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 تقـــــريـر الدراســــة الذاتية
 التربية طرابلس كلية :املؤسسة اسم 

 باب تاجوراء / طرابلس  :العنوان 

 0202/ 8/ 07إلى  0202/ 8/ 02 التدقيق: تاريخ 

 إعداد الدراسة الذاتيةعمل فريق أعضاء 

 الدرجة العلمية الصفة الصفة الاسم ت
الدرجة 

 الاكاديمية

 محاضر ماجستير رئيسا رئيس قسم الجودة وتقييم ألاداء بالكلية أ. فوزية أحمد الحصان 1

 سماء علي الاحول اأ. 0
الرياضيات / منسق عضو هيئة تدريس بقسم 

 الجودة بالقسم
 محاضر ماجستير عضوا

 د. رجب علي عيس ي 2
عضو هيئة تدريس بقسم الكيمياء /  منسق 

 الجودة بالقسم
 استاذ مساعد دكتوراه عضوا

 أ.رجاء مسعودة ألاعور  4
عضو هيئة تدريس بقسم الاحياء/  منسق 

 الجودة بالقسم
 مساعد محاضر ماجستير عضوا

 الرحمن ضوي  أ.زينب عبد 9
عضو هيئة تدريس بقسم معلم فصل/  منسق 

 الجودة بالقسم
 محاضر ماجستير عضوا

 أ.فاطمة محمد بن عثمان 1
عضو هيئة تدريس بقسم التربية الخاصة/  

 منسق الجودة بالقسم
 محاضر ماجستير عضوا

 د. نائلة املنير املحمودي 7
عضو هيئة تدريس بقسم التربية الفتية /  منسق 

 الجودة بالقسم
 استاذ مشارك دكتوراه عضوا

 أ.الزينة كامل كارة 8
رئيس قسم رياض الاطفال/ منسق الجودة 

 بالقسم
 محاضر ماجستير عضوا

 د.خيرية خليفة الجفائري  5
عضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية /   

 منسق الجودة بالقسم
 محاضر دكتوراه عضوا

 أ.السنوس ي محمد هارون 12
هيئة تدريس بقسم اللغة الانجليزية /   عضو 

 منسق الجودة بالقسم
 محاضر ماجستير عضوا

 نجاح عبد املجيد الطبيب د. 11
عضو هيئة تدريس بقسم التربية الخاصة/ 

 منسق البحوث و الاستشارات و التدريب بالقسم
 محاضر دكتوراه عضوا

 عضوا رئيس وحدة الخريجين  مبروكة بلعيد  الفقي 10
خدمة بك 

 اجتماعية
 12درجة 

 محاضر مساعد دكتوراه عضوا عضو هيئة التدريس بقسم التربية وعلم النفس عفاف السنوس ي العطوش ي د. 13

 محاضر  ماجستير عضوا مدير مكتب التوثيق و املعلومات بالكلية  اسامة القديري  ا. 12

 11 درجة بك رياضيات عضوا الشؤون الادارية ابتسام صالح الكوربو 12

 5درجة  دبلوم احياء عضوا الشؤون الادارية حنان عبد الرزاق بك بنغازي  14
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 لعملية الدراسة الذاتية امللخص التنفيذي

 فريق تشكيل بشأن م،0909لسنة ( 90) رقم التربية طرابلس عميد كلية عمر محمد عامرد. السيد/  قرار على بناء  

 م0909لسنة  التربية طرابلسكلية لالدراسة الذاتية 

من العام نفسه، مسترشدة  يوليو باشرت اللجنة املكلفة بالدراسة أعمالها خالل شهر أعاله،  إليه املشار للقرار وتنفيذا

الكلية بتوفير كافة املتطلبات وألادوات واملرجعيات  إدارة مع وبالتعاون بدليل معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

  احتوى  الذي التقرير في ضمنها والتيواملعلومات والبيانات ألاساسية الالزمة لعملية الدراسة الذاتية. 
 
 لعملية ملخصا

 م0/0909/ 51م إلى0909/  7/  51من  فترةخالل ال تمت التي ،الدارسة الذاتية

م، إضافة 51/0/0909م إلى 0909/ 51/7يـحوي هـذا الـتقريـر وصف لـعمليـة الدراسة الذاتية التـي تمـت خـالل املدة من : 

 فريق إليها توّصل التي إلى ما توصلت إليه لجنة الدراسة الذاتية من الاستنتاجات واملالحظات والتوصيات واملقترحات

 املعلومات إلى إضافة الكلية، إدارة من املقدمة املادية وألادلة والشواهد الوثائق على بناء   عمل إعداد الدراسة الذاتية

 احتوى التقرير على  ، كما واللقاءات. التدقيق، عملية أثناء للفريق توفرت التي
 
كما أن  الدارسة الذاتية، لعملية ملخصا

 يشتمل على عدة مالحق. التقرير 

خالل مدة الدراسة الذاتية  فقط، وال يأخذ في الحسبان أي تغيير قد للمؤسسة ويعرض هذا التقرير الوضع الحالي  

 في 
 
جميع الاستنتاجات واملالحظات التي توصلت  يوثق حيث ؛بعد عملية الدراسة الذاتية ةاملستهدف املؤسسةيحدث الحقا

، إضافة إلى املعلومات التي توفرت ةاملستهدف املؤسسةإليها اللجنة بناء  على الشواهد وألادلة املادية املقدمة من إدارة 

للجنة أثناء عملية الزيارة واللقاءات املتنوعة، ومن ناحيتها قامت اللجنة باتخاذ جميع املساعي من أجل الوصول إلى الفهم 

 ةعملي من الهدف إلى الوصول  أجل من املساعي كل باتخاذ العمل فريق قام ناحيته ومن. املؤسسةالشامل لخصوصية 

  الدراسة الذاتية،
 
 الخارجي، التدقيق عمليات إجراء في املتبع العينات بأسلوب تمت الدراسة الذاتية عملية بأن علما

 التدقيق تم التي معايير للتسعة املحددة النقاط إجمالي من  %(75.51) نسبة   بلغ والذي الكمي التقييم نتيجة وكانت

 ملجمل النقاط إجمالي % من79نسبة   على الحصول  املؤسسة على يجب الاعتماد للحصول  تقييمها يتم والتي عليها،

 .املؤسس ي الاعتماد منح عدم إلى % يؤدي11من  أقل على املعايير، والحصول 
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  الكليةمعلومات عامة عن 

  :العليــا مــن امانــة اللجنــة الشــعبية العامــة بشــأن ضــم معاهــد  551م بعــد صــدور قــرار رقــم 0992تاااريخ التيساايس

إلعداد املعلمين إلى الجامعات الليبية، حيث تم ضمها لجامعة طرابلس واعادة تسميتها كلية إعداد املعلمين ومن 

 تم اعادة تسميتها كلية التربية طرابلس مقرها باب تاجوراء / طرابلس.

  عامرإبراهيم عمر محمد د. :  الكلية عميداسم 

  : دكتوراهاملؤهل العلمي 

     :فيزياءالتخصص 

  :استاذ مساعدالدرجة العلمية 

  تعيين : عميد الكليةطريقة اختيار  

  الحصول على الشهادة الثانوية علمي أو ادبي بتقدير ال يقل عن جيدالقبول بالكلية: شروط 

 0كم 52999الكلية للكلية:  املساحة 

 ( 0كم0199طوابق كل طابق  3 مبنى واحد يتكون من) 0كم7199الوظيفية للكلية:  املساحة 

 0كم599خضراء بالكلية: املساحة ال  

 برامج(1برامج(، ليسانس ) 1) سبكالوريو : بالكلية الدراسةالتي تمنح عند اتمام  الشهادات 

  فصول دراسية مانية ث: بالكليةمدة الدراسة 

  برنامج ( 5برامج(، اللغة الانجليزية )  59)عربية اللغة ال : بالكليةلغة الدراسة 

  :املسارات أو التخصصات املتاحة 

 ( قسم اللغة العربية و الدراسات الاسالمية1قسم الرياضيات             (5

 ( قسم اللغة الانجليزية7قسم الفيزياء                 (0

 ( فسم التربية الخاصة1قسم الكيمياء                (3

 ( فسم رياض الاطفال0قسم الاحياء                  (2

 ( قسم التربية الفنية59قسم الحاسوب               (1

 ( فسم معلم فصل55                                 

 ال يمنح شهادة جامعية( قسم التربية و علم النفس وهو قسم مساند ألقسام الكلية 50

  الكليةالوظائف التي يتم إعداد خريجي : 

 الخاص: و العام التعليم قطاع .5

 ألاطفال رياض معلم. 

 ي ألاساس التعليم من والثالثة والثانية ألاول  السنة( الصف معلم( 

 حتى الرابع الصف من(  س يألاسا التعليم سنوات لجميع )التخصص حسب املواد لكل( معلم 

 .)التاسع
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 وألادبي العلمي بشقيه( الثانوي  التعليم لسنوات )التخصص حسب املواد لكل( معلم(. 

 ميةإلاسال  والدراسات العربية اللغة لتخصص( الديني التعليم مؤسسات داخل معلم(. 

 الاجتماعية الشؤون مجال .0

 الخاصة الاحتياجات ذوى  تأهيل بمراكز( الخاصة التربية معلم(. 

 التعليمية إلادارة مجال .3

 املدارس داخل والتربوية إلادارية الوظائف شغل. 

 التعليم مكاتب في التربوية الوظائف شغل. 

 ألاخرى  مجاالت .2

 الحاسوب ، الكيمياء ، زياءالفي ، الاحياء( التخصصات لبعض معامل فنين(. 

 يزيةإلانجل اللغة ، العربية اللغة( لغات متخصص(. 

 :رئـــيس / أ. فوزياااة أحماااد الحصاااان اسااام ومنصاااب الساااخص املساااؤول عااان إدارة وتنفيااا  الدراساااة ال اتياااة

 قسم الجودة وتقييم ألاداء بالكلية

  : 511عدد أعضاء هيئة التدريس القارين 

 : الدرجات العلمية ألعضاء هيئة التدريس 

املــــؤهالت (   11(   محاضــــر مســــاعد )    21(  محاضــــر ) 35(  أســــتاذ مســــاعد ) 1(  أســــتاذ مشــــار  )   2أســــتاذ)  

 (   11(     ماجستير )   75دكتوراه )  العلمية ألعضاء هيئة التدريس:

 : 29 عدد املعيدين 

  : طالب وطالبة 0033عدد الطلبة  

  :عدد الخريجين 

 الخريجين احصائية

 0950ربيع 0951خريف 0951ربيع 0957خريف الفصل

 591 522 512 573 العدد

 

  :)ال يوجدتاريخ أحدث دراسة ذاتية تم اجراؤها )إن وجدت 

 :51/0/0909 تاريخ التقرير 

 املوقع: بالكلية الاتصال وسائل  :www.edu.uot.edu.ly 

 22018012928771     -     2012927922: الهاتف

22018012925188:   املصور  البريد
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 معلومات عامة عن برامج الكلية

 رئيس القسم البرنامج ت
املؤهل 

 العلمي
 الدرجة العلمية

الدرجة 

املمنوحة 

 للخريجين

سنة 

اعتماد 

 البرنامج

 اعضاء هيئة التدريس

 استاذ العدد
استاذ 

 مشارك

استاذ 

 مساعد
 محاضر

محاضر 

 مساعد

 4 2 0 - - 5 0224 البكالوريوس مساعد أستاذ دكتوراه حريبشجمعة  الدين نجمد.  الرياضيات 1

 1 1 4 - 1 7 0224 البكالوريوس  أستاذ دكتوراه الكيالني  رمضان محمدد.  الفيزياء 0

 9 - 0 - - 7 0224 البكالوريوس مساعد محاضر ماجستير الطروق عامر بكر أبوأ.  الكيمياء 2

 12 - - - - 12 0224 البكالوريوس  محاضر ماجستير زقالم العزيز عبد سارةأ.  ألاحياء 4

 1 2 0 - - 11 0224 البكالوريوس مساعد أستاذ ماجستير قاباج مختار بكر أبوأ.  الحاسوب 9

 1 0 0 1  11 0224 الليسانس مشارك أستاذ دكتوراه شاقور  ابو  املهدي نعيمةد.  التربية الخاصة 1

 4 2 1 - - 8 0224 الليسانس محاضر دكتوراه زريبة  ميالد أمالد.  التربية الفنية 7

 2 0 0 - - 7 0224 الليسانس محاضر ماجستير كارة هللا عبد كامل الزينةأ.  رياض الاطفال 8

 5 12 1 2 - 02 0224 الليسانس مساعد محاضر دكتوراه الوحيش ي مفتاح إسماعيلد.  اللغة العربية 5

 18 9 0 1 - 01 0224 الليسانس مساعد محاضر ماجستير ارحيم عمر مبروك إيمانأ.  اللغة الانجليزية 12

 7 12 1 1 - 15 0224 الليسانس محاضر دكتوراه بازيليا  نوري شهرزادد.  معلم فصل 11

10 
التربية وعلم 

 النقس
 ال يوجد مساعد أستاذ دكتوراه منجل ابو  علي ماجدةد. 

0224 
11 1 0 9 1 0 

 79 49 04 8 0 194  املجموع 



 95 إلى 8 الصفحات من

 

 املؤسسة )الكلية( وبراجمها:. نبذة عن 9

 اأول دفعاتـــــه ت، حيث استقبلجامعة طرابلسفي  العريقة الكليات، من  طرابلس –جامعة كلية التربية طرابلس /

العالي ألعداد املعلمين، إلى أن تغير أسمها إلى كلية عندما كانت معهد . م 5001/5001مع بدايــة العام الجامعي 

في  ضمها لجامعة طرابلس ليتغير أسمها لكلية التربية طرابلس م حيث تم0992في عام  إعداد املعلمين طرابلس

         للبرامج )الرياضيات، و الفيزياء، م وبذلك اصبحت تمنح شهادة البكالوريوس في التربية و العلوم 0991عام 

للبرامج) التربية الخاصة، و التربية الفنية، و رياض  و ليسانس في التربية الكيمياء، و ألاحياء، و الحاسوب(  و 

 .الاطفال، و معلم فصل، و اللغة العربية و الدراسات الاسالمية، و اللغة الانجليزية(

املجاالت  ) الرياضيات، الفيزياء، إلى النهوض بدور متميز في إعداد وتأهيل كادر متخصص في  الكلية تطلع ت      

الكيمياء، الاحياء، الحاسوب، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، التربية الخاصة، التربية الفنية، رياض الاطفال، 

التي تمكنه من املنافسة في سوق العمل واملساهمة في و التربوية مزود باملعارف والقدرات املهنية  معلم فصل(

 . جتمعخدمة مؤسسات امل

إلى تطوير الخريجين من خالل تمكينهم من متابعة دراساتهم العليا بافتتاح برنامج إلاجازة  كلية التربيةطمح ت   

 خالل الفصول الدراسية القريبة القادمة. بعض التخصصات بالكلية العالية)املاجستير( في 

 بيانات واحصائيات الكلية 

 أعضاء هيئة التدريس: 

 العدد البيانات ت

أعضاء هيئة التدريس القارين الليبيين  1  199 

أعضاء هيئة التدريس املغتربين  2  29 

أعضاء هيئة التدريس املوفدين  3  41 

للكليةأعضاء هيئة التدريس املنتدبين   4  -  

أعضاء هيئة التدريس املنتدبين إلى خارج الكلية  5  2 

 42 العدد الكلي للمعيدين 6

  املوظفون  

الكلي للموظفين العدد   10 

  القاعات 

 20 عدد القاعات 1

 1 عدد قاعات الاجتماعات 0

 1 مصلى 2

 23 الادارية و الاقسام العلمية عدد املكاتب 4

   1 وحدات التصوير  9

 1 عدد املقاهي )املطاعم( 1
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 1 موقف السيارات  7

 1 عدد املسارح 8

  املعامل 

 9 العدد الكلي للمعامل 1

 1 معمل فيزياء 2

 1 معمل كيمياء 3

 0 معمل أحياء 4

 3 معمل حاسوب 5

معمل لغة إنجليزية  6  1 

 1 معمل الوسائل التعليمية  7

 

 التوجه االسرتاتيجي للكلية

 :Faculty Visionرؤية الكلية 
العلمي وخدمة املجتمع بين كليات تتطلع كلية التربية طرابلس للريادة و التميز التربوي و الاكاديمي و البحث         

 التربية محليا وإقليميا.

 :Faculty Missionرسالة الكلية 
إعداد وتأهيل الكفاءات التربوية املتميزة التي تقود التغيير و التطوير مهنيا وبحثيا و قادرة  على نشر وانتاج        

 املعرفة العلمية و التربوية لخدمة املجتمع وتحقيق طموحاته.

 داف الكلية:أه
فاء، في مختلف التخصصات، للعمل بمراحل التعليم العام، من رياض ألاطفال وذوي  .5

ْ
إعداد معلمين أك

الاحتياجات الخاصة، إلى مرحلة التعليم ألاساس ي، ومرحلة التعليم املتوسط، بما يتناسب مع حاجات 

 املجتمع ومتطلباته.

والخارج في مجال ألابحاث والدراسات التي تهدف إلى تطوير إلاسهام مع كافة املؤسسات التعليمية في الداخل  .0

 املناهج والكتب املدرسية بما يحقق أهداف السياسة التعليمية في ليبيا.

التعاون مع املؤسسات التربوية في ليبيا لتطوير التعليم عبر املؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية العلمية  .3

 املتنوعة وعبر تبادل املعرفة والخبرات في مختلف املجاالت التربوية. 

وس( وإلاجــــازة توفير الدراسة الجامعية والعليا للحصول على إلاجــــازة املتخصصـــــة )الليسانس والبكالوري .2

 العاليـــة )املاجستير( وإلاجــازة الدقيقـة )الدكتوراه( في التخصصات املختلفة ذات العالقة بطبيعة الكلية.

إلاسهام في رسم السياسات التربوية من خالل املشاركة في كافة اللجان واملؤسسات املسؤولة عن التخطيط  .1

 ووضع الاستراتيجيات التربوية في ليبيا.
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اد كوادر علمية مؤهلة وباحثين في املجاالت التربوية والعلمية من خالل برامج الدراسات العليا ملرحلتي إعد .1

 املاجستير والدكتوراه.

تقوية الروابط مع الكليات واملعاهد العليا واملؤسسات التربوية والعلمية ألاخرى بما يسهم في تطوير العمل  .7

 التربوي والعلمي في ليبيا.

إعداد وتطوير وتنفيذ الدورات التدريبية والتنشيطية ملعلمي املراحل التعليمية املختلفة لرفع  املشاركة في .1

 مستوى تأهيلهم التربوي والعلمي وتحديث معارفهم وخبراتهم. 

التعاون مع املؤسسات التربوية داخل ليبيا وخارجها لتطوير التعليم عن طريق املشاركة بالبحوث التربوية  .0

 ر املؤتمرات العلمية، والندوات والحلقات الدراسية، وتبادل املعرفة والخبرات.والعلمية، وحضو 

 قيم الكلية:
 املهنية العالية. .5

 العمل بروح الفريق. .0

 الشفافية.  .3

 العدالة وتكافؤ الفرص.  .2

 الحرية الاكاديمية. .1

 تقدير التنوع.  .1

 الجودة و التميز. .7

 خالقيالالتزام الاجتماعي و ألا  .1

 .املساءلةاملسؤولية و  .0

 األهداف االسرتاتيجية : كما وردت يف اخلطة االسرتاتيجية:
تدعم ، العمل علي تنمية وتطوير بنية تحتية حديثة ومالئمة للبيئة التعليمية ي الاول:ااااالهدف الاستراتيج .5

 أهدافها.ورسالتها و  قيم الكلية و تحقق رؤيتها 

دارية ومالية  مستقرة إساليب القيادة والحوكمة و بيئة عمل أتنمية وتطوير   اني:اااالهدف الاستراتيجي الث .0

 أهدافها.و تدعم قيم الكلية و تحقق رؤيتها 

تقديم تعليم وتعلم ) تربوي وتخصص ي( نوعي ومتميز قادر على املنافسة  الهدف الاستراتيجي الثالث: .3

 يتالءم مع متطلبات سوق العمل و التنمية املستدامة للمجتمع.

فتح  املجال للدراسات العليا و تطوير البحوث العلمية في املجاالت التي  ع:ااتيجي الرابالهدف الاسترا .2

 .وتحديد أولوياتهيحتاجها املجتمع 

وتطوير الشراكة املثمرة وإلايجابية بين الكلية ومختلف مؤسسات  تنمية الخامس: الهدف الاستراتيجي .1

 قليميا.إللمجتمع و البيئة محليا و  ةاملجتمع املحلي و املؤسسات التعليمية املشابهة  خدم

تطوير آليات تقييم ألاداء بالكلية، وتنمية املمارسات الجيدة وفق معايير  الهدف الاستراتيجي السادس: .1

 ضمان الجودة وتقييم ألاداء للحصول على الاعتماد املؤسس ي و البرامجي املحلي والاقليمي.
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 خطوات عملية الدراسة الذاتية

 على النحو التالي: كلية التربية طرابلسلية الدراسة الذاتية عمل تمت

رئـــيس قســـم الجـــودة وتقيـــيم ألاداء بالكليـــة حيـــث تركـــزت هـــذه مـــع  تقابليـــهعـــدة اجتماعـــات  ت إدارة الكليـــةعقـــد (5

 ملعايير الاعتماد 
 
الصادرة عن املركـز  املؤسس يالاجتماعات على ضرورة استيفاء متطلبات الجودة والاعتماد وفقا

املؤسســات التعليميــة والتدريبيـــة ،كمــا تــم التأكــد  علــى ضــرورة تــوفر املتطلبـــات  مــادلــوطني لضــمان جــودة واعتا

 التالية:

  بالكليةالوثائق واملستندات والنماذج الخاصة. 

