
 

  
 

 

 

 :والخارجية  ليةورش العمل الداخ -ات املكتب نشاط

قام مكتب ضامن الجودة بزيارات عمل إيل كل الكليات الجامعة يف إطار برنامج نرش ثقافة الجودة وتنفيذ ورش 

 .وأهميتها يف رفع مستوي األداء األكادميي بهذه الكليات الجودة بالعمل الخاصة بربنامج التعريف 

املقرر الدرايس وإعداد تقريرا  تم الرتكيز بالدرجة األويل يف هذه الورش عيل نرش ثقافة الجودة وتوصيف •

 .لدراسة الذاتية

  

  ورش عمل الداخلية–2012نشاطات املكتب 

  عنوان الورشة  موعد الزيارة  الكلية  م.ر

  أسس ومعايري الجودة  مبؤسسات التعليم العايل  2012-03-27  كلية االقتصاد والتجارة الخمس  1

  ومعايري الجودة  مبؤسسات التعليم العايلأسس   2012-04-40  كلية اآلداب والعلوم الخمس  2

  أسس ومعايري الجودة  مبؤسسات التعليم العايل  2012-02-29  كلية اآلداب والعلوم قرص األخيار  3

  أسس ومعايري الجودة  مبؤسسات التعليم العايل  م2012-8-24  كلية اآلداب والعلوم مسالته  4

  ومعايري الجودة  مبؤسسات التعليم العايل أسس  2012-06-11  كلية اآلثار والسياحة الخمس  5

  متابعة برنامج الجودة من حيث املشاكل والصعوبات  18/09/2012  كلية اآلداب والعلوم مسالته  6

  

  ورش عمل خارجية:  

متت املشاركة يف الدورة التدريبية الخاصة بالتعليم العايل يف ليبيا والتي ،  2013لسنة  )   744(  عيل قرار السيد رئيس الجامعة رقم  بناء

ودلك   "دور القيادة العليا للجامعات يف عمليات االعتامد " تحت عنوان  2013- 10-5ايل  2013—09- 30انعقدت يف لندن خالل الفرتة 

ثلني عن كل الجامعات الليبية  العامة باإلضافة ايل األكادميية الليبية ومؤسسات التعليم التقني والجامعة الليبية الدولية للطب مبشاركة مم

  . والجامعة املفتوحة وممثلني عن املركز الوطني لضامن الجودة الليبي

 QUALITYب ضامن الجودة الربيطاين تم تنفيذ هده الدورة تحت إرشاف مركز ضامن الجودة الليبي وبالتنسيق مع مكت

ASSURANCE AGENCY ( QAA's UK )  الخاص بالتعليم العايل واملجلس الثقايف الربيطاين لBritish Council   عيل  لك بناءذو

 QAA بني ممثلني عن املركز الوطني الليبي ومكتب ضامن الجودة الربيطاين 2013- 04اللقاء الذي تم بني ممثلني من الطرفني يف شهر 

  :ما ييل الدورة هذههدافهم أ وكان من 

 التعرف عيل الجانب العميل والنظري لتطبيق نظام الجودة يف الجامعات الربيطانية -

 التعرف عيل دور اإلدارة العليا للجامعات يف عملية االعتامد الخاص باملؤسسات التعليمية يف مجال التعليم العايل -

هو التعرف عيل الفرص املتاحة للتوقيع عيل بعض االتفاقيات مع الجامعات الربيطانية التي تم زيارتها وعددها مثانية األمر  -

،  أساتذة، الطالب ( الذي يرتتب عليه إتاحة الفرصة أمام جميع مؤسسات  جامعة املرقب يف االستفادة منها يف كل املجاالت 

 ).قني والفني موظفني باإلضافة ايل الدعم الت

  الحكومة الليبية االنتقالية
  جامعـــــــــة المــــــــــــرقب

  وتقييم األداء مكتب ضمان الجودة

LibyanTransitionalGovernment    

University ofEL- Mergib 

 
 



 

  : 2013اإلرشاف عيل تنفيذ الزيارة االستطالعية  -

وترشيح عدد خمسة عليها برتشيح عدد ثالثة أقسام علمية لتطبيق برامج الزيارات االستطالعية للجامعات   2013/ 9/5بتاريخ قام املكتب 

بها املركز خالل النصف الثاين من شهر مـايو  قام للجامعات التيمنسقني ألقسام الجودة بالكليات للمشاركة يف برنامج الزيارة االستطالعية 

