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ر  دي  ق  كر وت   ش 
 

 

إىل كل من ساهم يف إجناز هذا العمل وأخص بالذكر منهم والعرفان الشكر والتقدير خبالص أتقدم 

ضوء خليفة  الدكتورعضو هيئة تدريس بكلية الرتبية/ جنزور، و الدكتور بشري شعبان الزرزاح

عضو هيئة تدريس  الدكتور صالح حممد األمني جقنةعضو هيئة تدريس بكلية اآلداب، والرتهوني 

 بكلية العلوم على مالحظاتهم القيمة ومراجعتهم هلذا التقرير.

بعض يف إعداد مساهمتهم على اجلودة وتقييم األداء باجلامعة ملكتب والشكر والتقدير للموظفني التابعني 

 املواد الواردة يف هذا التقرير.

والذي كان له معنا كافة منسوبيها على تعاونهم امُلستمر ووالشكر كذلك موصول لرئاسة جامعة طرابلس 

 بالغ األثر يف إجناح هذا العمل.

 

ع مي  ق إلله إلج 
 وف 

 

 

 

امعه                                      لج  ا دإء ب 
م إلأ  ي  ي 

ق  ودة  وت  ب  إلج  ر مكي   مدي 

ود.                                     ري 
د إلسلأم إلق   مجمد عب 
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 مقدمــة.1
من الوضع القائم للمؤسسة التعليمية بغض النظر عن حجمها وطبيعة عملها  تحليلعد ي  

رؤيتها من خالل تحقيق أهداف تشبع تها على تحقيق لتحديد مدى قدر  يةاألساسالعمليات 

القرارات لبناء وصياغة وتحقق طموحات، وكذلك تحديد إطار عمل حاجات وتلبي رغبات 

حسن استثمار اإلمكانات، ومواجهة التهديدات )التحديات(، واإلفادة من القادرة على  الحيوية

تاحة التي تسهم في تحديد أولوياتها وتعكس استجابتها للتغيرات الحادثة في البيئة من 
 
الفرص امل

قدمها حولها، وبإيجاز هو بداية 
 
ستمر للعمليات والخدمات والبرامج التي ت

 
الطريق إلى التحسين امل

 املؤسسة.

 على ما سبق شرع مكتب الجودة وتقييم األداء في
ً
القائم لجامعة طرابلس الوضع تحليل  وتأسيسا

تطبيق قام املكتب بوفى هذا الصدد  بشكل دقيق، وإمكاناتها هاواقعمن أجل رصد  ةعلمي ةقيبطر 

ها من قبل مكتب الجودة وتقييم يذفن، بعد ت (SWOT)التحليل االستراتيجي للجامعةانة استب

تحديد  القائم للجامعة من خاللالوضع م(، والتي تهدف إلى تحليل 2018األداء بجامعة طرابلس )

أوجه القوة والضعف للبيئة الداخلية، وتحديد التهديدات والفرص املتاحة من جهة أخرى في 

 ة.البيئة الخارجي

 

 . وصف استبانة التحليل االسرتاتيجي2
التخطيط و القيادة والحوكمة، تحتوي هذه االستبانة على تسع مجاالت ابتداًء من مجال 

 البرامج التعليمية، و هيئة التدريس والكوادر املساندة، و والتنظيم اإلداري، 
ً
الشؤون  بمجالومرورا

 وانتهاءً والبيئة،  املجتمعخدمة و البحث العلمي، و ، التعليميةاملرافق وخدمات الدعم و الطالبية، 

 .ضمان الجودة والتحسين املستمربمجال 

 

 . إ راءات التطبيق امليداني3
 تمت اجراءات التطبيق امليداني وفق اآلتي:

. توزيع ●
ً
 وورقيا

ً
 االستبانة على أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب إلكترونيا

● .
ً
 وورقيا

ً
تجميع االستبانات من املشاركين في البحث إلكترونيا
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 باستخدام عدة  ●
ً
تفريغ البيانات واملعلومات املتضمنة في هذه االستبانات ومعالجتها احصائيا

 وسائل احصائية منها: التكرار، والنسبة املئوية، والوزن النسبي. 

