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لعي ن على المست  2 ن 
ق  امعجامعة طرابلس لح  ا داء ب 

م الأ  ي  ن 
ق  ودة  وت  ب  الح  ة  مكن 

نبذة تارخيية عن التصنيف
جامعات النخبة العاملية
  جهود وزارة التعليم الليبية يف جمال

للجامعاتالدولي التصنيف 
جهود جامعة طرابلس يف جمال التصنيف

التصنيف الدولي للجامعات



.هو تمييز االشياء بعضها عن بعض: التصنيف

جموعة وصنف االشياء اي قسمها وفق تشابهها الى مجموعات تضم كل م
.وحدات تشترك في صفة او خاصية واحدة على االقل

هو ترتيب الجامعات من حيث جودة التعليم واملستوى االكاديمي 
ت ومستوى البحث العلمي ويعتمد على مجموعة من املعايير والثواب

.حسب نوع التصنيف

لجامعاتالتصنيف الدولي ل
التصنيف الدولي للجامعات: الثانيالهدف 



 ليم العالي معهد التعظهر من قبل مؤسسات التعليم العالي لكبرى تصنيف أول
فضل ، حيث تم وضع أو تبني عدة معايير لتصنيف ألجامعة شانغهايالتابع 

الجامعات في العالم بشكل مستقل، 
 مجال التصنيف هو تحديد موقع الجامعات الصينية فيوكانت الغاية من هذا

.المجامعات العالتعليم العالي ومحاولة تقليص الهوة بينها وبين أفضل 
ارت ومع الجدل املحتدم حول جدوى هذه التصنيفات ومصداقيتها، فإنها ص

.  دافهتسهم بوضوح في تطوير التعليم العالي وإعادة تشكيله وتحديد أه
خالل وعالوة على ذلـك، فـإن عدة دول، بمـا في ذلك بعض الـدول العربية، تبنت

 وطنيـة خصصـت لها اسـتثمارات كبرى لتشـج
ً
يع السـنوات األخيرة خططا

جامعاتهـا على دخول نـادي جامعات النخبـة العاملية، 

التصنيف الدولي للجامعات: الثانيالهدف 

الدولي للجامعاتنبذة  تارخيية التصنيف 



يوجد نوعان من التصنيفات، وكل نوع تندرج حتته عدة  
:مؤسسات

 وكفاءتها الصورة الشاملة ملستوى الجامعة تصنيف

تصنيف الحضور العلمي االفتراض ي

التصنيف الدولي للجامعات: الثانيالهدف 

أبرز تصنيفات اجلامعات العاملية



جامعة شنغهاي الصينيةتصنيف . 1
ARWU-2003

6

التصنيف الدولي للجامعات: الثانيالهدف 

التصنيف الدولي للجامعاتمؤسسات 

وكفاءتهاالصورة الشاملة ملستوى الجامعة تصنيف : أواًل

تصنيف التاميز. 2
THE TIMES – 2004

QSتصنيف . 3

Quacquarelli Symonds – 2010 

RURتصنيف . 4

Round University Ranking – 2013 

جمال البحث 
والتدريس
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اليونريانكتصنيف . 1
UniRank – 2005

الويبوميرتكستصنيف . 2
Webometrics – 2006

التصنيف الدولي للجامعات: الثانيالهدف 

التصنيف الدولي للجامعاتمؤسسات 

االفتراض يتصنيف الحضور العلمي : ثانيًا

حضور على 
تة اإلنرتنكشب



 تبين أن املعايير ومن خالل االطالع
أداء الجامعات املعتمدة لقياس جودة 

مؤسسة إلى أخرى، من تختلف 

ف ويبقى القاسم املشترك بين مختل
ى التصنيفات العاملية هو اعتمادها عل
التحليل الكمي للمخرجات العلمية 

