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 المقدمة-1

 ياتتحد وخاصة التقنية منها عاليمؤسسات التعليم ال تواجه         

ل مخرجاتها وعدم توافقها إلحتياجات سوق العم جودةدني تسبب في ت

مج لبرا، وعدد من التخصصات وافي الدولة الليبية الليبي وخطط التنمية
وق لهذه المؤسسات لم تعد تشكل ذات أولوية لحاجة المجتمع وأصبح س

ً بها، وتعاني مخرجاته ت ا من البطالة، وأصبحالعمل المحلي مشبعا

ت الدولة الليبية مثقلة بتوظيف مخرجات هذه التخصصات في المؤسسا
 والقطاع الخاص يشترط لتوظيف، والهيئات والوزارات بشكل عشوائي

ارة واإلدهذه المخرجات توفر المهارات اإلضافية األخرى مثل اللغات 

ة ضافإسالمة من والألوالقدرة على إستخدام  برامج المحاكاة، ودورات ا

 إلى بعض المهارات والقدرات الشخصية األخرى. ونتيجة لذلك نسعى
شاء إلى إصالح مؤسسات التعليم العالي التقني وتجويد مخرجاتها بإن

المتخصصة لالعتماد األكاديمي وضمان  اللجانوتشكيل الهيئات أو

 مةموائوالجودة التي تضمن من خاللها توطيد ثقتها ببرامجها التعليمية 
صعب في ظل هذا الواقع ال، ويمخرجاتها مع متطلبات سوق العمل الليب

هود وما مر به البلد من ظروف، نجد إن الوقت قد حان لتسخير كل الج

ور الد والطاقات الممكنة من أجل االرتقاء بهذا الواقع، إعتماداً على
 لدولةلنهوض بمختلف قطاعات ال والفني الحيوي للتعليم العالي التقني

سيخ ليبية من خالل المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة وترال

ى يم علوزارة التعل وحرصاً من األسس الداعمة ألحترام العلم والعلماء،

ستوى لى مأن ترقى بمؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية والبحثية إ
ً وصوالً إلى حافات ال  علومالطموح بما يواكب التقدم الحاصل عالميا

 ه الدراسة هي  مجموعة من التوجهات واألهداف ذ، وهالحديثة

للنهوض بجودة مخرجات التعليم العالي من خالل تأكيد أهمية تحقيق  

"التنمية البشريـة المستدامة" وتدعيم "متطلبات سوق العمل" على وفق 

 ً ً على ما  ،معايير وطنية تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالميا وتأسيسا

، شملت الدراسة الحالية نقاط االخفاق في تدني مخرجات التعليم العالي تقدم
وسبل معالجتها، ووضع  خطة عمل تنفيذية هادفة تنفذ ضمن جدول زمني 

المسؤولة عن تنفيذ كل عمل، والوقت  يحدد األعمال والنشاطات والجهات

عين المحدد للتنفيذ في ضوء المؤشرات والنتائج المتوقعة. تأخذ الدراسة ب

حتياجات المجتمع الليبي الحالية إاإلعتبار توفير فرص التعليم للجميع وتلبية 
والمستقبلية المنسجمة مع أهداف التنمية وخططها، وذلك بهدف الوصول 

إلى خريجين مؤهلين ولديهم مهارات علمية عالية لتلبية إحتياجات سوق 

لالزمة لتوفير العمل الليبي، من خالل رسم السياسات، وتحديد األعمال ا
لهذا التطوير، ومن خالل األسس المستمدة من فلسفة التعليم   البيئة المناسبة

ذات  العالقة   يةالدراسة  مجموعة من المحاور الرئيس تناولتالعالي. وت
 أهمها:

 فلسفة  التعليم العالي. 

 سياسات تطوير التعليم العالي. 

  واإلعتمادية ضبط الجودة. 

 مياإلبداع والبحث العل. 

 تطوير ورفع جودة عمل إدارات التعليم العالي. 

