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 تقديم

الخاص بتكليف لجنة  2021لسنة  169أصدر معالي السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي القرار رقم 

تتولي تقييم أوضاع الكليات الطبية و الطبية المساعدة بالجامعات الليبية و وضع التوصيات و المقترحات 

الرفع من جودة مخرجاتها و للنهوض بالبحث  الالزمة لتحسين أوضاعها و تطوير برامجها التعليمية و

 العلمي الذي هو من أهم ركائز التقدم ألي مجتمع.

و فور تهيئة الظروف المالئمة بدأت اللجان بالتواصل مع الجامعات و الكليات الطبية التي تتبعها, ثم قامت 

الحظات الص النتائج و وضع المبالزيارات الميدانية و جمع البيانات و بعد ذلك تحليل البيانات من أجل إستخ

عن أوضاع الكليات الطبية بالجامعات الليبية ثم صياغة التوصيات التي قد تساهم في الرفع من مستوى 

دائها في مجال البحث العلمي و خدمة المجتمع. و قد واجهت اللجان أالبرامج التعليمية التي تقدمها و تطوير 

 تذليلها بمساعدة القائمين علي التعليم العالي و الجامعات.  في هذا العمل عدة تحديات و صعوبات تم 

وقد لوحظ من خالل إعداد هذا التقرير بعض القصور في نموذج التقييم و الحاجة إلقامة ورش عمل لمناقشة 

 آلية التقييم في المستقبل.

 

 د سامیة الطیب هويسة .أ

 أستاذ االحياء الدقيقة و المناعة

  ابلسعضو هيئة تدريس/ جامعة طر

 إستشاري أمراض الباطنة و المناعة 

 رئيس لجنة المنطقة الغربية

 

 2021طرابلس 
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 شكر وتقدير

و  حيز الوجود إلىنتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل و إخراجه 

من  عاخص بالذكر السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي إلهتمامه و سعيه الحثيث للرف

مستوي التعليم العالي و للسيد  الدكتور سعد التائب مدير إدارة الجامعات لدعمه المستمر للجان 

التقييم. كما اتوجه بالشكر للسادة رئيس و أعضاء لجان التقييم للعمل الجبار الذي قاموا به في 

اهم ذى سل هذه الظروف الصعبة و للسيد الدكتور عبدالغني العربي علي مجهوده العظيم الظ

 وبشكل كبير في إخراج هذا العمل و خاصة فيما يتعلق بالتحليل األحصائي.

و وكالء ومديريى الجودة بالكليات المختلفة   وال يسعني إال ان اشكر رؤساء الجامعات و عمداء

في كل ربوع الوطن لما قدموه من أجل تسهيل عمل اللجان المختلفة و لرئيس جامعة طرابلس 

ل ملها علي أفضعخالد عون خاصة لتوفيرة كل ما تحتاجه اللجنة إلستكمال  السيد الدكتور

 وجه. 
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 قرارات تشكیل اللجان

 قرار اللجنة الرئیسیة
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 ن الفرعیةاقرار اللج

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 



17 
 

 لجنة المنطقة الغربیة
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 معايیر التقییم و آلیة العمل

من أجل الوقوف علي أوضاع الكليات الطبية الحكومية و تحديد إحتياجاتها و الصعوبات التي تواجهها أصدر السيد 

( 294( المتعلق بتشكيل لجنة تقييم أداء الكليات الطبية و القرار )169لي و البحث العلمي قرار رقم )وزير التعليم العا

جان الفرعية علي ذلك توجهت الل لتشكيل لجان فرعية لتقييم أداء الكليات الطبية في مختلف المناطق الليبية. وبناء  

ات التي بها كليات طبية حتي  تتمكن من الوقوف علي كل حسب المناطق الموكل بها للقيام بزيارات ميدانية للجامع

عالي لها تقديم تقرير وافي و اضح لوزارة التعليم ال ىأحوال تلك الكليات و معاينة اوضاعها و تحديد إحتياجاتها ليتسن

و البحث العلمي يمكنها من رسم صورة واضحة ألوضاع تلك الكليات ورسم األستراتيجيات و الخطط المستقبلية 

 ة الكليات الطبية لتقديم برامج تعليمية جيدة تخدم سوق العمل المحلي و تساهم في رقي البحث العلمي.اءلرفع من كفل

تلبية لقرار السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي إجتمعت اللجنة العليا المكلفة بدراسة و تقييم أوضاع الكليات 

بية في طرابلس, و من خالل إجتماعات اللجنة تم إقتراح نموذج اإلعتماد الطبية و الطبية المساعدة بالجامعات اللي

لي و او طلب من اللجان الفرعية للمناطق المشكلة بقرار وزير التعليم الع ,المعد و الذي قدمه رئيس اللجنة المركزية

 م أوضاع الكليات الطبية. ييإعتماد النموذج و العمل به لتق 294البحث العلمي رقم 

موذج في جزئه االول بيانات وصفية للمؤسسة و الكلية ثم في الجزء الثاني الذي ركز علي تقييم الوضع ناليحوي 

ؤشرات. كما تم ما مجموعة من الهالبرامجي و التنظيمي و آليات العمل بالكليات و شمل عدة محاور يحوي كل من

ئها من خالل الزيارات الميدانية و التي توضح جمع و تدوين معلومات بناء علي الشواهد و الدالئل التي تم إستقصا

كفاءة الكلية و جاهزيتها لتسيير العملية التعليمية و الوقوف بشكل واضح و دقيق علي األوضاع الحقيقية لتلك  ىمد

 الكليات.

تقييم لانات التي تم جمعها من واقع نماذج اياألول من هذا التقرير نقدم ملخص عن نتائج المعلومات و الب ءفي الجز

امعات المختلفة و مقارنة اهم نقاط القوة و الضعف جو الزيارات الميدانية و التي تقدم فكرة عن أوضاع الكليات بال

بينها. ثم يليه اهم المالحظات والتوصيات لعالج المشاكل و المعوقات التي تواجه الكليات المختلفة و تحول دونها و 

 توي التعليم العالي في الدولة الليبية.تأدية مهمتها بأكمل وجه و للرفع من مس

في الجزء الثاني من هذا التقرير نقدم بالتفصيل نتائج أعمال التقييم و المالحظات و التوصيات كما ورد من اللجان 

 المختلفة بكل المناطق مع تحليل بياني لنتائج التقييم لكل كلية.
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 نموذج التقییم
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 النتائج العامة للتقییم

 األداء العام للكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة  .1

 :معدل أداء الكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة  حسب المناطق الجغرافیة 

أن نسبة أداء الجامعات بالمنطقة الوسطي تتمايز عن باقي  1أظهرت النتائج كما هو موضح في شكل رقم 

نالوت بالمنطقة الغربية التي تفوقت عن كل الجامعات في الوقت الذي كان أداء  المناطق بإستثناء جامعة

تا رهيراتها في المناطق األخري. جامعتي الجفارة و الجفرة اظظبعض جامعات المنطقة الغربية أقل من ن

 أضعف أداء بين الكليات في كل المناطق.

 

 الطبیة بكل الجامعات اللیبیة العامةاألداء العام للكلیات :  1شكل 

  معدل أداء الكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة 

هرت نتائج التقييم تفاوت في نسب األداء بين الكليات الطبية في الجامعات ظنسبة أداء الكليات ا ةعند مقارن

بينما  %90ئها من (, علي سبيل المثال كلية التقنية الحيوية بجامعة نالوت إقترب أدا2المختلفة )شكل 

. كذلك نالحظ نسبة األداء لكلية الطب %50أداء كلية التقنية الطبية بجامعة صبراتة أقل من  كانت نسبة

 %10بجامعة إجدابيا و أقل من  %60بينما كانت حوالي  %90البشري بجامعة مصراتة أعلي من 

بالنسبة لكلية الطب لجامعة الجفرة.



 

 
 

2
8 

 

 

 

 : األداء العام للكلیات الطبیة بكل الجامعات اللیبیة العامة 2شكل 
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 :معدل أداء كلیات الطب البشري 

كلية طب بشري موزعة علي الجامعات بكافة ربوع الدولة الليبية بإستثناء جامعات بني  18يوجد 

بجامعة  . كان معدل أداء كلية الطب البشري(3)شكل  وليد, نالوت, السدرة, الجفارة و فزان

مصراتة األفضل بين كليات الطب بالجامعات الليبية يليه كلية طب جامعة سرت ثم كليتي الطب 

ف أداء كليات الطب بجامعتي صبراتة و الزاوية. أما عبجامعة طرابلس و بنغازي, و من بين األض

 %10ل من أداء فهي كلية الطب بجامعة الجفرة حيث كانت نسبة األداء لجميع المعايير أق وأاألس

 .(4)شكل باستعمال اختباركروسكال ويلس وكان الفارق بينها ذو داللة احصائية 

 

 : معدل أداء كلیات الطب البشري3شكل 

 

 (P < 0.001: مقارنة بین معدل أداء المعايیرالسبعة لكلیات الطب البشري )4شكل 
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 صیدلة:معدل أداء كلیات ال 

موجودة في المنطقة الغربية )طرابلس, الزاوية,  4كلية منها  12يبلغ عدد كليات الصيدلة بليبيا 

 3في جامعات المنطقة الشرقية )بنغازي, عمر المختار, طبرق و درنة(,  4صبراتة و غريان(, 

ضل األف بها(.بالمنطقة الوسطي )مصراتة, المرقب, األسمرية( و واحدة بالمنطقة الجنوبية )جامعة س

أداء بين كل الكليات هي كلية الصيدلة بجامعة مصراتة يليها جامعات طرابلس, بنغازي و عمر 

المختار. األسوأ أداء هما كليات الصيدلة بجامعتي صبراتة و غريان )نسبة األداء العام أقل من 

 .(6-5وكان الفارق بينها ذو داللة احصائية )شكل( 32%

 

 : معدل أداء كلیات الصیدلة5شكل 

 

 (P < 0.001) الصیدلة: مقارنة بین معدل أداء المعايیرالسبعة لكلیات 6  شكل
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 :معدل أداء كلیات األسنان 

طقة الشرقية )بنغازي, نبالم 4كلية طب و جراحة الفم و األسنان بليبيا موزعة كاآلتي:  14يوجد 

 5بالمنطقة الوسطي )مصراتة, المرقب, األسمرية و سرت(,  4برق و إجدابيا(, عمر المختار, ط

بالمنطقة الغربية )طرابلس, الزاوية, صبراتة, غريان و الزنتان( و واحدة بالمنطقة الجنوبية )جامعة 

األفضل أداء بين كل كليات األسنان هي كلية األسنان بجامعة سرت يليها جامعات مصراتة,  سبها(.

