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إعـــداد التقريــرفريـــق 

الصفـــةاإلســــــــم

مدير مكتب الجودة وتقييم األداءالقريومحمد عبد السالم . د

.االعتمادرئيس قسم ضمان الجودة ومتابعة الزرزاحبشير شعبان . د

رئيس قسم تصديق املؤهالت العلميةخالد محمد التميمي. د
رئيس قسم التطوير والتحسين املستمرأسامة مسعود القديري . أ
موظفة بمكتب الجودة وتقييم األداءطيشور حنان علي . م

موظفة بمكتب الجودة وتقييم األداءسناء احمد طيبة. م
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العمل بمكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة طرابلسفريق 

الصفة  االسمت  

ر يس الفريق د. محمد عبد السالم القريو  1

ع و د. بشير شعبان الزرزاح  2

ع و د. خالد محمد التميمي  3

ع و أسامة مسعود القديري  4

ع و م.حنان علي طيشور  5

 ع وأسماء عبدالباس  الصابري  6

 ع و منة الهادي املرادي  7

 ع وعبدالجليل محمد محمود  8

 ع وسناء أحمد طيبة  9

 ع وليلى حميد سموعة  10

 ع وفاطمة فت ي العوزي  11

 ع وعزيزة سليمان احتا   12

 ع و الة فوزي  شنو   13

 ع وأسماء محمد بشارة  14

 ع وأسماء محمد الكمو  ي  15

 ع وأكرم عيس   أبوكرارة  16

 ع وسهيلة خالد الثاب   17

 ع ووصا  عبد الحميد العر    18

 ع وكريمة جما  العدو ي  19

 ع و إبرا يم سعيد السريتي 20
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التي يهمهم التقريرالفئات 

.الجامعةر يس1.

.العلميةللشؤونالجامعةوكيل2.

.الطبيةللعلومالجامعةوكيل3.

. سانيةاإلللعلومالجامعةوكيل4.

.والبيئةاملجتمعلخدمةالجامعةوكيل5.

.العامالكاتب6.

.(الكليات)األكاديميةالوحدات7.

.(املكاتباإلدارات،املراكز،)اإلداريةالوحدات8.

.والتدريبيةالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةل مانالوطنياملركز9.

.املهنيةواملعايير الجودةل مانالوطنياملركز10.
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مدير مكتب الجودة وتقييم األداءكلمة 

 بالشكر كلمتنانفتتح
 
.طرابلسجامعةمنتسبيوكافةالجامعةلر يسوفرهأوالتقديرهأجل

..بعدأما

 ذايهمهمالتيالفئاتكلأيديبينن عهم،2020لسنةكتباملوأعما بأ شطةالخاصالسنوي التقرير فهذا
 ة،العلميللشؤونالجامعةووكيلالنطاحصبري نبيلالدكتور األستاذالجامعةر يسمنابتداءالتقرير 

 
بعمداءومرورا

ملؤسساتاواعتمادجودةل مانالوطنيباملركز وانتهاء  بالكلياتاألداءوتقييمالجودةأقسامورؤساءالكليات

.م2020سنة خالاملكتبنفذ االتيواألعما األ شطةعلىاالطالعفيلهموسيلةليكون والتدريبية،التعليمية

املتعلقةالعلميةئواملباداألسسعلىوالتركيز الصور،علىواالعتمادالعبارة،فياإليجاز فيهتوخيناقدبأنهو علمكم

معمليتناغأخرى جهةومن,جهةمنبالجامعةاألداءوتقييمالجودةمكتبعملطبيعةليناسبالتقارير بإعداد

اقة التقرير ذا اشتملوقد.املحلياملستوى علىخصوصيتهالهاعلميةقلعةتعدالتيطرابلسجامعةوأصالةعر

:اآلتيةاألبعادعلى

الخاصبعدالالتحتية،بالبنيةالخاصالبعدالتقني،البعدالفنية،باآلراءالخاصالبعداالستراتيجي،البعد