 فلسفة التعليم العالي   -2

الفلسفة هي مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم العملية التعليمية  
بأبعادها التنظيمية الداخلية والخارجية التي يتحتم على القيادات العلمية 

اإليمان بها من أجل بناء متالكها وإواإلدارية في التعليم العالي التقني 

إستراتيجية مستقبلية للتعليم العالي. ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على فلسفة 
بناء اإلنسان الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة والقادر على اإلبداع تؤدي الى 

فتح وهادف ويحترم التنّوع نوالتعامل مع مستجدات العصر على نحو م
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نة وقعة مقارالمت جئداً وبعيدة على النتاج مخرجات مؤسسات التعليم العالي ضعيفة جئبعد سنوات طويلة نالحظ، نتا

لتعليمية اؤسسات باالموال التي صرفت عليها ولم تصل هذه المؤسسات للمستوى والجودة المطلوبة مقارنة حتى بالم

ً  بي مماالعليا األقليمية والعربية ، وكانت هذه المخرجات غير متوافقة مع ما يتطلبه سوق العمل اللي  على أثر سلبا

 ات العمل ، االمروهذه مؤشرات تؤكد بأن يوجد خلل في إدارة ومنهجية والي سات الدولة العامة والخاصة،أداء مؤس
البد من لليبي،االذى يستوجب النظر بجدية الى أسباب تدني مستوى التعليم العالي. لنتمكنمن تطوير سوق العمل 

صلة دقيقة ومفدراسة بحث عمل على . هذا الربط مؤسسات التعليم العالي مع مؤسسات سوق العمل الليبي

سبة نوكذلك  يشغلها العنصر اآلجنبي غالبا ً ما والتي الليبي العمل سوقلتخصصات والمهارات المطلوبة في ل
لوبة الخريجين العاملون  في مؤسسات سوق العمل خارج  تخصصاتهم وليس لديهم الخبرة والمهارات المط

هارات لى المإارات  والعاملون في تخصصاتهم ولديهم خبرة و يفتقدون والعاملون في تخصصاتهم دون خبرة أو مه

 جئلنتاا قدمتوالعاملون في تخصصاتهم ولديهم الخبرة والمهارات المطلوبة . والتي تؤهلهم لتطوير سوق العمل

تهم رامن خب مؤشرات بأن سوق العمل الليبي بدون أي معايير علمية لتشغيل الخريجين في تخصصاتهم لالستفادة
ون دل الليبي ق العمالعلمية التي أكتسبها الطالب في المؤسسات التعليمية العليا، لذلك ال يمكن تطوير مؤسسات سو

العالي  لتعليمالرفع من جودة مخرجات التعليم العالي، وكذلك درس البحث كيفية التنسيق الكامل بين مؤسسات ا

كن من انات يموتقني يمكن العمل عليها في إنشأ قاعدة بيومؤسسات سوق العمل الليبي، لخلق ربط وتعاون علمي 
ً في مؤسسات سوق العمل ت هذه ، وقدمخاللها معرفة المشاكل والعراقيل التي سببت في الفوضى الموجودة حاليا

 الدراسة بعض الحلول العلمية لتطوير مؤسسات الدولة العامة والخاصة .
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فات، ويعتبر التعليم العالي هو العماد الرئيس في والتميز والحوار بين الثقا

للرفع من جودة العمل خاصة تطوير جميع الصناعات والمحرك االساسي 
أهتمت أغلب دول العالم بالعلوم التقنية والفنية والتدريب العالي العلوم التقنية، 

  وتوفير إحتياجات المجتمع ضخمة ال يةالصناعالمؤسسات إليجاد كوادر تقود 

إحداث تغيرات كبيرة في السوق واالقتصاد المحلي والعالمي، حيت يولي و
العالم إهتمامه الكبير بالثورة االصناعية والتكنولوجية المتسارعة، وذلك 

بترسيخ كافة الجهود لمواجهة التطور السريع في كافة العلوم التقنية. لذلك 

ة ئل متسارع وتهييجب علينا التكييف بسرعة لمواجهة التحديات المتغيرة بشك

ة المناسبة لتعزيز قدرات الطلبة والرفع من مهاراتهم والتدريب العالي في ئالبي
 مؤسسات التعليم العالي التقني.

 سياسات تطوير التعليم العالي -3

كليات الجامعات، المعاهد العليا والإعادة النظر بسياسات القبول في يجب 

صصات بين رغبات الطلبة والتخ غمتناكبر قدر ممكن من الألتحقيق  التقنية
سس أ   أهمية تدعيم ومتطلبات سوق العمل الليبي، والتاكيد على المتاحة لهم

ومات لمعلاالتعامل مع التقنيات الحديثة ومواكبة التطّور في مجال تكنولوجيا 

ث ن حيواالتصاالت وتوظيفها في اإلدارة وفي تحديث البرامج األكاديمية، م
ت سسامؤ االهتمام ببرامج ربط وتوأمةو لتدريس والتقويمالمحتوى وأساليب ا

ية ز بحثأجنبية رصينة ومراك التعليم العالي التقني مع مؤسسات عليا تقنية 

توفير ية والعلوم التقن تشجيع التوّجه نحوعالوة على ذلك،معترف بها عالمياً.