ية و بنغازي. أما األسوء أداء فهي كليات األسنان بجامعات صبراتة, غريان, طرابلس و الزنتان الزاو

 .(8-7حصائية )شكل كذلك ذو داللة إ وكان الفارق بينها( %50)نسبة األداء العام أقل من 

ة الجميع دكلية األسنان بجامعة الزاوية تقدمت في أدائها بدرجة كبيرة خالل المدة القليلة الماضية بشها

حيث ظهر تغير كبير في اإلمكانيات و التنظيم و البرامج التعليمية و برامج الجودة بسبب العمل 

 المتفاني من قبل أعضاء هيئة التدريس الشباب بالكلية.

بالرغم من األداء الجيد للكليات الطبية بجامعة طرابلس نالحظ ضعف أداء كلية طب و جراحة الفم 

ك بالدرجة األولي لوجود الكلية بمنطقة تماس خالل كل الحروب و النزاعات و األسنان و يعزي ذل

دمار كامل للمشتشفي  إلىو التي أدت  2020 و حتي 2011العسكرية التي مرت بها البالد منذ 

 .التعليمي و ببعض مباني الكلية

 

 

 : معدل أداء كلیات طب و جراحة الفم و األسنان 7شكل 
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 (P < 0.001: مقارنة بین معدل أداء المعايیرالسبعة لكلیات طب االسنان ) 8شكل 

 

 :معدل أداء كلیات التمريض 

كليات موجودة بجامعات طرابلس, بنغازي, سبها, طبرق, عمر  7عدد كليات التمريض بكل ليبيا 

( ماعدا %70و  %60 يض بليبيا متقارب )بينالمختار, فزان و صبراتة. يعتبر أداء كل كليات التمر

ا ذو داللة احصائية لذلك كان الفارق بينه %40جامعة صبراتة التي لم تتجاوز نسبة أدائها 

 .(10,  9بسيطة)شكل 

كليات تمريض و كذلك وجود تخصص التمريض في بعض كليات التقنية الطبية  7بالرغم من وجود 

التمريض بالمستشفيات و المرافق الصحية األخري. لذا وجب إال أن هناك نقص حاد في عدد كوادر 

علي القائمين علي هذا التخصص دراسة أسباب هذا النقص و اين تذهب مخرجات كليات التمريض 

 خارج المجال الطبي. إلىو وضع الخطط لمعالجة هذا التسرب في اعداد الخريجين 
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 التمريض: معدل أداء كلیات  9شكل 

 
 

 

 (P = 0.01) : مقارنة بین معدل أداء المعايیرالسبعة لكلیات التمريض 10شكل 

 

 :معدل أداء كلیات التقنیة الطبیة 

كليات بالمنطقة الغربية )طرابلس, الزاوية, صبراتة, غريان,  6كلية تقنية طبية بليبيا,  13يوجد 

في المنطقة  2في المنطقة الوسطي )بني وليد, المرقب, الزيتونة(,  3نالوت, الجفارة و الزنتان(, 

نسبة أداء أغلب  في المنطقة الجنوبية )جامعة فزان و الجفرة(. 2الشرقية )عمر المختار و طبرق( و 

اليا يقارب أظهرت أداء ع التي كلية التقنية الطبية بجامعة نالوت ماعدا كليات التقنية الطبية متقاربة ,



 

34 
 

 

و جامعة  %40قابله في الجهة األخري أداء متدني لكلية التقنية جامعة الجفارة الذي يقل عن ي 90%

بقليل. الفارق بين كليات التقنية الطبية كان ذو داللة احصائية )شكل  %40صبراتة بأداء اعلي من 

10-11.)  

افة عن علي أن بعد المساألداء المتفوق لكلية التقنية الطبية بجامعة نالوت إن دل علي شئ فإنما يدل 

العاصمة أو المدن الكبيرة ليس عائقا أمام التميز و التفوق و أن العمل الجماعي المنظم و التصميم 

 علي تقديم األفضل هو المقياس.

 

 : معدل أداء كلیات التقنیة الطبیة الحیوية 11شكل 

 

 

(P = 0.001بین معدل أداء المعايیرالسبعة لكلیات التقنیة الطبیة ): مقارنة  12شكل 
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 :معدل أداء كلیات الطب البیطري 

بالدولة الليبية, إثنان بالمنطقة الغربية )طرابلس و الزاوية(,  فقط كليات طب بيطري 5يوجد عدد 

ي عمر المختار( فإثنان بالمنطقة الوسطي )الزيتونة و مصراتة( و كلية واحدة بالمنطقة الشرقية )

في الوقت  و الوقت الذي إختلفت فيه تسمية الكليات بين الطب البيطري و البيطرة و العلوم الزراعية.

في كليات جامعة طرابلس و جامعة عمر المختار فإن  %70الذي يتعدي أداء كليات الطب البيطري 

 %22اتة الذي لم يتجاوز أداء باقي الكليات يعتبر ضعيف و خاصة في كلية البيطرة بجامعة مصر

المالحظ أن (. 14بين كليات البيطرة ذو داللة احصائية )شكل  في األداء كان الفارق و (13)شكل 

عدد كليات الطب البيطري قليل جدا مقارنة بباقي التخصصات و أيضا بالنسبة لحاجة سوق العمل 

ة بير من الكليات األخري مثل التقنيبالدولة الليبية لهذا التخصص المهم جدا. كما الحظنا وجود عدد ك

رنة بكليات الطب البيطري و كذلك غياب هذا التخصص في المناطق التي يغلب االطبية بعدد كبير مق

و لوال وجود كلية عريقة مثل كلية الطب البيطري بجامعة طرابلس  عليها الطابع الزراعي و الرعوي.

 صصةلعانى هذا القطاع من نقص حاد في الكوادر المتخ

 

 

 :  معدل أداء كلیات الطب البیطري 13شكل 
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 (P < 0.001مقارنة بین معدل أداء المعايیرالسبعة لكلیات الطب البیطري ):  14شكل 

 
 
 

 :معدل أداء كلیات العلوم الصحیة 

مرقب و مصراتة(, واحدة بالمنطقة بالمنطقة الوسطي )سرت, ال 3كليات للعلم الصحية:  5يوجد 

 (.15شكل  ,الغربية )جامعة غريان( و واحدة بالمنطقة الشرقية )خليج السدرة

أداء باقي الكليات  كان بينما . %80نسبة أداء كلية العلوم الصحية بجامعة مصراتة مرتفع حيث يفوق 

 (.16يطة )شكل لذلك كان الفارق بينها ذو داللة احصائية بس, %60و  %50يتراوح بين 

مخرجات هذه الكليات غير واضحة و كذلك تصنيف و توصيف الخريجين غير واضحة وغير  

 محددة من وزارة العمل.
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 : معدل أداء كلیات العلوم الصحیة 15شكل 

 
 
 

 

 

 (P = 0.033علوم الصحیة ): مقارنة بین معدل أداء المعايیرالسبعة لكلیات ال 16شكل 
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 :معدل أداء كلیات الصحة العامة 

يوجد ثالث كليات بليبيا تحت مسمي الصحة العامة بجامعات بنغازي, مصراتة و الزاوية. نسبة أداء 

. بينما أداء كلية %60و جامعة مصراتة حوالي  %08كلية الصحة العامة بجامعة بنغازي يفوق 

( مما جعل الفرق 17)شكل  بقليل %40ة يعتبر ضعيف حيث يتعدي الصحة العامة بجامعة الزاوي

ينطبق علي هذه الكليات ما ينطبق علي كليات العلوم الصحية . (18بينها ذو داللة احصائية )شكل 

 من ناحية عدم تحديد, تصنيف و توصيف مخرجاتها.

