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 المقدمة  .1

ولى، اال ور مفهوم السياسة العامة في فترة ما بين الحربين العالميتينتط
كي لسلووالثانية، بسبب نتائج وتجارب المدرسة السلوكية وبروز التوجه ا

لعلم السياسة الحديث الذي ركز بشكل كبير على السلوكيات التي 

بط تصاحب اعمال الحكومة وتحليلها ودراسة القواعد النفسية التي تض
 بعد االفراد والجماعات  وتعاظم االهتمام بعلم السياسة العامة سلوك

الحرب العالمية الثانية، بسبب ظهور اصوات تطالب بضرورة تدخل 

 صم 2001الدولة كمحرك للنشاط االقتصادي )د. فهمي خليفة الهداوي 
 تها،(. حيث جراء التركيز على مفهوم السياسة العامة، وكيفية بلور28

لي، دافها ومضامينها واساليب تنفيذها، ضمن إطار تحليوالتبصر في أه

ً لألولويات واالمكانيات المتوفرة. )محمد دحماني، عبدالجل يل وفقا
 (26م ص2019الخضاري، 

م عالكما شهد قطاع التعليم العالي اهتماما كبيرا في معظم دول ال

 من وعلى كافة المستويات ، لما له من اهمية كبيرة فيما يسهم به
ة اساسي في تطور المجتمع ، والنهوض به نحو االفضل لمواكب دور

ق الحاجات المتجددة التي تظهر في المجتمعات االنسانية عن طري

د رفده بالكوادر البشرية المؤهلة علميا وعمليا ومن خالل أعدا
ث بحاالقيادات للمستقبل في مختلف المجاالت، وتوكد الدراسات واال

 بيرودة في القطاعات له مرود إيجابي كالعلمية على ان تطبيق الج

ذ الخعلى انتاجية تلك القطاعات ، وفى مجال التعليم العالي فأن ا

لى عبهذا المفهوم مازال حديثا ، ان اهتمام المؤسسات التعليمية 
 بيقمختلف مراحلها اولت في السنوات االخيرة اهتماما ملحوظا بتط

ذلك و،  ليم العام والعاليمفهوم ادارة الجودة الشاملة في مجال التع

من أجل الحصول على نوعية افضل من التعليم ، وان تكون 
مخرجات هذه المؤسسات التعليمية على قدر عالي من التأهيل 

ومتمشية مع متطلبات سوق العمل محليا وعالميا ، )خالد احمد 
 (.2008،3الصرايرة و ليلى العساف،

                                                             
 

 اسةالبحث لمعرفة السي وبناًء على ذلك قام الباحثين بإجراء هذا

التي  ياتالعامة الليبية تجاه جودة التعليم العالي والصعوبات والتحد

واجهة وضع وتنفيذ سياسة عامة رشيدة في مجال جودة التعليم 
 العالي.. 

 مشكلة البحث 

الغ باأن عملية صنع وتنفيذ سياسة عامة رشيدة لجودة التعليم العاالي أمار 

التعلايم العاالي ذات سامعة عالياة، ويرتقاي االهمية، يجعال مان مؤسساات 
 بهذه المؤسسات، ولكن عند تتبع تقارير مركز ضمان الجاودة، والجمعياة

طبياق الليبية للجودة والتميز في التعليم فاي ليبياا يتضاج وجاود تعثار فاي ت

لعاالي الجودة ومعايير االعتماد المحلية والدولية داخل مؤسسات التعلايم ا

ي جاود سياساة عاماة، وتشاريعات قانونياة االمار الاذالليبية، بالرغم من و
 طرح التساؤل االتي:تطلب 

 

 ي؟لعالامامدى وجود تحديات للسياسة العامة الليبية تجاه جودة التعليم 

 -ويتفرع من هذا السؤال االسئلة الفرعية االتية :

هل هناك جهود مبذولة لوضع سياسة عامة ليبية رشيدة من  .1
 ي؟اجل جودة التعليم العال

ي هل توجد تحديات تشريعية تعيق تنفيذ سياسة عامة رشيدة ف .2

 جودة التعليم العالي؟

فيذ هل االنقسام السياسي في الدول الليبية اثر على وضع وتن .3
 سياسة عامة رشيدة؟

 -يسعى هذا البحث لتحقيق االهداف االتية : -: أهداف البحث

وتنفيذ  التعرف  على جهود السياسة العامة الليبية  تجاه وضع .1

سياسة عامة رشيدة لجودة التعليم العالي والتحديات التي 
 تواجهها.

 

  

م حول ضمان 2021المؤتمر الدولي 

 جودة مؤسسات التعليم العالي
 

 السياسة العامة الليبية تجاه جودة التعليم العالي في ليبيا

محمد منصور الزناتي
1a

وأحمد االمين على
b 

a
 ليبيا. –البريقة  –جامعة النجم الساطع 

b
 ليبيا. –سرت  –جامعة سرت 

  الُملخص
 

ليبيا،  ي فيالى معرفة توجهات السياسة العامة الليبية تجاه جودة التعليم العال يهدف هذا البحث

الل خمن  والصعوبات والتحديات التي تواجه وضع وتنفيذ سياسة عامة رشيدة في هذا المجال، وذلك

 وصول الية للدراسة االدبيات ذات العالقة واالستفادة من الدراسات السابقة المحلية منها والعربي

اصرة قالي تنتاجات البحث تمثل ابرزها في أن السياسة العامة الليبية تجاه جودة التعليم العاس
 جداً.وواجهت تحديات وعوائق حالت دون وضع وتنفيذ سياسة رشيدة منها الظروف االمنية،

كل حثيث ي بشواالنقسام السياسي والمعوقات القانونية، كما قدم هذا البحث عدة توصيات منها: السع

حو وضع سياسة عامة رشيدة ووضع استراتيجيات وقوانين وتشريعات صارمة تضمن تطبيق ن
ز في ة والتميلجودمعايير االعتماد البرامجي والمؤسسي الدولية. وإصدار قانون يمنج الجمعية الليبية ل

الي افة اإلضالتعليم صالحيات واسعة، واعتماد جميع مقترحاتها وبرامجها التي تقدمها للجامعات، ب

يم اسة وتقية دراستحداث هيئة استشارية ليبية مركزأو هيئة بحثية، تتبع وزارة التعليم تحت مسمى هيئ

تص عليم، يخالت السياسات العامة في مجال التعليم ، أو مركز دراسة وتقييم السياسات العامة في مجال
 الي.الع ة في التعليمبتقديم الدعم الكامل لوزارة التعليم ويساعد على وضع سياسات عامة رشيد

 2020-06-28تاريخ االستقبال:

 2020-12-31تاريخ االستقبال:

 2021-01-31تاريخ القبول:
 2021-10-10 تاريخ النشر:

 

 الكلمات المفتاحية 
 التعليم العالي –الجودة  –السياسة العامة 

 للباحث البريد االلكتروني1
mohmmadmansur645@gmail.com 
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التعرف على متطلبات  تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات -2
 التعليم العالي والعقبات التي تواجهها .

