الجامعة واملجتمع.
وجود نخبة من الهيئة العلمية في مراكز مهمة خارج الجامعة.
ربط الدعم املالي للجامعة باالعتماد.
للجامعة آليات لتجميع األفكار واملقترحات في عمليات التطوير والتحسين.

مستوى املنافسة

رؤية اجلامعة

متميزة محليا

1

ً
أين يمكن للجامعة أن تكون بعد  5سنوات من اآلن في فل الظروف القائمة حاليا؟

2

أين يمكن للجامعة أن تكون بعد  5سنوات من اآلن إذا ما توفرت املوارد املالية املطلوبة وبقت
املوارد البشرية على حالها؟

3

أين يمكن للجامعة أن تكون بعد  5سنوات من اآلن إذا ما توفرت املوارد املالية والبشرية املطلوبة؟

التقييم العام

بصفة عامة كيف تقييم رضاك عن الوضع الراهن لجامعة طرابلس ؟

ممتاز

متميزة عربيا

ً
جيد جدا

جيد

متميزة دوليا

مقبول

مالحظات أخرى بالخصوص لم تدرج في هذه االستبانة
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

شكرا على حسن تعاونكم سلفا
3

غيرذلك

ضعيف