 السؤال هنا هو ما الفرق بين كلية العلوم الصحية و كلية الصحة العامة؟

 

 : معدل أداء كلیات الصحة العامة 17شكل 

 

 

 (P = 0.001) العامة ةالصح: مقارنة بین معدل أداء المعايیرالسبعة لكلیات  18شكل 
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 :معدل أداء كلیات التقنیات الحیوية 

ذه الكلية ع جامعة الجفارة. نسبة أداء هيوجد كلية واحدة في كل ليبيا تسمي كلية التقنيات الحيوية تتب

جراء مقارنة هنا لوجود كلية واحدة فقط تحمل هذا و تعذر إ(, 19)شكل  %40ضعيف جدا أقل من 

 (.20االسم )شكل 

مخرجات هذه الكلية غير واضحة, و تفتقر الكلية للعدد الكافي من أعضاء هيئة تدريس و معيدين و 

 ية بشكل فعال.فنيين و كادر وظيفي إلدارة الكل

 

 : معدل أداء كلیات التقنیات الحیوية 19شكل 

 

 : معدل أداء المعايیرالسبعة لكلیات التقنیات الحیوية 20شكل 
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 :معدل أداء كلیات العلوم الطبیة الحیوية 

ر بنغازي. نسبة أداء الكلية في كل المحاوم الطبية الحيوية تتبع جامعة ويوجد كلية واحدة تسمي العل

(, وكذلك هنا تعذر إجراء مقارنة بين الكليات لوجود كلية واحدة فقط تحمل 21)شكل  %60أقل من 

 (.22هذا االسم )شكل 

 السؤال هنا هو ما الفرق بين كلية التقنيات الحيوية وكلية العلوم الطبية الحيوية؟

 

 معدل أداء كلیات العلوم الطبیة الحیوية : 21شكل 

 

 

 

 : معدل أداء المعايیرالسبعة لكلیات العلوم الطبیة الحیوية 22شكل 
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 :معدل أداء كلیات الصحة العامة و التمريض 

ة و متوجد كلية واحدة في ليبيا تتبع الجامعة األسمرية بالمنطقة الوسطي من ليبيا تسمي الصحة العا

(. وكذلك هنا تعذر إجراء مقارنة بين 23)الشكل  %70نسبة أداء هذه الكلية حوالي  التمريض.

 (.24الكليات لوجود كلية واحدة فقط تحمل هذا االسم )شكل 

السؤال هنا هو ما الفرق بين كلية العلوم الصحية و كلية الصحة العامة و الصحة العامة 

 والتمريض؟

 

 : معدل أداء كلیات الصحة العامة و التمريض 23شكل 

 

 : معدل أداء المعايیرالسبعة لكلیات الصحة العامة والتمريض 24شكل 
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 عدد الطالب بالكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة .2

الجامعات  ارنة بباقيتعتبر جامعة طرابلس األعلي بالنسبة لعدد الطالب المقيدين بالكليات الطبية مق

 (.26الليبية تليها في العدد جامعة بنغازي, ثم بعد ذلك جامعة الزاوية و جامعة المرقب )شكل 

العدد األكبر من الطلبة يتركز في كليات الطب البشري و خاصة جامعتي طرابلس و بنغازي يليهما 

كبير جدا بين كليات الطب ( حيث أن الفرق في أعداد الطلبة 25جامعتي الزاوية و المرقب )شكل 

 البشري و باقي الكليات األخري. هذا التباين في عدد الطالب و تمركز األغلبية بالكليات الطب البشري

قد يكون السبب وراء ضعف األداء نتيجة لعدم قدرة الكليات علي استيعاب هذه األعداد من ناحية القدرات 

 لتحتية.المادية و عدد أعضاء هيئة التدريس و البنية ا

 

 

 : عدد الطالب بكلیات الطب البشري بالجامعات اللیبیة العامة 25شكل 

 

(, 27شكل ) تعتبر كليات طب و جراحة الفم و األسنان من حيث عدد الطلبة الثانية بعد كليات الطب البشري

 ات الطب البشري. يلي ذلك في العددبالرغم من أن عدد الطالب بكليات األسنان أقل بكثير من العدد بكلي

. ( و التي هي أيضا أقل بكثير من عدد الطالب بكليات الطب البشري28كليات الصيدلة )شكل 



 

 

4
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عدد الطالب بالجامعات الطبیة اللیبیة العامة 26شكل 
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 و جراحة الفم و األسنان بالجامعات اللیبیة العامة: عدد الطالب بكلیات طب  27شكل 

 

 

 : عدد الطالب بكلیات الصیدلة بالجامعات اللیبیة العامة 28شكل 
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(, فال يوجد إقبال علي هذا 29و من الكليات األقل حظآ في عدد الطالب هي كليات الطب البيطري )شكل 

 وضع إستراتيجيات لترغيب الطالبيجب قلة عددها في البالد لهذا  التخصص في كل الكليات بالرغم من

 للتوجه لهذا التخصص المهم و التفكير في حوافز من شأنها زيادة إقبال الطالب عليه.

 

 

 

 : عدد الطالب بكلیات الطب البیطري بالجامعات اللیبیة العامة 29شكل 

 

 عدد الخريجین: .3

جامعتي طرابلس و بنغازي مع التفوق الكبير  يوجد فيمن الخريجين من الكليات الطبية  العدد األكبر

تباين كبير بين عدد الخريجين من كلية  كما يوجد. (30)شكل  لجامعة بنغازي بالنسبة لعدد الخريجين

 .في أغلب الجامعات الحكومية الليبية الطب البشري و باقي الكليات الطبية



 

 
 

4
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 : عدد الخريجین بالجامعات الطبیة اللیبیة العامة 30شكل 
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 جامعات المنطقة الغربیة .4

 أداء جامعات المنطقة الغربیة 

بعض  يتضح من الشكل تميزالغربية  ةعند مقارنة نسبة األداء العام للكليات الطبية بجامعات المنطق

ففي جامعة طرابلس أفضل كلية هي كلية الطب  .(32)شكل  الكليات عن غيرها بالجامعة الواحدة

البشري تليها كلية الصيدلة ثم كلية الطب البيطري و األضعف اداء هي كلية طب و جراحة األسنان 

التي تعرضت للدمار و التخريب و العبث بمحتوياتها خالل كل النزاعات المسلحة و الحروب التي 

الملفت للنظر هو األداء العالي لكلية التقنية الطبية  .2020-2019كان آخرها الهجوم علي العاصمة 

 .بجامعة نالوت و كلية طب و جراحة الفم و األسنان بجامعة الزاوية

كليات الطب البشري هي األفضل بين كل الكليات الطبية في كل الجامعات ماعدا جامعة ل بالنسبة

 الزاوية و جامعة صبراتة .

 

 : نسبة األداء في جمیع المعايیر للكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة بالمنطقة الغربیة 31شكل 

 

أن أداء كليات جامعة  32و عند مقارنة أداء الكليات بالنسبة لكل معيار من معايير التقييم  يتضح من الشكل 

المعيار القانوبي الذي ال يزيد  بإستثناء %95يقارب  و ما %70طرابلس في كل المعايير جيد و يتراوح بين 

 و ذلك بسبب تأخر بعض الكليات عن إستكمال متطلبات األعتماد المؤسسي و البرامجي. %65عن 
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علي جامعة الزاوية  تحظات مشابهة بالنسبة لجامعة الزاوية و جامعة نالوت إال أن جامعة نالوت تفوقمال

 كان لجامعة الجفارة. في أغلب المحاور. األداء األضعف في جميع المحاور 

 

 : نسبة األداء لكل معیار للكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة بالمنطقة الغربیة 32شكل 

 

 عدد الطلبة بجامعات المنطقة الغربیة 

( 33يليها جامعة الزاوية )شكل  يوجد العدد األكبر من الطالب في المنطقة الغربية بجامعة طرابلس

ثم جامعة صبراتة, إال أن الفرق في عدد الطالب كبير جدآ بين جامعة طرابلس و باقي الجامعت 

 مما يضع عبئ كبير علي جامعة طرابلس من ناحية الموارد البشرية و المادية.

 

 عدد الخريجین بجامعات المنطقة الغربیة 

و خاصة من منتسبي كلية  العدد األكبر من الخريجين بالمنطقة الغربية هم من جامعة طرابلس

 ( ثم كلية الصيدلة. 34الطب البشري )شكل 
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 عدد الطالب بالكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة في المنطقة الغربیة:  33شكل 

 
 

 

 في المنطقة الغربیة: عدد الخريجین بالكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة  34شكل 
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 جامعات المنطقة الشرقیة .5

 و إجدابيا. تشمل المنطقة الشرقية جامعات بنغازي, درنة, عمر المختار, خليج السدرة, طبرق

 

 أداء جامعات المنطقة الشرقیة 

بالنسبة للمنطقة الشرقية األفضل أداء هي جامعة بنغازي يليها جامعة عمر المختار ثم جامعة طبرق 

 (.35)شكل 

و عند دراسة كل معيار من معايير التقييم علي حدة و مقارنتها بين الكليات يتضح أن هناك تباين 

   (.36كبير بين الكليات في معدالت األداء لكل معيار )شكل 

 

 

 الشرقیة : نسبة األداء في جمیع المعايیر للكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة بالمنطقة 35شكل 
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 نسبة األداء في لكل معیار من معايیر التقییم للكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة بالمنطقة الشرقیة:  36شكل 

 

 عدد الطلبة بجامعات المنطقة الشرقیة 

لبشري  الطب ا من الطلبة يتركز في جامعة بنغازي و خاصة كلية كما بالمنطقة الغربية العدد األكبر

(. و من الجدير بالمالحظة أن لكلية الطب البشري 37يليها كلية طب و جراحة الفم و األسنان )شكل 

 الحظ األوفر في عدد الطالب في كل جامعات المنطقة الشرقية.