التعرف على العراقيل والصعوبات التي تعيق وضع وتنفيذ  -3
 سياسة عامة ليبية رشيدة.

  -:  أهمية البحث

 ندرة الدراسات التي تتحدث عن السياسة العامة تجاه جودة .1

 التعليم العالي ال سيما في ليبيا.

نتائج البحث وتوصياته تعتبر قاعدة بيانات مهمة لصانع  .2

 السياسة العامة الليبية في مجال التعليم.
ة لجودايمكن ان يستفيد العديد من المهتمين والباحثين في مجال  .3

 ن هذا البحث.والسياسة العامة  م

  -منهجية البحث :

ره اعتمد الباحثاان للقياام بهاذا البحاث علاي المانهج الوصافي باعتباا 

ف المنهج االنسب لمثل هاذه البحاوث ، لجماع الماادة العلمياة والتعار
علااى العناصاار المااؤثر علااى الموضااوع  محاال البحااث  ماان خااالل 

ات البحااث فااي الكتااب والوثااائق والتقااارير والدراسااات السااابقة  ذ
 العالقة بموضوع البحث.

 الدراسات السابقة

ة هدفت هذه الدراسة تقييم السياس(2018 )دراسة عبير منينه -1
 م وتوصلت الدراسة2017 -1969العامة الليبية للبعثات من 

 رتقيتالى أن اإلجراءات التي تم اتباعها وقرارات االيفاد لم 

 .رشيدةلمستوى أن تكون سياسة عامة
( ، ركز هذا البحث على 2017مرجين ) دراسة / حسين سالم -2

دراسة نموذجا لواقع الجودة وضمانها في احدى الجامعات 

الليبية ، وهى جامعة سرت ، والبحث والكشف عن صعوبات 

تطبيق برامج الجودة وضمانها ، اضافة الى محاولة وضع 
خارطة لتفعيل برامج الجودة وضمانها في جامعة سرت ، 

هذا النموذج عدة اطراف منها حيث يمكن ان يستفيد من 

ضايا ن بقالجامعات الليبية ، ووزارة التعليم والباحثين والمهتمي
الجودة وضمانها في التعليم الجامعي ، كما بينت الورقة 

ي فماد العلمية  الى  كون اهم التحديات الجديدة للجودة واالعت

ق ليبيا ، والتي ادت الى حدوث فجوة واختالل كبير في تطبي
رب مج الجودة وضمانها في الجامعات الليبية هي حالة الحبرا

( وما نتج عنها من وجود حكومتين 2014التي حدثت سنة )

ذا هواحدة في المنطقة الشرقية واخرى في المنطقة الغربية ، 

االمر اصبحت بموجبه جامعات تتبع الحكومة في المنطقة 
ر ، فأثالغربية وجامعات تتبع الحكومة في المنطقة الشرقية 

 ،ذلك سلبا على تطبيق برامج الجودة في الجامعات الليبية 

باإلضافة الى ما شهدته مدينة سرت من عدم استقرار امنى 
( ،  واثر ذلك سلبا على 2016فيما بعد خاصة في سنة )

 ،الجامعة ومرافقها ، ونزوح أهالي المدينة الى مدن اخرى 

ات ب على التحديكما اوضحت الورقة العلمية أيضا بأنه للتغل

 ئوليالتي تواجه جامعة سرت البد من قيام وزارة التعليم و مس
 الجامعة والمجتمع المحلى بمدينة سرت من تحديد إيجابيات

عة ما الذى تريده من جام -واضحة ومحددة عن السؤال االتي :

سرت ؟ ويأتي طرح هذا التساؤل في اطار رسم خارطة 
 الجامعة.مستقبلية لما يجب ان تكون عليه 

هدفت هذا الدراسة   (،2016دراسة / حسين سالم مرجين ) -3

الى التعريف بمركز ضمان جودة  التعليم في ليبيا وما هي 
التحديات والفرص التي تواجهه ، ينطلق البحث من كون جل 

الدول قامت بأنشاء كيانات وطنية تعنى بموضوع الجودة 

ات وضع االليات واالعتماد في التعليم ، حيث تولت تلك الكيان

واالجراءات التي يتم من خاللها تأصيل الجودة وضمانها في 

العملية التعليمية ، واوضحت نتائج البحث انه على مسئولي 
التعليم العالي والجهات ذات العالقة القيام بتأصيل الجودة 

وضمانها في التشريعات واللوائج ذات العالقة ، من خالل 

مسئوليات المناطة بالجودة تأصيل االهداف والمهام وال
وضمانها بالمؤسسات التعليمية كافة ، اضافة الى وضع 

الحوافر المادية والمعنوية للعاملين بمكاتب الجودة ، كما يتعين 

علينا التأكيد أيضا ان طريق برامج الجودة واالعتماد التعليم 

في ليبيا مازال طويال ، حيث يتوجب على المركز خالل الفترة 
وضع الخطط والبرامج لنشر ثقافة الجودة واالعتماد  القادمة

على مستوى المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها 

وتخصصاتها مع اشراك المجتمع في تحقيق االهداف 
 المرسومة .