. للمؤسسات األكاديمية

8

النتاج املعرفي للجامعة

توظيف الخريجين

النظرة العاملية للجامعة

جودة التعليم

نوعية أعضاء هيئة التدريس

كثرة الرجوع أو االستشهاد بأبحاثهم

نسبة األساتذة األجانب للعدد الكلي

ةنسبة الطلبة األجانب ملجموع الطلب

 للطالب/ معدل األستاذ

 العامليةالجوائز

التصنيف الدولي للجامعات: الثانيالهدف 

للجامعاتالدولي لتصنيف امعايري 

ات كما يتضح أن جل هذه التصنيف
:  متحورت يف املعايري اآلتية



دولة نظرة على تصنيف جامعات 
دوليًاوو إفريقيًاعربيًا حمليًا وليبيا 



تصنيف جامعات دولة ليبيا

 في أن جامعات دولة 
ً
الصورة تصنيفاتليبيا غير مصنفة دوليا

(.THE ،ARWU ،QS)الشاملة ملستوى الجامعة وكفاءتها 

عم مالي حظيت بدالتي –بعض الجامعات العربية ، استطاعت العامل العربييف 
نخبة من اختراق القلعة املحصنة لهذه ال–ومعنوي حكومي كبير خالل العقد األخير 

.  الجامعات الرائدة في العالم

:إىلالواقع يشري 

رة ظهور بعض جامعات دولة ليبيا في مراتب متأخ
 في تصنيفات 

ً
راض ي الحضور العلمي االفتدوليا

:إىلالواقع كما يشري 

التصنيف الدولي للجامعات: الثانيالهدف 
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تيب يف تراملاذا جامعات دولة ليبيا تظهر 
؟؟؟متأخرة وفق التصنيفات الدولية 

UNIVERSITY OF 

Tripoli
UoT

تســــاؤالت ؟؟؟

:  إلىلإلجابة على هذا السؤال نحتاج 

التعريف جبامعات النخبة، وهو ميثل 
اهلدف الثالث من هذا العرض



لعي ن على المست  12 ن 
ق  امعجامعة طرابلس لح  ا داء ب 

م الأ  ي  ن 
ق  ودة  وت  ب  الح  ة  مكن 

نبذة تارخيية عن التصنيف
جامعات النخبة العاملية
  جهود وزارة التعليم الليبية يف جمال

للجامعاتالدولي التصنيف 
جهود جامعة طرابلس يف جمال التصنيف

التصنيف الدولي للجامعات



لعي ن على المست  13 ن 
ق  امعجامعة طرابلس لح  ا داء ب 

م الأ  ي  ن 
ق  ودة  وت  ب  الح  ة  مكن 

جامعات النخبة العاملية: الثالثالهدف 

النخبة العامليةجامعات 

لفة جميع املعايير سااملؤسسات األكاديمية استوفت هذه 
ت الذكر الخاصة بالتصنيف الدولي للجامعات لهذا اصبح

:حتحيث نحت نحو التميز العاملي وبهذا أصبجامعات نخبة، 

إنتاج املعرفةو توليد مراكز ل

 واملفكرينو إعداد القادة نتاج ل مراكز و

ية ؟؟؟ ملاذا تسمى جبامعات النخبة العامل
World-class Universities
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غري أصحبتفقد حنت حنو التقليدية وبهذا جامعاتنا ولألسف أما 
: قادرة على

اتتسيير مؤسسات الدولة وتسخير انجازات العلم في تلك املؤسس.

توظيف التكنولوجيا وعلى انتاجها.

 ها في حل توظيف نتائج البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر  وغير
.مشاكل املجتمع وقضاياه

رؤية املستقبل والتهيؤ  له.

جامعاتنا ودورها التقليدي
Traditional Role

جامعات النخبة العاملية: الثالثالهدف 



لعي ن على المست  15 ن 
ق  امعجامعة طرابلس لح  ا داء ب 

م الأ  ي  ن 
ق  ودة  وت  ب  الح  ة  مكن 

نبذة تارخيية عن التصنيف
جامعات النخبة العاملية
  جهود وزارة التعليم الليبية يف جمال

التصنيف الدولي للجامعات
جهود جامعة طرابلس يف جمال التصنيف

التصنيف الدولي للجامعات
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م2018التصنيف الدولي للجامعات 