 

 الشرقیةعدد الطالب بالكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة في المنطقة :  37شكل 



 

52 
 

 عدد الخريجین بجامعات المنطقة الشرقیة 

لعدد افإن  البشري بما أن العدد األكبر من الطلبة موجود في جامعة بنغازي و خاصة في كلية الطب

 (.38)شكل  البشري األكبر من الخريجين يكون من جامعة بنغازي و خاصة كلية الطب

 

 

 الكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة في المنطقة الشرقیةعدد الخريجین ب:  38شكل 

 

 جامعات المنطقة الوسطي .6

جامعات بالمنطقة الوسطي يوجد بها كليات طبية, هذه الجامعات هي: جامعة مصراتة,  6يوجد عدد 

 جامعة بني وليد, جامعة المرقب, جامعة الزيتونة, جامعة سرت و الجامعة األسمرية.

  المنطقة الوسطيأداء جامعات 

( تقريبا %95 إلى %85يتفاوت أداء الكليات الطبية في جامعات المنطقة الوسطي بين العالي جدا )

 بالنسبة لكليات الطب البشري و الصيدلة و طب و جراحة الفم و األسنان و خاصة في جامعتي

( %25حوالي ضعيف جدا  بالنسبة لكلية الطب البيطري في جامعة مصراتة ) إلىو سرت  ةمصرات

 .39شكل الكما هو مبين في 

أداء جامعات المنطقة الوسطي ( نجد أن 40األداء في مختلف معايير التقييم )شكل  إلىو بالنظر 

( بإستثناء المعيار القانوني و خاصة في جامعات سرت و %100ما يقارب  إلى %60مرتفع )بين 

 (.%35د )أقل من ( و جامعة بني ولي%50الزيتونة و المرقب و األسمرية )
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 نسبة األداء في جمیع المعايیر للكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة بالمنطقة الوسطي:  39شكل 

 

 

 

 

 قة الوسطينسبة األداء لكل معیار من معايیر التقییم للكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة بالمنط:  40شكل 
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 عدد الطلبة بجامعات المنطقة الوسطي 

أعلي عدد طالب بالكليات الطبية في المنطقة الوسطي في جامعة المرقب خاصة كلية الطب البشري 

. مقارنة بجامعات طرابلس و بنغازي يعتبر عدد الطالب بالكليات (41شكل يليها جامعة مصراتة )

 ا.دالطبية بالمنطقة الوسطي قليل ج

 

 

 عدد الطالب بالكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة في المنطقة الوسطي:  41ل شك

 
 
 
 
 
 
 

 عدد الخريجین بجامعات المنطقة الوسطي 

, طب و جراحة الفم و األسنان, العلوم يأغلب خريجي المنطقة الوسطي من كليات الطب البشر

 (42)شكل  الصحية, التقنية الطبية و الصيدلة
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 عدد الخريجین بالكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة في المنطقة الوسطي:  42شكل 

 

 

 

 

 

 جامعات المنطقة الجنوبیة .7

 أداء جامعات المنطقة الجنوبیة 

ين ما يقارب تعتبر جيدة )ب يةجنوبمنطقة الجامعات الالطبية بكليات النسبة أداء جميع المعايير بجميع 

( %10( ماعدا كلية الطب البشري بجامعة الجفرة التي كان أدائها سئ جدا )أقل من %70و  60%

(. ال تمتلك كلية الطب البشري بجامعة الجفرة أي مقومات لمؤسسة تعليم 43كما هو مبين في )شكل 

 عالي من حيث المبني و البنية التحتية.

ن كل كليات الجنوب أدائها ضعيف بالنسبة للمعيار القانوني إبالنسبة لألداء في مختلف المعايير ف

  .(44شكل )
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 نسبة األداء في جمیع المعايیر للكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة بالمنطقة الجنوبیة:  43شكل 

 

 

 

 قییم للكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة بالمنطقة الجنوبیةنسبة األداء لكل معیار من معايیر الت:  44 شكل
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 عدد الطلبة بجامعات المنطقة الجنوبیة 

 (45عدد الطلبة بالكليات الطبية بجامعات الجنوب قليل مقارنة بجامعات باقي المناطق )شكل 

 

 

 للیبیة العامة في المنطقة الجنوبیة: عدد الطالب بالكلیات الطبیة بالجامعات ا 45شكل 

 عدد الخريجین بجامعات المنطقة الجنوبیة 

 .(46شكل ) كما أن عدد الطلبة قليل جدا في المنطقة الجنوبية فإن عدد الخريجين قليل جدا أيضا

 

 ة الوسطيعدد الخريجین بالكلیات الطبیة بالجامعات اللیبیة العامة في المنطق:  46شكل 
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 ملحقات

 ة: تقرير لجنة المنطقة الغربی1ملحق

 كلیات المنطقة الغربیة

جامعات  7الحدود الليبية غربا و منطقة جبل نفوسة جنوبا يوجد بها  إلىالمنطقة الغربية الممتدة من طرابلس 

 كلية طبية وطبية مساعدة و تشمل: 28تحوي عدد 

 جامعة طرابلس .1

 جامعة الزاوية .2

 جامعة الجفارة .3

 جامعة صبراتة .4

 جامعة غريان .5

 جامعة الزنتان .6

 جامعة نالوت .7

 مقدمة:

( المتعلق بتشكيل لجنة تقييم أداء الكليات 169علي قرار السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي رقم ) بناء  

هت ن( لتشكيل لجان فرعية لتقييم أداء الكليات الطبية في مختلف المناطق الليبية ا294الطبية و القرار )

اللجنة عملها الميداني و استكملت تواصلها مع الجامعات و زياراتها الميدانية الرسمية و غير الرسمية و 

. بعد ذلك تمت دراسة المستندات المتعلقة بالكليات الواقعة في نطاق 11/09/2021المعاينة المكانية بتاريخ 

الل هذه الفترة تم عقد عدة إجتماعات مباشرة و خ 25/09/2021اريخ لجنة و كتابة التقرير النهاىي بتعمل ال

و من خالل تطبيق الزوم و غرف التواصل اإللكترونية بين أعضاء اللجنة من أجل التشاور و التقييم و تبادل 

 األراء.

 العمل فريق

( نخبة من 294يضم فريق عمل اللجنة الفرعية لتقييم أوضاع الكليات الطبية الحكومية المشكلة بقراررقم )

 لسادة والسيدات أعضاء هيىة التدريس بالجامعات الليبية المختلفة. هذا وتضم اللجنة كل من:  ا

 أ.د. سامية الطيب هويسة / رئيس اللجنة .1

 أ.د. عبد هللا محمد األحول  .2

 أ. د. ربيعة عمر الغزير .3

 د. أيمن الصالحين أبوغرارة .4

 د. عيسى إمحمد العمياني .5
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  د. خالد أعويدات عبد هللا .6

 محمد بالنور د. عماد .7

 اللجنة عمل آلیة

ثم بوكيل جامعة  4/08/2021تم التواصل مع السيد الدكتور خالد عون رئيس جامعة طرابلس بتاريخ 

م لتوفير إحتياجات اللجنة 15/08/2021طرابلس للعلوم الطبية السيد الدكتور محمد المرعوش بتاريخ 

م، على تمام الساعة 18/08/2021ربعاء، الموافق وتسهيل عملها. و عقدت اللجنة اجتماعها األول يوم األ

ص، بمركز البحوث واالستشارات بجامعة طرابلس لمناقشة آلية عمل اللجنة، وذلك بحضور كل  10:00

 من:

 أ.د. سامية الطيب هويسة / رئيس اللجنة .1

 د. عماد محمد بالنور / مقرر اللجنة .2

 أ.د. عبد هللا محمد األحول )تواصل عبر تطبيق زووم( .3

 . د. ربيعة عمر الغزير / خبير الجودةأ .4

 د. أيمن الصالحين أبوغرارة .5

 د. عيسى إمحمد العمياني .6

 د. خالد أعويدات عبد هللا )تواصل عبر تطبيق زووم( .7

وفي هذا اإلطار اتفق الحاضرون على تبني نموذج التقييم المعتمد من قبل اللجنة الرئيسية. و قد تم مناقشة 

النموذج من حيث معايير التقييم بالمقارنة باإلصدار األخير لدليل معايير عدم تضمين بعض النقاط في 

اعتماد التعليم الطبي المعتمد من قبل المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، 

لرئيسية، او رأي أعضاء اللجنة ضرورة تضمين تلك المعايير باقتراح تعديالت وإحالتها للسيد رئيس اللجنة 

 حتى يتم إدراجها في نموذج التقييم الخاص باللجنة وبالتالي اعتمادها لكل اللجان الفرعية.