 

 . عرض النتائج4
  ، وهي:تجيب هذه االستبانة على عدة أسئلة

  ها اجلامعة؟تمتع بتالتي ما أبرز نقاط القوة 
 الستجابات املشاركين في البحث  أبرز  تمثلت

ً
 :في اآلتينقاط القوة وفقا

  وانعكس هذا التميز على خريجيها.، علمية طيبةعريقة وذات سمعة طرابلس جامعة متميزة و جامعة 

  من  ةوقريب ،وقابلة للتوسع والتطوير ،بنية تحتية متعددة املواقعلها و  مميز، موقع جغرافيتمتلك

 . واملستفيدينالخدمات واملرافق 

 دارة التعليمية. بخبرة طويلة وعراقة في العمل الجامعي واإل  تتمتع 

  الكوادر البشرية وبمختلف االختصاصاتكفاية . 

 عريقة نسبة عالية من الهيئة التدريسية الوطنية املؤهلة من جامعات عاملية. 

 ةتوافر عدد كبير من الخبراء واالستشاريين من شتى التخصصات في الجامع. 

 الطلبة. أعداد أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم في بعض الكليات مقابل قلة كفاية 

 .وجود تشريعات داعمة للجودة 

 

 ما أبرز نقاط الضعف التي تعاني منها اجلامعة؟ 
 الستجابات املشاركين في البحث  جاءت

ً
 :كاآلتيأبرز نقاط الضعف وفقا

 في مجال التخطيط والتنظيم اإلداري  ●

  
 
 عفر  عشرونعقدة للجامعة في ظل وجود البنية امل

ً
 مشتت ا

ً
 جغرافي ا

ً
 .ا

  العالجات املؤقتة.  واعتماد االستراتيجيغياب االهتمام بالتخطيط 

 والجهود املبذولة لتطويرها. ،عدم مالئمة البنية التنظيمية للجامعة مع رسالتها 

 ي ظل تأثير كبير من جانب الوزارةاإلدارة العليا ف انحسار حق اتخاذ القرار في
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  الجامعة. ات قياد اختيارغياب الشفافية واملعايير في 

 لكافة العاملين بها حدد الصالحيات واملسؤولياتلدليل الوصف الوظيفي ي افتقار الجامعة . 

  التي تصف واقع الجامعة. اإلحصائيةالبيانات واملعلومات والتحاليل عدم توفر 

 املحاسبةاملساءلة و عمليات وإجراءات تنفيذها تتعلق بسياسات واضحة لالجامعة  افتقار . 

 .التكدس اإلداري ملوظفين ذوي كفاءة متدنية 

  مات والشكاوي. ظلالتالتعامل مع كذلك و  ،املقترحةاألفكار  لالستفادة منواضحة آليات عدم وجود 

  ألخرى.االتعاون بين الجامعة ومؤسسات املجتمع غياب جسور 

 ذات العالقة باملهنة والبحث العلمي. األخالقية تدني مستوى االعتداد بالوثائق 

 

 التعليمية خدمات الدعم املرافق و في مجال  ●

  الالزمة. الصيانةبرامج ، مع غياب الئمة ملمارسة العملية التعليميةاملباني املوكفاءة عدم كفاية 

 انقص األجهزة واملختبرات واملعامل والورش ومستلزماته . 

  األمن والسالمة متطلباتغياب. 