لعي ن على المست   ن 
ق  امعجامعة طرابلس لح  ا داء ب 

م الأ  ي  ن 
ق  ودة  وت  ب  الح  ة  مكن 

األشهر املاضية
م بشأن 2018لسنة ( 63)قرار رقم 

اعتماد قائمة اجلامعات العاملية

201

8

التصنيفوزارة التعليم في مجال جهود : الرابعالهدف 

جمال  الليبية يف وزارة التعليم جهود 
الدولي للجامعاتالتصنيف 

إلى انقسـم املهتمـون 
منتقد ومساند



Academic Acceptance

م بشأن 2018لسنة ( 63)قرار رقم 
اعتماد قائمة اجلامعات العاملية

املنتقدين

وزارة التعليم الليبية يف جمال  جهود 
الدولي للجامعاتالتصنيف 

التصنيفوزارة التعليم في مجال جهود : الرابعالهدف 
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م بشأن 2018لسنة ( 63)قرار رقم 
اعتماد قائمة اجلامعات العاملية

والتغيير إلصالح الوزارة لمحاوالتيأتي ضمن 

املساندين

والتغيير لصالح ضريبة ا

وزارة التعليم الليبية يف جمال  جهود 
الدولي للجامعاتالتصنيف 

التصنيفوزارة التعليم في مجال جهود : الرابعالهدف 
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هل يكفي صدور 
...

لعي ن على المست   ن 
ق  امعجامعة طرابلس لح  ا داء ب 

م الأ  ي  ن 
ق  ودة  وت  ب  الح  ة  مكن 

تســــاؤالت ؟؟؟

م بشأن 2018لسنة ( 63)قرار رقم 
اعتماد قائمة اجلامعات العاملية

أم حنتاج جلهود 
أخرى من الوزارة؟؟؟

الدولي للرقي بجودة أداء وفاعلية وتنافسية جامعات دولة ليبيا على املستوى 

أداة مفيدة لقيـاس األداء الجامعي، ال سيما للمؤسسات التي تهدف للتنافسالتصنيف 

...  لخلق نوع من التنافس ما بين جامعات الدولة 

اللجنة الوطنية للتصنيف ؟؟؟
راءات املعايري واإلج: التصنيف اللييب للجامعات
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يبيالدولةجامعاتأداءملستوى العامالوضعاستشراف
منلعديدانتيجةكبيرةتحدياتو عقباتتواجههاأنيبين

جامعاتللوالخارجيةالداخليةالبيئتينفياملتغيرات
.األصعدةكافةىعلو 

واقع جامعات دولة ليبيا
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؟؟؟الواقعازاء هذا ما العمل 
:  إلىلإلجابة على هذا السؤال نحتاج 

، وهو ميثل  التصنيفجهود جامعة طرابلس يف جمال 
م األداء اهلدف االسرتاتيجي السادس ملكتب اجلودة وتقيي

جبامعة طرابلس  



 من رؤية 
ً
 للتطلعات والطموحات املرجوة لجامعوزارة انطالقا

ً
ة طرابلس التعليم وتحقيقا

هذه الخاصة بتطوير التعليم الجامعي ومخرجاته قام املكتب بالعديد من الجهود ومن
:الجهود اآلتي

اقع كليات جامعة طرابلس في ضوء معايير ضمان الجودة واالعتماد● . و

.لجامعةوالتحديات باوتحليل استراتيجي لنقاط القوة والضعف والفرص تشخيص ●

جامعة طرابلس في ضوء الدارة الستراتيجيةخاص بتطوير مقترح تصور ●

.األداء الوظيفي ملوظفي جامعة طرابلستقييم ●

التحليل االستراتيجي الخاص بكليات التربية جامعة طرابلس●

ليةتطوير القدرة التنافسية لجامعة طرابلس في ضوء مبادئ التصنيفات الدو ●

.  تقييم وتصنيف ممارسات الجودة في وحدات الجامعة●

● 
ً
لجنة متابعة تصنيف جامعة طرابلس دوليا

QSالتواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية للجامعات  مثل مؤسسة ●