 2012دراسة / عمار خليفة الدبر و عبدهللا فرغلي احمد ) -4

هدف هذا البحث الى التعرف على ادارة الجودة  الشاملة (

 تخدمية تطبيقها في كليات التربية بجامعة طرابلس ، اسوامكان
ى وعل الباحثان المنهج الوصفي القائم على الدراسات التحليلية

 وهى اسلوب الدراسة الميدانية ، واعتمد الباحثان اداة البحث

 االستبيان لجمع البيانات الخاصة بالبحث ، حيث تم عرضها
 طالعية ، ومن ثمعلى المحكمين وتم تطبيقها على عينة است

 معرفة صدقها وثباتها ، تكونت عينة البحث من االداريين 

ورؤساء االقسام بالكليات واعضاء هيئة التدريس حيث بلغ 
 ( ، وتمت معالجة البيانات احصائيا ، واوضحت100عددهم  )

 جودةالنتائج حيث جاءت استجابات العينة نحو مجاالت ادارة ال

بجامعة طرابلس جاءت بصورة الشاملة في كليات التربية 

( في حين جاء الدعم %49.20ضعيفة وبنسبة مئوية قدرها )
المالي في المرتبة االولى وبصورة متوسطة وبنسبة مئوية 

( بينما جاء في المرتبة االخيرة برنامج 64.31قدرها )

الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
 لميةة قدراتهم المهنية والعوالعاملين بالكلية ، وذلك لتنمي

( %28.93المختلفة وبصورة منخفضة وبنسبة مئوية قدرها )

. 
هدف هذه الدراسة  (،2008دراسة / نصر الدين حمدي سعيد ) -5

الى معرفة معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الجامعات 

الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها ، وذلك من 

ما  -السؤال الرئيسي للدراسة وهو : خالل االجابة على
معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية 

بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها ؟ وتفرعت من هذا 

السؤال اسئلة فرعية اخرى ، ولإلجابة على هذه االسئلة 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لموضوع 

تكون مجتمع الدراسة من جميع العمداء الدراسة ، وقد 

ورؤساء االقسام العلمية ، ورؤساء لجان الجودة في الجامعات 

الثالث ) االسالمية ، االزهر ، االقصى ( ، للعام الدراسي 
فردا ، وقام الباحث  155، والبالغ عددهم  2007-2008

( فقرة 64بأعداد اداة البحث وهى االستبانة حيث تكونت من )

( مجاالت تتعلق بموضوع الدراسة ، وتم 5لى )وزعت ع
عرض االستبانة على المحكمين والتحقق من صدقها وثباتها 

( فردا 30من خالل تجريبها على عينة استطالعية قوامها )

قبل تطبيقها على عينة الدراسة ، وبعد التحليل اإلحصائي 
اوضحت نتائج الدراسة ان المعوقات التي تتعلق بالهيئة 

ة ، فقد اظهرت النتائج ان نسبة متوسطة من االداري

( اقرت بوجود معوقات في هذا %57.41المستجيبين بلغت )

المجال واهمها وجود درجة عالية من المركزية في اتخاذ 
القرارات الجامعية ، أيضا اوضحت نتائج الدراسة بالنسبة 

للمعوقات المتعلقة بالهيئة التدريسية ان نسبة متوسطة من 

( اقرب بوجود معوقات في هذا %57.41ين بلغت )المستجيب
المجال على راس هذه المعوقات ،كما اوضحت نتائج الدراسة 
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انه توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 

المستجيبين المتعلقة بمتغير الجامعة ) االسالمية ، االزهر ، 
االقصى ( وذلك لدى جامعة االزهر لغياب  تطبيق مبادى 

ودة الشاملة فيها ، كما تبين انه ال توجد فروق ذات ادارة الج

داللة احصائية بين متوسطات المستجيبين تعزى للمتغيرات ) 
المسمى الوظيفي ، سنوات الخدمة ، مصدر اخر درجة 

 علمية(.

  -مصطلحات البحث :

اختلف العلماء حول تعريف محدد للسياسة السياسة العامة :-1

رسون بانها تلك االعمال الموجهة العامة، حيث عرفها جيس اند
 نحو أهداف مقصودة، تصدر عن القادة الحكوميين، مثل المراسيم

ين وانالصادرة بتشريع القوانين  وكذلك القرارات المنفذة لهذه الق

  2)جيمس اندرسون، صنع السياسة العامة، ترجمة الكبيسي ط
ة . ويعرفها جبرئل الموند بانها تعبير عن الصيغ16م ص 2002

لنظام ن االتحصيلية للعملية التفاعلية بين المدخالت )مطالب البيئة م

 مقابل دعمه( والمخرجات )قدرات، وقرارات، وسياسات(. للتعبير

ة، عن أداء النظام السياسي في قدراته، االستخراجية، والتنظيمي
ت والتوزيعية، والرمزية، واالستجابة الدولية من خالل القرارا

 م(.2018ذة. )د. العيفة سالمي، والسياسات المتخ

ه وتعرفها الباحثة منى طواهرية، بانها عبارة عن كل ما تقوم ب

اد الحكومة أو تمتنع عن القيام به قصد معالجة مشكلة عامة إليج

حلول تخدم المصلحة العامة للمواطنين. )منى طواهرية، العدد 
 االول(.

طط والبرامج ويتضج مما ذكر أن السياسة العامة هي مجموعة الخ

قديم ل توالتشريعات التي تقوم بها الحكومة بسلطاتها الثالثة، من اج
 أفضل الخدمات للفرد، والمجتمع سواء في مجال التعليم العالي

 وجوده أو قي باقي القطاعات االخرى.

 ويتضج مما ذكر أن السياسة العامة هي مجموعة الخطط والبرامج

قديم ل تبسلطاتها الثالثة، من اج والتشريعات التي تقوم بها الحكومة
 أفضل الخدمات للفرد، والمجتمع.

هي اتحاد الجهود واستثمار الطاقات المختلفة لرجال  -الجودة :-2

ه فاتاالدارة والعاملين بشكل جماعي لتحسين  النهج اإلداري ومواص
 (. 2004،16)صالج عليمات ،

يم  العالي اجرائيا يعرف الباحثان التعل  -:مؤسسات التعليم العالي-3

هي تلك المؤسسات المتمثلة في الجامعات الحكومية او   -:
ذن احة الجامعات الخاصة  والمعاهد العليا العامة والخاصة ، الممنو

 العمل من قبل وزارة التعليم في ليبيا 

هي جملة المعايير  -: مفهوم ادارة الجودة الشاملة في التعليم-4

تتوافر في جميع عناصر العملية والخصائص التي ينبغي ان 

 او التعليمية بالجامعة ، سواء ما يتعلق بالمدخالت او العمليات
 المخرجات ، التي تلبى احتياجات المجتمع ومتطلباته ، ورغبات

يع المتعلمين وحاجاتهم ، وتتحقق من خالل االستخدام الفعال لجم

ة العناصر البشرية والمادية بالجامعة .)فتحي درويش عشيب
،2000،538.) 