  الكليةاملعلومات والدراسات الشاملة عن رؤية ورسالة وأهداف. 

  للنمــــاذج الصــــ البــــرامجتوصــــيف 
 
درة عــــن املركــــز الــــوطني لضــــمان جــــودة واعتمــــاد اوتوصــــيف املقــــررات وفقــــا

 املؤسسات التعليمية والتدريبية.

 في عمليات التقييم. الكليةستخدمها ت يالاستبانات الت 

  ألادلة –القرارات  -امجمحاضر اجتماعات البر. 

بترشـــيح عــــدد مــــن أعضـــاء هيئــــة التــــدريس فـــي فريــــق إعــــداد  امج الجـــودة وتقيــــيم ألاداء بــــالبر  قســــم يقيـــام منســــق (0

 .ات البرامجإدار  الدراسة الذاتية وذلك بالتنسيق مع

 بترشيح طالبين في عضوية الفريق. عميد الكليةقيام  (3

ــــودة وتقيـــــيم ألاداء رئـــــيس قســـــم قيـــــام  (2 ــــودة  مكتـــــب مـــــدير بمخاطبـــــة بالكليـــــةالجـ ــــي  بالجامعـــــةداء تقيـــــيم ألا و الجـ فـ

ــلة ،  تــــرح لعمليــــة ، إضــــافة إلــــى إحالــــة قائمــــة بــــالفريق املقللقيــــام بالدراســــة الذاتيــــة الكليــــةبشــــأن اســــتعداد مراســ

 إضافة إلى  طلب الاستعانة ببعض الخبراء في عملية الدراسة الذاتية.  ، الدراسة الذاتية

/   51ض. ج ي قيـــام رئـــيس قســـم الجـــودة وتقيـــيم ألاداء بالكليـــة بمخاطبـــة عميـــد الكليـــة فـــي مراســـلة رقـــم إلاشـــار  (1

الدراسـة  عـدادإل ،إضافة إلى إحالة الفريـق املقتـرح  الكليةجاهزية  بشأنم ، 0909/ 51/3، املؤرخة  في 3/0909

 الذاتية .

 بقيادة فريق عملية الدارسة الذاتية. كليةالجودة وتقييم ألاداء بال رئيس قسمتكليف  (1

)اعضـاء هيئـة التـدريس ، معيـدين وفنيـين، طـالب  فريق الدراسة الذاتية يتكون من ممثلين عن جميع البرنـامج  (7

 أولياء أمور ، خبراء، أصحاب املصلحة واملستفيدين  (.

وأعضــاء هيئــة التــدريس بشــأن  عميــد الكليــة، بمخاطبــة الســادة بالكليــةالجــودة وتقيــيم ألاداء  رئــيس قســمقيــام  (1

 الاستعداد والتجهيز لعملية الدارسة الذاتية. 

بقيـادة عمليـة الدراسـة الذاتيـة ، مـن خـالل التنسـيق مـع أعضـاء  بالكليةتقييم ألاداء الجودة و  رئيس قسمقيام  (0

ـــا فـــــي ذلـــــك التهيئـــــة  ـــحة وآليـــــات عمـــــل مفصـــــلة عـــــن خطـــــوات تنفيـــــذ هـــــذه العمليـــــة، بمــ ـــق بوضـــــع خطـــــة وامــ الفريــ

جــان وإلاعــالن عــن الدراســة، الاتفــاق علــى نوعيــة البيانــات املطلوبــة وأســاليب الحصــول عليهــا، وتحديــد عــدد الل

الفرعيــــة التــــي تخــــتص بتنفيــــذ مهــــام معينــــة ،منهــــا علــــى ســــبيل املثــــال : تحديــــد املهــــام و إلاجــــراءات  الالزمــــة لكــــل 

 مرحلة، املدة الزمنية الالزمة لتنفيذ املهام ...إلخ.

، حيــث افتــتح أعمــال صــباحا 59:39، علــى تمــام الســاعة م 0202/  17/28 املوافــق ألاحــدعقـد ورشــة عمــل يــوم  (59

بتقــديم عــرض مرنــي تنــاول مقتــرح الخطــوات الالزمــة اء بالكليــة، الســيد رئــيس قســم الجــودة وتقيــيم ألادالورشــة 
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لعمليــة الدراســة الذاتيــة بعــدها أعطيــت الكلمــة ألعضــاء الفريــق إلبــداء مالحظــاتهم واستفســاراتهم  حــول عمليــة 

 الدراسة الذاتية، وتم الاتفاق على تقسيم الفريق إلى لجان كاالتي: 

 القيام بعملية التهيئة وإلاعالن عن الدراسة الذاتية، وذلك بطباعة الاعالنات الاعالمية اللجنة :

وتوزيعها في الكلية وعلى وجميع البرامج واملسؤولين والعاملين في الكلية يتم من خاللها واملنشورات 

نفيذ إلاجراءات توضيح عملية الدراسة الذاتية في مرحلة مبكرة وحث الجميع على التعاون والدقة في ت

عن عملية الدراسة  باألعالماملطلوبة منهم، وإلاسهام في إنجاح هذا العمل. كما قام الفريق املكلف 

الكلية والجامعة تم من خاللها إعالم جميع حملة إعالمية منظمة على مستوى الذاتية  من خالل 

املنتمين إلى الجامعة )أعضاء هيئة التدريس ، واملسؤولين والطالب ، واملوظفين( وأصحاب املصلحة 

ستقوم بعملية الدراسة  الكلية،مثل) جهات التوظيف، والجهات املهنية، وأولياء أمور الطلبة( بأن 

على بعض جوانب عملية الدراسة الذاتية، وفترتها،  وأهدافها،  هماطالعالذاتية  للجودة والاعتماد ، مع 

ومتطلباتها، وخطواتها، ومراحلها، وألادوار املناطة بكل فئة أو جهة داخل الجامعة، باإلضافة إلى ذكر 

 : ما يتعلق بالفوائد التي تعود على الطلبة وألاساتذة داخل الكلية، أو 
 
بعض الفوائد املتوقعة منها، مثال

 لفوائد التي ستنعكس على عملية تنمية املجتمع بصفة عامة(.ا

  لجنة تحليل البيانات: تقوم هذه اللجنة بتحديد نوعية البيانات املطلوبة وأساليب الحصول عليها: حيث

 لنماذج التقييم 
 
التي حددها املركز كمعايير لضمان الجودة  املؤسس يتمت عملية الدراسة الذاتية وفقا

 والاعتماد. 

 وفقا ملعايير املركز الوطني لضمان جودة واعتماد املؤسس يجنة  تقييم وتقويم املحاور الاعتماد ل :

املؤسسات التعليمية والتدريبية ، حيث تم التأكيد على أهمية العمل بمهنية وجدية وحيادية من أجل 

ح لعملية الدراسة الذاتية، إنجاح عملية الدراسة الذاتية ، وضرورة الالتزام والتقيد بالجدول الزمني املقتر 

كما أكد  رئيس الفريق على ضرورة الالتزام باستخدام نموذج التدقيق املعدة لهذا الغرض، والاستناد إلى 

 ألادلة املادية امللموسة في اتخاذ القرارات وكتابة التوصيات، 

 النهاني تسليمه لرئيس الفريق.  لجنة كتابة التقرير النهاني: حيث تقوم هذه اللجنة بكتابة التقرير 

ـــي اســـــتهلت باجتمـــــاع تقـــــابلي يـــــوم الكليـــــةالبـــــدء الفعلـــــي فـــــي عمليـــــة الدراســـــة الذاتيـــــة بمقـــــر  (55 ـــق  الثالثـــــاء، والتــ املوافــ

 بــين الفريــق وإدارة  العاشــرة، علــى تمــام الســاعة 50/1/0909
 
،  عميــد الكليــةمتمثلــة فــي  الكليــةوالنصــف صــباحا

واملكلفــين مــن قبــل إدارة الكليــة بتســهيل العمليــة ، حيــث قــام رئــيس الفريــق ، بتقــديم أعضــاء الفريــق، وإيضــاح 

الغــــرض مــــن عمليــــة الدراســــة الذاتيــــة ، ودور كــــل اللجــــان واليــــات  التــــي ســــيتم اتباعهــــا أثنــــاء عمليــــة الدراســــة 

 علــى أهميــة التعــاون مــع الفريــق بالترحيــب بلجنــة التــد عميــد الكليــةالذاتيــة ، ومــن جهتــه قــام الســيد 
 
قيق مؤكــدا

بعـــدها أعطيـــت الكلمـــة ألعضـــاء  بكـــل شـــفافية، وتقـــديم جميـــع التســـهيالت واملعلومـــات إلنجـــاح عمليـــة التـــدقيق،

 الفريق إلبداء مالحظاتهم واستفساراتهم  حول البرنامج

يـق، قبـل أن يـتم البـدء فـي اعتماد الخطط واليات لتنفيذ جوانب محددة من الدراسة الذاتية قبل رئـيس الفر  (50

تنفيــذها، وذلــك مــن أجــل ضــمان دقــة التنفيــذ والتناســق فــي أســاليب التقــويم املســتخدمة بــين اللجــان الفرعيــة 

 .املؤسسةاملختلفة في 

 بمقــر  م05/1/0909اجتمــاع بتــاري  عقــد  (53
 
 عميــد الكليــة، حيــث تنــاول الكليــةعلــى تمــام الســاعة التاســعة صــباحا

لـــب مـــن املؤسســـ يأهميـــة الالتـــزام بالوقـــت املحـــدد إضـــافة إلـــى ضـــرورة توحيـــد نمـــوذج التقيـــيم والتقـــويم 
 
، كمـــا ط

املؤسســة )أو رئــيس قســم الجــودة وتقيــيم الســادة رؤســاء اللجــان توزيــع نمــوذج املعلومــات ألاساســية علــى رئــيس 
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ـــل  ألاداء بالكليـــــة( ـــن قبــ ـــا والتصـــــديق عليهـــــا مــ ــــث يـــــتم اعتمادهــ مـــــا تـــــم توزيـــــع املؤشـــــرات التقيـــــيم ك املؤسســـــةبحيـ

كمــا تــم الاتفــاق علــى  املؤسســ ي.علــى اعضــاء اللجنــة الفرعيــة الخــاص بتقيــيم وتقــويم املحــاور الاعتمــاد  املؤسســ ي

 تحديد متطلبات الدراسة الذاتية وهي:

 .توفير رؤية ورسالة وأهداف الكلية 

 املســتهدفين، حيــث اســتهدفت هــذه  إعــداد  وتوزيــع عــدد مــن  النمــاذج والاســتبانات وتوزيعهــا علــى عــدد مــن

، وبســبب )جائحــة كورونــا( وظفيناملــ –الخــريجين   –الطــالب  -سالاســتبانات كــل مــن : أعضــاء هيئــة التــدري

وفــــرض التباعــــد الاجتمــــاعي، تــــم تحويــــل الاســــتبيانات إلــــى نمــــاذج قوقــــل وتــــم ارســــالها عبــــر إلايميــــل و الفــــايبر            

الالكترونيا لالستفادة منها في معرفة نقـاط الضـعف و القـوة فـي العمليـة  و الواتس اب ، وتم تجميع النتائج

 التعليمية للكلية.

  وإضــافة إلـى اتســاقها مــع  – الجامعــةمــع رســالة وأهـداف  املؤسسـةأهــداف اتســاق شـرح مفصــل عــن كيفيـة

 املخرجات املستهدفة.  

  يمكــن أن تواجــه تنفيــذ  التــيوالتحــديات مــن جهــة أخــرى  صتحليــل نقــاط القــوة والضــعف مــن جهــة والفــر

الصادرة عن املركز الوطني لضمان جودة  املؤسس يالتقييم  نماذج، من خالل وصف لدراسة برامج الكلية

 واعتماد املؤسسات التعليمية.  

 .وضع الخطط والبرامج والفترات الزمنية لتحقيق متطلبات والعمليات املستقبلية 

  . توضيح أسباب العجز والقصور 

 خطة التحسين املستمر(. خطط والبرامج التصحيح والفترات الالزمة لذلك.توضيح ال( 

م، بين رؤساء اللجان الفرعيـة وإدارة الفريـق، حيـث قـدم  39/1/0909عقد اجتماع تقابلي يوم السبت املوافق  (52

رئيس الفريق، الشكر والتقدير ألعضاء اللجان الفرعية على الالتزام والتقيـد والعمـل الجـاد بكـل مهنيـة وحياديـة 

 لكـل رؤسـاء اللجـان الفرعيـة الـذين قـدموا 
 
وإنجاز أهداف عمليـة الدراسـة الذاتيـة. بعـده أعطيـت الكلمـات تباعـا

ـــدمتالشـــ
 
وتوجهـــوا بالشـــكر  ،كر للجنـــة الرئيســـة علـــى متابعتهـــا للعمليـــة، إضـــافة إلـــى إلامكانـــات والتجهيـــزات التـــي ق

 .إلدارة املؤسسةوالتقدير 

  ، انتهـت عمليـة إعـداد الدراسـة الذاتيـة بكتابـة تقريـر مفصـل عـن نتـائج عمليـة التقيـيم والتقـويم (51
 
يتضـمن مـوجزا

نـــي   للخلفيـــة التـــي ب 
 
  وعرضـــا

 
 للخطـــوات التـــي تـــم اتباعهـــا فـــي تنفيـــذ عمليـــات التقيـــيم تنفيـــذيا

 
عليهـــا التقريـــر، وصـــفا

والتقــــويم املتنوعــــة، يلــــي ذلــــك  تــــم عــــرض للنتــــائج التــــي تــــم التوصــــل إليهــــا مــــن خــــالل عمليــــات التقيــــيم والتقــــويم 

صور التي ، كذلك  تحديد جوانب القوة التي ينبغي املحافظة عليها وتطويرها، وجوانب القاملؤسسةاملختلفة في 

،  مــع تقــديم ملخــص عــن البــراهين وألادلــة التــي تــدعم املؤسســةتحتــاج إلــى مزيــد مــن العنايــة مــن قبــل مســؤولي 

النتــائج التــي ذكــرت فــي التقريــر. كــذلك يجــب إرفــاق جميــع تقــارير فــرق العمــل والفــرق الفرعيــة مــع التقريــر الكلــي 

لنتـــائج التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا خـــالل عمليـــة علـــى أن يرفـــق بهـــا ملخـــص تنفيـــذي يحـــدد الخطـــوات التـــي اتبعـــت وا

 إعداد هذه التقارير.
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طرابلس الرتبية لكلية الذاتية الدراسةخطة 

 التاريخ المسؤول عن التنفيذ اســـــلوب التنفيذ الهدف ت
1- 
 
 
 
 
 

ابتداء الدراسة 
 الذاتية

 
 
 
 
 
 

قرار البدء بالدراسة الذاتية ، وتسمية اعضاء اللجنة  1.1
 المشرفة على اعدادها .

 11/30/0303 عميد الكلية 

اجتماع لحنة إعداد الدراسة الذاتية  ووضع خطة عمل  0.1
 إلعداد الدراسة الذاتية .

 11/30/0303 رئيس اللجنة 

الداخلي( بمعرفة تشكيل فريق تنفيذي )فريق التدقيق  0.1
الجودة بالكلية يتولى عملية اعداد  رئيس قسماسة ئور

 الدراسة بشكل تنفيذي .

 الجودة  رئيس قسم
وتقييم االداء 

 بالكلية

10/30/0303 

اعالم كل المعنيين بقرار اعداد الدراسة الذاتية  1.1
 واجراء عملية تهيئة لهم إلجراء هذه الدراسة .

   10/30/0303 لجنة االعالم 

0- 
 
 
 

اجراء الدراسة 
الذاتية )المرحلة 

 األولى(
 
 
 

الذاتية البدء بتجهيز الجزء األول من الدراسة  1. 0
الخاص بإعطاء فكرة عامة عن الكلية  واهدافها وخطتها 

 االستراتيجية وهيكلها التنظيمي ..الخ

  رئيس لحنة
 الصياغة 

10/30/0303 
الي 
11/30/0303 

 
لبيانات الخاصة البدء بعملية التدقيق الداخلي وتجميع ا 0.0

 . عايير التدقيقبكل م

  فريق التدقيق
الداخلي وكل من 

ه في يستعان ب
 الخصوص

00/30/0303 
الي 
00/30/0303 

اجراء الدارسة  -0
الذاتية )المرحلة 

 الثانية (

احصائياً وكتابة  معيارتحليل البيانات الخاصة بكل  1.0
 تقرير موجز عن كل منها مبينا نقاط القوة ونقاط الضعف

 
 

  فريق التدقيق
الداخلي وكل من 

يستعان به في 
 الخصوص

00/30/0303 
الي 
00/30/0303 

 
وضع تقرير الدراسة الذاتية في شكله النهائي بضم  0.0

األجزاء مع بعضها البعض ومراجعتها وتنقيحها من الناحية 
 الموضوعية والشكلية .

  لجنة الصياغ
المتفرعة من لجنة 

إعداد الدراسة 
 الذاتية

00/30/0303 
الي 
11/30/0303 

وضع خطة  -1
 للتحسين المستمر

االهداف التي من خالل تحقيقها نعالج نقاط تحديد  1.1
 الضعف التي افرزتها الدراسة الذاتية  .

 

  لجنة الصياغ
المتفرعة من لجنة 

إعداد الدراسة 
 الذاتية

00/30/0303 
الي 
11/30/0303 

وضع الخطط التنفيذية التي تحقق األهداف المشار  0.1
 الخ ..( ،وزمنها ، والمسؤول عنها، 1.1اليها في الفقرة )

 

  لجنة الصياغ
المتفرعة من لجنة 

إعداد الدراسة 
 الذاتية

00/30/0303 
الي 
03/30/0303 

تقديم التقرير النهائي  لالعتماد من قبل مجلس الكلية  االعتماد والنشر -1
 والعميد ومن تم نشره واالعالن عنه 

رئيس لجنة 
 الدراسة الذاتية 

03 /30 /
 م0303
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 جلــــان إعداد وتنفيذ الدراسة الذاتية : .1
 تم تقسيم لجان إلى آلاتي:

 اللجنة الرئيسة.  (1

 اللجنة الرئيسية للدراسة الذاتية
الصفة  الاسم ت

 باللجنة

الدرجة  الصفة بالكلية

 العلمية

الدرجة 

 الاكاديمية

 محاضر ماجستير رئيس قسم الجودة وتقييم ألاداء بالكلية رئيسا أ.فوزية أحمد الحصان  5

 محاضر مساعد ماجستير منسق الجودة بقسم الرياضيات عضوا أ، أسماء علي ألاحول  0

 مساعدأستاذ  دكتوراه منسق الجودة بقسم الكيمياء عضوا د. رجب علي عيس ى 3

 محاضر مساعد ماجستير منسق الجودة بقسم ألاحياء عضوا أ.رجاء مسعود ألاعور  2

 محاضر مساعد ماجستير  منسق الجودة بقسم الحاسوب عضوا أ.نسرين الرقيبي 1

 محاضر مساعد ماجستير منسق الجودة بقسم معلم فصل عضوا أ.زينب عبد الرحمن ضوي  1

 محاضر ماجستير منسق الجودة بقسم التربية الخاصة عضوا أ.فاطمة محمد بن عثمان 7

 استاذ مساعد دكتوراه منسق الجودة بقسم التربية الفنية  عضوا د.نائلة املنير املحمودي 1

 محاضر مساعد ماجستير رئيس قسم رياض الاطفال عضوا أ.الزينة كامل كارة 0

 محاضر دكتوراه العربيةمنسق الجودة بقسم اللغة  عضوا د.خيرية خليفة الجفائري  59

 محاضر ماجستير  منسق الجودة بقسم اللغة الانجليزية  عضوا أ.السنوس ي محمد هارون 55

منسق الاستشارات والبحوث والتدريب لقسم  عضوا د. نجاح عبد املجيد الطبيب 50

 التربية الخاصة

 محاضر دكتوراه

بك خدمة  رئيس وحدة الخريجين عضوا مبروكة الفقي 53

 اجتماعية

 55درجة 

بك  موظفة بالكلية عضوا ابتسام صالح الكوربو 52

 رياضيات

 55درجة 

دبلوم  موظفة بالكلية  عضوا حنان عبد الرزاق بك بنغازي  51

 أحياء

 0درجة 

 محاضر دكتوراه مدير مكتب الاستشارات و البحوث و التدريب عضوا د.انتصار الشريف 51

 محاضر ماجستير مدير مكتب التوثيق و املعلومات  هضوا أ.اسامة القديري  57
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 اللجان الفرعية، حيث قسمت ه ه اللجان إلى: (0

 .لجنة الاعالم 

 الصفة الاسم ت

 رئيسا أ.اسامة القديري  1

 عضوا ابتسام الكوربو 0

 عضوا أ.فوزية الحصان 2

 عضوا د.انتصار الشريف 4

 عضوا د.نائلة املحمودي 9

  املؤسس ي لجنة تقييم وتقويم محاور الاعتماد . 