  والتطوير الشخص ي.العلمي البحث و  التعليم والتعلمافتقار الجامعة ملصادر 

  توصيف و ، األكاديمية البرامج األساسية حول لمعلومات ل موقع الجامعة اإللكترونيافتقار

 وعدم اخضاع املتاح منها للتحديث. ،لخواملنشورات، إاملحاضرات، و ، الدراسية املقررات

 

 في مجال التدريس والتعليم الجامعي ●

  التي يمكن أن تسد الفجوة في مستويات الطالب الجدد )التمهيدية( إلغاء السنة التحضيرية

 (.الجامعيما قبل مخرجات التعليم )

  تبعة في تعيين وتقييم وترقية الهيئات التدريسية.ضعف املعايير
 
 امل

 األساتذة املتعاونين في بعض املجاالت. زيادة ملحوظة في عدد 

 برامج للتنمية املهنية. عدم توفر 

  عدم قدرة الجامعة على استيعاب األعداد الكبيرة من الطلبة وتوجيه طاقاتهم البشرية نحو املجاالت

 .املجتمع ومتطلبات سوق العملاحتياجات تلبي هم وقدراتهم و التعليمية التي تناسب ميول

  أهداف، محتوى، طرائق املنهج الدراس ي عدم إتباع معايير الجودة في تصميم وتوصيف وتقويم(

.التدريس، أساليب التقويم(
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 ات البرامج التعليمية.غياب آليات التقييم والتحسين املستمر الهادف للرقي بمخرج 

  .تدني جودة خدمات اإلشراف األكاديمي 

  لدى الخريجين. واملهارى العلمي املعرفي و تدني التكوين 

  تطويرهم مهنيجين وبرامج يلخر حول ابيانات توفر العدم 
ً
 .وربطهم بالجامعة بعد تخرجهم ،ا

 لطالب.والهيئة العلمية لالتعليمية  عدم توفر البيانات حول املنجزات 

 

 في مجال البحوث واالنتاج املعرفي ●

  ره. يتطو يه و عل ولجهة تشرف ،لبحث العلميتجاه اافتقار الجامعة لرؤية وسياسة واضحة 

 وغياب مصادر تمويل املشروعات. ،افتقار البحث العلمي لبنية تحتية  

  والتدرج الوظيفي على أغراض الترقيات العلميةاألكاديمي النشر و التأليف اقتصار . 

  العلمية تدني مستوى اإلبداع، وتناول البحوث والدراسات.
ً
تلت بحثا

 
 ملوضوعات ق

 أقل من املؤسسات العامليةبمعامل )مؤشر(  لكل بحث  االستشهادات. 

 ضئيلة مقابل تلك في الجامعات العاملية.املنشورات البحثية لكل عضو هيئة تدريس  متوسط  

 نحو التدريس، في حين ال تزيد نسبة الوقت املخصص  ةموجه العلميةأعمال الهيئة  معظم

 .في املتوسط % فقط15للبحث عن 

 البحثية.  هاالتدريسية وأنشطت التزاماتهاعلى التوفيق بين  العلميةهيئة الالتي تساعد ات غياب اآللي 

  في الجامعة. األكاديمي غياب الحوافز املشجعة على التميز البحثي وجودة النشر 

 . )نقص في فرص إرسال بعثات إلى الخارج )املؤتمرات وغيرها 

 واألمانة العلمية.  ،وتحفظ الحقوق الفكرية ،واملؤلفات األبحاثليات التي تنظم نشر غياب اآل 

  .انعدام الترابط بين البحث العلمي وكل من برامج الدراسات العليا وقضايا املجتمع 

 

  ؟اجلامعة الفرص املتاحة أمامما أبرز 
 الستجابات املشاركين في البحث  انحسرت

ً
 :كاآلتيأبرز الفرص املتاحة وفقا

  .وجود توجه عام داعم للجودة والتطوير 

  تحقيق االعتمادلتطوير الجامعة و العريقة إمكانية االستفادة من املقارنة املرجعية مع الجامعات. 

  في  وغيرها ،اليونسكو ، اليونيسيف ، البنك الدوليمثل  املنظمات العامليةاالستفادة من أنشطة

مجاالت التعليم والبحث العلمي.
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 إمكانية التواصل مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لخريجي الجامعة . 