باالعتمادخاصالالبعد.للجودةالتنظيميةالثقافةلتأصيلاستراتيجيكداعمباملكتبالخاصالبعدبالتصديق،

.ايجابيةوقفةمت منةبخاتمةالتقرير  ذاواختتماملؤسس ي،
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د وعلي اله الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم علي اشرف االنبياء واملرسلين سيدنا محم

.وصحبه الطيبين الطا رين 

القريوعبدالسالممحمدالدكتور 



الق ية–الجودة 

فيالجودةأنعلىقنتفأنبنايفترضلذلكالصناعة،حقلفيعنهاتختلفالتعليمحقلفيالجودةبأنالتقرير  ذافي نااالنتباهنلف 

ر يس ينصر علكلشاملةمتكاملةمتحركةديناميكيةحالةإال تكون أنيمكنال الجودة ذهوأنالخريج،جودةشديدباختصار هيالتعليم

يتمخاللهمنحيوي عنصر عدتالذيالعلميةالتقاريرالتعليميةللمنظومةالفرعيةالعناصر ومنالتعليمية،املنظومةعناصر منوفرعي

 وبالتا ياأل شطة،علىالوقوف
 
ناطاملهامإحدىمنانطالقا

ُ
الدوريةلتقارير اإعداد و طرابلسبجامعةاألداءوتقييمالجودةمكتببهاامل

.والسنوية

 كانالذيم2020لسنةاملكتبوأعما بأ شطةالخاصالسنوي التقرير  ذابإعدادباملكتبالجودةفريققاملذلك
 
باالستحقاقاتحافال

 طرابلسجامعةاعتماداالستحقاقات ذهمقدمةوفياملتحققةاملنشودة
 
ملؤسساتاواعتمادجودةل مانالوطنياملركز قبلمنمحليا

م،1957معاالجامعةتأسس منذالزمنمنعقودس منأكثر مدار علىيتحققلمحيثنوعياستحقاقيعدالذيوالتدريبيةالتعليمية

عامسطرابلبجامعةاألداءوتقييمالجودةمكتبتأسيسمنذالزمنمنعقدمنأكثر مدار علىيتحققلمأخرى ناحيةومنناحيةمن ذا

مناملؤسس ياالعتمادبطلبأخرى كلياتتسعتقدما ىاضافةالبشري،والطبالصيدلة:كليتياعتمادتمبلفحسب ذاوليسم،2007

السابقةحقاقاتواالستاألعما عنأ ميهتقلال التياملكتببهاقامالتياألخرى واأل شطةاألعما عننا يكللجودة،الوطنياملركز قبل

.موجزبشكلالتقرير  ذافيتدوينهايموالتيوغير ااالستراتيجي،والبعدالتقني،بالبعديتعلقمامنهاوالتي

مقدمة
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التنفيذيامللخص 

2

3

1

6

5

4

7

07
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واألعما األ شطةضعر فيهيتمتنفيذيملخصت مينهاضرورةعليالتأكيدالعلميةالتقارير بإعداداملهتمينبيناملستقرةاألمور من

 
 
وفقااأل شطةعرضسيتمالكثير وغيرهولذلك.األكاديميةو أاإلداريةالوحدةطبيعةمعيتناسبوبماالتقرير احتوا االتيلألبعادوفقا

:كالتا ياإلجراءاتمنالعديدتت منآللية

األو  الخاص بالتوجه اإلجراء 

االستراتيجي

02

ء باآلراالثا   الخاص اإلجراء

الفنية

03

قع الثالث الخاص باملو اإلجراء

صل االلكترو   وصفحات التوا

الجودةاالجتماعي ملكتب 

04
ة الرابع الخاص بالبنياإلجراء

للمكتبالتحتية 

05
الخامس الخاص اإلجراء

بالتصديق على املستندات 

.  املمنوحة من جامعة طرابلس

06
الخاص باملكتب السادس اإلجراء

افة كداعم استراتيجي لتأصيل الثق

التنظيمية للجودة
املؤسس يباالعتمادالخاص:السابعاإلجراء
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للمكتبالقانونية الخلفية 

 للجامعةالشعبيةاللجنةأمين)الجامعةر يسقرار1.
 