 الصفة الاسم ت الصفة الاسم ت

 عضوا أ.اسماء الاحول  10 رئيسا أ.فوزية الحصان  1

 عضوا أ.فاطمة بن عثمان 12 عضوا د.انتصار الشريف 0

 عضوا أ.الزينة كامل كارة 14 عضوا د. نجاح الطبيب 2

 عضوا أ.السنوس ي هارون 19 عضوا د.عبد السالم الاطرش 4

 عضوا ابتسام الكوربو 11 عضوا د.نائلة املحمودي 9

 عضوا حنان بك بنغازي  17 عضوا د. رجب علي عيس ى  1

 عضوا د. عفاف عطوش 18 عضوا د. خبرية الجفائري  7

 عضوا د. فتحي الفاضلي 15 عضوا أ.اسامة القديري  8

 عضوا د. ماجدة ابو منجل 02 عضوا أ.زينب ضوي  5

 عضوا أ.منال الحافي 01 عضوا أ.رجاء الاعور  12

    عضوا أ.نسرين الرقيبي 11

 

  إعداد وكتابة التقرير النهائي.تحليل البيانات و لجنة 

 الصفة الاسم ت

 رئيسا أ.فوزية أحمد الحصان 1

 عضوا د. نجاح عبد املجيد الطبيب 0

 عضوا د. رجب علي عيس ى  2

 عضوا أ.اسامة القديري  4

 عضوا د.نائلة املحمودي 9

 عضوا د.خيرية الجفائري  1

 عضوا أ.الزينة كامل كارة 7

 عضوا أ.فاطمة بن عثمان 8

 عضوا أ.منال الحافي 5
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 المدققون المعيار
رئيس لجنة 

 المدققين
 التاريخ المدقق عليهم

التخطيط و القيادة 
 والحوكمة

 أ.فوزية الحصان
 د. نجاح الطبيب

 د.انتصار الشريف
 طالب من اتحاد الطلبة 

د.انتصار 
 الشريف

 

 د. عمر عامر
 د. عبد السالم االطرش

 عبد الفتاح ديهوم
 أ.اسامة القديري

00 /30 /0303 
 األحد

 الشؤون الطالبية

 أ.اسماء االحول
 عبد السالم االطرشد. 

 أ. اسامة القديري
 ابتسام الكوربو

 طالبة من اتحاد الطلبة 

د. عبد السالم 
 االطرش

رئيس قسم الدراسة 
واالمتحانات ، مسجل 

الكلية، وحدة الخريجين 
 النشاط،

التعليمي  البرنامج
 الرياضيات، الكيمياء 

 أ.فاطمة بن عثمان
 د. نائلة المحمودي

 أ.زينب ضوي

د. نائلة 
 المحمودي

 

رؤساء االقسام، منسقي 
 االقسام

01 /30 /0303 
 االثنين

 البرنامج التعليمي
 الفيزياء، معلم فصل 

 أ.السنوسي هارون
 أ.  فوزية الحصان
 د. عفاف عطوش 

د. عفاف 
 عطوش 

 

رؤساء االقسام، منسقي 
 االقسام

المرافق وخدمات 
 الدعم التعليمية

 أ.اسامة القديري
 أ.نسرين الرقيبي
 حنان بك بنغازي

 طالب من اتحاد الطلبة  

أ.اسامة 
 القديري

 

الشؤون االدارية ، التوثيق 
والمعلومات ،امينة المكتبة، 

الشؤون خدمات الكلية، 
االمن والسالمة المباني، 

 المستوصف

 البرنامج التعليمي
التربية الخاصة،  

 التربية الفنية

 د. رجب علي عيسى
 أ.اسماء االحول

 االعورأ.رجاء 

د. رجب علي 
 عيسى
 

رؤساء االقسام، منسقي 
 االقسام

01 /30 /0303 
 الثالثاء

 البرنامج التعليمي
لتربية وعلم ا 

النفس، رياض 
 االطفال

 أ.نسرين الرقيبي
 د.خيرية الجفائري
 مبروكة الفقهي

 أ. عز الدين بشلوع

د. خيرية 
 الجفائري

رؤساء االقسام، منسقي 
 االقسام

 البحث العلمي و
 خدمة المجتمع

 أ.فاطمة بن عثمان
 أ.فوزية الحصان

 د. عبد السالم االطرش

أ.فاطمة بن 
 عثمان
 

 د. انتصار الشريف

 البرنامج التعليمي
للغة العربية و اللغة ا 

 االنجليزية

 د. نجاح الطبيب
 د. عفاف عطوش 

 مبروكة الفقهي
 أ.عز الدين بشلوع

د. نجاح 
 الطبيب
 

رؤساء االقسام، منسقي 
 االقسام

02 /30 /0303 
 االربعاء

 البرنامج التعليمي 
 االحياء ، الحاسوب  

 د. فتحي الفاضلي
 د. رجب علي عيسى 

د. فتحي 
 الفاضلي

رؤساء االقسام، منسقي 
 االقسام

ضمان الجودة وتقييم 
 األداء

 أ.رجاء االعور
 أ.زينب ضوي

 د. ماجدة ابو منجل 

د. ماجدة ابو 
 منجل

 أ.فوزية الحصان
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 االعتماد املؤسسي معايري متطلبات حتقيق

 وفق التالي: 2إلى  9 من مقياس على املعايير مؤشرات ألداء الاعتماد لغرض الكمي التقييم عملية تمت

  املؤشر يتحقق لم
 
 .النقاط من( 9) صفر يعطي نهائيا

 :تيا وفق النقاط من( 2، 3، 0، 5) تقييم يعطى املؤشر تحقق إذا

 .التخطيط (5)

 .وتنفيذ تخطيط (0)

 .وتقييم وتنفيذ تخطيط (3)

 .وتطوير وتحسين وتقييم وتنفيذ تخطيط (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيئة التدريس و 
 الكوادر المساندة

 أ.السنوسي هارون
 د.نائلة المحمودي
 أ.فوزية الحصان

أ.فوزية 
 الحصان

مدير شؤون أعضاء هيئة 
 التدريس

00 /30 /0303 
 الخميس
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 التخطيط معياروصف دراسة 

  55مؤشرات املعيار = عدد 
 
 مؤشرا

 التخطيط االول: للمعيار الكمي ( التقييم 1 ) جدول
 (11عدد املؤشرات )

 املستويات املعيار الاول / التخطيط ت

2 1 0 2 4 

 √     للمؤسسة خطة استراتيجية معتمدة، تتماش ى مع استراتيجية الجهة التابعة لها. 1

 √     تتضمن الخطة غايات واضحة وأهداف محددة قابلة للقياس.  0

 √     رؤية ورسالة وقيم وأهداف املؤسسة واضحة ومعلنة ومنشورة. 2

للمؤسسة آلية تشرك من خاللها أصحاب العالقة بمن فيهم الطالب وأرباب سوق العمل في  4

 إعداد الخطة الاستراتيجية.

   √  

  √    خطتها الاستراتيجية وتوضيحها ألصحاب العالقة.للمؤسسة آلية لنشر  9

للمؤسسة آليات دقيقة لجمع وترتيب البيانات واستخالص املعلومات بشكل منتظم من أجل  1

 قياس درجة تحقيقها ملؤشرات ألاداء الواردة في خطتها الاستراتيجية.

   √  

 √     للمؤسسة آليات مناسبة لتطوير الرؤية و ألاهداف. 7

  √    تستخدم املؤسسة رسالتها وأهدافها في التخطيط ألنشطتها وعملياتها. 8

 √     توظف املؤسسة نتائج عمليات التقييم في التطوير و التحسين املستمر. 5

شمولية أهداف املؤسسة الاستراتيجية ملواكبة التطورات الحديثة للتعليم و التعلم و البحث  12

 العلمي وخدمة املجتمع.

    √ 

  √    للمؤسسة خطط بديلة لالستجابة السريعة للمتغيرات الداخلية و الخارجية. 11

 04 19 2 2 2 املجموع 

 27 املجموع الكلي

 %88.1 النسبة املئوية للمعيار 

 التخطيط: ألاول  املعيار

 التي البوصلة ألنه اختالف انواعها، علي املؤسسات عليه تعتمد الذي الهامه الركائز احد هو الاستراتيجي التخطيط     

بدر الجهود، وبدونها تتضارب مستمر، بشكل حركتها وتضبط املؤسسة اتجاه تحدد
 
 أي إلى الوصول  يمكن وال املوارد وت

دكر نتيجة
 
لجميع  واملعلنة واملعتمدة الوامحة وألاهداف والرسالة الرؤية بوجود الا فّعالة بناء استراتيجية يمكن وال. ت

 فإن: (5) رقم الجدول  إلى وبالرجوع.  الحيثيات بهذه يهتم املعيار هذا فإن لذلك. بها املعنيين

 ورسالة رؤية لها وأن الاستراتيجي، بالتخطيط مهتمة الكلية أن على داللة  %(11.1) بلغت املعيار لهذا العامة النسبة

 . وأهداف
ّ
 في نبلورها بينها فروقا نجد املعيار لهذا (55) املؤشراتمن  مؤشر لكل تحققت التي النقاط تفحص وعند أنه إال

 :الاتي
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مما يدل على وجود خطة استراتيجية معتمدة  2 القصوى ( على النقاط 59، 0، 7 ،3، 0، 5تحصلت املؤشرات ) .5

ورؤية ورسالة واهداف وامحة وشاملة ومواكبة للتطورات الحديثة للتعليم     و التعلم والبحث العلمي و 

خدمة املجتمع وهي املهام الرئيسية التي تقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي، وكذلك وجود خطة تنفيذية 

ء محددة فيها املسؤوليات وجهات التنفيذ و املدة الزمنية واملبالغ املالية التي يحتاجها وتشغيلية بمؤشرات ألادا

كل نشاط داخل الخطة وكدلك تحديد وتنويع مصادر تمويلها، رغم أنه ال يوجد استقاللية مالية للكلية وهي 

يرصد لها من ميزانية ، لذلك  معتمدة في تمويلها من ميزانية الجامعة، وتعاني كلية التربية من التهميش وقلة ما

تحتاج كلية التربية لتكوين لجنة للمطالبة رئاسة الجامعة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، والعمل على 

 تسويقها للمجتمع املحلي وارباب العمل وغيرهم للبحث عن مصادر تمويل بديلة لتنفيذ هذه الخطة. 

)         كل منتسبي الكلية إلشرا تها، مع وجود آليات وامحة وكذلك وجود آليات لتطوير رؤية الكلية ورسال  .0

و الكوادر املساندة واملوظفين و العاملين وبسبب إعداد الخطة الاستراتيجية في ظروف  ألاساتذةالطالب و 

استثنائية وظروف التباعد الاجتماعي فقط اعتمدت الية وسائل التواصل الاجتماعي ) الفيس و مجموعات 

، و الايميالت، ... وغيرها( للتواصل مع اصحاب املصلحة ألشراكهم في اعداد الخطة الاستراتيجية عن الفايبر

 طريق الاستبيانات و اللقاءات عبرها.

وهو معدل جيد يدل على أنه نتائج التقييم التي تقوم بها  3( فتحصلت على 55، 1، 1، 1، 2اما املؤشرات )  .3

اللدين يمثلون كل الاقسام  09لقاءات و الاجتماعات املباشرة ألعضاء اللجنة الكلية من نتائج الاستبيانات و ال

العلمية و الاقسام و املكاتب الادارية بالكلية وكذلك ممثلين عن القيادات العليا للكلية وباستخدام التشاور و 

حديد الاهداف النقاش وتبادل اراء و العصف الذهني لتحديد القضايا الاساسية للخطة الاستراتيجية وت

الفرعية والاستراتيجية وتحديد مؤشرات الاداء و الانشطة لها في الخطة التنفيذية، كل هذه النتائج استخدمت 

في صياغة خطة تنفيذية وتشغيلية بمؤشرات اداء وخطة زمنية من اجل التطوير و التحسين املستمر لكل 

خدمة املجتمع بالكلية. وكذلك استخدمت نتائج التدقيق العمليات و الاجراءات و العملية التعليمية و البحثية و 

الداخلي باستخدام املعايير الصادرة من املركز الوطني لضمان الجودة و الاعتماد للمؤسسات التعليم العالي في 

 صياغة الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية.

نتظم من أجل قياس درجة تحقيقها لجمع وترتيب البيانات واستخالص املعلومات بشكل مرغم وجود  آليات  .2

ملؤشرات ألاداء الواردة في خطتها الاستراتيجية، إال أن لجنة الخطة الاستراتيجية عانت من هذا املوضوع لذلك 

من أجل إيجاد آليات دقيقة وتطوير تم وضع هذه املؤشر في خطة التحسين املستمر في تقرير الدراسة الذاتية 

ية، ونحن نحتاج لسرعة انجاز هذا الاستحقاق ليساعد لجان متابعة تنفيذ وتقييم اليات  املتبعة داخل الكل

الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية للكلية طيلة خمس سنوات من أجل الحكم على نسبة الانجاز ومعرفة 
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ات وتبويبها املسار واتخاذ الخطوات البديلة وكل هذه الانشطة تحتاج آلليات دقيقة لجمع البيانالخلل وتصحيح 

 واستخالص املعلومات منها واستخدامها.

 القيادة و احلوكمة معياروصف دراسة 

  39عدد مؤشرات املعيار = 
 
 مؤشرا

 والحكومة القيادة  :الثاني للمعيار الكمي (التقييم 2 ) جدول
 (22عدد املؤشرات )

 املستويات املعيار الثاني: القيادة و الحوكمة ت

2 1 0 2 4 

    √  للمؤسسة شروط الختيار القيادات ألاكاديمية و الادارية وملتزمة بها. 1

  √    للمؤسسة آليات لقياس مدى رضا منتسبيها على أداء قيادة املؤسسة.   0

للمؤسسة دليل للقوانين و ألانظمة و التعليمات، املتضمنة ألفضل أساليب ممارسة سلطة إلادارة العليا وقياداتها  2

 إلادارية.

   √  

للمؤسسة آلية تمكن غير أعضاء إلادارة العليا للمؤسسة من املشاركة في صنع قرارات املؤسسة، وتوجيه مسار  4

 العمل بها.

   √  

   √   الالتزام باملهام و املسؤوليات والصالحيات لكل من أعضاء مجلس املؤسسة و املستويات التنظيمية املختلفة بها. 9

ادارة املؤسسة في قراراتها على حقائق مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة، بما فيها نتائج تقارير فرق اعتماد  1

 العمل أو اللجان املختصة.

  √   

   √   درجة إلافصاح عن مكافية أعضاء مجلس املؤسسة و القيادات الادارية بها. 7

   √   للمؤسسة ألية محددة لتشكيل اللجان وفرق العمل. 8

للمؤسسة هيكل تنظيمي يبين املهام و الصالحيات لجميع املستويات إلادارية، وواضحا ألصحاب العالقة و  5

 املصلحة.

   √  

   √   للمؤسسة آلية لتوثيق العمليات وإلاجراءات و النشاطات ونشرها داخل املؤسسة. 12

   √   للمؤسسة آليات محددة لتقييم ومراجعة أدائها بشكل منتظم. 11

  √    للمؤسسة قنوات اتصال واضحة وفعالة بين إلادارة ، و العاملين، والطلبة، وأصحاب العالقة آلاخرين. 10

   √   للمؤسسة آلية ملسار التقارير على مستويات كل من: املؤسسة ، و الكليات، و البرامج التعليمية. 12

  √    وإلادارية و املالية.للمؤسسة لوائح وإجراءات تنظم العملية التعليمية  14

  √    للمؤسسة آلية لضبط وتدقيق منشوراتها وإعالناتها. 19

  √    للمؤسسة آليات لتحصيل الرسوم املالية. 11

  √    للمؤسسة نظام تقييم واضح وموثق وشفاف ملراقبة ومراجعة أداء العاملين بها. 17

   √   للعاملين املتميزين ومكافيتهم.للمؤسسة آليات شفافة وعادلة ومنشورة  18

   √   للمؤسسة آليات لتحديث خدماتها، ومواردها، وعملياتها التعليمية. 15

  √    للمؤسسة آليات شفافة للتعيين و التعاقد و التوظيف. 02

  √    للمؤسسة آليات تضمن شفافية إلاجراءات املالية. 01

  √    تبين مصادر أموالها واستخداماتها. للمؤسسة آليات إلعداد ميزانيتها، 00

   √   تخطط املؤسسة موازنتها على أساس رسالتها وأهدافها. 02

   √   للمؤسسة آليات إلعداد امليزانية التقديرية، تضمن مشاركة املستويات التنظيمية املختلفة باملؤسسة. 04

   √   ومركزها املالي.تلتزم املؤسسة بتقديم تقرير سنوي مفصال عن دخلها  09
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 √     للمؤسسة ميثاق أخالقي لجميع الشرائج العاملة بها. 01

  √    للمؤسسة نظام واضح للثواب و العقاب. 07

  √    للمؤسسة آلية لضمان وتعزيز الحرية ألاكاديمية ألعضاء هيئة التدريس و الطلبة. 08

 √     املؤسسة في جودة العملية التعليمية.للمؤسسة آليات شفافة الستطالعات آراء منتسبي  05

للمؤسسة آلية تلتزم من خاللها بتقديم الدعم املادي الالزم إلدارة ومكاتب الجودة و الوحدات التابعة لها بشكل  22

 منتظم.

   √  

 8 49 04 1 2 املجموع 

 78 مجموع النقاط التي تحصل عليها املعيار 

 %19 النسبة املئوية 

 

 العام عن النتيجة التي حققتها الكلية في ه ا املعيار التعليق

قامت بإجراء تعديل في هيكلها التنظيمي الذي استحدثت من خالله  سعت الكلية لتحسين وضعها الاداري حيث        

 كما عملت على تفعيل بعض املكاتب و . وحدة الامن و السالمةتكن موجودة من قبل مثل ،  وحدات علمية وادارية لم

الاقسام املهمة في الهيكل القديم، بوضع قيادات لهذه املناصب تتحلى بالقدرة  و الفاعلية و الخبرة وهي مكتب البحوث و 

أعقب هذا التغيير ايجاد  وقدالاستشارات و التدريب و قسم ضمان الجودة و تقييم ألاداء ومكتب التوثيق و املعلومات 

التغييرات الهيكلية حصل استحداث لجملة من  غييرات. وبداخل هذهوصف وتوصيف ومال  وظيفي يستوعب تلك الت

( 0وبالنظر للجدول ) التي تفعل تلك الهياكل وتجعلها نابضة بالحياة .  الاجراءات والاليات والضوابط الادارية و املالية

عمل الجاد و الذؤب من رغم تلك التحسينات وتحتاج الكلية لل %(11) ا قدره نسبة مئوية تحّصلت على  نجد أن الكلية

أجل التحسين و التطوير في عملياتها واجراءاتها الادارية و املالية، ملواكبة التطورات و الاستحداثات في علم الادارة املالية و 

الادارية واستخدام تقنية املعلومات في التوثيق و اتمام الاجراءات واستحداث املنظومات الالكترونية وغيرها و وضع 

التي تفتقر إليها الكلية، ووضعت كل النقاط الضعف في معيار القيادة والحوكمة في خطة التحسين املستمر في  اليات

 ونوجز ، 39هذه الوثيقة ايمانا من قيادات الكلية العليا بأهمية هذا املعيار وتوفير متطلبات الجودة لتحقيق مؤشراته 

 في الاتي: هذا املعيار  فروق بين مؤشراتال

 نقاط القوة:أوال: 

 تمتلك الكلية هيكال تنظيميا يتواءم مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها ويترأس الكلية استاذ له .5

 خصائص ادارية تتالءم ومتطلبات وظيفته . ووضعت الكلية آلية ومعايير الختيار موظفيها

 هسواء للوحدات الادارية أو الاكاديمية. ويقوم عميد الكلية بتفويض الصالحيات ملرؤوسي

نهم من اداء مهامهم ، كما يتابع عن كتب ذلك الاداء .
ّ
 بما يمك

 للمؤسسة اهتمام بوجود اجراءات واليات ادارية ملعالجة الكثير من الجوانب ذات العالقة .0

 بنشاطها ، مثل وجود اليات لحل املشاكل والتعامل مع شكاوى ومقترحات املوظفين، وعقد

 واجراءات التواصل مع املجتمع املحلي ، ووجود الياتالاتفاقيات مع املؤسسات املناظرة ، 
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 للنهوض بالبحث العلمي وغيرها .

و      يوجد بالكلية دليل إجراءات معتمد من قبل مجلس الكلية، يذكر فيه جميع الاجراءات و اليات            .3

ات، و شؤون أعضاء هيئة القوانين و النماذج املتبعة داخل الكلية من) مسجل الكلية، الدراسة و الامتحان

 التدريس، الشؤون الادارية و املالية( 

قدراتهم ومهاراتهم في التوثيق  من للرفع تدريبية لدورات يحتاجون  والاكاديميين إلاداريين من الكلية موظفي ان .2

 في ذلكوكتابة التقارير و املحفوظات ومهارات استخدام  املستحدثات التكنولوجية و اللغة الانجليزية ، وغير 

و البحوث      لديهم من قبل قسم الاستشارات و التدريب  التدريبية الاحتياجات لسد تصميمها يتم خطة إطار

 بالكلية.