  .:وكانت عيل النحو اآليت 2013

  
  -:فعاليات اليوم األول  -1
  االجتامع مع السيد رئيس الجامعة وبعض املسئولني بالجامعة -
  زيارة مكتب ضامن الجودة وتقييم األداء بالجامعة -
  زيارة إدارة املسجل العام بالجامعة -
  زيارة وكيل الشؤون العلمية بالجامعة -
  زيارة مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة -
  زيارة وكيل الشؤون اإلدارية و املالية بالجامعة  -
  زيارة املكتبة املركزية بجامعة املرقب -
  -:فعاليات اليوم الثاين  -2
 الخمس-كلية اآلداب والعلوم –زيارة قسم الفيزياء     -
 الخمس-كلية اآلداب والعلوم - ارة قسم الرياضيات زي   -
 زيارة قسم الحركة    -
  - :فعاليات اليوم الثالث -3
  الخمس- كلية الهندسة  -زيارة قسم الهندسة الكهربائية -
  زيارة املخازن الرئيسية بالجامعة -
  زيارة إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة -
  -: فعاليات اليوم الرابع -4

  توفري متطلبات الفريق من الوثائق وامللفات  -
  
  .اعداد تقرير مفصل حول الزيارة وتم ارسال نسخة منه ايل السيد رئيس الجامعة وتم عرضها يف اجتامع مجلس الجامعة -1
  
عدد خمسة   لك لغرض التدريب من خالل ترشيحذو  األخرىاملشاركة من قبل الجامعة يف برامج الزيارات االستطالعية للجامعات  -2

  .للمشاركة يف هذه الزيارةمن كليات الجامعة منسقني 
  

  :ت قنية املعلومات ولجنة االتفاقيااملشاركة يف أعامل لجنة ت

حرض السيد رئيس مكتب ضامن الجودة اغلب االجتامعات الخاصة مبركز تقنية املعلومات وقام بإعداد استبيان خاص بربنامج الجودة مبركز 

IT . كام شارك املكتب يف فعاليات لجنة االتفاقيات يف تونس 

 



 

  

  ورش عمل خارجية:  

والتي انعقدت  خالل "التقويم الذايت للربامج األكادميية"منسقني يف ورشة العمل املعنونة 6شارك املكتب  من خالل ايفاد عدد  •

 الخرطوم، السودان/ ، يف جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا18/2/2014- 16الفرتة 

كل من السيد وكيل الشؤون العلمية ومدير مكتب الجودة بورقة علمية حول جودة الخدمات التعليمية يف مؤسسات شارك  •

 . م14/05/2014-13التعليم العايل والتي أقامها املؤمتر الوطني للتعليم العايل يف الفرتة من 

 :شارك املكتب يف إبرام اتفاقيات تعاون مع بعض الجامعات التونسية  •

 م،2014- 12-20 عقده بطرابلس لذي بالجامعات ا مدراء مكاتب الجودةالجودة  بحضور   املركز الوطني لضامناجتامع  شارك املكتب يف  •

والذي متحور حول أهم الصعوبات التي تعرتض تطبيق نظام الجودة يف الجامعات باإلضافة إيل مرشوع بناء شبكة اتصاالت خاصة 

 .ت واملركزبني الجامعابالجودة

  

  

  ورش عمل الداخلية– 2015نشاطات املكتب   

  عنوان الورشة  موعد الزيارة     الكليــــــــــــــــــة  م.ر

  الدراسة الذاتية  م19/4/2015  اآلداب والعلوم قرص األخياركلية   1

  =   =     =  م26/4/2015  والتجارة الخمس  االقتصادكلية   2

  =  = ==  م6/5/2015  كلية التقنية الطبية مسالته   3

  =  =   = =  م3/5/2015  كلية الصيدلة الخمس   4

  الذاتيةالدراسة   م 3/12/2015  كلية الهندسة الخمس   5

  =   =  = =  م12/9/2015  كلية اآلثار والسياحة الخمس   6

  ==      =  =  م7/4/2015  كلية اآلداب الخمس   7

  الذاتيةالدراسة   م 3/12/2015  كلية التمريض الخمس  8

  

 ورش العمل الداخلية–2014نشاطات المكتب 

توصيف المقرر + أسس ومعايير الجودة  2014- 12- 27الخمس- كلية االقتصاد 5
الدراسي

عنوان الورشةموعد الزيارةالكلية م.ر

توصيف المقرر + أسس ومعايير الجودة  2014- 10- 09كلية االقتصاد والتجارة الخمس1
الدراسي

توصيف المقرر + أسس ومعايير الجودة  2014- 10- 22كلية اآلداب الخمس2
الدراسي

توصيف المقرر + أسس ومعايير الجودة  2014- 06- 12كلية الهندسة الخمس3
الدراسي

توصيف المقرر + أسس ومعايير الجودة  2014-03-02 سوق الخميس–كلية التربية 4
الدراسي

مكتب ضمان الجودة6

) جميع المنسقين ( 

اسس ومعايير اعداد تقرير الدراسة الذاتية2014- 12- 15



 