...وغيرها ●

جهود جامعة طرابلس في مجال التصنيف: الثانيالهدف 

جهود جامعة طرابلس يف جمال التصنيف 
الدولي للجامعات



مكتب اجلودة وتقييم األداء جبامعة طرابلس

ة ثقافة الجودنشر 
والممارسات 

الجيدة

تطوير البنية 
دةللجوالتنظيمية 

تحسين جودة 
األكاديمياألداء 

تحسين جودة 
اإلدارياألداء 

تحسين جودة 
األداء البحثي 

وخدمة المجتمع 
والبيئة

تحقيق االعتماد
دم األكاديمي والتق

في التصنيفات
الدولية

أهداف 
المكتب

التميز والتنافسية العاملية
أداء وفاعلية وتنافسية جامعتنا على املستوي الدوليتحسين 

جهود جامعة طرابلس في مجال التصنيف: الثانيالهدف 



● 
ً
 للتطلعات والطموحات املر من انطالقا

ً
جوة لجامعة رؤية وزارة التعليم وتحقيقا

طرابلس الخاصة بتطوير التعليم الجامعي ومخرجاته 

(  22)رقم مهام مكتب الجودة وتقييم بالجامعات  الواردة في قرار إلى وباالستناد ●
الي م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات  ومؤسسات التعليم الع2008لسنة 

والذي حدد مهام مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعات بتحسين نوعية
اء معايير األدمن خالل تطوير جودتهالتعليم العالي في الجامعات وضمان 

واملناهج وضبط الجودة ملكونات التعليم الجامعي املرتبطة باألستاذ الجامعي
م األداء، واملختبرات واملباني الجامعية وإدارة التعليم الجامعي وعمليات تقيي

 من مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس في تطوير ال
ً
تعليم وإسهاما

ستوى الجامعي ومخرجاته بجامعة طرابلس وتعزيز قدرته التنافسية على امل
.لساملحلي والدولي يأتي هذا الدليل ملعايير وإجراءات تصنيف جامعة طراب

جهود جامعة طرابلس في مجال التصنيف: الثانيالهدف 

سمكتب اجلودة وتقييم األداء جبامعة طرابل



 من ●
ً
أن عملية التصنيف إحدى األدوات املفيدة لقيـاس األداء وانطالقا

الجامعي، ال سيما للمؤسسات األكاديمية التي تهدف للتنافس،  

بتقييم–وألول مرة –مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس قام ●
م 2018وحدات جامعة طرابلس األكاديمية والدارية للعام الجودة ممارسات 

 
ً
 داخليا

ً
مان طرابلس على أسس ومرجعية معايير ضلجامعة وإصدار تصنيفا

سات الجودة واالعتماد الصادرة عن املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤس
،التعليمية والتدريبية

جهود جامعة طرابلس في مجال التصنيف: الثانيالهدف 

سمكتب اجلودة وتقييم األداء جبامعة طرابل



ية في وتصنيف أداء وفاعلية وحدات جامعة طرابلس الدارية واألكاديمتقييم ●
ة ضوء ممارسات الجودة وعلى أسس ومعايير ضمان الجودة واالعتماد الصادر 

.بيةوالتدريعن املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية 

.والداريةجودة أداء وحدات جامعة طرابلس األكاديمية تحسين ●

ي وحدات جامعة طرابلس على تقييم وتصنيف ممارسات الجودة فتشجيع ●
.التنظيميةتقسيماتها 

ول بها والوص( الطالب:املنتج النهائي )جودة مخرجات جامعة طرابلس تحسين ●
.إلى مستوى عال من التميز والفاعلية والتنافسية العاملية

الغاية من التصنيف
واإلجراءاتاملعايري : تصنيف جامعة طرابلس

جهود جامعة طرابلس في مجال التصنيف: الثانيالهدف 



.تحقيق االعتماد األكاديمي املؤسس ي والبرامجي●

.تحقيق التقدم في التصنيفات املحلية والدولية●

.األولىاتيب تظهر في التر الحصول على الدعم املالي واملعنوي أكبر للوحدات التي ●

طة الحصول على نسبة أعلى من املشاركات في املؤتمرات وغيرها من األنش●
.العلمية

وغيرها●

أهمية وأهداف التصنيف
واإلجراءاتاملعايري : تصنيف جامعة طرابلس

جهود جامعة طرابلس في مجال التصنيف: الثانيالهدف 



معايري التصنيف
لييت قام املكتب يف هذا اإلطار بوضع عدد من املعايري واإلجراءات يف عم