الشؤون املالية للموظفين و اعضاء هيئة التدريس و الكوادر املساندة،  متابعة يتولى مالي بالكلية محاسب يوجد .1

و الادارية     وتتبع الكلية في امورها املالية ملكتب الشؤون املالية  إال إن الشؤون املالية في الجامعة مركزية،

بالجامعة،  وبسبب البيروقراطية وبعد موقع الكلية عن املوقع الرئيس ي للجامعة تسبب ذلك في تأخر الاجراءات 

الاجراءات املالية، املالية ملنتسبي الكلية وبطء الاجراءات و املعامالت املالية، وعدم توفر آليات الشفافية  في 

وبسبب عدم استقاللية الكلية املالية أثر بشكل كبير في قدرة الكلية على السيطرة والتخطيط ووضع آليات 

 ويقدم التحفيز و الحوافز و املنح ملنتسبي الكلية من أجل التشجيع على العطاء و بث روح التنافس بينهم،

واملصروفات الكلية للشؤون الادارية و املالية  باإليرادات مفصل سنوي  تقرير الشؤون املالية و الادارية بالكلية

 للجامعة ومجلس الكلية.

يوجد بالكلية ميثاق اخالقي معتمد من مجلس الكلية، تم نشره و تعميمه، ويوجد تعميمات و مراسالت من  .1

 به.عميد الكلية لكل الاقسام العلمية و الاقسام و املكاتب الادارية بالكلية بااللتزام 

و          يوجد بالكلية آليات استطالع آراء منتسبي الكلية ) طالب، اعضاء هيئة التدريس والكوادر املساندة،  .7

املوظفين و الاداريين، و الخريجين، وارباب العمل( في جودة العملية التعليمية في الكلية. و كذلك وجود آليات ) 

اء هيئة التدريس و الكوادر املساندة، و املوظفين، والقيادات استبيانات، تقارير الكفاءة( لتقييم أداء ) اعض

 العليا للكلية(.

 الضعف: نقاط  ثانيا

، رغم تطبيق هذه اليات وامحة تضبط العمل الاداري وألاكاديميموثقة و  وجود اجراءات واليات عدم  .5

 . والاجراءات بالتواتر وبشكل شفهي غير موثق

آليات واجراءات تشجع  إليجاد، وتحتاج الكلية اون بين العاملين بالكلية وجود نوع من الانسجام والتعضعف  .0

 .ولكليتهم نوع من الوالء ألعمالهمتقوية بروح الفريق ، و  على العمل 

 الخصائص ساعدت وتساعد الكلية على التغلبله  الكثير من  النمط القيادي لعمادة الكلية .3
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إال إن قيادة الكلية تحتاج للعمل على ايجاد نمط من القيادة تتميز  على الكثير من مشاكلها وفي وقت قياس ي.

 واملصداقية. العمل وفهم العمل والتحفيز ومتابعة النجاح على بالشفافية و العدالة  والحرص

وتحتاج الكلية لثوتيق اشرا  الطلبة في  آلية  يتم اشرا  الطلبة في املجالس املختلفة ذات الاختصاص. ال  .2

اراءهم في جودة العملية التعليمية  على استطالعتحرص  الكلية اذ القرارات بمجلس الكلية، رغم أن عملية اتخ

  التالية: من خالل الاستبيانات

 استبيان تقييم املقررات الدراسية من قبل طالب السنة النهائية وحديثي التخرج 

  ب السنة النهائية و طالب حديثي استبيان تقيم جودة البرامج التعليمية من كلية التربية من فبل طال

 التخرج

 .استبيان تقييم أداء الهيئة التدريسية من قبل الطالب السنة النهائية و حديثي التخرج 

 رغم وجود  آليات الستطالعات رأي منتسبي الكلية من خالل الاستبيانات التالية: .1

  التدريسيةاستبيان تقييم أداء رؤساء الاقسام العلمية من قبل اعضاء الهيئة 

 استبيان تقييم اداء القيادات العليا للكلية من قبل اعضاء الهيئة التدريسية و الاداريين بالكلية 

 استبيان الرض ى الوظيفي ملوظفي الكلية 

 .استبيان تقييم جودة البرامج التعليمية من كلية التربية  من قبل الهيئة التدريسية بالكلية 

 جودة أداء عمل خريجي الكلية.  استبيان قياس  رضا جهات العمل عن 

إال أنها آليات استحدثت حديثا، ومازال العمل جاري على تطبيق عدة  استبيانات أخرى من اجل الاستفادة من        

 نتائجها في عملية التحسين املستمر.

 عدم وجود خطة لتدريب موظفي و الهيئة التدريسية بالكلية من اجل التنمية املهنية لهم. .1

شفافة وعادلة ومنشورة للعاملين املتميزين و مكافآتهم بسبب قلة املوار املالية للكلية وعدم ود آليات عدم وج .7

 استقالليتها املالية. وعدم وجود خطط بدلية للبحث عن مصادر تمويل بديلة عن الجامعة.

 عملها.وجود آليات لتحديث خدمات الكلية، ومواردها، وعملياتها، تحتاج إلى تطوير وتحسين  .1

 ضعف تطبيق شروط ومعايير الختيار القيادات ألاكاديمية و الادارية رغم وجود آليات منشورة وموثقة. .0

ضعف اعتماد الكلية في قراراتها على حقائق مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة، بما فيها نتائج تقارير فرق  .59

قارير و املعلومات و البيانات   و العمل أو اللجان املختصة. بسبب ضعف التوثيق ومسارات تدفق الت

 الاحصائيات.

 وعدم محاولة ، أهميتها حسب الصرف أوجه على أموالها بتخصيص الكلية اهتمام ضعف .55

 لضمان وذلك ، الجامعة على فقط الاعتماد وعدم دخلها مصادر من تنوع أن الكلية

 .الجامعة من لها تصرف التي امليزانية ضعف رغم ، لها املالي الاستقرار
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 املساندة  هيئة التدريس والكوادر وصف دراسة معيار 

  52عدد مؤشرات املعيار = 
 
 مؤشرا

 و الكوادر املساندة ( التقييم الكمي ملعيار هيئة اعضاء التدريس 2جدول ) 

  14عدد مؤشرات املعيار   

 املستويات املؤشرات ت

2 1 0 2 4 

  √    هيئة التدريس و الكوادر املساندة.للمؤسسة آلية شفافة الختيار أعضاء  1

  √    للمؤسسة دليل واضح ومعلن خاص بيعضاء هيئة التدريس و الكوادر املساندة. 0

للمؤسسة خطة لتوفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس و الكوادر املساندة املؤهلين لتنفي   2

 برامجها.

  √   

  √    أعضاء هيئة التدريس و الكوادر املساندة.للمؤسسة آليات لتقييم أداء  4

للمؤسسة آليات تلتزم من خاللها بتقديم الخدمات التقنية املناسبة ألعضاء هيئة التدريس و الكوادر  9

 املساندة بشكل مستمر.

  √   

  √    للمؤسسة آلية تضمن حقوق أعضاء هيئة التدريس و الكوادر املساندة. 1

   √   لتنمية القدرات املهنية ألعضاء هيئة التدريس و الكوادر املساندة وتطويرها.للمؤسسة خطط  7

   √   للمؤسسة آليات تمكن الطالب من التواصل مع أعضاء هيئة التدريس. 8

  √    للمؤسسة آليات لدعم أعضاء هيئة التدريس في نشر أبحاثهم. 5

قار وغير قار، يتضمن السيرة ال اتية و املؤهل العلمي للمؤسسة ملف أكاديمي لكل عضو هيئة التدريس  12

 معترف به من الجهة املختصة، و النشاطات العلمية و التدريسية.

    √ 

للمؤسسة آلية تتيح الفرص بشكل عادل ملشاركة أعضاء هيئة التدريس في اللجان العلمية املؤقتة و  11

 الدائمة.

   √  

   √   مع شكاوي أعضاء هيئة التدريس.للمؤسسة آلية شفافة للتعامل  10

للمؤسسة آلية للتعامل مع السرقات العلمية و املخالفات ألاخرى املتعلقة بيعضاء هيئة التدريس و  12

 الكوادر املساندة و الباحثين.

   √  

التي تمكنهم للمؤسسة آلية لتوفير الامكانيات املادية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس و الكوادر املساندة  14

 من أداء واجبهم.

  √   

 4 01 10 2 2 املجموع 

 27 نقاط التي تحصل عليها املعيار جموع الم 

 %11.27 النسبة املئوبة للمعيار 

  أعضاء هيئة التدريس معيار الجوانب التي تحتاج لتحسين، وأولويات العمل في 

  ويجب أن توضع في الخطط املستقبلية.يحتاج عضو هيئة التدريس الى خدمات دعم مهنية وتقنية 

  دليــــل إجــــراءات اعضــــاء هيئــــة التــــدريس عــــن طريــــق توحيــــد طــــرق اختيــــار اعضــــاء هيئــــة التــــدريس ســــواء اســــتكمال

 املغتربين او املتعاونين بحيث ينم التحكم في الاختيارات بدقة وصوال الى ضمان جودة الاختيار.
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  الاعـالن عــن الحاجـة الــى اعضــاء هيئـة تــدريس فــي وسـائط الاعــالم املختلفــة قبـل اللجــوء  للتعــاون املباشـر مــع وضــع

 .آلية لعمل املتعين الحديث 

 .عمل خارطة اكاديمية بخطة استراتيجية تحدد الحاجة ألعضاء هيئة التدريس وطريقة تحقيقها 

 لفصل القادم؟ وكم سيكون العجز الذي سيحصل بسبب كم عدد اعضاء هيئة التدريس الذين سيتم ايفادهم ا

 ايفادهم؟

  لسد هذا العجز هل يتم ذلـك بالتعاقـد مـع مغتـربين محليـا ام عـن طريـق الاسـتجالب ؟ ومـا هـو الحـل ألامثـل ؟ ومـا

 هو انسب الاوقات لذلك؟

 ستشراف تخرجهم اعداد برنامج زمني للموفدين للحصول على أي درجة علمية ومتابعتهم قبل بداية كل فصل وا

 درأ للتأخير وسدا للعجز .

  متابعة تجديد الخارطة دوريا وفقا ألعداد الطالب الناجحين واملتخرجين والجدد لتقييم الحالة وتقويمها 

  الكلية وادارات البرامج بكلية التربية وضع خطة لتوفير مكاتب ألعضاء هيئة التدريس القارين. ومتابعة تنفيذ على

ـــتراتي ـــتراتيجي تطـــــوير البنيـــــة التحتيـــــة للكليـــــة، و الهـــــدف الفرعـــــي الخطــــة الاســ ـــق بالهـــــدف الاسـ جية للكليـــــة فيمـــــا يتعلــ

املتعلــق باســتحداث مكاتــب ألعضــاء هيئــة التــدريس و التقيــد بالنســب املعياريــة للمســاحات الــواردة فــي دليــل املركــز 

 الوطني لضمان الجودة.

 الــب مــن الالتقــاء بأســتاذه تحفيــزا ليبــداع وتشــجيعا فــرض ومتابعــة تحديــد ســاعات مكتبيــة لكــل اســتاذ تمكــن الط

علــــى التــــألق ودفــــع أعضــــاء هيئــــة التــــدريس املتعــــاونين علــــى الحضــــور بــــاكرا قبيــــل املحاضــــرة والانتظــــار بعــــد نهايتهــــا 

 ملناقشة طالبهم.

  تكليـــــــــــف أعضـــــــــــاء هيئـــــــــــة التـــــــــــدريس للقيـــــــــــام باألنشـــــــــــطة والخـــــــــــدمات املجتمعـــــــــــة واتاحـــــــــــه الفرصـــــــــــة بشـــــــــــكل عـــــــــــادل

 ركة في اللجان العلمية والثقافية.بينهم للمشا

 .دعم تمويل مشاريع ألابحاث ضمن مجال اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج 

 .تقديم خدمات املتصلة بالنشر مثل إرشادات النشر في املجالت العلمية املحكمة الدولية 

 .خلق برامج تسجيل براءات الاختراع وتسويق النشر 

 

 



 95 إلى 07 الصفحات من

 

 التعليمية الربامج معياروصف دراسة 

  15عدد مؤشرات املعيار = 
 
 مؤشرا

(منها بكالوريوس وهي برنامج الرياضيات، برنامج الكيمياء، وبرنامج ألاحياء،  1 )برنامج تعليمي: 55يوجد بالكلية      

اللغة  ( برامج ليسانس وهي برنامج اللغة العربية وبرنامج 1وبرنامج الفيزياء، وبرنامج الحاسوب. كما يوجد بالكلية  )

الانجليزية، وبرنامج التربية الخاصة، وبرنامج التربية الفنية، وبرنامج رياض الاطفال، وبرنامج معلم فصل. ويوجد بالكلية 

قسم التربية وعلم النفس وهو ليس برنامج يعطي شهادة جامعية بل هو قسم مساند لجميع اقسام الكلية يقدم لها 

 مقرر. 55تدريس املقررات التربوية 

مؤشر( لتقييم البرامج  50واعتمدت خطة التدقيق الداخلي في الدراسة الذاتية على اقتصار معيار البرامج التعليمية )      

    اعضاء من مختلف منتسبي الكلية 2-0لجان تدقيق داخلي تتكون كل لجنة من  1بالكلية وقد تشكلت لهذا الغرض  55

وقسم التربية وعلم   55) أساتذة ،واداريين، وموظفين (  ومن بينها اعضاء من فريق الدراسة الذاتية، لتقييم البرامج 

(  5 - 2ملعيار البرامج التعليمية وكانت النتائج حسب جدول ) 50النفس ملدى توفر متطلبات الجودة التي تحقق املؤشرات 

 التالي:

 لداخلي لكل برنامج نتائج التدقيق ا(  1-4جدول ) 

 الحاسوب الاحياء الكيمياء الفيزياء الرياضيات البرنامج
اللغة 

 العربية

اللغة 

 الانجليزية

التربية 

 الخاصة

التربية 

 الفنية

رياض 

 الاطفال

معلم 

 فصل

مجموع 

 النقاط 

97 75 75 11 10 91 94 95 98 92 92 

النسبة 

 املئوية

79% 79% 79% 82.01% 

 

81.98% 72.18% 71.29% 77.12% 71.20% 15.74% 15.74% 

 % 79  ةمج التعليميالنهائية ملعيار البراالنسبة 
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 (% 97 ) معيار الربامج التعليمية التقييم الكمي
 البرامج التعليمية 

 ( التقييم الكمي ملعيار البرامج التعليمية  0-4 جدول )

 15عدد مؤشرات املعيار 

 املستويات املؤشرات  ت

2 1 0 2 4 

  √    البرامج التعليمية للمؤسسة تتوافق مع رسالتها وأهدافها. 1

   √   للمؤسسة آلية تعتمد فيها على املختصين في تصميم برامجها التعليمية. 0

   √   البرامج التعليمية للمؤسسة تلبي احتياجات املجتمع وسوق العمل. 2

 √     لكل برنامج، ومصاغة بشكل واضح في وصف البرنامج.للمؤسسة شروط ومتطلبات قبول محددة  4

للمؤسسة آليات تمكن الطالب الجدد من الاطالع على طبيعة ومتطلبات البرامج التي يرغبون  9

 الالتحاق بها، وتقديم إلارشاد الاكاديمي بالخصوص.

    √ 

 √     للمؤسسة آليات تمكن الطالب الانتقال من وإلى البرامج التعليمية. 1

للمؤسسة آلية ملراجعة سياسة القبول بشكل دوري مع املعنيين وأصحاب العالقة بما في ذلك  7

 أرباب العمل.

   √  

  √    لدى املؤسسة العدد الكافي من املوظفين املؤهلين لتقديم خدمات الدعم الطالبي. 8

حول خدمات الدعم الطالبي  للمؤسسة آلية لتزويد الطالب بنشرة تعريفية تتضمن معلومات كافية 5

 و الرعاية املتوفرة لهم.

  √   

للمؤسسة آلية تلزم إدارات البرامج باتباع نظام إلاشراف الاكاديمي و الريادة العلمية بما يتناسب مع  12

 طبيعة كل برنامج.

   √  

التعليمية تستند املؤسسة إلى معايير أكاديمية أو مقارنة مرجعية في وصف وتوصيف برامجها  11

 ومقرراتها الدراسية.

    √ 

  √    للمؤسسة آليات التعامل مع الطالب املتعثرين واملتفوقين في البرامج التعليمية. 10

للمؤسسة آليات منشورة حول متطلبات حضور الطلبة والالتزام باملواعيد، وتعتمد إجراءات  12

 وأنظمة فعالة لتنفي ها.

    √ 

 √     خاصة بالدراسة و الامتحانات ملتزمة بتطبيقها.للمؤسسة الئحة  14

    √  للمؤسسة آلية تلزم إدارات البرامج، باملراجعة الدورية لبرامجها وتحديثها. 19

 √     تضمن املؤسسة توازن املقررات التخصصية و التربوية و املقررات العامة بالبرامج التعليمية. 11

البرامج باستطالع آراء الطالب في جودة العملية التعليمية وتوظيف للمؤسسة آلية تلزم إدارات  17

 نتائجها في التحسين و التطوير.

    √ 

    √  للمؤسسة آلية لتقييم برامجها التعليمية بشكل دوري. 18

للمؤسسة آلية لنشر نتائج تقييم برامجها التعليمية و الاستفادة منها في عمليات التحسين و  15

 التطوير.

  √   
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 :املعيار )نقاط الضعف( على الفريق مالحظات

 . و رئيس القسم  البرنامج الاكاديمي نسقوجود معايير وامحة الختيار معدم  .5

 البرنامج لحاجات سوق العمل.ال يوجد أي دراسات او استبيانات ملدى تلبية مخرجات  .0

 ضعف في توثيق مراسالت القسم و اعمال منسقي القسم. .3

 وتحديث هذه الية. لبرنامج الدورية للمراجعة البرنامج، إدارة آلية  ضعف .2

ـــــد .1 ـــــرة ال يوجــ ـــــة نشــ ـــمن تعريفيــ ــ ــــات تتضــ ــ ـــــة معلومـ ـــــدمات حـــــــول  كافيــ ــــدعم خــ ــ ــــي الـ ــ ـــــة و الطالبـ ــــوفرة الرعايــ ــ ـــم،  املتـ ــ لهــ

 يحتاج ليشارة إلى خدمات الدعم التعليمية فيه.رغم وجود دليل للقسم 

 ال يوجد خطط لتلبية احتياجات اعضاء هيئة التدريس التدريبية. .1

 املعيار )مقترحات التحسين(: حول  الفريق توصيات

 تحتاج الرؤية  والرسالة وألاهداف إلى مراجعة دورية .5

أشمل ملا يقدمه البرنامج التعريف بالرؤية  إشرا  جميع مكونات العملية التعليمية في البرنامج لتعطي مضمون  .0

 .والرسالة وألاهداف لدى أعضاء هيئة التدريس والطالب والجهات ذات العالقة

 .التدريس هيئة اعضاء لتدريب معتمدة وامحة خطة لوضع البرنامج يحتاج .3

 .ذلك على الطالب وتحفيز الذاتي التعليم لتنمية محددة وسائل ادخال إلى البرنامج يحتاج .2

 لتطوير التقويم نتائج من الاستفادة و والتعلم التعليم وعمليات للمناهج الدوري التقويم آليات تفعيل زيادة .1

 .للبرنامج التنافسية القدرات وتحسين املناهج

 .منها الاستفادة و دوري بشكل التعليمي للبرنامج املنفذة  التقييم  آليات نتائج لتحليل القسم يحتاج .1

 فعالية يخدم بما وخططه ومقرراته البرامج مواصفات يشمل واحد ملف في التعليمي البرنامج مكونات كل وضع .7

 .بالبرنامج التعليمية العملية مكانات جميع متناول  في وجعلها املستندات هذه وجود
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 الشؤون الطالبية معياروصف دراسة 

  05عدد مؤشرات املعيار = 
 
 مؤشر واحد ال ينطبق – مؤشرا

  09عدد املؤشرات = 
 
 مؤشرا

 شؤون الطالبية( التقييم الكمي ملعيار ال9 جدول ) 

  01عدد مؤشرات املعيار   

 املستويات املؤشرات  ت

2 1 0 2 4 

  √    للمؤسسة آليات قبول تنسجم مع رسالتها وأهدافها وخططها التنفي ية. 1

  √    الاستيعابية.للمؤسسة آلية لقبول الطالب ومناسبة لقدرتها  0

 √     يتوفر باملؤسسة العناصر البشرية املؤهلة ملساعدة الطالب على إتمام إجراءاتهم. 2

 ال ينطبق للمؤسسة آلية لتوفير الدعم املناسب للطالب املعاقين. 4

     √ املؤسسة تلتزم بنشر قوائم الخريجين على موقعها إلالكتروني دوريا. 9

  √    الارشاد وتنسيب الطالب للتخصصات املختلفة.للمؤسسة آلية  1

 √     للمؤسسة قاعدة بيانات لطالبها. 7

 √     املؤسسة تحتفظ بملف إداري لكل طالب. 8

 √     املؤسسة تحتفظ بالسجالت ألاصلية للطالب. 5

 √     للمؤسسة وسائل و أماكن لحفظ النسخ الاحتياطية لسجالت الطالب. 12

 √     للمؤسسة آلية تكفل سرية معلومات الطالب. 11

 √     للمؤسسة آلية تنظم عملية إطالع الطالب على سجالتهم. 10

  √    للمؤسسة آليات الختيار وتسمية املرشد ألاكاديمي أو الرائد العلمي. 12

   √   للمؤسسة سجالت تبين نتائج التحصيل املعرفي للطالب. 14

   √   للطعن و التظلم و الشكاوي الطالبية.للمؤسسة آليات  19

     √ املؤسسة تلتزم بتقديم الدعم الالزم لألنشطة الطالبية. 11

     √ املؤسسة توفر الخدمات الصحية الاساسية للطالب. 17

  √    للمؤسسة آلية تمكن الطالب من املشاركة في صناعة القرارات وحل املشكالت. 18

  √    لتوثيق معامالت الطالب املتعثرين و املتفوقين.للمؤسسة آلية  15

  √    للمؤسسة وحدة ملتابعة الخريجين. 02

  √    للمؤسسة آليات ملعرفة مدى مالئمة برامجها ملتطلبات سوق العمل من وجهة نظر خريجيها. 01
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 املعيار )مقترحات التحسين(: حول  الفريق توصيات

 ــــويم  ليرشـــــــــادادة تفعيـــــــــل اليـــــــــات التقـــــــــويم الـــــــــدوري زيـــــــــ ــ ــ ـــائج التقـ ــ ــ ـــن نتــ ــ ــ ـــتفادة مــ ــ ــ ــــام  والاســ ــ ــ ـــــن املهـ ــ ـــــا مــ ــ ـــاديمي وغيرهــ ــ ــ ألاكــ

 لتطوير وتحسين القدرات التنافسية للبرنامج.
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 ـــل ا ــ ــ ــــود دليــ ــ ــ ــــذلك وجـ ــ ــ ــــة وكـ ــ ــ ـــم،العمـــــــــل جـــــــــاري علـــــــــى اســـــــــتكمال لكليـ ــ ــ ـــل قســ ــ ــ ـــــل لكــ ــ يحتـــــــــوي علـــــــــى حقـــــــــوق وواجبـــــــــات  دليــ

ـــية   و نظـــــــــام العقوبـــــــــات التأديبيـــــــــة، إلـــــــــى جانـــــــــب الخطـــــــــة الدراالطـــــــــالب وأنظمـــــــــة القبـــــــــول والدراســـــــــة والامتحانـــــــــات ، ــ ــ ســ

ـــــرب  و املقـــــــــررات و توصـــــــــيفها املصـــــــــغر. ضـــــــــرورة العمـــــــــل الجـــــــــاد و املتواصـــــــــل إلتمـــــــــام دليـــــــــل القســـــــــم و طباعتـــــــــه ــ ــــي اقــ ــ ــ فـ

 وقت ممكن.