وتم اإلفاق على اإلسراع في التواصل مع الجامعات الواقعة في نطاق عمل اللجنة، و تكليف أعضاء اللجنة 

 ة، كاآلتي:بالتواصل مع مكاتب الجودة بتلك الجامعات للحصول على البيانات المطلوب

 جامعات الزاوية، الجفارة وصبراتة  أ.د. سامية الطيب هويسة + د. عماد محمد بالنور  .1

 جامعة طرابلس     أ. د. ربيعة عمر الغزير .2

 جامعة غريان    د. أيمن الصالحين أبوغرارة .3

 جامعتي الزنتان ونالوت     د. عيسى إمحمد العمياني .4

بيانات المطلوبة بالعمل عليها في اجتماعات الحقة قبل القيام بجولة ن تقوم اللجنة بعد الحصول على الأعلي 

ميدانية داخل الكليات الطبية بالجامعات المستهدفة و كذلك تم تحديد جدول زمني للزيارات الميدانية، ومن 

 ثم إعداد التقرير النهائي للتقييم.
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الحركة  ل لطرابلس نتيجة لتقييدنتيجة إلقامت بعض أعضاء اللجنة خارج طرابلس و بسبب صعوبة الوصو

بسبب جائحة كورونا و وقف العمل فى بعض الجامعات بسبب الجائحة و عدم تفرغ بعض األعضاء للعمل 

 . 30/8/2021بالكامل قمنا بتغيير جدول الزيارات الميدانية وبدأنا المعاينة والزيارات 

 حليل إحصائي كخبير ت عربيال مصطفى م مؤخرآ للجنة د. عبدالغنينضاو لقد  

 كلية طبية 28جامعات يوجد بها  6هذا و شمل عمل اللجنة الفرعية بالمنطقة الغربية 

 المیدانیة الزيارات

تم إعداد جدول زمني للقيام بالزيارات الميدانية للكليات الطبية بالجامعات الحكومية بالمدن المختلفة بالمنطقة 

ية و جنوبا حتي نالوت و بدأنا الزيارت من جامعة طرابلس. الغربية الممتدة من طرابلس حتي الحدود الغرب

 .(1)جدول  كلية 28و شملت الزيارات الميدانية عدد 

 الكلیات الطبیة بجامعات المنطقة الغربیة:  1جدول 

 عدد الكليات المدينة الكلية الجامعة

 الطب البشري طرابلس

 الصيدلة

 الطب البيطري

 احة الفم و األسنانطب و جر

 التمريض

 التقنية الطبية

 طرابلس

 طرابلس

 طرابلس

 طرابلس

 طرابلس

 طرابلس

6 

 الطب البشري الزاوية

 الصيدلة

 طب و جراحة الفم و األسنان 

 التقنية الطبية

 الصحة العامة

 الطب البيطري و العلوم الزراعية

 الزاوية

 الزاوية

 الزاوية

 الزاوية

 العجيالت

 العجيالت

6 

 التقنية الطبية جفارةال

 التقنيات الحيوية

 الجفارة

 الجفارة

2 

 الطب البشري صبراتة

 طب و جراحة الفم و األسنان

 التمريض

 التقنية الطبية 

 الصيدلة

 الصحة العامة

 صبراتة

 صبراتة

 صرمان

 صرمان

 الجميل

 الجميل

6 

 الطب البشري غريان

 طب و جراحة الفم و األسنان

 التقنية الطبية

 الصحيةالعلوم 

 غريان

 غريان

 غريان

 غريان

4 

 الطب البشري الزنتان

 طب و جراحة الفم و األسنان

 التقنية الطبية

 الزنتان

 الزنتان

 الرياينة

3 

 1 نالوت التقنية الطبية نالوت

 28   المجموع
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 التحلیل البیاني لنتائج تقییم أوضاع الكلیات الطبیة بالمنطقة الغربیة

 جامعة طرابلس

ابلس وهي من أقدم و أعرق الجامعات الليبية تحوي عدد ست كليات طبية  تخرج منها اآلالف جامعة طر

من الكوادر الطبية و الطبية المساعدة التي ساهمت في توفير الرعاية الصحية للمرضي و التعليم الطبي في 

 كافة ربوع الدولة الليبية وهي: 

 كلية الطب البشري .1

 كلية طب وجراحة الفم واألسنان .2

 كلية الصيدلة .3

 كلية الطب البيطري .4

 كلية التقنية الطبية .5

 كلية التمريض .6

 

 معدل األداء العام لكلیات جامعة طرابلس:

ن كلية الطب البشري أ( يتضح 47عند مقارنة متوسط معدل أداء الكليات المختلفة بجامعة طرابلس )شكل 

البيطري.  يليها كلية الصيدلة ثم كلية الطبهي األعلي في متوسط نسبة األداء بالنسبة لجميع معايير التقييم 

داء و ذلك بسبب ما تعرضت له الكلية من دمار و ألانسبة في متوسط أما بالنسبة لكلية األسنان فهي األقل 

 عبث بمحتوياتها خالل الحروب المتكررة علي المنطقة.يب و تخر

ل الصيانة و النظافة و اإلهتمام بالمظهر باقي كليات الجامعة تعاني من قلة الموارد المالية الالزمة ألعما

العام للكليات و في بعض الكليات تكدس األجهزة القديمة أو الغير صالحة لإلستعال و نقص بالمياه و عدم 

صالحية أغلب دوراة المياه لإلستعمال. كما تفتقر للموارد الالزمة إلجراء البحوث و تشغيل المعامل 

 التدريسية و البحثية.

الجديدة بالجامعة متوقف العمل عليها إلستكمالها منذ عدة سنوات مما أثر علي سير العملية التعليمية المباني 

 خاصة و قت تفشي جائحة كورونا.
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 : متوسط نسبة أداء كلیات جامعة طرابلس 47شكل 

 كلیة الطب البشري .1

سبة ليات الطبية في الدولة و أكثرها عددا بالنتعتبر كلية الطب البشري بجامعة طرابلس من أكبر الك

للطالب و للخريجين. و بالرغم من األزمات التي مرت بها الجامعة و المناطق المحيطة بها و 

ضعف الموارد أظهر التقييم أداء جيد للكلية في جميع محاور التقييم مع إرتفاع ملحوظ في محور 

 .(48)شكل  ديمي و اإلدارة و الحوكمة و تحسين األداءالبرامج التعليمية, الكادر الوظيفي و األكا

 

  في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة طرابلس:  48شكل 
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لية, تهالك البنية التحتية و عدم صيانة االكلية تعاني من الكثير من المشاكل أهمها نقص الموارد الم

 إلىي أد في المؤتمرات الدولية الكلية. عدم دعم البحث العلمي و مشاركة أعضاء هيئة التدريسمرافق 

 . ىبكليات الطب في الدول األخر مقارنةضعف اإلنتاج العلمي 

 التوصیات

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 ع و الدوريات الحديثةتطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية و المراج 

 دعم البحث العلمي و التشجيع علي نشر البحوث 

 دعم برامج الدراسات العليا 

 تفعيل دور المرشد األكاديمي 

  دعم برامج تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس و الموظفين 

 توفير خدمة اإلنترنت و وسائل التعليم الحديثة 

 

 

 حة الفم و األسناناكلیة طب و جر .2

هدم و  إلىكليات التي عانت من األزمات و الحروب التي مرت بها البالد و التي أدت من أكثر ال

تخريب مباني الكلية و العبث بمحتوياتها و تدمير المستشفي التعليمي بالكامل و الذي كان نتيجته 

اإلمتحانات و تردي المستوي التعليمي بها.  الدراسة و توقف تعطيلو إغالق الكلية لفترات طويلة 

لكي يمكن النهوض بالكلية من جديد تحتاج الكلية و بشكل عاجل لصيانة المباني الحالية, إستكمال 

 .(49)الشكل  المبني الجديد بالجامعة
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 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة األسنان بجامعة طرابلس 49شكل 

 التوصیات:

  مستشفي التعليمي الذي دمر بشكل كامل بسبب الحربالكلية و ال مبنىصيانة 

  65 إلىصل يالكلية الجديد و الذي تم إنجاز جزء كبير منه قد  مبنىستكمال االعمل علي% 

  دعم بكل الوسائل المادية و البشرية الممكنة بسبب الدمار الذي لحق بها جراء  إلىالكلية تحتاج

 الحروب المتكررة في المنطقة

 يل مكتب الجودةالعمل علي تفع 

 تفعيل صفحة الكلية علي موقع الجامعة و تحديثها بشكل مستمر 

 صيانة المعامل و المكتبة و تحديثها و توفير الخدمات اإللكترونية 

 كلیة الصیدلة .3

كانت كلية الصيدلة واحدة من أفضل الكليات بجامعة طرابلس إال أن شح الموارد المالية و عدم 

 ضعف كفاءة الكلية و مخرجاتها مثلها إلىر إحتياجات البحث العلمي أدي ة و توفيناإلهتمام بالصيا

 مثل باقي كليات الجامعات الليبية.

لية خاصة في معيار اإلدارة و الحوكمة و تحسين او بالرغم من كل ذلك كانت نسبة أداء الكلية ع

 .(50)الشكل  األداء و الموارد التعليمية و الكادر األكاديمي و الوظيفي
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 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة الصیدلة بجامعة طرابلس 50شكل 

 

ا لطبيعة البرامج التعليمية التي تقدمها كلية الصيدلة و التعامل مع الكثير من المواد الكيميائية في و نظر  

رية و مراقبة دقيقة من خبراء السالمة و المعامل التدريسية و البحثية, فإن الكلية تحتاج لصيانة دو

الصحة المهنية كما تحتاج لبرنامج ثابت و واضح للتعامل مع المخلفات الكيميائية و التخلص منها بشكل 

 صحيح.

 التوصیات:

 توفير الدعم المالي لتطبيق برامج الجودة و تطوير األداء 

 عامل البحثية المتخصصةدعم البحث العلمي و الرفع من مستواه بتوفير إحتياجات الم 

 توفير خدمة اإلنترنت ووسائل التعليم الحديث 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 توفير مكتبة للكلية تحوي مراجع و دوريات حديثة و خدمات إلكترونية 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 د سالمة العاملين اثناء التعامل معهاصيانة المعامل التي تحوي مواد كيميائية و مراعاة قواع 
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 كلیة الطب البیطري .4

تعتبر كلية الطب البيطري بجامعة طرابلس من أقدم و أكبر كليات الطب البيطري في ليبيا و هي 

ن كلية الطب إتساهم بدرجة كبيرة في تخريج و تأهيل األطباء البيطريين بالبالد. باإلضافة لذلك ف

بيطري ث العلمي في مجال الطب الحة كبيرة إن لم تكن أساسية في البجالبيطري بطرابلس تساهم بدر

 لوجود الخبرات في هذا المجال.