، بهاالبتكاروصقل الموا، بداع والتميّزألالبيئة االجتماعية الداعمة ل
لي وللوصول الى مستوى عالي من الجودة في مخرجات مؤسسات التعليم العا

 التقني ، ويجب دراسة والعمل على النقاط التالية :

في العملية  الليبي  مشاركة مؤسسات سوق العمل  -1.3

 التعليمية والتدريبية .

 م إشراك هذه المؤسسات في وضع الخطط الدراسية والتدريبية للتعلي
 العالي.

 راسةالمشاركة الفعالة في التدريب الميداني للطلبة أثناء فترة الد. 

 قنية الت العمل على توفير التقنيات الحديثة ومعدات التدريب التي تحاكي

 المستخدمة في مؤسسات سوق العمل.

 هم تبني الطلبة المتميزين في مؤسسات التعليم العالي ورفع مهارات

المستخدمة في مؤسسة سوق وتدريبهم تدريب عالي على التقنيات 

 العمل أثناء الدراسة.

 ات البحثية  في الرفع من جودةئمشاركة المراكز والهي -2.3

 البحوث العلمية.

 ن مفي رفع جودة المجالت العلمية التي تصدر  المشاركة الفعالة

 مؤسسات التعليم العالي.

 ع إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البحوث العلمية لكي تكون مرج

 احثين.للب

 ية عال تقييم وتصنيف البحوث العلمية المميزة وذات المادة العلمية
الجودة والتي تنشرفي مجالت علمية عالمية لها معامل تأثير 

(Impact Factor). 

 العمل على  تصنيف المجالت العلمية الصادرة من جميع مؤسسات 

 ليةآات البحثية،  وذلك بإيجاد ئالتعليم العالي والمراكز والهي

 لتصنيفها حسب المعايير العلمية. 

 

 والتدريبية البرامج الدراسية -4

 لعالياليم مؤسسات التعإعادة النظر في فلسفة العملية التعليمية وتحديد أهداف 

بشكل واضح وتحديد اآلليات والوسائل الموصلة لتلك األهداف من حيث 

 :يضمنبما  والمستلزمات  ق التدريسطرالمفردات و، المناهج 

 ( سنوات لمواك10-5تحديث المناهج الدراسية بشكل مستمر وبمعدل )ةب 
 والسماح بتطوير هذهر العلمي واستخدام التقنيات الحديثة التطو

 .%20 – 10المفردات سنوياً بنسبة 

  ت راسادي عد الكتاب المنهجي الحد األدنى للمادة العلمية ي ضاف إليها

 لقسم العلمي.وا أعضاء هيئة التدريس  ومصادر يحددها 

 ركيز والت في التعليم العاليتخصصات هتمام بالتوسع وتطوير جميع الإلا
 . وليس التشابهمؤسسات التعليم العالي سس التكامل في أ  على 

 لعملي اريب اآلهتمام بالكليات والمعاهد التقنية العليا والتركيز على التد

 وتغطية المفردات بشكل كامل في المعامل والورش.

 عتماديةإلوا ط الجودة ضب . 5

م تعميم ونشر مفاهيم ضبط الجودة لتطبيقها على مختلف مكونات نظا

 . التعليم العالي

 الي تصنيف معايير الجودة المستهدف تطبيقها في مؤسسات التعليم الع

 ة. إلى مجموعات حسب أهميتها وإمكانية تطبيقها في الظروف الحالي

 ان الجودة بحيت تنسجم إعادة النظر في صياغة بعض معايير ضم

ا م الوضع المحلي لمؤسسات التعليم العالي التقني في ليبيئوتال
 ية .ليبوتراعي اإلمكانيات المتوفرة والظروف التي تمر بها الدولة ال

  تشكيل لجان من خبراء تطبيق معايير الجودة لمتابعة ومساعدة

 المؤسسات لتطبيق هذه المعايير حسب تصنيفها . 