  لكل برنامج تعليمي بتكار في مجال التخصصتشجيع الطالب على البحث والا ضرورة. 

 ـــــاص  سياســـــــــــة القبـــــــــــول وبشـــــــــــكل دوري ضـــــــــــرورة مراجعـــــــــــة ــ ــ ـــــبالخــ ــ ــ ــــث التســـــــــــجيل والقبـــــــــــول بال بمكتــ ــ ــ ـــة، بحيـــ ــ ــ ــ ـــــتم  كليــ ــ ــ يــ

 قبول الطالب وفق الضوابط وشروط النافدة ملعايير التنسيب والقدرة الاستيعابية للبرنامج.

 ـــــائ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتخدام وســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة ) تفعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الحديثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوبل التكنولوجيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت – الحاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاعدة  -انترنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتعلم بمســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم و الــ ــ ــ ــ ــ ــ التعلــ

 ...إلخ(.الحاسوب

 ــــي ــ ــ ــ ـــــاط الطالبـ ــ ــ ـــل النشــ ــ ــ ــ ـــالب  تفعيــ ــ ــ ــ ـــاد الطــ ــ ــ ــ ـــق اتحــ ــ ــ ــ ـــن طريــ ــ ــ ــ ــــك عــ ــ ــ ــــامج  وذلـــ ــ ــ ــ ـــــة بالبرنـ ــ ــ ــــط طالبيــ ــ ــ ــ ــــة مناشـ ــ ــ ــ ــــالل  إقامـ ــ ــ ـــن خـــ ــ ــ ــ مــ

ــــة. ــ ــــة تكـــــــــاد تكـــــــــون ألانشــــــــطة الطالبيـــــــــة معدومـــــــــة فــــــــي  بالكليــ ــ ـــــرامج الكليــ ــ ـــل بــ ــ ــ ـــن  كــ ــ ــ ــــوائية مــ ــ ـــــات العشـــ ــ ـــالل العينـ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ومــ

ـــاط.  ــ ــ ــ ـــق بالنشـ ــ ــ ــ ـــــا يتعلـ ــ ــ ـــالب فيمـ ــ ــ ــ ـــع الطـ ــ ــ ــ ـــــل مـ ــ ــ ــــة للتواصـ ــ ــ ــــود أي آليــ ــ ــ ـــــدم وجــ ــ ــ ـــين  عـ ــ ــ ــ ــــة تبـ ــ ــ ـــــاءات الطالبيــ ــ ــ ـــــض اللقـ ــ ــ ـــــد بعـ ــ ــ يوجـ

ـــاد  ــ ــ ــــطة تكــ ــ ــ ــــي انشـ ــ ــ ـــــاء( وهـ ــ ـــــة والاحيــ ــ ـــــة الانجليزيــ ــ ــــة واللغــ ــ ــ ــــة العربيـ ــ ــ ـــل ) اللغـ ــ ــ ـــــام مثــ ــ ــــض الاقســ ــ ــ ــــي بعـ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ـــــطة الطالبيـ ــ الانشــ

ــــة تقتصــــــــــــر علــــــــــــى العــــــــــــروض  ــ ــ ــ ــــي الادبيــ ــ ــ ــ ـــــات فــ ــ ــ ــ املســــــــــــرح، إلــــــــــــى جانــــــــــــب الزيــــــــــــارات الخارجيــــــــــــة العلميــــــــــــة لقســــــــــــم و الاحتفاليـ

ـــــافي(  55الاحيــــــــاء. يوجــــــــد ضــــــــعف عــــــــام عنــــــــد كــــــــل ادارات البــــــــرامج  ــ ـــــ ي و الثقـ ــ ــــي ) الرياضـ ــ ـــــاط الطالبــ ــ ـــــام بالنشـ ــ ـــي الاهتمـ ــ ــ فـ

 بسبب قلة الامكانيات، وعدم استقاللية الكلية املالية وارتباطها بتمويل الجامعة لها، 

 ـــــريجين تاب ــ ــــدة للخــ ــ ــ ــــة وحـ ــ ــ ـــــد بالكليـ ــ ـــــراءات يوجــ ــ ــــاء إجــ ــ ــ ــــة وإنهـ ــ ــ ـــــدة بمتابعـ ــ ـــــذه الوحــ ــ ــــوم هــ ــ ــ ــــة وتقـ ــ ــ ـــــجل الكليـ ــ ـــــب مســ ــ ـــــة ملكتــ ــ عــ

ـــــريمإفـــــــادات وكشـــــــوفات الـــــــدرجات الخاصـــــــة بـــــــال ـــــة بتكــ ــــوم الكليــ ــ ـــا تقـ ــ ــــى  خريجين، كمــ ــ ــــام علـ ــ ـــــال يقـ ــــي احتفــ ــ ـــــريجين فـ الخــ

ــــاممســـــــتوى ال ـــل عـــ ــ ـــــيس كــ ـــرة ولــ ــ ـــرة و الفتــ ــ ـــين الفتــ ــ ــــة بــ م 0957حيـــــــث أخـــــــر حفـــــــل تخـــــــرج قامـــــــت بـــــــه الكليـــــــة فـــــــي ربيـــــــع  .كليـــ

ـــل تخــــــريج  ــــي هــــــذا الحفـــ ـــم فــ ــــث ثـــ ــــد. 1حيــ ـــر واحــ ـــــل كبيـــ ــــي حفـ ـــــام  دفعــــــات فــ ــــدم الاهتمـ ــــة، وعــ ــــة امكانيــــــات الكليــ ـــبب قلــ بســـ

ــــنويا بهــــــــذا النشــــــــاط حيــــــــث ال يوجــــــــد آليــــــــة لتنظــــــــيم احتفاليــــــــات التخــــــــرج علــــــــى مســــــــتوى الكليــــــــة ــ ـــــات . و ســ ــ ـــــد آليـ ــ ال توجـ

ـــــة ــ ــ ـــأن متابعــ ــ ــ ــ ـــــدة بشــ ــ ــ ـــحة ومعتمــ ــ ــ ــ ــــي  وامــ ــ ــ ــ ــــوع فـ ــ ــ ــ ـــــة  والتنـ ــ ــ ـــــث الكفايــ ــ ــ ـــن حيــ ــ ــ ــ ـــــرج مــ ــ ــ ـــــراءات التخــ ــ ــ ــــاء إجــ ــ ــ ــ ـــــد أنهـ ــ ــ ـــــريجين بعــ ــ ــ الخــ

ـــــد رجـــــــات لســـــــد ســــــــوق العمـــــــلاملخ ـــــابعتهم بعـــ ـــــريجين ومتــ ــــع الخـــ ــ ـــــل مـ ـــــات تواصــ ــــود آليـــ ــ ــــى وجـ ــ ـــــامج إلــ ـــــد البرنــ ــــث يفتقــ ــ ، حيــ

ـــــريجين ال ــــة بخــ ـــــاعي خاصـــ ـــــل الاجتمــ ـــع التواصــ ــ ــــى موقــ ـــفحة علـــ ــ ـــــد صــ ــــه توجــ ـــــرج، إال انـــ ـــــةالتخــ تســـــــمى رابطـــــــة خريجـــــــي   كليــ

ـــــة، ــ ــــة التربيـ ــ وهــــــــي رابطــــــــة غيــــــــر مفعلـــــــــة وال يوجــــــــد لهــــــــا نشــــــــاطات وامــــــــحة فـــــــــي الكليــــــــة. واخيــــــــرا ال يــــــــتم نشــــــــر قـــــــــوائم  كليــ

ــــة. ــ ــ ــــي بالكليــ ــ ــ ــــع الالكترونــ ــ ــ ــــى املوقــ ــ ــ ـــــدينها علــ ــ ــ ـــــريجين وتحـ ــ ــ ـــــد  الخـ ــ ــ ـــــليوجـ ــ ــ ــــات مــــــــــع تواصـ ــ ــ ـــــل ســــــــــوق  جهــ ــ ــ ـــبيل العمـ ــ ــ ــ ــــى سـ ــ ــ ، علــ

ــــو  الاســــــتبيانات التــــــي ترســــــل ملــــــدراء املــــــدارس الــــــذي يعمــــــل بهــــــا خريجــــــي الكليــــــة.املثــــــال : ـــــة مــــــدى جــ ـــن دة الخــــــريج ملعرفـ ــ مـ
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ـــــيإ وجهــــــــة نظــــــــر اربــــــــاب العمــــــــل. ــ ــــة وتقيـ ــ ـــــة التعليميــ ــ ــــودة العمليـ ــ ـــــدى جــ ــ ـــــة مـ ــ ـــين ملعرفـ ــ ــ ـــــتبيانين اثنـ ــ ـــــذ اسـ ــ ــــب تنفيـ ــ ــــى جانــ ــ م لــ

 .الهيئة التدريسية من وجهة نظر خريجي الكلية

  ـــا ــ ــ ــ ــــى  ، علـــــــــــى مســـــــــــتوى الكليـــــــــــة توجـــــــــــد  لجنـــــــــــة إلارشـــــــــــاد ألاكـــــــــــاديميال كمــ ــ ــ ــ ــــوم علـ ــ ــ ــ ـــــام يقـ ــ ــ ـــل نظــ ــ ــ ــ ــــى  توزيـــــــــــعبــ ــ ــ ــ ـــالب علـ ــ ــ ــ الطــ

ـــاديميين  ــ ــ ــ ـــــرفيين الاكــ ــ ــ ـــم  املشــ ــ ــ ــ ـــــاتذة القســ ــ ــ ـــن اســ ــ ــ ــ ــــوم مــ ــ ــ ــ بمهمـــــــــــة التوزيـــــــــــع  رئـــــــــــيس القســـــــــــم. حيـــــــــــث يقـــــــــــوم املشـــــــــــرف ويقـ

تفعيــــــل نظــــــام الارشــــــاد بمـــــــا  الاكــــــاديمي بكــــــل مهــــــام الاشــــــراف و املتابعـــــــة الاكاديميــــــة للطالــــــب مــــــدة دراســــــته فـــــــي الكليــــــة.

ـــــة   يضـــــــــــمن تحليـــــــــــل ملفـــــــــــات الطـــــــــــالب واكتشـــــــــــاف الطلبـــــــــــة املتميـــــــــــزين مـــــــــــن ذوي  ــ ــ ـــــر الطلبــ ــ ــ ـــــب الاخــ ــ ــ ــــي الجانــ ــ ــ ــ ــــب وفـ ــ ــ ــ املواهـ

 لتوفير الدعم واملساندة لكال الفئتين. املتعثرين 

  يوجـــــــــــــد منظومـــــــــــــة الدراســـــــــــــة و الامتحانـــــــــــــات مربوطـــــــــــــة بمنظومـــــــــــــة الجامعـــــــــــــة و كـــــــــــــذلك منظومـــــــــــــة التســـــــــــــجيل التابعـــــــــــــة

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــــة حاصـ ــ ــ ــ ــــت وقاعــ ــ ــ ــ ــ ـــــبكة انترنـ ــ ــ ــ ــــوب و شــ ــ ــ ــ ــ ـــــزة حاسـ ــ ــ ــ ــــوفير اجهــ ــ ــ ــ ـــالب بتـــ ــ ــ ــ ــ ـــم للطــ ــ ــ ــ ــ ــــوفير دعــ ــ ــ ــ ــ ـــــاج لتـ ــ ــ ــ ــــة. تحتــ ــ ــ ــ ــ ـــــجل الجامعـ ــ ــ ــ ملســ

يـــــــــــل       ملســــــــــاعدة الطـــــــــــالب علـــــــــــى الـــــــــــدخول للمنظومـــــــــــة ألجـــــــــــراء عمليـــــــــــة التســـــــــــجيل وفـــــــــــتح القيـــــــــــد و ايقـــــــــــاف القيـــــــــــد والت ز 

ـــــر و إلاســــــــقاط و إلاضــــــــافة، وهــــــــذه العمليــــــــات يجــــــــد الطالــــــــب صــــــــعوبة فــــــــي اتمامهــــــــا بســــــــبب الظــــــــروف الحاليــــــــة التــــــــي  ــ تمـ

 بها البالد

  ــــود ــ ــ ـــــدم وجــ ــ ــ ـــــدماتعـ ــ ــ ـــحية الخـ ــ ــ ــ ـــــية الصـ ــ ــ للطــــــــــالب بالكليــــــــــة، رغــــــــــم وجــــــــــود مستوصــــــــــف جــــــــــامعي مجهــــــــــز بجميــــــــــع  الاساسـ

ــــة  ــ ــ ـــية لجامعــ ــ ــ ـــــاني الرئيســـ ــ ـــن املبـــ ــ ــ ـــــد عـــ ــ ــــة بعيـــ ــ ــ ـــع الكليــ ــ ــ ـــــات إال ان موقـــ ــ ـــــرابلس، ألا الامكانيـــ ــ ــــة طـــ ــ ــ ـــعف إمكانيــ ــ ــ ـــــذي يضـــ ــ ـــــر الـــ ــ  مـــ

ـــــه ــ ــ ـــــن خدماتــ ــ ــ ـــتفادة مــ ــ ــ ــ ، لـــــــــــذلك ضـــــــــــرورة تفعيـــــــــــل عيـــــــــــادة الكليـــــــــــة وتجهيزهـــــــــــا  بمـــــــــــا يتناســـــــــــب مـــــــــــع عـــــــــــدد الطـــــــــــالب الاســ

 بالكلية، وتعيين طبيب و فريق تمريض ومساعدين و فنيين وسيارة اسعاف في اقرب وقت ممكن.

 املشكالت وحل القرارات صناعة في املشاركة من الطالب تمكن آلية للمؤسسة. 
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 املرافق وخدمات الدعم التعليمية معياروصف دراسة 

  00عدد مؤشرات املعيار = 
 
 مؤشرا 07عدد املؤشرات = ،  ال ينطبق 0 – مؤشرا

  املرافق وخدمات الدغم التعليمية  ( التقييم الكمي ملعيار  1 جدول )

 05عدد مؤشرات املعيار   

 املستويات املؤشرات ت

2 1 0 2 4 

   √   للمؤسسة مساحة ومباني تحقق أهدافها التعليمية و التربوية و البحثية. 1

للمؤسسة ما يثبت ملكيتها ألصولها الثابتة و املنقولة، أو امتالكها الحق القانوني في استخدام املباني و املرافق لتقديم  0

 خدماتها.

  √   

  √    ومرافقها.للمؤسسة خطط لصيانة مبانيها  2

  √    للمؤسسة آلية تضمن إلالتزام املستمر بمتطلبات املباني و املرافق الصادرة عن املركز. 4

  √    للمؤسسة قواعد لألمن و السالمة باملعامل و الورش و املختبرات. 9
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 2 42 07 1 2 املجموع 

 71 مجموع النقاط التي تحصل عليها املعيار

 %19.74 النسبة املئوية  

 املعيار )مقترحات التحسين(: حول  الفريق توصيات

وضـــــــــــع خارطـــــــــــة ملرافــــــــــــق البرنـــــــــــامج باملـــــــــــدخل الرئيســــــــــــ ي للمرافـــــــــــق وزيـــــــــــادة اللوحــــــــــــات إلارشـــــــــــادية ووضـــــــــــعها فــــــــــــي  .5

 املكان املناسب. 

ـــــثضـــــــرورة اعـــــــادة النظـــــــر فـــــــي تطـــــــوير  .0  فـــــــي )  تأثيــ
 
القاعـــــــات فـــــــي كـــــــم وكيـــــــف يفـــــــوق املتوســـــــط فـــــــي الجـــــــودة متمـــــــثال

 ربط بشبكة املعلومات الدولية(. –حواسيب  –أدوات عرض  -ستائر سبورات –مقاعد مكيفات 

إعـــــــــــادة تنظـــــــــــيم محطـــــــــــات وقـــــــــــوف الســـــــــــيارات وتقســـــــــــيمها إلـــــــــــى عـــــــــــدة أمـــــــــــاكن جـــــــــــزء يخـــــــــــص هيئـــــــــــة التـــــــــــدريس  .3

ــــدد  ــ ــ ـــع تحـــ ــ ــ ــ ــــة الجميــ ــ ــ ــــتوفي حاجـــ ــ ــ ـــا يســـ ــ ــ ــ ــــب بمــ ــ ــ ـــف والطالـــ ــ ــ ــ بأرقـــــــــــام علـــــــــــى أن يكـــــــــــون لبرنـــــــــــامج إدارة ألاعمـــــــــــال واملوظـ

 محطة خاصة .

ـــــرد  زيـــــــادة عــــــــدد .2 ـــــمس وبـــ ـــــر الشـــ ـــن حـــ ــ ـــــة مــ ـــالت للحمايـــ ــ ـــالنوادي أو املظـــ ــ ـــــراغهم كــ ـــــاعة فـــ ــــة ســـ ــ ـــع الطلبــ ــ ـــــاكن تجمــ أمـــ

 سين أو املمتحنين.ر االشتاء وبما ال يضايق زمالئهم الد

ـــ .1 ــ ــــة ل مــ ـــــة متكاملـــ ــــع خطــ ــــا. نوضـــ ــ ـــالمة وتفعيلهـ ــ ـــــايا رغـــــــم أنـــــــه هـــــــذه القضـــــــية وضـــــــعت ك والســ ـــم القضــ ــ ـــــدي اهــ أحــ

 عدادها تزامنا مع اجراء الدراسة الذاتية.بإالاساسية للخطة الاستراتيجية التي تقوم الكلية 

ــــة  .1 ــ ــــع خطــ ــ ــــىوضــ ــ ــــيانة املبنــ ــ ـــــذ صــ ــ رغــــــــم أنــــــــه هــــــــذه القضــــــــية وضــــــــعت كأحــــــــدي اهــــــــم القضــــــــايا الاساســــــــية  .للتنفيـ

 اء الدراسة الذاتية.عدادها تزامنا مع اجر بإالتي تقوم الكلية ( 0901 -0905)للخطة الاستراتيجية 

وضـــــــــع دراســـــــــة متكاملـــــــــة و شـــــــــاملة لالحتياجـــــــــات التوســـــــــيعية  للمبنـــــــــى وانشـــــــــاء مبـــــــــاني جديـــــــــدة تضـــــــــم مكاتـــــــــب  .7

اعضــــــــــــاء هيئــــــــــــة التــــــــــــدريس و دورات ميــــــــــــاه و معامــــــــــــل ومختبــــــــــــرات ل قســــــــــــام ) الفيزيــــــــــــاء، الاحيــــــــــــاء، الكيميــــــــــــاء، 

الحاســــــــــــوب( حيــــــــــــث تفتقــــــــــــر هــــــــــــذه املعامــــــــــــل ألبســــــــــــط معــــــــــــايير الجــــــــــــودة، فهــــــــــــي مصــــــــــــممة كمعامــــــــــــل مدرســــــــــــية 

ـــــيم  ــ ــ الثـــــــــــانوي ولـــــــــــيس للتعلـــــــــــيم الجـــــــــــامعي. رغـــــــــــم أنـــــــــــه هـــــــــــذه القضـــــــــــية وضـــــــــــعت كأحـــــــــــدي اهـــــــــــم القضـــــــــــايا للتعلــ

ـــتراتيجية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية للخطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ( 0901 -0905)الاساسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم الكليــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي تقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراء بإالتـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع اجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدادها تزامنـ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

 الدراسة الذاتية.