  العلمية (لكفاءاتت )ااالستفادة من املالكاإمكانية  
 
 امل

 
ؤهلة لفتح مكاتب استشارية دربة وامل

 . ملجتمع املختلفةمؤسسات ابية لتلبية متطلبات وتدري

  البحوث العلمية واالستشارات لخدمة املجتمع وتطورهالدراسات و توظيف . 

 استثمار املعرفة العلمية وتوظيفها في املجال التكنولوجي . 

 

  ؟اجلامعة توا ههاالتي  التحدياتما أبرز نقاط 
 الستجابات املشاركين في البحث  التحدياتأبرز  تحددت

ً
 :كاآلتيوفقا

  بمختلف صوره )األكاديمي، واإلداري، والبحثي( األداءجودة تدنى. 

 .استصدار وزارة التعليم لقرارات تتعارض مع الصالحيات املخولة بها الجامعة 

  .تأثر الدعم املالي للجامعة بسبب األزمة املالية واالقتصادية التي تمر بها ليبيا 

 .ربط الدعم املالي للجامعة بتحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد 

 .فقدان العناصر املتميزة بسبب ضعف املرتبات وغياب الحوافز 

 صعوبة مواكبة التطور التكنولوجي املتسارع . 

  بعض البرامج األكاديمية. بعزوف الطالب عن االلتحاق 

  ج. زيادة أعداد الطالب املتعثرين وضعف معدالت التخر 

  املحلية واألجنبية الخاصمنافسة مؤسسات التعليم . 

  ،وحقوق امللكية الفكرية.الظهور في مراتب متأخرة في التصنيف الدولي للجامعات 

 

 . أهم النتائج املستخلصة والتوصيات5
  وعلى مستوى الكليات.لجامعةعلى مستوى ا تشكيل مجلس استشاري ، 

  املجتمعمؤسسات وضع برنامج للعالقات مع و  ،املجتمعمؤسسات وضع إستراتيجية العالقات مع. 

  تها، ويعزز الجهود املبذولة لتطويرها.رؤي يحققالهيكل التنظيمي للجامعة وبناء نموذج إداري  تطوير 

 .إثراء إيديولوجيات تعيين الهيئات العلمية بمعايير الجودة 

  واإلداريين. والطالبوالكوادر املساندة  مهارات أعضاء هيئة التدريستنمية استحداث مركز



 

 

 

 

 .االكتفاء ببرنامج تعليمي واحد داخل الكليات املتناظرة 

 ترسيخ االبتكار في الطرق التعليمية في جميع برامج الجامعة. 

 ملختلف منتسبي الجامعة. ية الصحيةتوفير الرعا 

  الدراسات والبحوث العلمية املتميزة. تقديم منح تنافسية لتشجيع 

  الجامعة ملبانيتحديث البنية التحتية. 

 .االستثمار األمثل ملباني الجامعة 

  مواثيق أخالقية لكافة شرائح املجتمع الجامعي.وضع 

  للجامعة.البيئة و  البنية التحتية حول اجراء دراسات علمية دورية 

  البحث العلمي.االستئناس بخبرات الدول املتقدمة في مجال 

 .التأسيس لثقافة البحث العلمي وأخالقياته، واحترام امللكية الفكرية 

  والدولية.املحلية  املؤسساتبناء جسور التواصل داخل الجامعة وخارجها مع 

 املحلية والدولية.لجهات ا مصادر التمويل من خالل تعزيز العالقات مع تعزيز 

  كليات والتي يعود ايراداتها لتلك االقسام والكلياتوال لألقسامفتح مجال االستثمار الذاتي 

  ة الكفاءمعياري الخبرة و بناًء على الجامعية يجب أن يتم منح الصالحيات واعطاء املناصب

 .ة على أهل الثقة املقربون(الكفاءتقديم أهل الخبرة و الثقة واملحسوبية )بمعنى  وليس

 

 

 ... انتهى التقرير