الجودةمكتبتأسيسبشأنم2007لسنة(744)رقم(سابقا

.طرابلسبجامعةاألداءوتقييم

بجامعةداءاأل وتقييمالجودةمكتبمدير بمهامالقريو عبدالسالممحمد.دتكليفبشأنطرابلسجامعةر يسقرار 2.

.طرابلس

بح ور طرابلسبجامعةاألداءوتقييمالجودةمكتبملدير اإلذنبشأنم2018لسنة(8)رقمالجامعةمجلسقرار 3.

.القرارصنعفيواملشاركةالجامعةمجلساجتماعات

نماملمنوحةالدرجاتوكشوفالعلميةاملؤ التعلىالتصديقمهامبشانم2018لسنة(9)رقمالجامعةمجلسقرار 4.

.طرابلسجامعة

.بالجامعةاألداءوتقييمالجودةيخصفيمام2020لسنةالجامعةمجلساجتماعاتمحاضر 5.

 العملتسيير يتمخاللهمنحيثالعملتنظيمفيوفعا حيوي عنصر القانو  اإلطار يعد
 
واللوا حاتللتشريعوفقا

األ دافحقيقتشأنهامنالتيواملهامالواجباتوتحقيقالعاملينحقوق علىاملحافظةيتمخاللهومنالنافدة،القانونية

واللوا حتالقرارامنللمكتبالقانونيةالخلفيةبلورةيمكنوعليهأكاديمية،أو كان إداريةوحدةبأياملنوطةواملهام

:االتيةوالتعليماتواألدلة
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راكز،امل)اإلداريةو (الكليات)األكاديميةالوحداتبكافة"الجودةمنسق"تسميةبشأنالجامعةر يسمنتعميم6.

.م2018لسنةبالجامعة(املكاتباإلدارات،

املركز مناملؤسس ياالعتمادلطلبطرابلسجامعةكلياتتقدمب رورةالخاصةالجامعةر يسالسيدتعليمات7.

.م2020لسنةالتدريبيةالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةل مانالوطني

منكليةعشر إحدىاعتمادطلببشأنم2020لسنةطرابلسبجامعةاألداءوتقييمالجودةمكتبمدير مراسالت8.

.والتدريبيةالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةضمانمركز عامملدير طرابلسجامعةكليات

اعتمادبشأنم2020لسنة(100)رقموالتدريبيةالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةل مانالوطنياملركز مدير قرار 9.

.طرابلسبجامعةالصيدلةكلية

اعتمادبشأنم2020لسنة(101)رقموالتدريبيةالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةل مانالوطنياملركز مدير قرار 10.

.طرابلسجامعة

اعتمادبشأنم2020لسنة(123)رقموالتدريبيةالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةل مانالوطنياملركز مدير قرار 11.

.طرابلسبجامعةالبشري الطبكلية

للمكتبالقانونية تابع                       الخلفية 
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دةالجو ضمانأقسامرؤساءتكليفيخصفيماطرابلسبجامعةاألداءوتقييمالجودةمكتبمدير مراسالت12.

.والخدماتاإلداريةالشؤوناملؤ الت،علىالتصديقاملستمر،والتحسينالتطوير األكاديمي،االعتمادومتابعة

يعاتوتوقاسماءاعتماديخصفيماالخارجيةلوزارةطرابلسبجامعةاألداءوتقييمالجودةمكتبمدير مراسالت13.

.طرابلسجامعةمناملمنوحةاملستنداتعلىبالتوقيعاملخولين

فيلسطرابجامعةتطوير مقترحيخصفيماالجامعةلر يسبالجامعةاألداءوتقييمالجودةمكتبمدير مراسالت14.