ــــود ضــــــــرورة .1 ــ ـــــة وجــ ــ ـــــة مكتبـ ــ ــــي فعالـ ــ ـــــالغرض تفــ ــ ــــي بـ ــ ـــــرامج لجميــــــــع التعليمــ ــ ـــــة  بـ ــ ــــدعم الكليـ ــ ـــــة بــــــــدوريات مــ ــ  ومنظومـ

ـــــة ــــوب رغـــــــم أنـــــــه  .الكترونيــ ـــــزة حاســـ ـــــا اجهــ ـــــة بهــ ـــــا بقاعــ ـــا وتجهيزهــ ــ ــــعية بهــ ـــــال التوســـ ـــــراء الاعمــ ــــة واجــ ــــوير املكتبـــ تطـــ

ـــــايا  تتناســــــــب مــــــــع عـــــــــدد الطــــــــالب واعضــــــــاء هيئـــــــــة التــــــــدريس وشـــــــــبكة الانترنــــــــت  ــ ـــم القضــ ــ ــ ـــــدي اهـ ــ ــــعت كأحــ ــ وضــ

ـــتراتيجية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية للخطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ( 0901 -0905)الاساسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم الكليــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي تقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراء بإالتـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع اجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدادها تزامنـ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

 الدراسة الذاتية.

 .الثالثة الحاسوب ملعامل واجهزة وادوات وتجهيزات متطلبات توفير .0
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ــــوير ضــــــــــرورة .59 ــ ــ ــــديث تطــ ــ ــ ـــــدمات مــــــــــوارد وتحــ ــ ــ ـــــة الخـ ــ ــ ـــــا التعليميـ ــ ــ ـــــة دوريــــــــــا وتقويمهـ ــ ــ ــــويم ومناقشـ ــ ــ  إلادارات مــــــــــع التقــ

 .البرنامج فعاليات تطوير في منها لالستفادة املختصة

ــــديث ةر ضـــــــــــرو  .55 ــ ــ ــ ـــفحة تحـ ــ ــ ــ ـــــة صــ ــ ــ ــــذلك الكليــ ــ ــ ــ ــــات وكـ ــ ــ ــ ـــــن املعلومـ ــ ــ ـــــة موقـــــــــــع علـــــــــــى اقســـــــــــام وادارات الكليـــــــــــة  عــ ــ ــ       الكليــ

 .الجامعة و

ـــاج .50 ــ ــ ـــــة تحتــ ــ ــــوير الـــــــــى الكليــ ــ ــ ـــــدمات تطـ ــ ــــدعم خــ ــ ـــــة الـــ ــ ـــــدينها و التعليميــ ــ ــــب  .تحــ ــ ــ ــــات كتـ ــ ــ ــــوير ومبيعـ ــ ـــــدمات تصـــ ــ ـــن خــ ــ ــ مــ

 وغيرها.

 .بالكلية الطالب عدد مع يتناسب الذي الطبي بالطاقم ومده الكلية مستوصف تفعيل .53
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 البحث العلمي معياروصف دراسة 

  51عدد مؤشرات املعيار = 
 
 مؤشرا

  العلمي البحث السابع ( التقييم الكمي املعيار7جدول ) 

  18عدد مؤشرات املعيار  

 املستويات املؤشرات  ت

2 1 0 2 4 

  √    للمؤسسة مكتب خاص يتولى إدارة العمليات والاجراءات املتعلقة بالبحث العلمي. 1

    √  تحدد ألاولويات وكافة التسهيالت لدعم البحث العلمي وأعمال الترجمة. للمؤسسة آليات 0

 √     للمؤسسة ميثاق أخالقي يضمن التقيد بيدبيات وأخالقيات البحث العلمي. 2

 √     للمؤسسة آليات تحفز الباحثين من منتسبيها إلجراء البحوث العلمية في مجال تخصصهم ونشر نتائجها. 4

    √  آليات تعكس مدى الاتساق بين البحث العلمي و العملية التعليمية. للمؤسسة 9

  √    خطط البحث العلمي في املؤسسة تتوافق مع ألاولويات الوطنية في الدولة. 1

    √  للمؤسسة قائمة محدثة ملنشوراتها على موقعها إلالكتروني. 7

التدريس البحثي بما يحقق تطلعات وتوقعات املؤسسة في مجال للمؤسسة ضوابط لتقييم أداء وانتاج أعضاء هيئة  8

 البحث العلمي.

   √  

    √  للمؤسسة آليات عادلة وشفافة لدعم أبحاث وأنشطة أعضاء هيئة التدريس. 5

 √     الخطة الاستراتيجية للمؤسسة تظهر التزام املؤسسة بتسجيع ريادة ألاعمال واملشاريع في مجاالتها. 12

للمؤسسة آلية منظمة للتواصل مع أرباب العمل و الخريجين للحصول على التغ ية الراجعة لتطوير مناهجها وتعزيز  11

 البحوث العلمية التعاونية.

    √ 

  √    للمؤسسة آلية لعقد الاتفاقيات العلمية و البحثية وتبادل الزيارات مع املؤسسات املماثلة في العالم. 10

 √     لتقييم وتطوير سياسة البحث العلمي. للمؤسسة آليات 12

     √ للمؤسسة تحدد نسبة إلانفاق  الكلي على ألابحاث من موازنتها. 14

  √    عدد املرات التي استشهد بها في ألابحاث العلمية التي أنتجها منتسبو املؤسسة.  19

  √    و القطاعات ألاخرى. للمؤسسة آلية للبحوث العلمية التعاونية املشتركة مع املؤسسات 11

 √     للمؤسسة آلية للمشاركة في املحافل و املؤتمرات العلمية. 17

    √  للمؤسسة آلية لالستفادة من نتائج بحوث الطالب املتميزة. 18

 02 51 9 1 9 املجموع 

 47 مجموع النقاط املتحصل عليها املعيار

 %19.08 النسبة املئوية  

 املعيار )مقترحات التحسين(: حول  الفريق توصيات

         و خدمة املجتمع و التدريب يهتم بالنشاط البحثي قسم البحوث و الاستشارات و التدريب الكلية وجد في ي .5

، له هيكل تنظيمي ويترأسه الدكتورة: انتصار الشريف في املختبرات و املعامل ومبنى الكلية  و الامن و السالمة

 كما توجد في هذا القسم  ،الكلية وهو تابع ملركز البحوث و الاستشارات والتدريب بالجامعةبقرار من عميد 
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، إال أن الحركة العلمية في الكلية مرتبطة بإجراءات الترقية العلمية ل قسام الاستشارات  البحوث و منسقي

ت الجودة في معيار البحث فقط، ويحتاج القسم لتطوير العملية البحثية داخل الكلية بما يتماش ى مع مؤشرا

 ، العلمي

، تتعامل مع محكمين  محليين واقليميين ، ويسمح بالنشر فيها من قبل ةكليالعلمية ٌمحكمة في  ةوتوجد مجل .0

إلى وجود الئحة و الكلية  كما تفتقر الجامعة  بحاث إقليميين مع الاولوية للبحاث املحليين و اساتذة الكلية،

 خاصة بالبحث العلمي.

محاولة توفير  تنظيمهتحت اعادة التأسيس والتنظيم ويتبع في  البحوث و الاستشارات و التدريب بالكلية،  قسم .3

متطلبات الجودة في معيار البحث العلمي من املعايير الصادرة من املركز الوطني لضمان الجودة والاعتماد 

حصر ابحاث اعضاء  . و املكتب بصدداملؤسسات التعليم العالي، وكذلك معايير تصنيف كليات جامعة طرابلس

 وكذلك .ويحتاج لتكثيف الجهود والسرعة في الانجاز % 29هيئة التدريس بالكلية و نسبة الانجاز في هذا املجال 

 ألبحاثو براءات الاختراع، وكذلك جمع وتوثيق الاستشهادات  التدريس، يئةتوثيق الكتب و املؤلفات ألعضاء ه

قوقل سكولر وقوقل قيت وكذلك الاستشهادات املحلية(، ونسبة الانجاز عند اطالع  اعضاء هيئة التدريس في )

 ،  في هذا الصدد% 19ومحاضر اجتماع ووثائق واحصائيات القسم  ألعماللجنة التدقيق الداخلي 

هيئة  ألعضاءخطة بحثية طموحة وخطة تدريبية  البحوث و الاستشارات و التدريب بالكلية  قسموضع   .2

         والكوادر املساند واملوظفين و الاداريين بدء فعليا بتنفيذ بعض الورش و الدورات لتنمية املهنية التدريس 

ولكن تحتاج هذه الخطة للدعم املادي من قيادات الكلية و الجامعة من اجل و تطوير مهارات موظفي الكلية. 

 التنفيذ، حيث قلة الامكانيات املادية للكلية تعرقل التنفيذ.

 ام القسم بتطبيق عدة استبيانات ملعرفة مدى امتال  اعضاء هيئة التدريس لحساب في قوقل سكولر ق .1

، حيث قامت رئيسة القسم بوضع خطوات فتح حساب في قوقل سكولر في مجموعة الفايبر التي وريسرش قيت

املوظفين و لكل من ) عرفة الحاجات التدريبيةمن اعضاء هيئة التدريس بالكلية، وكذلك استبيانات مل 510تضم 

 .(اعضاء هيئة التدريس و الكوادر املساندة( ووضع خطة للتدريب بناء على نتائج الاستبيانات

 وكل هذه الجهود تحتاج للمتابعة و التقييم و الاستمرارية ، و التطوير و التحسين املستمر. .1
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 خدمة اجملتمع والبيئة معياروصف دراسة 

  59عدد مؤشرات املعيار = 
 
 مؤشرا

 :املعيار )نقاط الضعف( على الفريق مالحظات

 .املحيطة البيئة و املحلي املجتمع مشاكل على للتعرف آلية عدم وجود  .5

وتعتمد الكلية على  .الانسانية و الوطنية، الاخالقية، الدينية،: الايجابية القيم وتعزيز لنشر آليات عدم وجود  .0

 العشوائية واملبادرات الفردية.

 في منها لالستفادة وبيئية مجتمعية خدمات من تقدمه ما في املجتمع رأي ومعرفة الستطالع آلية عدم وجود .3

 .عملياتها تطوير

            الاقتصادية التنموية املشاريع تنفيذ في ألاخرى  املجتمع مؤسسات مع خاللها من تسهم آلية عدم وجود .2

 .الاجتماعية و

 ( التقييم الكمي ملعيار خدمة املجتمع و البيئة 8جدول ) 

  12عدد مؤشرات املعيار   

 املستويات املؤشرات ت

2 1 0 2 4 

  √    للمؤسسة مكتب خاص يتولى تنسيق برامجها لخدمة املجتمع و البيئة.  1

   √   املحيطة.للمؤسسة آلية للتعرف على مشاكل املجتمع املحلي و البيئة  0

  √    للمؤسسة آليات لنشر وتعزيز القيم الايجابية: الدينية، الاخالقية، الوطنية، و الانسانية. 2

 √     تعد املؤسسة تقريرا سنويا يتضمن تفاصيل الخدمات املجتمعية التي شاركت بها. 4

مجتمعية وبيئية لالستفادة منها في للمؤسسة آلية الستطالع ومعرفة رأي املجتمع في ما تقدمه من خدمات  9

 تطوير عملياتها.

   √  

  √    للمؤسسة آليات للتعامل مع النفايات ومخلفات املعامل و الورش للمحافظة على سالمة البيئة. 1

 √     للمؤسسة آلية للمساهمة في نشر املعرفة وثقافة الاهتمام بالبيئة داخل املجتمع. 7

خاللها مع مؤسسات املجتمع ألاخرى في تنفي  املشاريع التنموية الاقتصادية و  للمؤسسة آلية تسهم من 8

 الاجتماعية.

 √    

للمؤسسة آلية للتواصل مع املنظمات و املؤسسات والاتحادات و الروابط العلمية املختلفة بالداخل و الخارج  5

 من أجل دعم املجتمع.

   √  

  √    تجاربها وممارساتها الجيدة. و املشاركة الفاعلة مع املؤسسات املناظرة.للمؤسسة آلية لنشر املعلومات حول  12

 8 18 0 1 2 املجموع 

 05 رمجموع الكلي للنقاط التي تحصل عليها املعيا 

 %70.9 النسبة املئوية 
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    بالداخل املختلفة العلمية الروابط و والاتحادات املؤسسات و املنظمات مع للتواصل آلية العمل على ايجاد  .1

 .املجتمع دعم أجل من الخارج و

 )مقترحات التحسين(: عيار امل حول  الفريق توصيات

،بل توجد وحدة تتولى البحث  جتمعي للجامعةال توجد في الجامعة إدارة أو قسم بهذا الاسم يهتم بالنشاط امل .5

و التدريب، البحوث و الاستشارات  وبالنسبة لكلية التربية تم تسمية منسق لخدمة املجتمع يتبع قسمالعلمي، 

يوجد بعض الانشطة املجتمعية في اطار خدمة الكلية ملجتمعها من خالل عدة انشطة فردية يقوم بها اعضاء 

و التدريب بالكلية، وهو التقرير السنوي  البحوث و الاستشارات أو من خالل مكتب بشكل فردي  هيئة التدريس 

كلية التي ارسل من قبل مكتب ضمان الجودة عن الخدمة املجتمعية للجامعة متضمن التقرير السنوي لل

 م. وتم اصداره ونشره.0950بالكلية ملكتب ضمان الجودة بالجامعة عن 

ال يوجد بالكلية نفايات خطيرة وتحتاج آلليات التخلص منها، رغم وجود اساليب وطرق متبعة في معامل الفيزياء  .0

 وتحتاج الكلية لوضع آليات موثقة وقابلة للتنفيذ. و الكيمياء و الاحياء للتخلص من النفايات الغير خطيرة.

  يوجد ببعض اقسام الكلية ) كقسم اللغة العربية و قسم اللغة الانجليزية وقسم الاحياء وقسم رياض الاطفال  .3

املجتمع، تحتاج من  داخل بالبيئة الاهتمام وثقافة املعرفة نشر في و قسم التربية الخاصة( بعض املساهمات

 البحوث ز الاستشاراتالكلية ايجاد آليات محددة و توثيق هذه املساهمات، تعمل منسق خدمة املجتمع بمكتب 

 و التدريب بالكلية عليها.

عن طريق التقرير السنوي و موقع الكلية . الجيدة وممارساتها تجاربها حول  املعلومات لنشر آلية يوجد بالكلية .2

    البحوث و الاستشارات قسمو التواصل الاجتماعي، وتحتاج الكلية لتوثيق هذه الية في دليل ووسائل الاعالم 

والقسم يحتاج لدعم  م.0909/0905و التدريب التي يعمل املكتب على انجازه وهو من ضمن خطة املكتب للعام 

 مة املجتمع و التدريب.القيادات العليا بالكلية و الجامعة من اجل القيام بدوره في مجال البحوث وخد

 

 

   امل كور من ضمن تقرير الجامعة عن خدمة املجتمع   0215تقرير الكلية عن خدمة املجتمع للعام

 كما هو موضح في الجدول التالي: لنفس السنة
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 الكلية/ القسم ت
النشاط )ندوة/ مؤتمر/ محاضرة/ 

 غيرها(
 اسم املحاضر عنوان العرض املكان/ التاريخ

 د / عادل زقالم معلومات عن التوحد كلية التربية محاضرة قسم التربية الخاصة 1

 قسم التربية الخاصة 0
 محاضرة

 

ضمن نشاطات -مدرسة الحرية 

جمعية ال تقنطوا في اليوم 

 العاملي للتوحد

 فاطمة محمد عثمانا/  دور الاسرة في التواصل لدي أطفال التوحد

 الاحتفال باليوم العاملي للتوحد كلية التربية نشاط تعليمي / ترفيهي قسم التربية الخاصة 2

نشاط طالبي بمشاركة منسق النشاط بالقسم 

وك لك عدد من املراكز التعليمية ل وي 

 الاحتياجات الخاصة

 طالبي بمشاركة منسق النشاط بالقسمنشاط  نشاط عام هابي الند نشاط ترفيهي قسم التربية الخاصة 4

 نشاط طالبي بمشاركة منسق النشاط بالقسم الاحتفال باليوم العاملي لإلعاقة منتزه الضواحي نشاط تعليمي ترفيهي قسم التربية الخاصة 9

 الاحتفال باليوم العاملي لإلعاقة جمعية النور للمكفوفين نشاط ترفيهي قسم التربية الخاصة 1
بمشاركة منسق النشاط بالقسم  نشاط طالبي

 /ومدرسة النور للمكفوفين

 كلية التربية ورشة عمل قسم التربية الخاصة 7
بعنوان تصحيح ألاخطاء الشائعة -الاحتفال باليوم العاملي لإلعاقة 

 في التعامل مع أطفال التوحد

نشاط للقسم بالتعاون مع مركز الصفاء للصحة 

 النفسية

 كلية التربية محاضرة قسم الكيمياء 8
أساسيات الكيمياء التحليلية وأهم العالقات الرياضية بالخصوص 

 وطرق تحضير املحاليل القياسية
 د. رجب علي عيس ى

 كلية التربية محاضرة قسم الكيمياء 5
مفاهيم ألاكسدة والاختزال في التفاعالت الكيميائية، والتفاعالت 

 الطاردة واملاصة للطاقة
 د. أبوراوي الجرنازي 

 أ. أبوبكر الطروق مبادئ كيمياء عامة )الجدول الدوري( وخصائص العناصر كلية التربية محاضرة قسم الكيمياء 12

11 

قسم الدراسة 

والامتحانات + قسم 

 الحاسوب

إقامة عدد إحدى عشر ورشة عمل في 

 .الثقافة الالكترونية
 إلادارة الالكترونية مسرح الكلية

 أ. ليلى رمضان جويبر

 الدين القماطي عمادد. 

 أ. أسامة القديري 

10 
قسم الدراسة 

 والامتحانات

إقامة حفل تخرج لعدد سبعة فصول 

م وحتى 0214دراسية من فصل الربيع 

م لعدد ألف خريج  0217فصل الربيع 

 .م11/11/0217وخريجة بتاريخ 

 فريق منسقي الدراسة والامتحانات بالكلية حفل تخرج صالة جوري

12 
الدراسة قسم 

 والامتحانات

إلاشراف على تيسيس رابطة الخريجين 

طرابلس وإعداد مطوية  –لكلية التربية 
 تيسيس رابطة الخريجين قسم الامتحانات

 أ. ليلى رمضان جويبر

 د. على سليمان الزوبي
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للتعريف بها وإعداد نماذج خاصة 

 لالنتساب إليها

14 
قسم الدراسة 

 والامتحانات

منسق دراسة  89دورات لعدد 

وامتحانات بمدارس التعليم ألاساس ي 

 )أيام 2والثانوي )

 مدرسة بشير الاسطي
 إلادارة املدرسية

 التقويم والقياس

 أ. ليلى رمضان جويبر

 د. فاطمة عامر الديلي

19 
قسم الدراسة 

 والامتحانات

املشاركة في إنجاح ورش العمل مع 

وزارة التعليم لوضع استراتيجية عامة 

 15التربية لكليات 
 
 مستقبال

 أ. ليلى رمضان جويبر واقع كليات التربية فندق املهاري 

11 
قسم الدراسة 

 والامتحانات

التنسيق مع وزارة التعليم في إعطاء 

دورات ملشرفي معامل الفيزياء بالتعليم 

 الثانوي بمركز الاستشارات والتدريب

مركز التدريب والاستشارات 

 بالجامعة
 د. عياد الزوام الفيزياءأساسيات في 

17 
قسم الدراسة 

 والامتحانات

إعداد دورة في كيفية استخدام 

 الحاسب آلالي
 WORD -EXCEL معمل الحاسوب

 د. عماد الدين القماطي

 أ. ليلى الحكنون 

 أ. ليلى رمضان جويبر

18 
قسم الدراسة 

 والامتحانات
 الالكترونيتطبيق النظام  معمل الحاسوب .إقامة أربعة ورش عمل

 أ. ليلى رمضان جويبر

 د. عماد الدين القماطي

 أ. أسامة القديري 

15 
قسم الدراسة 

 والامتحانات
 منظمة الزيتونة لنشر القرآن الكريم صيانة املصحف معمل التربية الفنية ورشة عمل لصيانة املصحف الشريف

02 
قسم الدراسة 

 والامتحانات

معلم  249دورة تنشيطية لعدد 

من كافة التخصصات في  ومعلمة

 التعليم العام

 نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في املواد التربوية واساسيات التخصص مسرح الكلية
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 وصف ودراسة معيار ضمان اجلودة و تقييم األداء

  51عدد مؤشرات املعيار = 
 
 مؤشرا

  ضمان الجودة وتقييم الاداء( التقييم الكمي ملعيار 5جدول ) 

 11 عدد مؤشرات املعيار 

 املستويات املؤشرات   ت

2 1 0 2 4 

للمؤسسة ادارة خاصة للجودة وضمانها تضم كوادر تتمتع بالكفاءة و املعرفة و الخبرة في مجال ضمان جودة التعليم  1

 العالي.

   √  

 √     باملؤسسة آلية لتحسين وتطوير العملية التعليمية.إلدارة الجودة  0

  √    للمؤسسة آلية تمكن مشاركة ادارة الجودة في صناعة القرار. 2

   √   املؤسسة تلتزم بتقديم الدعم وتوفير الامكانيات الالزمة إلدارة الجودة. 4

   √   تضمن ألاخ  بآراء أصحاب العالقة. -في أثناء جمع البيانات ألغراض ضمان الجودة -للمؤسسة  آليات 9

للمؤسسة آليات تضمن إحالة التقارير و الاحصائيات الخاصة بالعملية التعليمية سنويا من الكليات إلى ادارة  1

 الجودة.