المبحث االول: متطلبات ومعوقات ادارة الجودة الشاملة في 

 التعليم العالي

 تمهيد

تعد الجامعات من ابرز المؤسسات التي تساهم في احداث التغيير 

والتطوير في المجتمع ، فالجامعة ال يقتصر دورها واهدفها على 
مية تربوية الجانب االكاديمي او التعليمي فقط ، بل هي مؤسسة تعلي

وبحثية ، باإلضافة الى دورها في التنمية الثقافية والمجتمعية في 

جميع المجاالت ، بحيث تنمى شخصية الطالب في جميع جوانبها ، 
وتسهم في بناء المجتمع في جميع المجاالت ، ولكن هذه االهداف 

وتلك الغايات في اغلب الجامعات الليبية ال تزال مقتصرة على 

بشرية مؤهلة لشغل وظائف وخاصة في القطاع  تخريج كوادر
العام قد تكون مرغوبة او غير مرغوبة ، وبأسلوب تقليدي يقوم 

على المحاضرات النظرية القائمة على مرسل ومستقبل ورسالة ، 

دون االهتمام بأساليب التدريس الحديثة التي تعتمد على التعلم 

لعمل الجماعي النشط والتعلم التعاوني واسلوب حل المشكالت وا
واجراء البحوث ، واالكثر من ذلك هو استمرار تعاطى الجامعات 

مع المشكالت بنفس االسلوب التقليدي ، اضافة الى عدم وجود 

تنسيق مع سوق العمل وما يحتاجه من كوادر مؤهلة في مختلف 
التخصصات ، والتغيرات العلمية والمهنية وما يتطلب سوق العمل 

ان الجامعات تعمل على تخريج مؤهلين من مهارات متجددة ، 

لسوق العمل الحالي المشبع بالمؤهلين الذين هم ال يعملون ، وال 

تعمل الجامعة على تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل في المستقبل 
بحيث تراعى ما يجرى من تغير وتطور في المهن وما تحتاجه من 

ام وال تساهم معلومات ومهارات مختلفة ، وهى بهذا تهدر المال الع

في احداث التغيير والتطوير في المجتمع الليبي ، وتضيع فرص 
 ( .268،  2012.) حسين سالم مرجين، اللحاق بالدول المتقدمة 

ان مااا يماار بااه التعلاايم الجااامعي يحتاااج الااى االصااالح والتطااوير 

المستمر حتى يتمكن من مواكبة العاالم الحاديث ، حياث شاهد نظاام 
لتي املة من التغيرات وواجه العديد من السلبيات التعليم الجامعي ج

جعلاات منااه غياار مسااتجيب للتوجهااات المرجعيااة للتعلاايم فااي بناااء 

قاد القدرات وتنمية المهارات ، فكانت مخرجات التعليم الجامعي تفت

للخبارات ونقاص المهاارات ، فااالتعليم الجاامعي يحتااج الاى وضااع 
ن والتقدم العلمي  م خارطة ألحداث تغيير في سياق معطيات الواقع

 خالل اختيار القيادات للمؤسسات وتطوير المنااهج واسااليب تقاديم

لاة المعلومة ، وتوفير االمكانيات ليستجيب لمتطلبات العصر المتمث
يم فاي الجااودة الشااملة المتااأثرة بالعولماة والرقميااة للتحاول ماان تعلاا

 اماام ذكياةتلقيني الى التعليم التحليلي االبتكاري ومهاارات الاتعلم ال

الدفع وطلبة الجامعات الليبية ليكونوا قادرين على المنافسة دوليا ، 
باتجاااه تنميااة قاادرات االبااداع واالبتكااار بالبحااث العلمااي .)جمااال 

 (. moe.gov.lyالصغير الفردغ ، موقع وزارة التعليم 

 متطلبات ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي 

 ليمالجودة الشاملة في مؤسسات التع من اهم متطلبات تطبيق ادارة
 -العالي ما يلى :

 التزام االدارة العليا للجامعة. -1

 اجراءات ونظم الجودة . -2

 تخطيط جودة التعليم . -3

 تقييم موردي الخدمة . -4

 مراقبة العملية التعليمية داخاللجامعة . -5

 المراجعة الداخلية للجودة . -6

 . تدريب العاملين بالجامعة -7

الي الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الع معوقات تطبيق ادارة

: 

ان حداثة موضوع الجودة في الدول النامية عامة والدول العربية خاصة 
، وباألخص في مجال التعليم يواجه صعوبات عديدة ، وعدم وجود تفافة 



 59ICQAHE(2021)53-     

56 
 

الجودة سواء عند المسئولين او عدم تقبلها من عامة المجتمع ، باإلضافة 

بشرية مؤهلة بدرجة عالية في هذا المجال ، وقلة الى عدم توفر عناصر 
تمويل الدولة لهذا البرنامج  ، جميعها تعد عائقا اساسيا لتطبيق الجودة في 

 -مؤسسات التعليم العالي  ، كما ان هناك معوقات اخرى تتمثل في :

دة عدم التزام االدارة العليا بتطبيق برنامج ادارة الجو .1

 الشاملة .

ر يب معينة في ادارة الجودة وعدم النظالتركيز على اسال .2

 الى ادارة الجودة الشاملة كنظام متكامل .
لى اعدم تحويل التدريب على برنامج ادارة الجودة الشاملة  .3

 حيز الواقع من خالل ايجاد مشاريع تحسين الجودة ونظام

 االقتراحات .
 توقع نتائج فورية وليست على المدى البعيد . .4

ر اكث جودة الشاملة على خبراء بالجودةتعتمد برامج ادارة ال .5

ل من اعتمادها على االشخاص العاديين في المؤسسة .) اما
 (.64-63، 48-2008،46محمود محمد ،

 عاليم الالمبحث الثاني: جهود السياسة العامة الليبية تجاه جودة التعلي

م تعليأهتمت الدولة الليبية بسياسة تبني وتطبيق الجودة في مؤسسات ال

( 176قم )رالعالي، وكانت البداية بقرار اللجنة الشعبية  العامة)سابقاً( 

ث ي، حيم، المتعلق بإنشاء إدارة لمراقبة جودة التعليم العال2004لسنة 
سم ، وقتضم ثالثة إقسام وهي: قسم مراقبة الجودة والمعايير العلمية