 للجامعةالشعبيةاللجنةأمين)الجامعةر يسقرار.اإلستراتيجيالتخطي ضوء
 
م2007لسنة(744)رقم(سابقا

.طرابلسبجامعةاألداءوتقييمالجودةمكتبتأسيسبشأن

داءاأل وتقييمالجودةمكتبمدير بمهامالقريو عبدالسالممحمد.دتكليفبشأنطرابلسجامعةر يسقرار 15.

.بالجامعة

بح ور طرابلسبجامعةاألداءوتقييمالجودةمكتبملدير اإلذنبشأنم2018لسنة(8)رقمالجامعةمجلسقرار 16.

.القرارصنعفيواملشاركةالجامعةمجلساجتماعات

11
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البعد الخاص بالتوجه االستراتيجي للمكتب 

هذا نص وهمي يمكن استبدال هذا النص 
.بالنص الخاص بك

رؤيةال

جامعةالممارسات الجودة وضمانها في في التميز 
Excellence in quality practices and their 

guarantee at the University

12

هذا نص وهمي يمكن استبدال هذا 
.النص بالنص الخاص بك

سالةالر 

الجامعة،وحداتكافةفيالجودةممارساتوتأصيل شر 

ستمر والتحسين
ُ
جودةالضماننظمتطبيقخال منلهاامل

.للجامعةاملرجوةوالطموحاتالتطلعاتلتحقيق

Dissemination and establishment of

the quality practices at all University

units, and the continuous improvement

of quality through the implementation

of effective quality assurance systems

to achieve the desired aspirations of

the University



الخاص بالتوجه االستراتيجي للمكتب تابع                  البعد 

الجو ريةقيم ال

.الجماعيالعمل

.واإلتقاناملهنية

.والنزا ةالعدالة

.والشفافيةاملساءلة

.واالبتكاراإلبداع

.بالتميزاالعتراف

13

االستراتيجيةاأل داف 

:  يسعي املكتب إ ى تحقيق األ داف التالية
.بالجامعةالجيدةواملمارساتالجودةثقافة شر 1.

.البنية التنظيمية للجودة بالجامعةتطوير 2.

.وبالجامعةاألكاديمياألداءجودةتحسين3.

.بالجامعةاإلداري األداءجودةتحسين4.

.والبيئةاملجتمعوخدمةالبحثياألداءجودةتحسين5.

.الدوليةالتصنيفاتفيوالتقدماألكاديمياالعتمادتحقيق6.



مكتب الجودة وتقييم األداء

أمين سر شؤون املكتب

لجنة متابعة نظم الجودة وتقييم األداء بالجامعة

قسم الشؤون 
اإلدارية والخدمات

قسم تصديق 
املؤ الت العلمية

املحفو اتوحدة 

وحدة املعلومات والتوثيق

الخدماتوحدة 
االعتمادوحدة متابعة 

وحدة  وثا ق مرحلة 
الدراسات الجامعية 

وحدة وثا ق مرحلة 
الدراسات العليا

الجودة ضمان قسم  
ومتابعة االعتماد

 شر ثقافةوحدة 

ISOوحدة أنظمة الجودة 

التقويم قسم  
ستمروالتحسين 

ُ
امل

التقويم ومؤشرات األداءوحدة 

إعداد التقارير والدراساتوحدة 

14للمكتبالداخليالتنظيميالتقسيم



الفنيةباآلراءالخاصالبعد

تقديمتمر الحصال املثا سبيلفعلى.الجامعةمستوى علىالفنيةاآلراءمنالعديدتقديمتم

:باآلت الخاصةالفنيةاآلراء

15

oطرابلسبجامعةالتربيةكلياتدليل.

oطرابلسالتربيةبكليةالنفسوعلمالتربيةقسمافتتاحإعادة.

oالهندسةبكليةالطبيةالهندسةقسم.

oواألعالمالفنون كليةفصل.

oاإللكترو  التعليمفيطرابلسالتربيةكليةتجربة.