للكلية  ستكمال المبني الجديداة التحتية و غياب الصيانة و عدم الكلية و تهالك البني مبنىإال إن قدم 

البحث  ك نقص إمكانياتالكثير من الصعوبات في تنفيذ البرامج التعليمية المتقدمة و كذل إلىأدي 

 العلمي.

ن كلية الطب البيطري بجامعة طرابلس تحتل الترتيب الثالت بعد كل من أنتائج تقييم األداء اظهرت 

 .(47شكل ) كلية الطب البشري و كلية الصيدلة بالنسبة لمتوسط نسبة األداء في معايير التقييم

 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم لطب البیطري بجامعة طرابلس: نسبة أداء كلیة ا 51شكل 

 التوصیات:

  95تقريبا  إلىإستكمال المبني الجديد للكلية و الذي وصلت نسبة اإلنجاز فيه% 

 توفير الدعم المالي للبحث العلمي 
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 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

 دعم المستشفي البيطري و تحديثه 

 دمات اإللكترونية و المراجع الحديثة بالمكتبةتوفير الخ 

 قنیة الطبیةتكلیة ال .5

برامج  6طالب و تقدم  3000بالرغم من أن كلية التقنية الطبية بجامعة طرابلس يدرس بها حوالي 

تعليمية لشهادة البكالوريوس )علوم مختبرات, تقنية أسنان, عالج طبيعي, التخدير و العناية الفائقة, 

متكامل و إنما تتشارك مع كلية الطب البشري  مبنىة و األشعة( إال أن الكلية ليس لها الصحة العام

الكلية تحت اإلنشاء إال انه لم يستكمل مثلها مثل الكثير من  مبنىفي بعض المباني بالرغم من ان 

 كلش الكليات األخري علي سبيل المثال كلية طب و جراخة الفم و األسنان و كلية الطب البيطري.

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  52

 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة طرابلس 52شكل 

 

 

 التوصیات:

  مستقل للكلية مبنىتوفير 

 تطوير المعامل و دعمها بالفنيين ومواد التشغيل 
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  توفير الخدمات اإللكترونية بها و المراجع الحديثةتطوير المكتبة و 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 تفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني 

 كلیة التمريض .6

برامج تعليمية لنيل شهادة البكالوريوس )العناية الفائقة, التخذير, العمليات  4تقدم كلية التمريض 

مالئم و كبير و  مبنىالب و لكنها تعاني من عدم توفر ط 500يقارب من  الصغري و القبالة( لما

  كذلك عدم توفر اإلمكانيات من معامل و مختبرات و الورش و األجهزة التخصصية.

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  53شكل 

 

 ار من معايیر التقییمفي كل معی : نسبة أداء كلیة التمريض بجامعة طرابلس 53شكل 

 التوصیات:

  حتياجاتهااخاص بالكلية يلبي  مبنىتوفير 

 توفير التجهيزات الحديثة للكلية و دعم المعامل المتخصصة 

 توفير أعضاء هيئة تدريس خاصة للمرحلة قبل السريرية 

 توفير خدمة اإلنترنت ووسائل التعليم الحديث 

 شغيلتطوير المعامل و دعمها بالفنيين و مواد الت 
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 تفعيل صفحة الجامعة و تحديثها 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 إنشاء قسم للمهارات السريرية خاص بالكلية 
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 جامعة الزاوية

تحوي جامعة الزاوية عدد ست كليات طبية  تخرج منها اآلالف من الكوادر الطبية و الطبية المساعدة التي 

 الطبي في كافة ربوع الدولة الليبية وهي: ساهمت في توفير الرعاية الصحية للمرضي و التعليم 

 كلية الطب البشري .1

 كلية طب وجراحة الفم واألسنان .2

 كلية الصيدلة .3

 كلية الطب البيطري .4

 كلية التقنية الطبية .5

 كلية التمريض .6

المسلحة  النزاعات و الكليات الطبية بجامعة الزاوية تعاني مثل الكليات في المناطق األخري بسبب الحروب

ية الموارد المال تعطل الدراسة و تأخرها في الفترات السابقة و كذلك شح إلىبالمنطقة مما أدي التي مرت 

فتقار الكليات لوسائل التعليم العالي المتطور. و بالرغم من ذلك فإن كفاءة أعضاء هيئة التريس و ا إلىأدي 

معات اقي الدولة إستمرت الجاحرصهم علي تطوير العملية التعليمية في أغلب الجامعات بالمنطقة كما في ب

بتأدية مهامها والجدير بالذكر التطور الواضح في مستوي كلية طب و جراحة الفم و األسنان بجامعة الزاوية 

و التي تعتبر من أفضل كليات األسنان في ربوع البالد في الوقت الحالي بعد كليات األسنان في جامعتي 

داء في جميع معايير التقييم تعتبر كلية طب و جراحة الفم و مصراتة و سرت. و قياسا بمتوسط نسبة األ

 .(54)شكل  األسنان من أفضل كليات جامعة الزاوية

 

 : متوسط نسبة أداء كلیات جامعة الزاوية 54شكل 



 

71 
 

 كلیة الطب البشري .1

تاج حلبشرية فالمبني يتعاني كلية الطب البشري بجامعة الزاوية من ضعف اإلمكانيات المادية و ا

نية التحتية متهالكة و المعامل و المختبرات تحتاج لتطوير و تجهيز و كذلك هناك نقص بللصيانة و ال

  نسبةيبين  55شكل ة و حملة الدكتوراة.يو خاصة في العلوم الطبية األساس في أعصاء هيئة التدريس

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة الزاوية 55شكل 

 التوصیات:

 و المقررات ووضع  العمل علي وضع دراسة ذاتية للكلية و العمل علي وضع وصف للبرامج

 ةيالخطة اإلستراتيج

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

  المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع و الدوريات الحديثةتطوير 

 دعم البحث العلمي و التشجيع علي نشر البحوث 

 تفعيل دور المرشد األكاديمي 

  توفير النقص في أعضاء هيئة التدريس 

 توفير خدمة اإلنترنت و وسائل التعليم الحديثة ليتالئم مع إمكانيات الكلية 

 الجدد المقبولين بالكلية تقليص عدد الطلبة
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 حة الفم و األسناناكلیة طب و جر .2

تعتبر كلية األسنان بجامعة الزاوية من بين أفضل الكليات الطبية علي مستوي الدولة الليبية من حيث 

عمل لالتنظيم, التجهيز, البرامج التعليمية و الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة تدريس و معيدين فا

لخدمات انها تحتاج للدعم من ناحية توفير إالسعي للتطوير واضح جدا. إال  الجماعي المنظم و

يس النقص في أعضاء هيئة التدر رنترنت و دعم المكتبة و البحث العلمي و توفيلكترونية و اإلاإل

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  56شكل  خاصة حملة الدكتوراة.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة طب و جراحة الفم و األسنان بجامعة الزاوية 56شكل 

 

 التوصیات:

 توفير أعضاء هيئة تدريس للمواد التي بها نقص 

 توفير دعم للطالب 

 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

  توفير خدمة اإلنترنت 

 ية و المراجع الحديثة بالمكتبةتوفير الخدمات اإللكترون 
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 كلیة الصیدلة .3

تعاني كلية الصيدلة من التأخر في إستكمال صيانة مباني الكلية و عدم تطوير المعامل و المختبرات و 

 تزويدها بمواد التشغيل و عدم دعم البحث العلمي مثلها مثل أغلب الكليات الطبية األخري. 

 لف معايير التقييم.األداء للكلية بمخت نسبةيبين  57شكل 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة الصیدلة بجامعة الزاوية 57شكل 

 التوصیات:

 اإلسراع بصيانة المقر 

  وضع دراسة ذاتية للكلية 

 لي لتطبيق برامج الجودة و تطوير األداءاتوفير الدعم الم 

  ياجات المعامل البحثية المتخصصةحتادعم البحث العلمي بتوفير 

 وسائل التعليم الحديث نترنت وتوفير خدمة اإل 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 تجهيز مكتبة الكلية بمراجع و دوريات حديثة و خدمات إلكترونية 

 تفعيل المرشد األكاديمي 
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 كلیة الطب البیطري و العلوم الزراعیة .4

ن أهمية كلية الطب البيطري و العلوم الزراعية في تطوير هذا التخصص بالنسبة للمنطقة بالرغم م

الكثير من المقومات و البرامج التعليمية المتقدمة و  إلىر ـقـتـفـن الكلية تإو للدولة بشكل عام إال 

كلية بمختلف األداء لل نسبةيبين  58شكل نقص في الموراد و اإلمكانيات المادية الالزمة لتطويرها. 

 معايير التقييم.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة الطب البیطري بجامعة الزاوية 58شكل 

 التوصیات:

 إستكمال صيانة و تجهيز القاعات و تزويدها باألجهزة و مواد التشغيل 

 ستكمال وصف البرامج و المقرراتإ 

  المناهجتشكيل لجنة تطوير 

  ةيستراتيجإوضع خطة 

 تفعيل صفحة الجامعة و تحديثها 

  تفعيل المرشد األكاديمي 

 تفعيل صفحة الكلية علي موقع الجامعة و تحديثها بشكل مستمر 

 صيانة المعامل و المكتبة و تحديثها و توفير الخدمات اإللكترونية 
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 قنیة الطبیةتكلیة ال .5

و دعم و تطوير المعامل و صيانة المباني و المرافق إستكمال  إلىتحتاج كلية التقنية الطبية 

األداء للكلية بمختلف معايير  نسبةيبين  59شكل  المختبرات و توفير مكتبة حديثة و متخصصة.