التوثيق واالعتماد، وقسم تنظيم نظم الجودة وتطويرها. وفي عام 

ا رارهقم، أصدرت اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي )سابقاً( 2005
ي، يشأن تشكيل لجنة تضم خبراء في مجال جودة التعليم العال 80رقم 

ن وأصدرت هذه اللجنة بعد عامين من تشكيلها الوثيقة الوطنية لضما

من  ثيقةودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، وتتكون هذه الوج

 ثقافة -عشرة أجزاء وهي: االسس والمرتكزات الخاصة لجودة التعليم
يل لدلا -معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي -تعريفات عامة -الجودة

-ملتقويل امراح -معايير التقويم-االرشادي إلجراء التقويم وإعداد التقارير

ماد العتنماذج طلبات االعتماد، تعليمات إعداد النموذج المعياري لطلب ا
م، ص ص 2019مكاتب ضمان الجودة واالعتماد. )رحاب عطية،  –

91،92.) 

ر عن قرا تزايد االهتمام بالسياسة العامة لجودة التعليم العالي حيث صدر

اد تمودة واعاللجنة الشعبية العامة )سابقا( بشان إنشاء مركز ضمان ج
 (.2006لسنة  164مؤسسات التعليم العالي) قرار رقم 

موجب م شهد التنظيم الرسمي للجامعات الليبية المعتمد ب2008وفي عام 

ن الهيكل م بشأ2008( لسنة 22قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( رقم )

ل كالتنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي،  استحداث مكتب في 
وتمثلت معة ليبية تحت مسمى مكتب الجودة وتقييم االداء، جا

 اختصاصاته في االتي:

 رضهااقتراح المعايير المتعلقة بجودة التعليم الجامعي، وع-1
 لالعتماد ومتابعتها. 

اقتراح معايير االداء وضبط الجودة لمكونات التعليم -2

 ت،راالجامعي والمرتبطة باألستاذ الجامعي، والمناهج والمختب
 يم.لتقيوالمباني الجامعية، وإدارة التعليم الجامعي، وعمليات ا

اإلشراف على تبادل المعلومات مع الجهات االقليمية -3

 والدولية المتخصصة ومقارنة المعايير المطبقة بجامعاتها
 وكلياتها بما هو مطبق بالجامعة.

اقتراح وضع إجراءات عمل وقواعد وأدلة استرشاديه -4
 اء وضمان جودة التعليم الجامعي.لتطوير االد

اجراء الدراسات الميدانية والمشاركة فيها لمقاربة -5

مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، وتقديم 
 التوصيات في هذا الشأن.

 كتب.اعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط الم-6

الي سات التعليم العكما شهد التنظيم الرسمي للجامعات الليبية ومؤس

وشهد  استحداث اقسام في الكليات تحت مسمى قسم الجودة وتقييم االداء،
 م(.22/2008كذلك استحداث مكاتب للجودة بالمعاهد العليا )قرار 

ز لمركاواستكماالً لجهود السياسة العامة الليبية في هذا المجال أصدر 

ير االعتماد الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات الليبية معاي
 التي:لم وفقاً 2016المؤسسي والبرامجي وقام بتحديث هذه المعايير عام 

 معايير االعتماد المؤسسي

 المعيار االول: التخطيط.

 المعيار الثاني:القيادة والحوكمة.

 المعيار الثالث: البرامج التعليمية.

 المعيار الرابع: هيئة التدريس والكوادر المساندة.

 : الشؤون الطالبية.المعيار الخامس

 المعيار السادس: المرافق وخدمات الدعم التعليمية.

 المعيار السابع: البحث العلمي.

 المعيار الثامن : خدمة المجتمع والبيئة.

 المعيار التاسع: ضمان الجودة والتحسين المستمر

 

معاااااااايير االعتمااااااااد البرامجاااااااي للبااااااارام  الجامعياااااااة )الليساااااااان ، 

 والبكالوريوس(.

 ر االول: التخطيط والتنظيم االداري.المعيا

 المعيار الثاني: البرنامج التعليمي.

 المعيار الثالث: هيئة التدريس والكوادر المساندة.

 المعيار الرابع: الشؤون الطالبية.

 المعيار الخامس: المرافق وخدمات الدعم التعليمية.

 المعيار السادس: البحث العلمي.

 ع والبيئة.المعيار السابع: خدمة المجتم

 المعيار الثامن: ضمان الجودة والتحسين المستمر.

 معايير االعتماد البرامجي للدراسات )الماجستير، الدكتوراه(.

 المعيار االول: التخطيط والتنظيم االداري.

 المعيار الثاني: البرنامج التعليمي.

 المعيار الثالث: هيئة التدريس والكوادر المساندة.
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 لشؤون الطالبية.المعيار الرابع: ا

 المعيار الخامس: المرافق وخدمات الدعم التعليمية.

 المعيار السادس: البحث العلمي.

 المعيار السابع: خدمة المجتمع والبيئة.

 المعيار الثامن: ضمان الجودة والتحسين المستمر.

ي ولقد حددت وثيقة معاايير االعتمااد شاروط االعتاراف للبرناامج التعليما

انهاا ى شهادة االعتماد البرامجي أو للمؤسسة التعليمياة ببانه قد حصل عل
قد تحصلت على االعتماد المؤسسي وهي أن يتحصل البرناامج التعليماي 

% لكال معيااار 65% ماان المعادل العاام و70أو المؤسساة التعليمياة علاى 

 كحد ادنى ومدة صالحية شهادة االعتماد )مؤسسي أو برامجي( من ثالثة
وفقاااً للمعاادل الااذي يتحصاال عليااه البرنااامج  ساانوات الااى خمااس ساانوات

التعليماااي أو المؤسساااة التعليمياااة )وثيقااااة معاااايير االعتمااااد المؤسسااااي 
 (.7،4م ص ص 2016والبرامجي، 

داث وايضاً  من بين جهود السياسة العامة الليبياة فاي هاذا الجاناب، اساتح

 تم، والتااي شااهد2015الجمعياة الليبيااة للجااودة والتميااز فااي التعلاايم عااام 

ئة ت الهينشاطات مكثفة لدعم السياسة العامة لجودة التعليم العالي ولقد اثن
علايم الوطنية لألبحاث على جهاود الجمعياة الليبياة للجاودة والتمياز فاي الت

 م.2020)رسالة، شكر للجمعية، 

وفاي محاولاة اخارى لتطبياق الجاودة قاام المركاز الاوطني لضامان جاودة 

تدريبيااة طاارابلس بإصاادار التصاانيف واعتماااد المؤسسااات التعليميااة وال
 الليبي للجامعات وتضمن هذا التصنيف عدة معايير وهي:

 معيار/ التعليم والتعلم.