بي  الخبرة



التقنيبالجانبالخاصالبعد

رو  ،اإللكتباملوقعاملتعلقةاألعما منبالعديدطرابلسبجامعةاالداءوتقييمالجودةمكتبقام

:يليمااملكتببهاقامالتياالعما  مأبينومناالجتماعي،التواصلوصفحات

oبالجامعةدةوالجو خاص،بشكلباملكتباملتعلقةوالنماذجواألدلةواملعلوماتالبياناتجميعتحميل

.عامبشكل

oدوريبشكلاملوقعتحديث.

oللمكتبرو  اإللكتاملوقعطريقعنبتنفيذ ااملكتبيقومالتيواألعما اال شطةجميععناالعالن.

o املكتبوموقعصفحةطريقعنالجودةثقافة شر.

16

املقت يات التقنية



التحتيةبالبنيةالخاصالبعد

oللمكتبالداخليالتنظيميالتقسيمدليل.

oبالجامعةاألداءوتقييمالجودةبمكتبالخاصواالجراءاتالسياساتدليل.

oطرابلسجامعةمناملمنوحةاملستنداتعلىالتصديقدليل.

oواالعتمادالجودةضماندليل.

oطرابلسجامعةلكلياتاألكاديميةالبرامجدليل.

oاالستراتيجيةالخط اعدادنموذج.

oالذاتيةالدراسةاعدادنموذج.

17

سيستأفياألساسيةالقاعدةتشكلالتيوالنماذجاألدلةمنالعديدإعدادتم

:اآلت إعدادتماملثا سبيلفعلىاملكتب

األعما  واأل شطة التطويرية



لسطرابجامعةمناملمنوحةاملستنداتعلىبالتصديقالخاصالبعد

لىعالتصديقيتمحيث,(الجديدالقديمالقسم)العلميةاملؤ التتصديققسميخصالبعد ذا

تختلفابعةمتتخطواتوفقتنفيذ ايتمالتياإلجراءاتمنالعديدتت منمعتمدةأليهوفقاملستندات

رونوعشخمسمئةو الفعشرةأر عةمنأكثرعلىاملكتبصدقحيث.تصديقهاملرادللمستندوفقا

اإلشكا توضحهاكمامتنوعة خري مستنداتأو درجاتكشفأو إفادةكانسواء.مستند(14520)

:التاليةالبيانية

18

األعما  واأل شطة املبرمجة



بلسطراجامعةمناملمنوحةاملستنداتعلىبالتصديقالخاصالبعدتابع
19

متنوعهمستندات كشوف الدرجاتاإلفاداتالكلية
414112كلية التمريض

8097514ةكلية االقتصاد والعلوم السياسي
484810جنزور كلية القانون 

113983كلية التربية البدنية
12410410كلية التربية طرابلس
50136234كلية التقنية الطبية

27314527كلية الزراعة
12151100607كلية الطب البشري 
83833كلية الطب البيطري 
57634كلية تقنية املعلومات

1611582كلية التربية قصر بن غشير
2971446كلية الصيدلة

13130كلية العلوم الشرعية
66963510كلية االداب
35435115كلية األسنان

48484كلية التربية جنزور 
3421519كلية العلوم

29429114كلية الفنون واالعالم
5165168كلية القانون 
48748420كلية اللغات

86678140كلية الهندسة
73116367842املجموع



بلسطراجامعةمناملمنوحةاملستنداتعلىبالتصديقالخاصالبعدتابع
20

اإلفادات

(7311)

كشوف الدرجات

(6367)

مستندات

(842)

كتب املعدد املستندات التي تم التصديق عليها من قبل اجما ي

2020لسنة 



بلسطراجامعةمناملمنوحةاملستنداتعلىبالتصديقالخاصالبعدتابع
21

قيةكليات العلوم التطبي

(2491)

ية ساناإلكليات العلوم ;

 (3721)

الكليات الصحية

(1538)

ل املكتب التي تم التصديق عليها من قباإلفاداتما ي جا

م  2020لسنة 



بلسطراجامعةمناملمنوحةاملستنداتعلىبالتصديقالخاصالبعدتابع
22

قيةكليات العلوم التطبي

(2081)