 يير معا تقدم هذه اللجان تقارير دورية وتقييم دقيق،  توضح نسبة تطبيق

يق الجودة بنجاح لكل مؤسسة، وال يسمح للمؤسسة اإلنتقال الى تطب
سب معايير المجموعة التالية حتى تطبق معايير المجموعة اآلولى ح

 تصنيف إدارة ضمان الجودة.

  مؤسسةإيجابية في الالتأكد بأن تطبيق هذه المعايير قد أحدث تغيرات 

 مرةوتحسين جودة مخرجات التعليم، ومتابعة هذه العملية بصورة مست

 . ج  سلبية في تطبيق المعاييرئودقيقة للتاكد بأنه ال يوجد نتا

 اإلبداع والبحث العلمي . 6

ه نحو لتوجوالتطوير واإلبداع يستدعي ا وث العلمية التقنيةاالهتمام بالبح
 يممثلين عن مؤسسات التعليم العالويقرها  يجتمع عليها ترسيخ أسس

بحثية سوق العمل الليبي والمراكز ال مؤسساتفي والقطاع العام والخاص 

فيها  تخدمتهتم بالبحوث العلمية ذات الدراسات الحديثة خاصة التي تس التي

 على: لعمل يرامج المحاكاة، وا

  علمية تشجيع نشر اإلنتاج العلمي، وتوحيد الجهود إلصدار مجالت
  والرفع من جودة البحوث العلمية آلعضاء هيئة التدريس. متخصصة 

 تسابكإلالبحثية الكفوءة وتوفير الفرص المناسبة لها  كوادرتهيئة ال 

 الالزمة. مهاراتال

 ما في  ستخدام الموارد واإلمكانات المتوافرة في المؤسسات التعليميةإ

 عات اإلنتاجيةبينها ألغراض البحث العلمي والتعاون مع القطا

 المختلفة.

 من توفير اآلليات الالزمة الحتضان ورعاية الموهوبين من الطلبة م

بالذات في التخصصات  القدرة على التميز واإلبداع يمتلكون 

 المطلوبة في سوق العمل.

 ات واإلدارات للتعليم العالي ئتطوير ورفع جودة عمل الهي  -7



 4ICQAHE(2021)1-  

3 
 

لت ي التقني والتي مازاضرورة تطوير اإلدارات  التعليم العال

ة ليديتتعامل مع المؤسسات التابعة لها بنفس اآلليات العمل التق

خفاق تطوير مؤسسات االقديمة والتي كانت أحد االسباب في 

عض اد بالتعليم العالي التقنية طيلة العقود السابقة، ونوصي بإتخ

ي لعالاآلجراءات التي من شأنها الرفع من جودة مخرجات التعليم ا

 :التقني

 ات فى اإلدرات واآلقسام والمؤسس ختيار القيادات إعتماد إ

اءة الكف تعتمد معايير وفق آلية محددة التابعة للتعليم العالي 

لى وع التطويرووقدرة اإلبداع الحديثة  يةاإلدارهارات والم

 أسس تنافسية.

 ي تبني األساليب العلمية في اإلدارة والتنفيذ والتوسع ف

مؤسسات التعليم العالي مثل ات في تفويض الصالحي

التعاون والمشاركة مع المؤسسات العلمية الداخلية 

والخارجية وتنفيذ خطط تطوير وتحسين جودة مخرجات 

التعليم في تلك المؤسسات بما ال يتعارض مع القوانين 

 ح والخطة العامة للتعليم العالي.ئواللوا

  المقدمة منإنشاء إدارة تتولى دراسة البحوث والمقترحات 

ة التدريس والباحثين والمفكرين بخصوص ئأعضاء هي

 تطوير مؤسسات التعليم العالي  والرفع من جودتها.

  اإلهتمام بالشأن العلمي واآلكاديمي وتقديم المقترحات

 ماملمؤسسات التعليم العالي التقني لتطويرها بدل من اآلهت

 بالشأن اإلداري والمالي.

 صوصية التعامل معه في إدارات تعزيز مكانة أالستاذ، وخ

 التعليم العالي بشكل يليق بمركزه العلمي.