 معيار/ النتاج المعرفي

 معيار/ خدمة المجتمع والبيئة

 معيار/ البعد الدولي

 معيار/ الموقع االلكتروني 

مادى  ولكل معيار مان المعاايير ساالفة الاذكر عادد مان المؤشارات لقيااس

ة، تحقيااق هااذه المعااايير ) اليااات التقياايم باادليل تصاانيف الجامعااات الليبياا
 م(.2020

قد عالي فأما فيما يتعلق باخر تحديث لصنع السياسة العامة لجودة التعليم ال
م الصااادر عاان مجلااس 2020( لساانة 4تمثاال فااي قااانون الجامعااات رقاام )

وية مجاالس النواب والذي استبعد مدراء ادارات ضمان الجودة مان عضا

الجامعات وحتى لو وجهت لهم الدعوة للحضاور فاليحاق لهام التصاويت 

على القرارات داخل مجالس الجامعات، كذلك وضع هاذا القاانون مركاز 
 /4ضاامان الجااودة تحاات وزارة التعلاايم العااالي )قااانون الجامعااات رقاام 

م( ممااا ياادل علااى أن عمليااة صاانع السياسااة العامااة لجااودة التعلاايم 2020
 في ليبيا ماتزال لم ترتقي للمستوى المطلوب.  العالي

 المبحث الثالث: التحديات والصعوبات التي تواجه السياسة

 العامة الليبية تجاه جودة التعليم العالي

بالرغم من جهود السياسة العامة الليبية تجاه جودة التعلايم العاالي، والتاي 

عياة الليبياة للجاودة تم التطرق لها في المبحاث الساابق  اال إن تقريار الجم
م أقترح عدة توصيات تدل على 2019والتميز في التعليم الذي صدر عام 

ضعف السياسة العامة الليبية تجاه جودة التعلايم العاالي حياث تمثلات هاذه 
 م(.2019المقترحات في التالي: )تقرير الجمعية الليبية، 

  العمل على تبني عملياات التطاوير واالصاالح مان قبال وزارة

 كومية.عليم، وإعادة هيكلة الجامعات واالكاديميات الليبية الحالت

 .ضرورة مراجعة التوسع في الجامعات واالكاديميات 

 .ضرورة اعادة فلسفة واهداف مؤسسات التعليم العالي 

  الاازام الجامعااات واالكاديميااات بالعمااال علااى إعااداد الخطاااط

 االستراتيجية والتشغيلية الخاصة بها.

 و الالمركزياة فاي عملياات التخطايط واتخااذ أهمية االتجااه نحا
 القرارات، واشراك المجتمع المحلي والمنظمات والجمعيات.

 .التركيز على نشر ثقافة الجودة وضمانها 

  ترسااايل فلسااافة الجاااودة فاااي االداء ساااواء أكاااان مااان الناحياااة

 اإلدارية، أم االكاديمية.  

  ضاارورة توحيااد مراكااز ضاامان الجااودة واعتماااد المؤسسااات

عليمية والتدريبية في إطار هيئة وطنياة واحادة تحات مسامى الت
 الهيئااة الوطنيااة للجااودة واالعتماااد فااي التعلاايم، علااى أن تكااون

 مستقلة عن وزارة التعليم.

  ضاارورة مراجعااة معااايير الجاااودة واالعتماااد الصااادرة عااان

المركاز الاوطني لضامان جاودة واعتمااد المؤسساات التعليميااة 

 م.2016والتدريبية بطرابلس 

  ضاارورة تخصاايص ميزانيااة محااددة يااتم الصاارف منهااا علااى
 برامج وانشطة الجودة.

 لي،كما تواجه السياسة العامة في ليبيا تجاه جودة التعليم العا
 صعوبات وتحديات يمكن تحديدها وفقاً لالتي:

 معوقات تشريعية قانونية:  -1

م صادر تقريار عان المركاز الاوطني لضامان جاودة 2012في عام 

مؤسسات التعليمية تطارق الاى عادد مان المعوقاات التاي واعتماد ال
 تواجه تطبيق الجودة في الجامعات الليبياة، تحاديات تواجاه مكاتاب

الجااودة، وتحااديات قياديااة، وتحااديات تنظيميااة، وتحااديات تعليميااة 

وتدريسااية، وتحااديات البحااث العلمااي، وتحااديات خدمااة المجتمااع، 

م(. وهااااذه 2012وتحااااديات فنيااااة. )تقرياااار الجااااودة، وضاااامانها، 
ز في التحديات ذاتها ذكرت في تقرير الجمعية الليبية للجودة والتمي

 (.2018التعليم )تقرير الجمعية الليبية، 

ويمكان اعااادة صااياغة هاذه التحااديات فااي تحادي ومعااوق تشااريعي 

 ودليلقانوني حيث أن التشريعات القانونية هي سبب هذه التحديات 

 نونية في ليبيا أدى الى:على ذلك أن قصور التشريعات القا

  تبعياااة المركاااز الاااوطني لضااامان جاااودة واعتمااااد المؤسساااات

 التعليمية الى وزارة التعليم وليس الى مجلس النواب.

 .وجود مكاتب الجودة في المستويات التشغيلية 

 .عدم وجود مجالس للجودة في الجامعات 

  عاادم الاازام وزارة التعلاايم ، ومؤسسااات التعلاايم العااالي بأعااداد

طااط اسااتراتيجية تنبثااق منهااا خطااط تشااغيلية ساانوية تضاامن خ
 وجود أهداف تحقق معايير االعتماد.

  نااًء بعدم قيام مؤسسات التعليم العالي بأعداد ميزانيتها السانوية

 على خطط تشغيلية.

  عادم اهتمااام مؤسساات التعلاايم العااالي بتطبياق معااايير االعتماااد

 المؤسسي، والبرامجي .