 التقييم.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة الزاوية 59شكل 

  

 صیات:التو

  الكلية مبنىاإلسراع بصيانة 

 إستكمال دليل الكادر الوظيفي 

 تشكيل لجنة تطوير المناهج 

 تطوير المعامل و دعمها بالفنيين ومواد التشغيل 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية بها و المراجع الحديثة 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 رونيتفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكت 
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 كلیة الصحة العامة .6

يعتبر أداء الكلية في أغلب محاور التقييم ضعيف. تحتاج الكلية لدعم البنية التختية و تطوير المعامل 

و المختبرات و دعمها باألجهزة و مواد التشغيل و توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس 

 نسبةيبين  60شكل  التي تقدمها الكلية.لتغطية العجز في الكوادر المتخصصة في مختلف البرامج 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة الصحة العامة بجامعة الزاوية 60شكل 

 التوصیات:

 دعم البنية التحتية للكلية وتجهيزالمدرجات والقاعات 

  الحديثة للكلية و دعم المعامل المتخصصةتوفير التجهيزات 

  توفير أعضاء هيئة تدريس 

 توفير خدمة اإلنترنت ووسائل التعليم الحديث 

 توفير معامل و دعمها بالفنيين و مواد التشغيل 

 تفعيل صفحة الجامعة و تحديثها 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 تزويد الكلية بمكتبة وتجهيزها بمراجع و مطبوعات حديثة 
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 عة صبراتةجام

تعتبر كلية الصحة العامة األفضل أداء من بين كليات جامعة صبراتة يليها كلية الطب البشري. أما األضعف 

 .(61)الشكل  أداء فهي كلية الصيدلة

بما في ذلك كليات جامعة صبراتة تفتقر لمكتبات جيدة تحتوي علي مجالت علمية و  ةكل الكليات الطبي

م خدمات إلكترونية. وكذلك خدمات اإلنترنت غير متاحة ألعضاء هيئة يتقدمراجع و إصدارات حديثة و 

 التدريس و الطالب.

 

 : متوسط نسبة أداء كلیات جامعة صبراته 61شكل 

 كلیة الطب البشري .1

 نقاط القوة

 .الحاجة للتخصص في النطاق الجغرافي 

 .اإلقبال على التخصص 

   توفر مبنى مناسب مرحليا. 

 .توفر الموارد الداعمة للتعليم السريري في نطاق الكلية 

 . الرغبة الواضحة لتطوير المرفق من قبل القائمين عليه أكاديميا  وإداريا 
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 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة صبراتة 62شكل 

 

 التوصیات:

 ة و هيكل تنظيمي للكليةيخطة إستراتيج و توضع وصف للمقررا 

 العمل علي إصدار موارد تقييم البرامج و المقررات و عملية التعليم و التعلم 

  دلة إسترشاديةأالعمل علي إصدار 

  توفير النقص في أعضاء هيئة التدريس و خاصة للمرحلة القبل السريرية 

 لتشغيلتطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد ا 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع و الدوريات الحديثة 

 تفعيل دور المرشد األكاديمي 

 توفير خدمة اإلنترنت  و وسائل التعليم الحديثة 
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 الفم و األسنانجراحة كلیة طب و  .2

األداء  بةنسيبين  63شكل  أداء كلية األسنان بجامعة صبراتة ضعيف في أغلب محاور التقييم.

 للكلية بمختلف معايير التقييم.

 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة طب األسنان بجامعة صبراتة 63شكل 

 التوصیات:

 ة و هيكل تنظيمي للكليةيوضع خطة إستراتيج 

 و التعلم العمل علي إصدار موارد تقييم البرامج و المقررات و عملية التعليم 

 إستكمال وصف البرامج و المقررات 

 توفير أعضاء هيئة تدريس و خاصة للمرحلة قبل السريرية 

 توفير دعم للطالب 

 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

  توفير خدمة اإلنترنت 

 توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع الحديثة بالمكتبة 
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 كلیة الصیدلة .3

األداء  نسبةيبين  64شكل  اور التقييم.حبجامعة صبراتة ضعيف جدا في كل م يدلةأداء كلية الص

 للكلية بمختلف معايير التقييم.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة الصیدلة بجامعة صبراتة 64شكل 

 

 التوصیات:

  ئم طبيعتهامقر يال إلىتحتاج الكلية 

 ة و هيكل تنظيمي للكليةيإستراتيج وضع خطة 

 العمل علي إصدار الئحة داخلية و أدلة إسترشادية 

 النقص في أعضاء هيئة التدريس سد 

 نترنت ووسائل التعليم الحديثتوفير خدمة اإل 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

  إلكترونيةتجهيز مكتبة الكلية بمراجع و دوريات حديثة و خدمات 

 تفعيل المرشد األكاديمي 
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 كلیة الصحة العامة .4

كلية الصحة العامة هي أفضل كليات جامعة صبراتة من ناحية نسبة األداء العام في كل المحاور. 

 و يعتبر أداء الكلية جيد في أغلب محاور التقييم ماعدا المرافق و خدمات الدعم و المحور القانوني.

 للكلية بمختلف معايير التقييم.األداء  نسبةيبين  65شكل 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة الصحة العامة بجامعة صبراتة 65شكل 

 

 التوصیات:

 دعم البنية التحتية للكلية وتجهيزالمدرجات والقاعات 

 توفير التجهيزات الحديثة للكلية و دعم المعامل المتخصصة 

  العدد الكافي من أعضاء هيئة تدريس توفير 

 توفير خدمة اإلنترنت ووسائل التعليم الحديث 

 توفير معامل و دعمها بالفنيين و مواد التشغيل 

 تفعيل صفحة الجامعة و تحديثها و تفعيل المرشد األكاديمي 

 تزويد الكلية بمكتبة وتجهيزها بمراجع و مطبوعات حديثة 
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 قنیة الطبیةتكلیة ال .5

 هر ضعف في األداء بالنسبة لجميع المحاور في كلية التقنية الطبية بجامعة صبراتة.ظأالتقييم 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  66شكل 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة طب األسنان بجامعة صبراتة 66شكل 

 

 

 التوصیات:

  الكلية مبنىبصيانة اإلسراع 

 إستكمال دليل الكادر الوظيفي 

 تشكيل لجنة تطوير المناهج 

 تطوير المعامل و دعمها بالفنيين ومواد التشغيل 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية بها و المراجع الحديثة و تفعيل المرشد األكاديمي 

 تفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني 
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 لتمريضكلیة ا .6

أداء كلية التمريض بجامعة صبراتة بالنسبة لمحاور تقييم الكادر األكاديمي و الوظيفي و اإلدارة و 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  67شكل  .%60و  50الحوكمة كان بين 

 

 ل معیار من معايیر التقییمفي ك : نسبة أداء كلیة طب األسنان بجامعة صبراتة 67شكل 

 التوصیات:

 ة و هيكل تنظيمي للكليةيوضع خطة إستراتيج 

 العمل علي إصدار موارد تقييم البرامج و المقررات و عملية التعليم و التعلم 

 إستكمال وصف البرامج و المقررات 

 توفير أعضاء هيئة تدريس و خاصة للمرحلة قبل السريرية 

 التعليم الحديث توفير خدمة األنترنت ووسائل 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 تجهيز مكتبة الكلية بمراجع و دوريات حديثة و خدمات إلكترونية 

 تفعيل المرشد األكاديمي
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 جامعة غريان

داء ة األية. نسبحكليات طبية بجامعة غريان هي الطب البشري, الصيدلة, طب األسنان و العلوم الص 4يوجد 

هي  البشري و كانت كلية الطب %68.37و  31.73بمحاور التقييم بكليات جامعة غريان ترواح بين 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  68شكل  األفضل بين كليات الجامعة.

 

 : متوسط نسبة أداء كلیات جامعة غريان 68شكل 

 كلیة الطب البشري .1

ان أداء كلية الطب البشري بجامعة غريان عالي في أغلب المحاور و معايير التقييم بإستثناء ك

  األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  69شكل المعيار القانوني. 