ية ساناإلكليات العلوم ;

 (3582)

الكليات الصحية

(1140)

املكتبكشوف الدرجات التي تم التصديق عليها من قبل اجما ي

م  2020لسنة 



ودةللجالبعد الخاص باملكتب كداعم استراتيجي لتأصيل الثقافة التنظيمية 
23

املحاضرات

العملور  

االستبانات

النماذج

الزيارات امليدانية



للجودةمية الخاص باملكتب كداعم استراتيجي لتأصيل الثقافة التنظيالبعد ..  تابع 
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األو  مر املؤت"والعامل املحليالعمللسوق ومال متهاالهندس يالتعليممخرجات"بعنوانمحاضرة1.

.القريوعبدالسالممحمد.دطرابلس،جامعة–الزنتانجامعة–الهندسيةللعلوم

طرابلس،ةجامع–واإلعالمالفنون بكلية"التطبيقو لياتمفا يم:الذاتيةالدراسة"بعنوانمحاضرة2.

.القريوعبدالسالممحمد.د

يطري البالطببكلية"األداءوتحسينالجودةضمانمفهومضمنالذاتيةالدراسة"بعنوانمحاضرة3.

.القريوعبدالسالممحمد.دطرابلس،جامعة–

رابلس،طجامعة–البشري الطببكلية"التطبيقو لياتمفا يم:الذاتيةالدراسة"بعنوانمحاضرة4.

.القريوعبدالسالممحمد.د

:منالعديدبتنفيذاملكتبقام

املؤسس يواالعتمادوضمانهابالجودةالخاصةاملحاضرات.

 املؤسس ياالعتمادومعايير وضمانهاالجودةيخصفيماالعملور.

العلميةواألدلةاالستراتيجيةوالخطةالذاتيةالدراسةيخصفيماالكلياتجميععلىاالشراف.

األداءوتقييمالجودةمكتبمليزانيةمقترحتصور وضع.

:حصر أ شطة وأعما  املكتب 

ةاألكاديميالصيرورات
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جامعة–البشري الطببكلية"بالجامعةالتعليمجودةنظمتطبيقفيالطالبدور "بعنوانمحاضرة5.

.القريوعبدالسالممحمد.دطرابلس،

–لبشري االطببكلية"فيهاالتعليميةاأل دافومكانةالتعليميةالعمليةمكونات"بعنوانمحاضرة6.

.القريوعبدالسالممحمد.دطرابلس،جامعة

طرابلسجامعةفتصنيبعنوان"الرياضةوعلومالبدنيةالتربيةبكليةالعاشر العلمياملنتدى"فيمشاركة7.

.القريوعبدالسالممحمد.دطرابلس،جامعةوالتميز،االعتمادنحو الطريق:

فياالعتمادو الجودةبعنوان،"البشري الطببكليةالطبيةللبحوثالثالثالعلمياملؤتمر "فيمشاركة8.

.القريوعبدالسالممحمد.دطرابلس،جامعةالتميز،نحو الطريق:الجامعيالتعليم

جامعةب"واالعتمادالجودةل مانمدققينإلعدادالتدريبيةالعملورشة"بعنوانعملورشةفيمشاركة9.

.عمار ما .دو إشميلةمنصور .دو القريو عبدالسالممحمد.د.،طرابلس

فيبلسطراجامعة–واإلعالمالفنون بكلية"الجامعيالتعليمتجويدفيالطالبدور "بعنوانمحاضرة10.

.القريوعبدالسالممحمد.دمايو،

شاراتواالستالبحوثمركز بقاعةاالجتماعاتبقاعة"الذاتيةالدراسةومفا يم ليات"بعنوانمحاضرة11.

.القريوعبدالسالممحمد.د،،طرابلسبجامعةوالتدريب

للجودةمية الخاص باملكتب كداعم استراتيجي لتأصيل الثقافة التنظيالبعد ..  تابع 
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بجامعةاعةالزر بكلية"الدراس يواملقرر األكاديميللبرنامجاألكاديميةاملتطلبات"بعنوانمحاضرة12.