 ج ئالنتا -8

نظرا ً لعدم وجود دراسات أو أبحاث  رسمية تعطي معلومات  

مؤكدة على التخصصات الراكدة، المشبعة والمطلوبة في السوق 

ج هذه الدراسة على عمل إستبيان ئالعمل الليبي، فقد إعتمدت نتا

( من خريجين مؤسسات التعليم العالي العاملون في 833لعدد )

الزيارات الميدانية لبعض مؤسسات سوق العمل، وكذلك على 

ات ئواالتصال بعدد من الشركات والهيمؤسسات سوق العمل الليبي 

ج، بأن مخرجات التعليم العالي ئوالمصالح الحكومية. أوضحت النتا

العمل، وأهم أسباب فشل التقني الحالية غير قادرة على تطوير سوق 

مخرجات التعليم العالي التقني في تطوير سوق العمل الليبي هو 

مؤسسات سوق بعدم توافق عمل الخرجين في اإلقسام واإلدرات 

أي  إحداثحسب تخصصاتهم، مما أدى الى عدم  الليبيالعمل 

ج سلبية ئنتاهناك  في تطوير سوق العمل، بل كانت تغيرات إيجابية 

وكذلك عدم مشاركة مؤسسات عمل هذه المؤسسات، وربكة في 

في العملية التعليمية مما أدى الى عدم تناغم مخرجات سوق العمل 

( نسبة 1)الشكل . يوضح التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل

الذين يعملون في مؤسسات سوق العمل خارج تخصصاتهم وليس 

يعملون في  ، الذين(% 34)لديهم الخبرة والمهارات المطلوبة 

، الذين يعملون في (% 31)تخصصاتهم دون خبرة أو مهارات 

تخصصاتهم ولديهم خبرة ويفتقدون إلى المهارات التي تؤهلهم 

والذين يعملون في تخصصاتهم  ،(% 19)لتطوير سوق العمل 

. نجد أن النسبة االقل (% 16)ولديهم الخبرة والمهارات المطلوبة  

ر سوق العمل الليبي ولكنها تاثيرها هي القوى القادرة على تطوي

ضعيف ومحدود جداً، وأغلبهم يعملون في الشركات النفطية 

والمؤسسات المالية للدولة والشركة العامة للكهرباء وشركات 

 34)االتصاالت وبعض مؤسسات التعليم العالي، والنسبة األعلى 

هي التي تسبب في فشل تطوير مؤسسات سوق العمل وتخلق  ،(%

كبيرة داخل هذه المؤسسات وأغلبها تعمل في قطاع التعليم  ربكه

شركات االستتمار والسفارات –المنظمات  –الوزارات  –العام 

 الليبية في الخارج.

يوضح نسب توافق التخصص والخبرة والمهارات : (1شكل )

 لخريجين مؤسسات التعليم العالي  في مؤسسات سوق العمل

لة العام لقوىاية وقوائم الباحثين على العمل من بناءاً على الزيارات الميدان
ملية عواقع  يوضح( 1) يمكن اإلعتماد على بعض النتائج اآلولية. الجدول

 العرض والطلب في سوق العمل الليبي والتخصصات الراكدة، المشبعة

 والمطلوبة .

 

(  يوضح التخصصات الراكدة، المشبعة والمطلوبة لسوق 1جدول )

 العمل الليبي

 مطلوبة مشبعة كدةرا

علوم مصرفية ومالية، اقتصاد، 
علوم سياسية، تسويق، إدارة 

فنادق، هندسة الميكاترونكس، 

إدارة أعمال، علم اآلثار، علوم 
إدارية، هندسة طيران، هندسة 

 نووية

محاسبة، علوم 
الحاسب االلي، 

تبريد وتكييف، 

هندسة كهربائية، 
 علوم مواد

هندسة طرق، 
هندسة اآلالت، 

دسة جسور، هن

 تقنية طبية

 الخالصة -9

يل التأهعلى وزارة التعليم العالي، وزارة التخطيط، وزارة العمل ويجب 

 إتخاد حزمة من اإلجراءت في مؤسساتومؤسسات سوق العمل الليبي  

ع من للرفووضعها حيز التنفيذ بناء على هذه الدراسة  التعليم العالي
عمل تطوير سوق المن مكن نتحتى مخرجات التعليم العالي التقني  جودة

 ومحددة . الليبي وإتباع إستراتيجية واضحة

 التوصيات  -10

التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف في القطاع الخاص من خالل _1

اب ستيعالمشاريع الريادية والصغيرة، وذلك لعدم قدرة القطاع العام إل

د قاعجور والتاالعداد الكبيرة للخريجين، وارتفاع نسبة الرواتب واآل

 تشكل نسبة كبيرة من حجم الموازنة السنوية للدولة الليبية.
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 توطيد العالقة والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات_2