 .للجامعة  االسرتاتيجيةقام املكتب بأعداد الخطة  •

 .األكادمييةقام املكتب باألرشاف عيل أعداد جائزة درع الجودة يف الربامج  •

  واملالية جامعة الزيتونة اإلداريةشارك املكتب بورشه العمل الخاصة بكلية العلوم  •

  :ورش عمل خارجية : رابعا

 ضـامن ريمعاي(العام للجامعات العربية بعنوان  االتحادطلب املوافقة من رئيس الجامعة عيل ورش عمل بناًء عيل دعوة تم  •

 .األردن  –م عامن 30/11/2015-29 تـقدعــوالتي )بالجامعات العربية الجودة برامج الدراسات العليا 

إعـداد تقريـر (العـام للجامعـات العربيـة بعنـوان  االتحادطلب املوافقة من رئيس الجامعة عيل ورش عمل بناًء عيل دعوة تم  •

،ومل يـتم املوافقـة عـيل هـذه الـورش املـذكورة م بتونس 15/110/2015-13 عـــقدتوالتي )التقويم الذايت للربامج األكادميية 

إصـدار وورش العمل من قبل الوزارة نظراً لألوضاع املالية الصعبة بالدولة ، وعـدم  املؤامراتوذلك إليقاف قرارات املشاركة يف 

 .تكاليف باملشاركة يف هذه املناشط العلمية

م وقـد متـت الزيـارة امليدانيـة لكـل 2016لجامعـة يف العـام قام املكتب بتشكيل لجنة للتدقيق الداخيل لغرض زيارة كليـات ا •

ت اللجنة عيل عمل منسقي مكاتب الجودة بالكليات وما مدي نرشـ ثقافـة ك حب الجدول املوضح أدناه ، وأطلعالكليات وذل

تقيـيم األداء  حـددها مركـز ضـامن الجـودة والجودة يف كل الربامج األكادميية بهذه الكليـات  وتفعيلهـا يف كـل املحـاور التـي 

التام لكل اللجان التي سوف تقوم بالتـدقيق الـداخيل عـيل هـذه الكليـات  االستعدادالتعليمية ، وأكد اللجنة عيل  باملؤسسات

 .ي تعم فائدة الجودة حت

  

  

  جدول مواعيد زيارة الكليات الخاص بالدراسة الذاتية
  

  اســـــــــــــم الكلية التاريخ  اليوم
  بوليلهكلية الهندسة القر  م04/05/2016  األربعاء 
  كلية اآلداب والعلوم قرص األخيار م07/05/2016  السبت 

 كلية اآلداب الخمسم11/05/2016  األربعاء 
 كلية الهندسة الخمسم14/05/2016  السبت 

 كلية العلوم الخمسم18/05/2016  األربعاء 
  الخمسكلية االقتصاد والتجارةم21/05/2016  السبت 

  كلية اآلثار والسياحة الخمسم25/05/2016  األربعاء 
  كلية الطب البرشي و كلية الرتبية البدنية  الخمسم28/05/2016  السبت 

  كلية التمريض وكلية تقنية املعلومات الخمسم04/06/2016  األربعاء 
  كلية القانون وكلية العلوم الرشعية الخمسم16/07/2016  السبت 

  كلية الرتبية سوق الخميس م20/07/2016  األربعاء 
 كلية اآلداب مسالتهم23/07/2016  السبت 

  كلية التقنية الطبية مسالتهم27/07/2016  األربعاء 
  كلية الصيدلة و مركز اللغات الخمسم30/07/2016  السبت 

  

  

  

  

  



 

  : م2017نشاطات املكتب لسنة 

 

ورش عمل الداخلية–2017نشاطات املكتب

 عنوان الورشة موعد الزيارة  الكليــــــــــــــــــة م.ر

 الدراسة الذاتية 16/01/2017 كلية اآلداب والعلوم قرص األخيار 1

 =   =     = 26/01/2017 كلية االقتصاد والتجارة الخمس  2

 =  = == 26/02/2017 كلية التقنية الطبية مسالته  3

 =  =   = = 13/03/2017 كلية الصيدلة الخمس  4

 الدراسة الذاتية  26/03/2017 كلية الهندسة الخمس  5

 =   =  = = 03/05/2017 كلية اآلثار والسياحة الخمس  6

 ==      =  = 17/10/2017 كلية اآلداب الخمس  7

 الدراسة الذاتية  27/10/2017 كلية التمريض الخمس 8

  