:التقييم والتصنيف هي

واإلجراءاتاملعايري : تصنيف جامعة طرابلس

جهود جامعة طرابلس في مجال التصنيف: الثانيالهدف 

اتالتصنيف الدولي للجامعمعايير االعتماد األكاديمي

واإلجراءاتاملعايري : تصنيف جامعة طرابلس



والتنظيم الداري، التخطيط ●

،التعليميالبرنامج ●

، التدريس والكوادر املساندةهيئة ●

افق ● وخدمات الدعم التعليمية،املر

الطالبية، الشؤون ●

البحث العلمي،●

املجتمع والبيئة، خدمة ●

.الجودة والتحسين املستمرضمان ●

الوحدات اإلدارية

التخطيط الستراتيجي،●

.الداري والتنظيم التخطيط ●

.املعلومات والتوثيق●

. الجودة والتحسين املستمرضمان ●

الوحدات األكادميية

معايري التصنيف
لييت قام املكتب يف هذا اإلطار بوضع عدد من املعايري واإلجراءات يف عم

:التقييم والتصنيف هي

واإلجراءاتاملعايري : تصنيف جامعة طرابلس
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 جامعة طرابلس للوحدات األكاديمية والدارية إلزامي ويصدر ستصنيف ●
ً
نويا

 من يناير 
ً
.م2019اعتبارا

ند تدرج الوحدة األكاديمية أو الدارية بالجامعة ضمن قائمة التصنيف عال ●
.صحيحةثبوت تزويدها بيانات غير 

حالة عدم إرسال الوحدة األكاديمية أو الدارية بالجامعة البيانات في ●
وحدات واملعلومات املطلوبة للتصنيف أو تأخرت عن ذلك تعتبر ضمن قائمة
ية املترتبة الجامعة املستنكفة عن التصنيف مع إلزامها بكافة التبعات القانون

.على ذلك

شروط التقدم لتصنيف جامعة طرابلس وأحكامه. 5
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أو / خراجتقييم فاعلية الوحدة األكاديمية أو الدارية بشكل عام من خالل استيتم 
والتي ( كميالتقييم ال)املستحقة ألداء مؤشرات املعايير )%( حساب النسبة املئوية 

 
ً
:للتاليتمت وفقا

مجموع درجات املؤشرات املخصصة)نسبة أداء كل معيار لكل وحدة حساب ●
 على عدد املؤشرات

ً
(.لكل معيار مقسوما

سب مجموع ن)لجمالي معدل األداء ملجمل املعايير )%( النسبة املئوية حساب ●
 على عدد املعايير

ً
(.أداء املعايير مقسوما

فما فوق %( 70)على الوحدة األكاديمية أو الدارية الحصول على نسبة يجب ●
في أي من معايير %( 65)من إجمالي النقاط ملجمل املعايير، وأكثر من أو يساوي 

.التقييم

لسمعادالت احتساب العالمات في تصنيف جامعة طراب. 6
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.فما فوق من إجمالي النقاط ملجمل املعايير% 90الحصول على نسبة : املستوى الذهيب●

النقاط من إجمالي % 90إلى أقل من نسبة % 80نسبة الحصول على : املستوى الفضي●
.ملجمل املعايير

من إجمالي النقاط % 80إلى أقل من نسبة % 70الحصول على نسبة : املستوى الربنزي●
.ملجمل املعايير

.في أي معيار من املعايير % 65هذا ويشترط على عدم الحصول على أقل من 

مستويات التصنيف
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جهود جامعة طرابلس في مجال التصنيف: الثانيالهدف 



رابلس مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس تعليمات تصنيف جامعة طيصدر ●
.عامفي مدة أقصاها نهاية شهر سبتمبر من كل 

 أقص تقدم ●
ً
ى نهاية شهر كافة وحدات جامعة طرابلس طلباتها لالشتراك بالتصنيف حدا

.العامأكتوبر من نفس 

يانات لجنة تصنيف جامعة طرابلس واملشكلة من مجلس الجامعة بالتأكد من بتقوم ●
إن استدعت –ومعلومات وحدات جامعة طرابلس األكاديمية والدارية وزياراته 