ومنها القطاع الخاص في العديد من المجاالت الليبي سوق العمل 
 .لعالياجودة مخرجات التعليم لرفع المشتركة وإيجاد آليات أكثر مرونة 

 

 ينهامراجعة برامج مؤسسات التعليم العالي التقني  ومناهجها وتحس_3
ً بحاجات الطالب  وتطويرها وإعادة هيكلتها لتصبح أكثر التصاقا

 اتهمفي تنمية مهارات الطالب وتنمية قدر اهمحتياجات المجتمع لتسإو
 .فعالللعمل ال اإلبداعية االبتكارية وتقوية ثقتهم بأنفسهم وإعدادهم

 

 التي دورية لتلك المؤسسات للتأكد من أن األسس ييمعملية تقتنفيذ _4

تواكب  وضعت على أساسها األهداف واالستراتيجيات والبرامج

 طلباتحاجات المجتمع والعمل على تحسين األداء ومت، متطلبات التنمية
 التطوير.

 

ة مراجعة سياسات التعليم العالي التقني بحيث تكون منظومة مرن_5

ما باجات سوق العمل الليبي وحاجات المجتمع المتجددة تستجيب الحتي
 يسهم في طرح برامج غير تقليدية يحتاجها سوق العمل مع الحرص

 ناقدعلى إكساب الخريجين مهارات التوظيف األساسية مثل: التفكير ال

بشكل مبتكر  اكلواإلبداعي، مهارات اللغات، القدرة على حل المش
 جماعي.الالقدرة على العمل و

ت عم التخصصات الحديثة التي تحقق التوافق بين التعليم وحاجاد_6
ة لفجوفي قطاعات األعمال والمؤسسات اإلنتاجية وسد ا المجتمع ممثالً 

جين بين عدد المشتغلين في الوظائف التي تحتاج لتأهيل علمي والخري
 مؤسسات التعليم العالي.من 

 ن مؤسسات،إل مة واحدةعدم التركيز على تطبيق معايير الجودة ضمن حز_7
قت ي الووبعضها غير قابل للتطبيق ففي هذه المرحلة  التعليم غير مؤهلة لذلك

 .الحالي

بمؤسسات جودة البحوث العلمية إلعضاء هيئة التدريس من رفع ال_8

وذلك بنشر البحوث في مجالت علمية ذات جودة عالية التعليم العالي 

مؤسسات دون هذه الالتي تصدرها بدل الكم الهائل من المجالت العلمية 

 .دنى معايير النشر العلمي وضعف في التقييمآلمراعاة 

 المراجع

(. دور التعليم الجامعي في توفير 2013عبد القادر منصور، )._1

احتياجات سوق العمل الليبي في ضو التغيرات المحلية والعالمية / تخطيط 
 تربوي وإدارة تعليمية.

 وعالقتها التعليمية المؤسسات مخرجات(. 2009إبراهيم قويدر، ) _2
 للقوى التقريرالسنوي الليبي، االقتصاد في العاملة القوى علي بالطلب

 ليبيا. في العاملة

 
توصيات ورشة العمل االولى للمعهد العالي للعلوم والتقنية / غريان، _3

 (، "جودة التعليم العالي التقني ومتطلبات سوق العمل الليبي".2015)

يير ضمان الجودة، المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات معا
التقييم المؤسسي لتدقيق جودة واعتماد مؤسسات  -التعليمية والتدريبية 

 التعليم العالي.

 

(. مقترح " الرفع من جودة مخرجات التعليم 2015عادل عكير، )_4
ني ، إدارة المعاهد العالي التقني،   مقدم للهيئة الوطنية للتعليم العالي التق

 العليا.

 
(.  دراسة ، تحت عنوان  اآلستراتيجية الوطنية 2016عادل عكير، )_5

،  مقدم للهيئة 2022 – 2018لتطوير التعليم العالي التقني للسنوات 

 الوطنية للتعليم العالي التقني .
 

 –متطلبات سوق العمل تحت شعار )الواقع (.  2014عادل عكير، )_6

ودة جحتياجات (،بين تحديات الواقع وطموحات التطوير  " اال –الرؤية 

هد ورشة العمل السابعة للمعا، مخرجات التعليم العالي وسوق العمل"
 العليا التقنية ،   مصراتة. 

 بخصوص الباحثين على عمل. . (2011تقارير القوى العاملة، ) _7

 

  

 

 