 انيااة مؤسسااات التعلاايم العااالي يتعلااق عاادم وجااود بنااد فااي ميز

 بالصرف على اعمال ونشاطات الجودة

  عاادم تمتااع مكاتااب الجااودة بصااالحيات كاملااة للعماال ماان أجاال
 تحسين الجودة.

  ابعاااد رؤساااء أقسااام الجااودة ماان حضااور اجتماعااات مجااالس

 الكليات الجامعية.
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 .عدم تفرغ رؤساء أقسام الجودةألعمال الجودة 

 لدوريات العلمية المحكمة.تجاهل االشتراك في ا 

 .تجاهل مؤسسات التعليم العالي لبرامج خدمة المجتمع 

  عزوف عمداء الكليات عن برامج الجاودة واالنشاغال باألعماال

 اليومية.

  تجاهل التجارب الناجحة، وعدم تكريم وتقادير أصاحابها ومنهاا

 .على سبيل المثال جوائز الجودة في عدد من الجامعات الليبية

 م السياسي: االنقسا -2

م علاى هيئاة االعتمااد 2014اثر االنقسام السياسي الذي حدث مناذ 
الليبية، وهاي المركاز الاوطني لضامان جاودة واعتمااد المؤسساات 

دني التعليمية، حيث أنقسم المركز الى ثالثة مراكز، مما أدى الى تا

أنشااطة الجااودة وضاامانها فااي تلااك المراكااز، واصاابج لكاال مركااز 

ثر ساالباً علااى باارامج الجااودة واالعتماااد فااي سياسااة خاصااة بااه، فااأ
 الجامعاات الليبيااة، ومنهااا علااى سابيل المثااال قيااام المركااز الااوطني

م بتعاديل معاايير االعتمااد 2016لضمان الجودة في طرابلس عاام 

المؤسسي والبرامجي دون استشارة المركاز الموجاود فاي المنطقاة 
مركااز ضاامان  م(. كمااا أن2018الشاارقية ) تقرياار الجمعيااة الليبيااة 

الجاودة فاي المنطقاة الشاارقية رفار االعتاراف بمعادلاة الشااهادات 

التي تصدر عن مركز ضمان الجاودة طارابلس )   مراسالة رئايس 
(وبالتالي اصبحت عملية وضع وتنفياذ 2017مركز ضمان الجودة/

سياسة عاماة رشايدة وموحادة تجااه جاودة مؤسساات التعلايم العاالي 
 اقع بسبب هذا االنقسام السياسي.امر صعب تحقيقه على ارض الو

 النتائ  والتوصيات" .6

يم لتعلمن خالل استعراض جهود السياسة العامة الليبية تجاه جودة ا
العالي والصعوبات والتحديات التي واجهتها توصل البحث الى 

 النتائج االتية.

 يا، ليب أهتمت السياسة العامة الليبية بجودة التعليم العالي في
لذلك وإنشاءات مركز ضمان جودة  ووضعت تشريعات

دة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية لألشراف على جو

 مؤسسات التعليم العالي، وتقييمها.

  تواجه السياسة العامة الليبية تحديات ومعوقات قانونية
 وسياسية بالدرجة االولى جعلتها قاصرة. 

 قد م، ولاستحداث الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعلي

 استطاعت هذه الجمعية عقد ملتقيات سنوية مع مدراء مكاتب

ء ضمان الجودة بالجامعة الليبية لمناقشة الية تطوير وبنا

 جودة في الجامعات الليبية.

  تم وضع معايير لالعتماد البرامجي والمؤسسي وتحديثها
 دورياً.

 لم  أن عملية صنع السياسة العامة تجاه جودة التعليم العالي

كز ضع في الحسبان االثار السلبية  المترتبة على تبعية مرت

 ضمان الجودة الى وزارة التعليم ، ومجلس الوزراء. 

  في الوقت الذي عجزت في وزارة التعليم  في فرض معايير
 ركزاالعتماد المؤسسي والبرامجي في الجامعات الليبية قام م

ضمان الجودة طرابلس بوضع معايير لتصنيف الجامعات 
 حتى يشجع الجامعات على تطبيق معايير الجودة.

 التوصيات:

السعي بشكل حثيث نحو وضع سياسة عاماة رشايدة باين الحكاومتين  -1
الاااى حاااين حااال اشاااكالية االنقساااام السياساااي ووضاااع اساااتراتيجيات 

 وقوانين وتشريعات صارمة تضمن تطبيق معايير االعتماد الدولية.

له هيئة مستقلة تتبع العمل على توحيد مركز ضمان الجودة وجع -2
 السلطة التشريعية.

وضع سياسات واليات تضمن نشر الوعي الثقافي بأهميةالجودة فاي  -3

 مؤسسات التعليم العالي.
التشاااجيع علاااى إقاماااة مزياااد مااان الماااؤتمرات العلمياااة والنااادوات  -4

العلميااااة وورع العماااال التااااي تعمااااق الااااوعي وتقاااادم المقترحااااات 

ي مؤسساااات التعلااايم التاااي تسااااعد علاااى تبناااي تطبياااق الجاااودة فااا
 العالي.

علاايم إصاادار قااانون يماانج الجمعيااة الليبيااة للجااودة والتميااز فااي الت -5

صاااالحيات واساااعة، واعتمااااد جمياااع مقترحاتهاااا وبرامجهاااا التاااي 

 تقدمها للجامعات.
اسااااتحداث هيئااااة استشااااارية ليبيااااة مركااااز أو هيئااااة بحثيااااة، تتبااااع  -6

وزارة التعلاااايم تحاااات مسااااامى هيئااااة دراساااااة وتقياااايم السياساااااات 

العامااااة فااااي مجااااال التعلاااايم أو مركااااز دراسااااة وتقياااايم السياسااااات 
يم العاماااة فاااي مجاااال التعلااايم، يفااادم الااادعم الكامااال لاااوزارة التعلااا

 ويساعد على وضع سياسات عامة رشيدة في التعليم العالي.