بناًء على  خالل شهر نوفمبر من نفس العام لتوثيق االستنتاجات واملالحظات–الحاجة 
.الوحدةالوثائق والشواهد واألدلة املادية امللموسة املقدمة من 

ناير أو مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس قائمة التصنيف نهاية ييصدر  ●
.التاليمنتصف شهر فبراير من العام 

نشرها مجلس جامعة طرابلس باملصادقة على نتائج تصنيف جامعة طرابلس و يقوم ●
.الجامعةوفق اآللية املتبعة لقرار مجلس 

سات مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلس تقرير مفصل يوضح ممار يصدر  ●
ومن تم الجودة في أداء وحدات جامعة طرابلس املشاركة في التصنيف للعام الجامعي ،

الطار الزمني لتصنيف جامعة طرابلس. 7
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إجراءات تصنيف جامعة طرابلس. 6
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املسؤوليةالبياناإلجراءت

وفق شروط التقدم لتصنيف جامعة طرابلسالتقدم للتصنيف1
مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة 

طرابلس

وفق نموذج بيانات طلب االشتراكنيفتعبئة بيانات طلب التص2
مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة 

طرابلس

يفقاعدة بيانات الوحدة املشتركة في التصنجمع البيانات3
مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة 

طرابلس

معالجة البيانات4
معالجة قاعدة بيانات الوحدة وإصدار تصنيف

جامعة طرابلس
مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة 

طرابلس

5
عة اصدار نتائج تصنيف جام

طرابلس ونشرها
س املصادقة على نتائج تصنيف جامعة طرابل
جامعةونشرها وفق اآللية املتبعة لقرار مجلس ال

مجلس جامعة طرابلس

التغذية الرجعة6
يب تزويد الوحدات املشاركة بتقرير يبين ترت

ط العام الوحدة  العام والتفصيلي مقارنة باملتوس
.لكل معيار ومؤشر

مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة 
طرابلس



النتائج العامة للتقييم
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.نهاية يناير أو منتصف شهر فبراير من العام التاليم2018يوليو | اإلصدار األول 

تصنيف وحدات جامعة طرابلس اإلدارية
الكليات الجامعية



النتائج العامة للتقييم
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م2018ديسمرب | اإلصدار األول 

تصنيف وحدات جامعة طرابلس اإلدارية
املكاتب–الدارات –املراكز 



س اعتماد تصنيف جامعة طرابلس  على كافة وحدات جامعة طرابل
األكاديمية والدارية 

ات تعميم معايير وإجراءات تصنيف جامعة طرابلس على كافة وحد
 من تاريخ اعتمادها

ً
الجامعة لوضعه موضع التنفيذ اعتبارا
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لعي ن على المست  39 ن 
ق  امعجامعة طرابلس لح  ا داء ب 

م الأ  ي  ن 
ق  ودة  وت  ب  الح  ة  مكن 

ا  ي  هد 
 ف 

 
ر العرض ي  ...ن م كان الكن 

واملالحظات واإلضاءاتالتساؤالت 

خـامتـــة

وقفنا يف حمطات كثري

اللجنة الوطنية للتصنيف ؟؟؟
معايري وإجراءات: التصنيف اللييب للجامعات

UNIVERSITY OF 

Tripoli
UoT

تصنيف جامعة طرابلس



سنة من العطاء60

ام ن  ي  الح 
ن... وف 

 
لأ ا ى  ا 

سعن  دملأ ي  ق  ت 
 
ل اا ب  ر  ج  كر لكل من ب  لس 

ع 
ا الت  ن  سساب  داء مو 

 
وى ا مسن  ي  ي 

سعى للرف  هاي  ات  رج 
ة  ومج  من  لي 

 على 
ً
كرا اءس  صع  جسن الأ 

UNIVERSITY OF 

Tripoli
جامعة طرابلس

التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية 

املنتدى العلمي الثالث 

لي  11من  ر 13ا  سمي  م2018دي 

ع مت  ج 
ل
ق اللة ا

وف 