.كرستيناماريا.دو الزرزاحشعبانبشير.دو القريو عبدالسالممحمد.د،،طرابلس

واإلعالمنون الفبكلية"الدراس يواملقرر األكاديميللبرنامجاألكاديميةاملتطلبات"بعنوانمحاضرة13.

.كرستيناماريا.دو الزرزاحشعبانبشير.دو القريو عبدالسالممحمد.د،،طرابلسبجامعة

وعلومالبدنيةربيةالتبكلية"الدراس يواملقرر األكاديميللبرنامجاألكاديميةاملتطلبات"بعنوانمحاضرة14.

.الزرزاحشعبانبشير.دو القريو عبدالسالممحمد.د،،طرابلسبجامعةالرياضة

الطبيةقنيةالتبكلية"الدراس يواملقرر األكاديميللبرنامجاألكاديميةاملتطلبات"بعنوانمحاضرة15.

.كرستيناماريا.دو الزرزاحشعبانبشير.دو القريو عبدالسالممحمد.د،،طرابلسبجامعة

عبدالسالممدمح.دخريففيالبشري الطبكليةفياألكاديمياالعتمادبمتطلباتللتعريفمحاضرات16.

.القريو

-بيطري الالطبكليةبمسرح"العا يالتعليمبمؤسساتالجودةل ماننظامبناء"بعنوانمحاضرة17.

.القريوعبدالسالممحمد.د،،طرابلسجامعة

للجودةمية الخاص باملكتب كداعم استراتيجي لتأصيل الثقافة التنظيالبعد ..  تابع 
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للجودةمية الخاص باملكتب كداعم استراتيجي لتأصيل الثقافة التنظيالبعد ..  تابع 
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للجودةمية الخاص باملكتب كداعم استراتيجي لتأصيل الثقافة التنظيالبعد ..  تابع 
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للجودةمية الخاص باملكتب كداعم استراتيجي لتأصيل الثقافة التنظيالبعد ..  تابع 



املؤسس يباإلعتمادالبعد الخاص 

oالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةضمانمركز منم2020لسنة(100)رقمبقرار الصيدلةكليةاعتماد

.والتدريبية

oالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةضمانمركز منم2020لسنة(101)رقمبقرار طرابلسجامعةاعتماد

.والتدريبية

oاملؤسساتواعتمادجودةضمانمركز منم2020لسنة(123)رقمبقرار البشري الطبكليةاعتماد

.والتدريبيةالتعليمية

oليةكاللغات،كليةاآلداب،كلية:وهياملؤسس يلالعتمادالجامعةكلياتمناخرى كليات(9)تسعتقديم

الطبكليةض،التمريكلية،جنزور التربيةكليةطرابلس،التربيةكليةالرياضة،وعلومالبدنيةالتربية

.(الزراعةكليةالطبية،التقنيةكليةالبيطري،

30

:اآلتيةاملنفذةاالستحقاقاتفيالبعد ذابلورةيمكنحيثاملكتبنفذ االتيالجهودحصيلةعنالبعد ذايعبر 

املنشودةاإلستحقاقات



ايجابيةوقفة 

الخاتمة

بروحكتبباملوالقياديناملكتبمدير قبلمناملكتببهااملنوطواأل شطةاألعما إنجاز تم

قومون يحيثاملكتبمو ف جميععلىاإليجابيةالروح ذهوا عكس باإليجابيةمفعمة

بشكل األعماانجاز فيسا م صلبةبمهاراتممزوجةناعمةملهاراتممتلكينو مبأعمالهم

أعمالهانجاز عناملكتبيتوقفلمالكثير وغيرهكلهلذلكعاليةفاعليةو وبكفاءةمتقنإيجا  

ستكون أنهابومتمنييناملينالتيالحبيبةبالدنابهامرتالتيالظروفجميعمنالرغمعلى

.ومزد رةو منةمستقرة

التوفيقوهللا و ي 

...انته  الـــــــــتقرير 
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