   √  

  √    إدارة الجودة باملؤسسة آليات واضحة لقياس مستوى رضا الطلبة و العاملين بها. 7

 √     للتقييم ال اتي وفق معايير الاعتماد الصادرة عن املركز بشكل مستمر.للمؤسسة آلية  8

 √     للمؤسسة خطط للتطوير و التحسين املستمر في ضوء نتائج التقييم ال اتي. 5

  √    للمؤسسة آلية تدعم التعاون و التنسيق بين مكاتب ووحدات الجودة باملؤسسة. 12

  √    معتمدة لعملية تقييم أداء منتسبيها ونشرها.للمؤسسة آلية ونماذج  11

  √    للمؤسسة آلية تدعو من خاللها أصحاب املصلحة إلبداء آرائهم ومقترحاتهم لغرض التطوير و التحسين املستمر. 10

  √    للمؤسسة آلية لالستفادة من نتائج عملية تقييم أداء منتسبيها، وآراء أصحاب املصلحة. 12

   √   املؤسسة تعمل على تطبيق خططها التنفي ية ومراجعتها دوريا. 14

 √     للمؤسسة آلية لتحديد احتياجات التطوير املنهي للعاملين.  19

للمؤسسة آليات لتوثيق وضمان سالمة البيانات، التي يتم جمعها من أجل إدخال أي تحسينات ضرورية وقياس  11

 أثرها.

   √  

 11 07 1 0 2 املجموع 

 45 لنقاط التي تحصل عليها املعيارجموع ام

 %71.91 النسبة املئوية  

 

ـــم ــ ــــة قســـ ــ ـــــد بالكليــ ـــــد  يوجـــ ــ ـــا يوجـ ــ ــ ـــــة ، كمـ ــ ــــودة بالجامعـ ــ ـــــب الجــ ــ ــــدير مكتـ ــ ـــــة مــ ــ ــــة الفنيـ ــ ـــــن الناحيــ ــ ــــع مـ ــ ـــــيم ألاداء يتبــ ــ ــــودة وتقيـ ــ الجــ

ــــي  50 ــ ــــودة فــ ــ ـــــق للجــ ــــاممنســ ــ ـــل اقســ ــ ــــة  كـــ ــ ـــ50الكليــ ــ ـــــا  مشـــ ـــــزال هنـــ ــــودة ظبو اكل إداريــــــــة وماليــــــــة فيمــــــــا يتعلــــــــق ، وال تـــ ــ ـــــة الجــ يفـــ

ــــتو  ــ ــ ــ ــــى مســ ــ ــ ــ ـــمانها علــ ــ ــ ــ ــــودة ت رئيســــــــــــة قســــــــــــم ى الكليــــــــــــة والبــــــــــــرامج، حيــــــــــــث قامــــــــــــوضـــ ــ ــ ــ ـــــيم ألاداء  الجــ ــ ــ منــــــــــــذ صــــــــــــدور قــــــــــــرار وتقيـــ

 بالكلية: ا كرئيس للقسمبتكليفه
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 الكلية ألاشراف علي تطبيق معايير الجودة داخل  .5

بسبب اعتصام و  35/50/0909إلى  5/5/0909وضع خطة مكتب الجودة لتوفير متطلبات معايير الجودة من  .0

املوظفين و اعضاء هيئة التدريس وحدوث الجائحة اثر سلبا على انجاز املطلوب في الفترات املحددة بالخطة. و توقف 

ملحاولة العمل على  51/7/0909تاري   إال من الدراسة واغالق الكلية، لم يتسنى ملكتب الجودة استئناف عمله 

 تنفيذ هذه الخطة.

( بتشكيل لجنة اعداد الخطة الاستراتيجية، ومازالت اللجنة مستمرة في 0909/  0رقم ) استصدار قرار من العميد .3

  .عملها عند اجراء الدراسة الذاتية

 بتشكيل فريق الدراسة الذاتية..( 0909/  0استصدار قرار من العميد رقم ) .2

 وضع دليل ملكتب الجودة وتقييم الاداء  .1

 الرسالة واهداف ومهام املكتب. وضع الهيكل التنظيمي للمكتب و الرؤية و  .1

تطوير آليات تقييم أداء الهيئة التدريسية و املقررات الدراسية و جودة البرامج التعليمية و القيادات العليا بالكلية  .7

من قبل )الطالب،  واعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الاقسام ، و الاداريين،  و الخريجين، وارباب العمل ( باستخدام 

 التالية:  م من خالل  شبكات الانترنت.عن طريق  استبيان الكتروني يتالاستبيانات 

 استبيان تقييم أداء الهيئة التدريسية من قبل رؤساء الاقسام 

 استبيان تقييم أداء الهيئة التدريسية من قبل الطالب 

 استبيان تقييم  جودة البرامج التعليمية من قبل الهيئة التدريسية 

 استبيان تقييم جودة البرامج التعليمية من قبل الطالب 

 و املوظفين. استبيان تقييم أداء القيادات العليا من قبل الهيئة التدريبسية و الاداريين 

 استبيان تقييم رؤساء الاقسام من قبل الهيئة التدريسية 

 ي الكلية من قبل ارباب العملاستبيان جودة خريج 

  حسب نموذج املركز الوطني للجودة و الاعتمادو البرنامج  تقرير املقرر 

 الرض ى الوظيفي  استبيان 

وتم استخراج النتائج واستخدمت نتائج الاستبيانات في  0909/ 1حيث طبقت هذه الاستبيانات في شهر 

 تحليل الواقع في الخطة الاستراتيجية و كذلك في الدراسة الذاتية في خطة التحسين املستمر.

ر الصادرة من املركز الوطني لجودة من اجل توفير متطلبات الجودة حسب معايي 50 العمل مع ادارات الاقسام  .1

 ما يلي:ب مع منسقي الاقسام الجودة قسم  واعتماد املؤسسات التعليم العالي. حيث قام 

 التصنيف هذا في الاشترا  أجل من طرابلس جامعة كليات تصنيف معايير متطلبات لتوفير خطة وضع. 

 الخارجية البيئة في الحادثة املتغيرات مع يتماش ى بما الخطة لتطوير السعي  
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 معايير مع يتماش ى بما ألامر لزم إذا وتعديلها ودراستها الدراسية باملقررات املتعلقة الجودة نماذج تجميع 

 .الجودة

 استكمال توصيف البرامج و املقررات باستخدام نموذج الجودة 

 بعد. البرامج بوضع رؤية ورسالة واهداف البرامج التي لم تضعها ةمساعد 

ـــــر  .0 ــ ــ ـــا تفتقـ ــ ــ ــ الجامعــــــــــة إلــــــــــى  وجــــــــــود دليــــــــــل يحتــــــــــوي علــــــــــى خطــــــــــوات التقــــــــــويم واملراجعــــــــــة الداخليــــــــــة والخارجيــــــــــة، كمـ

ــــي  ــ ــ ــــودة فــ ــ ــ ــــة الجـ ــ ــ ـــاديمي ملتابعــ ــ ــ ــــوير ألاكــ ــ ــ ــــودة والتطــ ــ ــ ـــــمان الجـ ــ ــــايا ضــ ــ ــ ـــن قضــ ــ ــ ــــئولة عــ ــ ــ ــــدة مســ ــ ــ ــــود  وحـ ــ ــ ـــن وجــ ــ ــ ــــالرغم مــ ــ ــ بـ

ــــويم  جامعـــــــــــة، ووجـــــــــــود قســـــــــــم للجـــــــــــودة بالكليـــــــــــة ومنســـــــــــقي الجـــــــــــودة بـــــــــــالبرامج التعليميـــــــــــةال ــ ــ ــ ـــــات تقـ ــ ــ ـــــراء عمليــ ــ ــ وإجــ

ـــاديمي دوريــــــــة  ــ ــــويم ألاكـــ ــ ـــبة للتقــ ــ ــ ـــــائل مناسـ ـــاد وســـ ــ ـــــدم إيجـــ ــ ــــي عـ ــ ـــح فــ ــ ــ ـــكل وامـ ــ ــــك بشـــ ــ ـــــر ذلــ ــ ـــــة. واثـ ـــرات مختلفـــ ــ ــــي فتـــ ــ أو فــ

 واملراجعة املستمرة واستحداث املناهج والطرق ألاكاديمية الحديثة.

عنــد الاطــالع علــى الجانــب  املتعلــق بجــودة بــالبرامج ومــن خــالل املقابلــة الشخصــية والاطــالع املباشــر يمكــن تــدوين  .59

 التالية: املالحظات

 كأساس لتحسين الجودة. اوأهدافه االبرامج رسالتهكل  ستخدم ت 

  يشــار  منســق مكتــب الجــودة بصــورة رســمية فــي مجــالس البــرامج  ويــتم خــالل هــذه املجــالس اســتعراض

 قضايا الجودة 

 . تدعم الكلية مكتب الجودة وفق امكانياتها 

  وكـذلك  .وتعمـل البقيـة علـى اسـتكمالها يةالبرامج توصـيف وامـح ومحـدد ملقرراتهـا الدراسـببعض يوجد

 توصيف للبرامج لبعض منها والعمل جاري على الباقي.

  يوجـــــــــــد رؤيـــــــــــة ورســـــــــــالة واهـــــــــــداف لكـــــــــــل برنـــــــــــامج مكتوبـــــــــــة فـــــــــــي دليـــــــــــل القســـــــــــم ومنشـــــــــــورة فـــــــــــي صـــــــــــفحات

 .الاقسام و موقع الكلية.

  ــــب يوجــــــــد آليــــــــات تقيــــــــيم العمليــــــــة التعليميــــــــة ويطبــــــــق جميــــــــع الاقســــــــام الاســــــــتبيانات الصــــــــادرة ــ ـــــن مكتــ مـــ

 الجود بالكلية.

  ـــع ــ ــ ـــرامج لجمـــ ــ ــ ـــع البـــ ــ ــ ــــي جميـــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ـــحة ومعلنـ ــ ــ ـــــات وامـــ ــ ــــود آليـــ ــ ــ ـــــدم وجــ ــ ـــق وعـــ ــ ــ ــــي التوثيــ ــ ــ ـــــام فــ ــ ـــعف عـــ ــ ــ ـــــد ضـــ ــ يوجــ

وحفــــــــا البيانــــــــات و الاحصــــــــائيات التــــــــي تجعــــــــل مــــــــن ادارات البــــــــرامج اتخــــــــاذ قــــــــرارات عشــــــــوائية ووقتيــــــــة 

 ال تستند على تقارير وبيانات واحصائيات دقيقة.

  ـــم ــ ــ ـــين لـــ ــ ــ ــــي حـــ ــ ــ ـــــتعين تفــ ــ ـــرامجســـ ــ ــ ـــل البـــ ــ ــ ـــــر  كـــ ــ اجعين خــــــــــارجين فــــــــــي التخصــــــــــص ملراجعــــــــــة بنيــــــــــة ومحتويــــــــــات بمـــ

ـــ ــ ــ ــــث ر البـ ــ ـــــتم امج، حيــ ــ ـــم يـ ــ ــ ـــرامج  لـ ــ ــ ـــــات البـ ــ ــــة محتويـ ــ مــــــــن مقيمــــــــين خــــــــارجيين منــــــــذ اعتمادهــــــــا. رغــــــــم مراجعــ

تــــــــــــم تشــــــــــــكيل لجنــــــــــــة مــــــــــــن قبــــــــــــل وزارة الجامعــــــــــــة لتوحيــــــــــــد مقــــــــــــررات كليــــــــــــات التربيــــــــــــة الثالثــــــــــــة التابعــــــــــــة 

ـــرام ــ ـــاهج البــ ــ ـــــة منــ ـــــيم و مراجعــ ـــالل التقيــ ــ ـــن خــ ــ ـــــرابلس ومــ ـــــة طــ ـــائج لجامعــ ــ ـــــرت النتــ ــــة اظهــ ــــات الثالثـــ ــ ج بالكليـ
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غشــــــــير و ج ــــــــزور( تفــــــــوق بــــــــرامج كليتنــــــــا علــــــــى منــــــــاهج البــــــــرامج املنــــــــاظر فــــــــي الكليــــــــات التربيــــــــة ) قصــــــــر بــــــــن 

 واعتماد بعض البرامج مناهجها كمنهج موحد لكل الكليات الثالثة.

  

 املستمرالجوانب التي تحتاج لتحسين، وأولويات العمل في محور ضمان الجودة والتحسين   

 مـــن الصـــالحيات والامكانيـــات وفـــق رؤيـــة ورســـالة بالكليـــة  قســـم الجـــودة وتقيـــيم ألاداء  دعـــم  .5
 
واعطائـــه مزيـــدا

واهــداف الكليــة  والبــرامج ، والــدفع بــه لتبنــي خطــط وبــرامج فــي ســبيل الرقــي بعمليــة الجــودة مــن سلســلة مــن 

 ورش العمل وامللتقيات والتواصل مع ذوي الخبرة في مجال الجودة.

بمــا يضــمن فهــم أشــمل آلليــات وايجابيــات برنــامج  ةزيــادة نشــر ثقافــة الجــودة لــدى مكونــات البــرامج ألاكاديميــ .0

 الجودة في البرنامج.

 .التركيز على امليثاق ألاخالقي ومتابعة العمل  .3

ة بناء العالقة مع خريجي القسم بفتح املجال لتقييم أداء البرنامج من خالل مخرجاته ويساعد على الاستفاد .2

من استمرار دعم الخريجين للقسم من خالل: إجراء استبيانات خاصة بهم، استضافة بعضهم للحديث مـع 

 الطلبة املستجدين عن تجربتهم.

التركيــز علــى وضــع آليــات وامــحة وفعالـــة فــي جمــع البيانــات وتوثيقهــا وتـــدفق التقــارير مــن وإلــى مكتــب الجـــودة  .1

 لية.بالكلية و البرامج و الاقسام الادارية بالك

 تطوير آليات تقييم أداء منتسبي الكلية ) اعضاء هيئة التدريس، املوظفين، قيادات الكلية( .1

تطوير آليات تقييم البرامج و جودة العملية التعليمية بالكلية، والاستفادة من نتائج التقييم في بناء الخطط  .7

 واتخاذ القرارات.
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 املعايري مبتطلبات املؤسسة التزام حول النهائي احلكم

 ( 59) جدول .املعايير لكل املؤسسة أداء ومجملاملؤسس ي  الاعتماد ملعايير النهائية النتيجة يلي فيما

 النسبة املئوية للمعيار النقاط املعيار 

 %88.1 27 التخطيط

 %19 78 القيادة و الحوكمة

 %11.27 27 هيئة التدريس و الكوادر املساندة

 %79 97 البرامج التعليمية 

 %72 48 الشؤون الطالبية

 %19.0 41 املرافق وخدمات الدعم التعليمية

 %19.08 47 البحث العلمي

 %70.9 05 خدمة املجتمع و البيئة

 %71.91 45 ضمان الجودة والتحسين املستمر

 %71.19 271 النسبة النهائية للكلية 

 (12جدول )

املؤسس ي، والتي  العتمادل الدراسة الذاتية عمـلية من  % (75.51) نسبة  إجمالي علىنقطة(  371)  كليةال تحصلت

 م0/0909/ 51م إلى0909/  7/  51من  فترةخالل الأجريت 

 نقاط القوة و الضعف بالكلية:

 أوال: نقاط القوة:

 . التعليمية للبرامج وامحة واهداف ورسالة رؤية وجود ، كذلك للكلية وامحة واهداف ورسالة رؤية وجود .5

 الذي ألامر الكلية استراتيجية بناء في والاكاديمية الادارية الوحدات جميع من مشاركة هنا  .0

 . نجاحها وبالتالي بها والالتزام تطبيقها على الجميع حرص يضمن

لتحسين وضعها املالي ، وتحتاج  الاستراتيجية ألاهداف بلوغ من تمكنها التي بالكلية كافية موارد بشرية  توجد .3

 بإيجاد مصادر دخل بديلة.

 ، املؤشر بهذا الخاصة املعايير في الجودة مركز ضّمنها التي الاهداف خصائص اطار في اهدافها الكلية صاغت .2

 . والتنوع بالتكامل تتصف الكلية اهداف فإن وبالتالي

 . الاختصاصات في التداخل من وخالي بالوضوح يتصف للكلية التنظيمي الهيكل .1

 . الكلية واهداف ورسالة رؤية مع متوافق التنظيمي الهيكل .1

 القرارات التخاذ الية وجود .7

 ومتابعته فهمه على عالوة ألاخرين مع والتواصل والانفتاح بالشفافية يتصف للكلية ديموقراطي قيادي نمط وجود  .1

 . للعمل

 تعليمية مؤسسة في ملوظفين منهم ألسرة أقرب هم بالكلية فالعاملين , الكلية داخل محفزة وبيئة عمل عالقات وجود .0
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 للموظفين و الاداريين عن الرض ى الوظيفي وعن أداء القيادات الادارية العليا بالكلية. أراء الستطالع آلية يوجد .59

 . مختلفة تعليمية مدارس يمتلون  ، والاساتذة من كافي عدد وجود .55

 . والقارين املتعاونين الاساتذة اختيار في عليها متفق معايير يوجد .50

 .بالكلية التدريس هيئة أعضاء ألداء مميزة تقييم آليات وجود .53

 بدون  املحكمة الكلية مجلة في أبحاثهم نشر خالل من العلمي البحث على ألاساتذة لتشجيع آليات وجود  .52

 .والتأليف العلمي البحث لدعم مالية مبالغ تخصيص إلى باإلضافة، مخفضة رسومب

 . .والاساتذة الطلبة بين للتواصل الكلية توفرها متنوعة اليات توجد .51

ة وموصفة بحسب نموذج الصادر من املركز الوطني لضمان الجودة و ووامح ةمتكامل ةتعليمي مجبرا يوجد .51

 . الاعتماد

، ويوجد مقارنات مرجعية لها و  املناظرة الكليات في التعليمية بالبرامج مقارنة ةومنافسة متميز  ةالتعليمي مجالبرا .57

 . معايير اكاديمية لخريجيها

ا واستخدام معامل مجهزة بكلية العلوم بتطبيقه التزام ويوجد ةوامح ةالتعليمي مجالبرا من العملي الجزء .51

 . بجامعة طرابلس

 جودة صوصبخ و الخريجين و ارباب العمل واعضاء هيئة التدريس  الطالب أراء الستطالع متنوعة آليات يوجد .50

 . العملية التعليمية

 . للتطوير وقابل والتسجيل القبول  في كفؤ كادر وجود .09

 . للتطوير وقابل والامتحانات الدراسة في كفؤ كادر وجود .05

 والرسوب النجاح عمليات في واملصداقية والشفافية مواعيدها واحترام الامتحانات اجراء في جيد نظام وجود .00

دارسة وامتحانات و منظومة التسجيل و القبول مع ضمان حماية املعلومات     ، بوجد منظومة  الاسئلة وسرية

 و البيانات املوجودة بها.

، ووضع آلية الستطالع آرائهم حول  معهم للتواصل اليات من عددا وضعت كما للخريجين وحدة الكليةب يوجد .03

 جودة العملية التعليمية.

 خصب في اجراء البحوث العلمية من ناحية  العدد و النوعية.تخصص الكلية في مجال التدريس يعتبر مجال   .02

 . العلمي البحث مجال اقتحام تساعدهم تربوية وتخصصية في مجاالت علمية  كوادر توجد .01

 .العلمي للبحث الكلية ادارة لدى وحماس وتوجه رؤية توجد .01

 .ابحاثهم لنشر خارجها و بالكلية الاساتذة لتشجيع محكمة مجلة الكلية لدى  .07

 ، وتوثيق ألبحاث الاساتذة ومشاريع التخرج.الكلية وأهداف رسالة مع تنسجم العلمي للبحث خطة توجد .01

يوجد دليل اجراء مشاريع التخرج، ودليل البحث العلمي بالجامعة، و ميثاق اخالقي لحماية امللكية الفكرية         .00

 و الحد من السرقات العلمية.