 الخالصة  .7

منطلقاً  الي،تطرق البحث الى السياسة العامة الليبية تجاه جودة التعليم الع

اه ة  تجتكمن في التعرف  على جهود السياسة العامة الليبيمن عدة أهداف 

لتي اوضع وتنفيذ سياسة عامة رشيدة لجودة التعليم العالي والتحديات 
تواجهها، والتعرفعلى متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات 

ت دراساع الالتعليم العالي والعقبات التي تواجهها. ولقد اتفق هذا البحث م

واجه تلتي لى أهمية الجودة في التعليم العالي، وعلى التحديات االسابقة ع
ي فجودة مؤسسات التعليم العالي بشكل عام ومؤسسات التعليم العالي 

امة ليبيا بشكل خاص، كما وضحت نتائج هذه الدراسة قصور السياسة الع
 الليبية تجاه جودة التعليم العالي. 

 المراجع  .8

(، واقع الجودة 2008،)امال محمود محمد ابو عامر    .1

ن االدارية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر االداريي
ية وسبل تطويرها ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الترب

 مية ،االدارة التربوية  الجامعة االسال –، قسم اصول التربية 

 غزة ، فلسطين .
، عن الجودة وضمانها الواقع والرهانات في 2018تقرير  .2

ودة للج جامعات الليبية الحكومية  الصادر عن الجمعية الليبيةال

 والتميز في التعليم.

م، عن الجودة وضمانها في الجامعات 2019تقرير  .3
واالكاديميات الليبية الحكومية، الواقع وامكانيات 

 يم.لتعلالتطويرالصادر عن الجمعية الليبية للجودة والتميز في ا

ا في مؤسساات التعلايم العاالي، تقرير بعنوان الجودة، وضمانه .4
الواقع والطموحاات، المركاز الاوطني لضامان جاودة واعتمااد 

 م.2012المؤسسات التعليمية والتدريبية، 

م (، الجودة الشاملة في التعلي2006حسن حسين الببالوي ،)  .5
العالي ، بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد االسس 

ن وزيع والطباعة عماوالتطبيقات ، دار المسيرة للنشر والت

 الطبعة االولى . –االردن 

(، أدارة الجودة 2008خالد أحمد الصرايرة وليلى العساف ،)  .6
 الشاملة في مؤسساات التعلايم العاالي باين النظرياة والتطبياق ،

 ( .1المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي ، العدد )

جودة (، هل نحن بحاجة الى ال2012د. حسين سالم مرجين ) .7
ية لعربافي الجامعات الليبية ، المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة 

بتمبر س 3 -2لضمان الجودة في التعليم   ، المنعقد في القاهرة 

،2012. 
( ، المركز الوطني لضمان 2016د. حسين سالم مرجين ) .8

ن مالتحديات والفرص،خالل الفترة  –جودة التعليم في ليبيا 

لى المؤتمر العربي الدولي ، بحث مقدم ا-2006-2014

 السادس لضمان جودة التعليم العالي . 
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(، برامج الجودة وضمانها في 2017د. حسين سالم مرجين ،) .9

، 2017 –التحديات و االفاق   –الجامعات الليبية الحكومية 
جامعة سرت نموذجا ، المؤتمر السنوي التاسع للمنظمة 

 ديسمبر . العربية لضمان الجودة في التعليم العالي 

 م(  السياسة العامة منظور2001د. فهمي خليفة الهداوي، ) .10
يع، ، دار المسيرة للنشر والتوز1كلي في البنية والتحليل، ط

 عمان، االردن.

 فااي الشاااملة الجااودة ادارة (،2004) عليمااات، صااالج  .11

 التطااااااوير، ومقترحااااااات التطبيااااااق التربويااااااة، المؤسسااااااات
 الولى .الطبعةا االردن، عمان، دارالشروق،

(، تطبيق نظام ضمان الجودة في 2014صليحة رقاد ) .12

مؤسسات التعليم العالي الجزائرية : افاق ومعوقاترسالة 
ة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم االقتصادية والتجاري

 ، الجزائر . 1وعلوم التسيير ، جامعة سطيف 

ي (، مشكالت التعليم الجامع2006عبدالرحيم محمد البدرى ،( .13

لعالي في الجماهيرية العظمى ،بحث منشور ضمن ندوة وا
 –التعليم العالي والتنمية في الجماهيرية ، الجزء االول 

منشورات المركز العالمي لدراسات وابحاث الكتاب االخضر 

 ليبيا . –، بنغازي 
ية قييمتعبير امنينه، السياسة العامة للبعثات في ليبيا، دراسة  .14

لد ، المج1نغازي العلمية، العدد ( مجلة جامعة ب1969-2017)

 م.2018، 31
ة ( ، ادار2012عمار خليفة الدبر و عبدهللا فرغلي احمد ،) .15

معة الجودة الشاملة وامكانية تطبيقها في كليات التربية بجا

 عليمطرابلس ، المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة الت
 العالي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وامكانيااة الشاااملة الجااودة (،2000) عشاايبة، درويااش فتحااي .16

 المؤتمر الى مقدم بحث المصري، الجامعي التعليم في تطبيقها
 الجامعاااات اتحااااد لمجلاااس  33  للااادورة المصااااحب العلماااي

 اللبنانياااة، الجامعاااة، ابرياال 19-17بتااااريل  المنعقاااد العربيااة،

 بيروت .
م الصادر عن مجلس 2020لسنة  4قانون الجامعات رقم  .17

 النواب.

لة رئيس مركز ضمان الجودة بالمنطقة الشرقية ذات مراس .18

م بشان طلب 2017-10-8( الصادرة في 345الرقم االشاري)
ق التعميم على الجامعات والمعاهد العليا الواقعة ضمن نطا

المركز باعتماد فقط شهادات ضمان الجودة الصادر عن 

م مركز ضمان المنطقة الشرقية، وتهميشه وكيل وزارة التعلي
 وافقة عليها. بالم

 معايير االعتماد المؤسسي، والبرامجي الصادرة عن المركز .19

 .2016الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية 

( ، معوقااات تطبيااق ادارة 2008نصاار الاادين حماادي سااعيد ) .20
 الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل

 ،نشاورة ، كلياة التربياة التغلب عليها ، رسالة ماجستير غير م

 ،قساام اصااول التربيااة ، االدارة التربويااة  الجامعااة االسااالمية 
 غزة ، فلسطين .

ر صداوثيقة اليات التقييم بدليل تصنيف الجامعات الليبية، اال .21

م، المركز الوطني لضمان جودة واعتماد 2020االول 
 المؤسسات التعليمية والتدريبية طرابلس.

 

 

 

 

 