 طريق عن التدريس مجال في الكلية تخصص خالل من املجتمع بخدمة الاهتمام على الكلية تحرص .39

 بالكلية، املتمثلة في الدورات التدريبية املحيط املحلي للمجتمع الكلية  تقدمها التي التربوية  الخدمات

 و املحاضرات وورش العمل.
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 ومما وتطبيقها املفاهيم هذه بأهمية وقناعة وعي تشكل كما،  الكلية منتسبي بين الجودة ملفاهيم انتشار حدث .35

 . الدراسة هذه اعداد في الجميع مشاركة ذلك يؤكد

  اختصاصاته وتحديد الجودة مكتب تأسيس من ابتداء للجودة متكامل نظام بناء تم .30
 
 ورسالة رؤية بتحديد مرورا

 . وفاعليتها املمارسات تجويد في تساعد التي والضوابط الاليات من عدد وضع إلى اضافة املكتب لهذا واهداف

 .الكلية منتسبي شرائح كل تخص الاداء مقاييس من عدد تصميم تم .33

 

   النهائية والتوصيات اخلالصة

 استندت حيث ،عمل الدراسة الذاتية لفريق ميدانية زيارة ؟؟؟؟ لكلية املؤسس ي العتمادل الدراسة الذاتية عملية تضمنت

 عملية شفافية يضمن بما ملموسة، مادية وأدلة دقيقة، موضوعية تعاريف إلى العمل فريق إليها توصل التي ألاحكام

 حول  مماثلة أحكام وإصدار وتحليل املعايير، حول  ألاحكام إصدار يضمن وبما ومصداقيتها، واستقالليتها التقييم

 . املعايير جميع حول  النهائية ل حكام التوصل قبل عليها والتدقيق فحصها تعين والتي معيار، لكل الفرعية الجوانب

 املقابالت ومن امليدانية، الزيارة من املستخرجة امللموسة املادية وألادلة املساندة واملستندات الشواهد على وبناء  

 تم التي التسعة للمعايير املحددة النقاط إجمالي من (% 71.19) نسبة بلغ والذي الكمي التقييم ونتيجة واللقاءات،

%( في 11) نسبة على الحصول  املؤسسة على يجب الذيو  الاعتماد املؤسس ي، لىالكلية ع لتقدم وتقييمها عليها، التدقيق

 . املعايير ملجمل النقاط إجماليمن  %(79أي معيار، ونسبة )

من خالل نقاط الضعف التي تضمنتها ه ه الدراسة يمكن تلخيص ما تحتاجه الكلية من تحسينات 

 ما يلي:في كل معيار من املعايير التسعة: 

يوجد بالكلية مجموعة من الاجراءات و اليات املنفذة ومطبقة بشكل جيد، ولكن ينقصها التوثيق والنشر و  (5

املتابعة و املراجعة و التقييم ، لذلك فالكلية بحاجة إلى عمل جاد ومنظم ومخطط له لعملية واسعة من 

التعليمية الاقسام العلمية، و الدراسة و صياغة وكتابة وتوثيق كل اليات و الاجراءات املتبعة في ) البر امج 

الامتحانات، و مسجل الكلية، وشؤون اعضاء هيئة التدريس ، و خدمات الدعم التعليمية.. الخ(. وكذلك ايجاد 

آليات واساليب وطرق للمراجعة والتقييم لغرض التطوير  و الاستفادة من نتائج التقييم في وضع خطط 

 للتحسين املستمر.

و الشامل للبنية التحتية للكلية يحتاج من قيادات الكلية ضرورة تنفيذ الخطة الاستراتيجية  الضعف العام (0

وخاصة الهدف الاستراتيجي )تنمية وتطوير البنية التحتية للكلية( و الاهداف الفرعية له، وكذلك البدء الفوري 

بة، شبكة الكهرباء، القاعات التدريسية في اعداد وتنفيذ خطة صيانة مرافق الكلية بما فيها) دورات املياه، املكت

 ، املعامل و املختبرات. استحداث مكاتب ألعضاء هيئة التدريس.... الخ(
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تحتاج الكلية لوضع خطة شاملة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ في مجال تطوير البحث العلمي في الكلية وكل ما يتعلق  (3

تمعية بين الكلية واملجتمع املحلي، وربط الابحاث بالنشاط البحثي وخدمة املجتمع والبيئة و الشراكة املج

 العلمية بأولويات احتياجات املجتمع و قضاياه.

و               تحتاج الكلية لالهتمام بالنشاط الطالبي بما فيها) الرياض ي ، و الترفيهي، و الفكري، و الادبي ،      (2

 الابداعي والثقافي ..( وخلق روح التنافسية عن طريق املنح و الحوافز املادية و املعنوية ملنتسبيها.

) دليل الكلية ، دليل الطالب، دليل املوظف، دليل عضو هيئة التدريس، دليل   بادله الكلية وتحدينها الاهتمام  (1

 دليل املكتبة،...(. الاجراءات، دليل الارشاد الاكاديمي، امليثاق الاخالقي،

الاهتمام باللوائح و القوانين و السعي العتمادها من رئاسة الجامعة ) الئحة الدراسة و الامتحانات، الئحة  (1

 اعضاء هيئة التدريس، الئحة العاملين، قانون العقاب و الثواب،.... (

وذج الصادر من املركز الوطني من توصيف املقررات و البرامج حسب النم إنجازهالاهتمام باستكمال ما لم يتم  (7

 البرنامج التعليمي.عن لضمان الجودة  و الاعتماد. وكذلك نموذج تقرير  عن املقررات الدراسية و 

 التركيز على تنمية وتطوير طرق واساليب التدريس و طرق واساليب تقييم الطلبة في تحصيلهم. (1

ة توفير اجهز التعليمية ) املكتبة ، قاعة الانترنت ، دعم تجهيزات الكلية و تطوير مرافقها وتطوير خدمات الدعم  (0

مكاتب اعضاء هيئة توفير ، )قاعة انترنت واجهزة حاسوب تابعة للمكتبة( الحاسوب بالنسبة لعدد الطالب

، القاعات بما يتناسب مع عدد اعضاء هيئة التدريس لتحقيق النسب املعيارية في هذا الخصوص التدريس

 ، السبورة الذكية في كل قاعة تدريسية (. Data Showالتدريسية بما فيها ) 

تطوير وتنمية كفاءة الكلية في التنظيم الاداري وادخال التكنولوجيا و املنظومات في العمل الاداري، والسعي  (59

الورش و املحاضرات  بإقامةللتطوير املنهي للموظف و الاداري  و عضو هيئة التدريس و الكوادر املساندة 

 تدريبية  وعقد املؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية في داخل الكلية وخارجها.والدورات ال

 عليه ،،، يوص ي فريق العمل بتقدم املؤسسة لطلب الاعتماد الــمؤسس ي من املركز الوطني لضمان جودة واعتماد

 املؤسسات التعليمية والتدريبية.

 أ.فوزية أحمد الحصان

 عمل الدراسة ال اتيةرئيس فريق 

 أ.فوزية أحمد الحصان

 رئيس قسم الجودة وتقييم ألاداء بالكلية

 عمر محمد عامرد. 

 عميد الكلية

 محمد القريود. 

 مدير مكتب الجودة وتقييم ألاداء بالجامعة
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 خطة التحسني املستمر على ضوء نتائج الدراسة الذاتية 
 فترة التنفيذ المسؤول عن التنفيذ أساليب التنفيذ األنشطة المطلوبة للتنفيذ اإلجرائيةاألهداف 

وضع البدائل  -1

االستراتيجية المخصصة 

للتعامل مع التغير في 

البيئة الداخلية 

 والخارجية للكلية .

تحديد المتغيرات المتوقع حدوثها خالل الفترة التي تغطيها 

 تبنتها الكلية .االستراتيجية التي طة الخ
تتبع ورصد الظروف المحيطة بالكلية وكذا الظروف 

 الداخلية لها تم بناء قاعدة معلوماتية بتلك النتائج

مارس  –يناير  عميد الكلية

2221 

 

التنبؤ بحجم وخطورة تلك األحداث المتوقع وقوعها 

والصور المختلفة التي يمكن بها أن تؤثر على مستوى 

 أداء الكلية .

استخدام القاعدة المعلوماتية التي تم بناؤها كأساس 

لوضع مجموعة من المؤشرات ذات األهمية بالنسبة 

للكلية , واستخدام تلك المؤشرات في التنبؤ بالتغيرات 

المرشح وقوعها خالل فترة االستراتيجية. ثم وضع 

 تصورا مكتوب لكيفية التعامل معها مستقبال .

مارس  –يناير  عميد الكلية

2221 

 رفع كفاءة ادارة -2

الكلية في التخطيط 

 االستراتيجي .

وضع برامج تدريبية تركز على مفاهيم التخطيط 

االستراتيجي , وكيفية بناء االستراتيجية وكيفية 

 متابعتها وتقييمها 

عقد ورشة عمل في الكلية تخص التخطيط 

االستراتيجي تحضرها اإلدارة العليا للكلية أو حضور 

 الخارج والمشاركة فيها .ورش عمل في 

فبراير  –يناير  مكتب الجودة بالكلية 

2221 

االهتمام بتدريب موظفي  -3

 الكلية من االداريين

 واألكاديميين

 وفقا الحتياجاتهم التدريبية.

تحديد االحتياجات التدريبية لكل من االداريين 

 واالكاديميين

تشكيل فريق لهذا الغرض والرجوع للتقارير المختلفة 

الخاصة بأداء الموظفين والرجوع للوصف 

 والتوصيف الوظيفي لالسترشاد  بها في الخصوص 

مكتب االستشارات و 

 البحوث و التدريب

فبراير  –يناير 

2221 

وضع خطة مفصلة ومتكاملة لتدريب الموظفين من 

 بالزمن والتكلفة .االداريين واالكاديميين مقرونة 

من خالل الحوار وتحديد األوليات ومراعاة التكلفة 

 والفاعلية واسلوب التدريب ومكانه .

مكتب االستشارات و 

 البحوث و التدريب

فبراير  –يناير 

2221 

 العمل على ايجاد  -4

 بين الكتروني تواصل

 وطلبتهم االساتذة

 

مقترح خطة لكيفة التواصل االلكتروني بين وضع 

  الطلبة واساتذتهم

الوسائل الممكنة و المتاحة التي تساعد على تحديد كل 

 التواصل بين المعلم    والطلبة

العميد واالقسام العلمية و 

مكتب اعضاء هيئة 

 التدريس  

 2221–يناير 

و  قسم الشؤون االدارية مناقشة واالتفاق على المقترح  مناقشة هذا المقترح مع الطالب  و االساتذة

 المالية واالقسام العلمية 

. 

 2221–يناير 

العمل على توفير كل ما يحتاجه التواصل االلكتروني  تنفيذ المقترح واعتماده

 بين الطلبة و االساتذة وتنفيذ خطة العمل المتفق عليها 

العميد االقسام العلمية 

مكتب اعضاء هيئة 

 التدريس

 2221-ابريل 

اشراك الطلية في  -7

المختلفة المجالس 

 ذات االختصاص.

تحديد المجالس المختلفة التي ينبغي اقحام الطلبة فيها 

. 

استقصاء اراء الطلبة ومحاورتهم في موضوع 

مشاركتهم في انشطة وممارسات الجامعة وترسيخ 

 هذه الثقافة باعتبار أن الطلبة هم أكثر المستفيدين . 

وحدة النشاط الطالبي 

بالتنسيق مع مسجل 

 الكلية

 -يناير

2221 
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تحديد المعايير التي على اساسها يتم تحديد 

 المشاركين من الطلبة في المجالس المذكورة .

التحري عن واالتفاق على أهم المعايير التي سيتم 

االعتماد عليها في اختيار الطلبة الذين سيشاركون في 

 مجالس الكلية ووضع قائمة بها

وحدة النشاط الطالبي 

ل بالتنسيق مع مسج

 الكلية

 

 -يناير

2221 

تحديد المواضيع التي يحق للطالب التدخل فيها والتي  

ال يحق له التدخل فيها ومستوى التدخل في الحالة 

 األولى 

وضع حدود للصالحيات تخص المواضيع ومستوى 

التدخل للطالب على أن يكون ذلك بشكل واضع ومقنع 

 لهم .

وحدة النشاط الطالبي 

بالتنسيق مع مسجل 

 الكلية .

وضع االليات التي يتم بها االستفادة من مقترحات 

 الطلبة وآرائهم في االنشطة المختلفة للكلية ..

وضع اراء ومقترحات الطلبة في شكل برامج عمل 

 تدخل ضمن الخطط التي تضعها وتنفذها الكلية .

وحدة النشاط الطالبي 

بالتنسيق مع مسجل 

 الكلية

ا مهذا التواصل وضبطه ب وضع األليات التي تحقق

 يحقق الغايات المرجوة منه 

التعرف على تجارب الكليات المناظرة في الخصوص , 

والجلوس مع أهل الخبرة من المختصين في نظم 

تكنولوجيا المعلومات لوضع اساليب التواصل وألياته 

 التي تم االتفاق عليها موضع التنفيذ

رؤساء االقسام العلمية 

لفنية ووحدة الخدمات ا

 والمعلوماتية

التعريف بهذه األليات ونشرها والتشجيع على 

 استخدامها عن طريق التواصل بين الطالب واالستاذ.

استكمال نشر نتائج هذا العمل عبر الوسائط 

االلكترونية المتاحة في الكلية وأدبيتها للتعريف بها 

 وبيان مزاياها حتى تأخذ طريقها للتنفيذ .

فنية وحدة الخدمات ال

 والمعلوماتية

ايجاد خطة متكاملة  -6

ومعتمدة لتطوير 

 المكتبة

)استحداث المكتبة 

 االلكترونية(

وااللكترونية التي تحتاجها  المالية تقدير االحتياجات 

 االلكترونية . المكتبة

استخدام اعداد الطلبة المتوقع انضمامهم للكلية خالل 

اعداد االساتذة اللذين  لكوكذ م2221-2222سنة 

سيتم االحتياج اليهم خالل نفس السنة كأساس في 

 االلكترونية  تقدير احتياجات الكلية من الكتب

 .  والدوريات

وحدة المكتبة بالتنسيق 

مع رؤساء األقسام 

 العلمية بالكلية . 

 

 -يناير

 -يوليو

2221 

تحديد تكلفة االحتياجات من تلك الكتب والدوريات 

منية التي سيتم فيها زوالفترات الااللكترونية 

 .لمكتبةاستحداث ا

واشتراكات االلكترونية طلب عروض بأسعار الكتب 

الدوريات وحساب الميزانية العامة الخاصة بهذه 

 والموقع االلكتروني االحتياجات متضمنة اسعار الكتب 

 لمكتبةاستحداث ااألزمنة التي سيتم فيها 

وحدة المكتبة بالتنسيق 

العميد والشؤون مع 

 االدارية و المالية 

موقع المكتبة االلكترونية ودليل االعالن للطلبة عن 

 ووضعها على موقع الكلية . استخدامها 

المكتبة تكليف المسؤول عن موقع الكلية باإلعالن عن 

 االلكترونية 

 مسؤول موقع الكلية

 توفير الخدمات -5

 للطالبالال منهجية 

 )االنشطة الرياضية(

تحديد نوع الخدمات الالمنهجية المطلوب توفيرها 

 للطالب .

النظر في امكانيات الكلية المادية والواقعية او الفعلية 

والتي تحدد نوع الخدمات الالمنهجية التي يمكن 

 للكلية ان تقدمها لطالبها

يزنيو  –يناير  وحدة النشاط الطالبي 

2221 

حلول ولو جزئية لهذه االحتياجات وذلك البحث عن 

 في المرحلة الحالية .

مساحة مغلقة لممارسة انواع  صيصقد تبدأ الكلية بتخ

معينة من الرياضات مثل الشطرنج وتنس الطاولة وما 

 وحدة النشاط الطالبي 
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في حكمها أو ايجاد نوع من االتفاق لممارسة طالب 

الكلية الرياضة في احد النوادي الرياضية او تنظيم 

 جهات اخرى . مباريات مع

البحث عن حلول جذرية لهذه االحتياجات من خالل 

 التوسع الرأسي أو األفقي للكلية .

النظر في امكانية انشاء هذه المرافق ووضعها ضمن 

 الخطة االستراتيجية القادمة للكلية .

 نيويو – يناير عميد الكلية 

2221 

تنويع مصادر الدخل  -8

وعدم االقتصار على 

 الجامعة 

حصر الفرص االستثمارية المختلفة التي يمكن أن 

 الكلية .تقوم بها 

دراسة السوق الذي تعمل فيه الكلية وتحليله وتحديد 

 الثغرات التسويقية التي يمكن استغاللها .

شؤون االدارية و ال

 المالية 

 يوليو -يناير

2221 

االتفاق على معايير معينة تستخدم كأساس للمفاضلة  الفرص واالختيار من بينهاتقييم تلك 

بين الخيارات االستثمارية المتاحة مثل العائد المادي 

وعامل المنافسة وخدمة المجتمع وخدمة البحث 

العلمي وغيرها , ثم استخدام المعايير التي يتم االتفاق 

 متاحة .عليها في االختيار من بين االستثمارات ال

شؤون االدارية و ال

 المالية و عميد الكلية 

تحديد األولويات والبدء بالبرامج التي تستطيع الكلية  البدء بتنفيذ الخيارات االستثمارية التي تم اختيارها .

بإمكانياتها الحالية ابتدائها ووضع خطة تستوعب 

 الخيارات المتفق عليها .

شؤون االدارية و ال

 المالية و عميد الكلية 

ضمان الحرية  -9

 األكاديمية

المناقشة الموسعة والتشريح لهذا المفهوم حتى  االتفاق على مضمون مفهوم الحرية االكاديمية

الرسو على مفهوم واحد مقبول من جميع منتسبي 

 الكلية له .

 2221يناير  مجلس الكلية 

التي تضمنها الكلية تحديد الحريات األكاديمية 

 لمنسبيها

مع  خالقيالميثاق اتضمين الحرية االكاديمية لل

 االلتزام بها.

 مجلس الكلية 

واحترام حدود الحريات االكاديمية  هامتابعة وااللتزام ب

. 

 مجلس الكلية  تطبيق الميثاق األخالقي بشكل عملي .

 وحدة البحث العلمي -12

دعم انشطة البحث 

العلمي وخدمة 

 المجتمع 

 

توفير متطلبات الجودة لمعياري البحث العلمي وخدمة 

 المجتمع و البيئة 

 

تقييم آليات عمل  مكتب االستشارات و  (1

 التدريب و البحوث

وضع خطة للبحث العلمي و الخدمة  (2

 المجتمعية بالكلية 

مكتب االستشارات و 

 التدريب و البحوث

 ينايرـ فبراير

 م2221

اعداد ادلة الكلية  -11

وتحديثها) دليل الكلية, 

دليل الموظف, دليل 

المكتبة, دليل 

االجراءات, دليل 

مراجعة االدلة الموجودة وتحديثها ووضع الغير 

 موجود منها.

العميد + قسم ضمان  تشكيل لجنة االدلة من الكلية بقرار من العميد 

الجودة وتقييم األداء 

 بالكلية

 ينايرـ يوليو

 م2221
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 عضو هيئة التدريس(

مراجعة واعداد  -12

اآلليات و اللوائح و 

 األنظمة 

 مراجعة وتوثيق:

 لالئحة الدراسة واالمتحانات (1

 الميثاق االخالقي (2

 نظام الثواب و العقاب (3

 نظام االشراف االكاديمي (4

 الئحة العاملين  (7

العميد + قسم ضمان  تشكيل لجنة بقرار من العميد 

 الجودة وتقييم االداء

 ينايرـ يوليو

 م2221

مراجعة واستحداث  -13

آليات التقييم للعملية 

 التعليمية بالكلية

 مراجعة آليات التقييم المنفذة:

أليات تقييم ) الموظفين واعضاء هيئة  (1

 التدريس(

 أليات تقييم جودة الخريجين (2

 آليات تقييم البرامج التعليمية (3

آليات تقييم المرافق و خدمات الدعم  (4

 التعليمية

 ضمان قسم+  العميد لجنة بقرار من العميد تشكيل

 االداء وتقييم الجودة

 ينايرـ مارس

 م2221

يل اجراءات تفع -14

التوثيق وجمع 

البيانات و االحصائيات 

وتطوير اسلوب 

وطرق تدفق 

المعلومات و التقارير 

بين ادارات واقسام 

الكلية, التي تساعدها 

على اتخاذ قرارات 

 مدروسة

 للقيام بالكلية المعلومات و التوثيق مكتب دعم مراجعة هذه االجراءات وتقييمها 

العملية بهذه  

مكتب التوثيق و 

المعلومات + قسم ضمان 

 الجودة

 ينايرـ مارس

 م2221

تطوير واستحداث  -17

ت استطالع آراء آليا

منتسبي الكلية 

حاب المصلحة واص

وارباب العمل حول 

جودة العملية التعليمية  

 بالكلية 

تنفيذ االستبيانات و تحليلها و توثيق نتائجها و تحديد   مراجعة هذه اآلليات وتقييمها

 آليات االستفادة من نتائجها في التحسين المستمر

قسم الجودة وتقييم اآلداء 

 بالكلية 

 ينايرـ مارس

 م2221

تطوير وصيانة مرافق  -16

الكلية وخدمات الدعم 

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية فيما يخص الهدف 

 االستراتيجي الخاص بالبنية التحتية للكلية 

الفترة الزمنية  قسم الجودة وتقييم االداء لجنة متابعة وتنفيذ الخطة االستراتيجية 

المذكورة في 
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 املالحق

 

 البيان ت

 قرار تشكيل فريق الدراسة الذاتية  5

 قرار اعتماد الدراسة الذاتية  0

 خطة التحسين املستمر 3

 نماذج التدقيق الداخلي 2

 

 

الخطة  التعليمية.

 االستراتيجية 

االلتزام بتوصيف  -15

المقررات و البرامج 

 بالكلية 

مراجعة واستكمال توصيف المقررات      و البرامج 

بالكلية باستخدام النموذج المعد من قبل المركز 

 الوطني لضمان الجودة

تشكيل لجان علمية بكل االقسام للمتابعة هذه 

 المهمة

االقسام العلمية + قسم 

 الجودة 

مارس -يناير

2221 

االلتزام بتعبئة تقرير  -18

المقررات الدراسية      

 و البرامج بالكلية 

تعبئة تقرير المقررات الدراسية و البرامج باستخدام 

 النموذج الصادر من المركز الوطني لضمان الجودة 

تشكيل لجان علمية بكل االقسام للمتابعة هذه 

 المهمة

االقسام العلمية+ قسم 

 الجودة

مارس -يناير

2221 

المقارنة المرجعية   -19

 لكل برامج الكلية 

اجراء المقارنة المرجعية لكل برامج الكلية مع 

 المؤسسات المناظرة اقليميا ودوليا

يام بهذه تشكيل لجان علمية بكل االقسام للق

 المهمة 

االقسام العلمية+ قسم 

 الجودة

مارس -يناير

2221 
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