 

 التوصیات:

  العمل علي إصدار موارد تقييم البرامج و المقررات و عملية التعليم و التعلم للكلية 

 لمعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيلتطوير ا 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع و الدوريات الحديثة 

 دعم البحث العلمي و التشجيع علي نشر البحوث 
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 إنشاء مكتب الدعم الطالبي و تفعيل دور المرشد األكاديمي 

 ة ما قبل السريرية توفير النقص في أعضاء هيئة التدريس بالمرحل 

 توفير خدمة اإلنترنت و وسائل التعليم الحديثة 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة غريان 69شكل 

 الفم و األسنان جراحةكلیة طب و  .2

قيم ماعدا محور الشؤون تعاني كلية األسنان بجامعة غريان من مشاكل في أغلب محاور التق

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  70شكل  الطالبية.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة طب األسنان بجامعة غريان 70شكل 
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 التوصیات:

 العمل علي اإلنتهاء من تجهيز المبني الجديد 

 ية و هيكل تنظيميوضع خطة إستراتيج 

 إستكمال وصف البرامج و المقررات 

 العمل علي توفير أعضاء هيئة تدريس للمواد التي بها نقص 

 كاديميفير دعم للطالب وتفعيل المرشد األتو 

  لى المبني السابق إن أمكن ذلكإالرجوع 

 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

  توفير خدمة اإلنترنت 

 مات اإللكترونية و المراجع الحديثة بالمكتبةتوفير الخد 

 

 كلیة الصیدلة .3

بية ؤون الطالشبمحور الأداء كلية الصيدلة ضعيف بكل محاور التقييم بالرغم من تقدمها  نسبة

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  71شكل  مقارنة بباقي المحاور.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم أداء كلیة الصیدلة بجامعة غريان: نسبة  71شكل 
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 التوصیات:

  العمل علي اإلنتهاء من تجهيز المبني الجديد 

 وصف البرامج و المقررات 

 العمل علي سد النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس 

 العمل علي إصدار األدلة اإلسترشادية 

 لحديثنترنت ووسائل التعليم اتوفير خدمة اإل 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 تجهيز مكتبة الكلية بمراجع و دوريات حديثة و خدمات إلكترونية 

 تفعيل صفحة الكلية علي موقع الجامعة 

 إنشاء مكتب الدعم الطالبي و تفعيل المرشد األكاديمي 

 الصحیةالعلوم كلیة  .4

 نسبةيبين  72شكل . %60يان في أغلب معايير التقييم أقل من أداء كلية الصحة العامة بجامعة غر

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة العلوم الصحیة بجامعة غريان 72شكل 
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 التوصیات:

 العمل علي اإلنتهاء من تجهيز المبني الجديد 

 ستكمال وصف البرامج و المقرراتمع ضرورة إ ة إستراتيجية و هيكل تنظيميوضع خط 

 العمل علي توفير أعضاء هيئة تدريس للمواد التي بها نقص 

 كاديميفير دعم للطالب وتفعيل المرشد األتو 

  المبني السابق إن أمكن ذلك إلىالرجوع 

 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

 إلنترنت توفير خدمة ا 

 توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع الحديثة بالمكتبة 
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 جامعة الزنتان

ط نسبة متوسو التقنية الطبية.  يوجد ثالث كليات طبية بجامعة الزنتان وهي الطب البشري, طب األسنان

ء جميع أدا األداء العام كانت بكلية الطب البشري أعلي من باقي الكليات الطبية بالجامعة. متوسط  نسبة

 .متوسط نسبة أداء كليات جامعة الزنتانيبين  73شكل  محاور التقييم ضعيفة بكلية األسنان. 

 

 : متوسط نسبة أداء كلیات جامعة الزنتان 73شكل 

 
 
 
 
 

 كلیة الطب البشري .1

د المادية و الموار قلت ي مننكلية الطب البشري بجامعة الزنتان أيضا مثل باقي الكليات الطبية تعا

 نسبةيبين  74شكل  نقص الدعم لتطوير مرافق الكلية من معامل و مختبرات و مكتبة.البشرية و 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم.
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 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة الزنتان 74شكل 

 ات:التوصی

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع و الدوريات الحديثة 

 تفعيل دور المرشد األكاديمي 

  توفير عدد كافي من أعضاء هيئة التدريس 

 ات الكليةتوفير خدمة اإلنترنت و وسائل التعليم الحديثة ليتالئم مع إمكاني 

 تقليص عدد الطلبة الجدد المقبولين بالكلية 

 

 الفم و األسنانجراحة كلیة طب و  .2

 يعتبر أداء كلية األسنان ضعيف في كل محاور التقييم ماعدا الشؤون الطالبية و الموارد التعليمية.

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  75شكل 
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 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة طب األسنان بجامعة الزنتان 75شكل 

 

 التوصیات:

 توفير أعضاء هيئة تدريس للمواد التي بها نقص 

 توفير دعم للطالب 

 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

  توفير خدمة اإلنترنت 

 ثة بالمكتبةتوفير الخدمات اإللكترونية و المراجع الحدي 

 تفعيل صفحة الكلية علي موقع الجامعة 

 إنشاء مكتب الدعم الطالبي و تفعيل المشرف األكاديمي 

 توصيف المقررات و البرامج 

 توفير موارد تقييم البرامج و المقررات وعملية التعليم 
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 قنیة الطبیةتكلیة ال .3

ن غلب محاور معايير األداء و لكتقييم أداء كلية التقنية الطبية بجامعة الزنتان أوضح ضعف في أ

 (.76كان األداء جيد في محور الشؤون الطالبية )شكل 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة الزنتان 76شكل 

 

 التوصیات:

 وضع وصف للبرامج و المقررات 

  الكلية  مبنىاإلسراع بصيانة 

 ير موارد تقييم البرامج و المقررات وعملية التعليمتوف 

 تشكيل لجنة تطوير المناهج 

 تطوير المعامل و دعمها بالفنيين ومواد التشغيل 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية بها و المراجع الحديثة 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 تفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني 
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 الجفارة جامعة

. قد اعيفضكان يوجد بجامعة الجفارة كلية تقنية طبية و كلية تقنيات حيوية أداء كل منهما في جميع محاور 

ات أضرار كبيرة بالبنية التحتية للكليات بما فيها الكلي إلىيعزي ذلك للظروف التي مرت بها المنطقة و أدت 

 .(77شكل ) الطبية

 

 

 : متوسط نسبة أداء كلیات جامعة الجفارة 77شكل 

 

 قنیة الطبیةتكلیة ال .1

اور كان محاليوجد بجامعة الجفارة كلية تقنية طبية و كلية تقنيات حيوية أداء كل منهما في جميع 

أضرار كبيرة بالبنية التحتية  إلىضعيفا. قد يعزي ذلك للظروف التي مرت بها المنطقة و أدت 

 (.78)شكل  ات الطبيةللكليات بما فيها الكلي
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 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة الجفارة 78شكل 

 التوصیات:

 وضع خطة إستراتيجية و هيكل تنظيمي و دراسة ذاتية للكلية 

 توفير خدمة اإلنترنت ووسائل التعليم الحديث 

  بالفنيين و مواد التشغيلتطوير المعامل و دعمها 

 إستكمال وصف البرامج و المقررات 

 و فنيين و كادر وظيفي إلدارة الكلية بشكل فعالن توفير أعضاء هيئة تدريس و معيدي 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 تفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني 

 

 كلیة التقنیات الحیوية .2

عاني تلبكالوريوس و هي: التقنيات الطبية, الزراعية و البيئية. برامج تعليمية لدرجة ا 3تقدم الكلية 

بة و نقص اإلمكانيات بالنس الكلية من عدة صعوبات اهمها النقص في الكوادر األكاديمية و الوظيفية

األداء للكلية  نسبةيبين  79شكل  للمعامل و المختبرات كما أن عدد الطالب بالكلية يعتبر قليل.

 تقييم.بمختلف معايير ال
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 في كل معیار من معايیر التقییم : نسبة أداء كلیة التقنیات الحیوية بجامعة الجفارة 79شكل 

 التوصیات:

 وضع خطة إستراتيجية و هيكل تنظيمي و دراسة ذاتية للكلية 

 إستكمال وصف البرامج و المقررات 

 ادر وظيفي إلدارة الكلية بشكل فعالتوفير أعضاء هيئة تدريس و معيدين و فنيين و ك 

 تجهيز المعامل و تزويدها بمواد التشغيل 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 تفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني 
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 جامعة نالوت

كلية التقنية الطبية تعتبر جيدة جدا و من أفضل الكليات الطبية علي مستوى الدولة الليبية, فقط تحتاج لسد 

 قص في أعضاء هيئة التدريس و تحديث المكتبة و دعم المعامل بمواد التشغيل.الن

 قنیة الطبیةتكلیة ال .1

كلية التقنية الطبية بجامعة نالوت من افضل الكليات الطبية أداء بجميع محاور التقييم. نسبة األداء 

ء للكلية بمختلف األدا نسبةيبين  80شكل  .%90و أكثر من  80 إلىبجميع المعايير مرتفعة و تصل 

 معايير التقييم.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة نالوت: 80شكل 

 التوصیات:

 توفير أعضاء هيئة تدريس 

 تفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني 

 توفير وسائل تعليم حديثة 

 ها بمواد التشغيلتطوير المعامل و دعم 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية بها و المراجع الحديثة 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 تشكيل لجنة تطوير المناهج 
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 التوصیات العامة

خالل عمل اللجنة الحظنا اإلقبال علي التخصصات الطبية المختلفة في كافة المناطق و الحاجة لهذه 

قائمين المرافق من قبل ال لبعيدة عن المدن الكبري و الرغبة الواضحة لتطوير هذهالتخصصات في المناطق ا

 ا.كاديميا و إداري  أعليها 

و بعد الزيارات الميدانية و معاينة وضع الكليات الطبية علي أرض الواقع و اإلطالع علي المستندات التي 

لكليات و أعضاء هيئة التدريس خلصت توفرت لدينا و المناقشات و الحوارات المطولة مع المسئولين با

التوصيات التالية التي في حال أخذها بعين اإلعتبار ستساعد الكليات في القيام بمهامها و الرفع  إلىاللجنة 

 من مستوي التعليم العالي في الدولة الليبية:

 وضع إستراتيجية إلستكمال المباني الجامعية في أقرب وقت .1

شكل ببسبب الحروب و النزاعات المسلحة أو التي تآكلت بسبب القدم  تصيانة المباني و التي دمر .2

 ن بداية العام الدراسي علي األبوابأمستعجل حتي تتمكن الكليات من القيام بعملها خاصة و 

 توفير المواد التشغيلية بالمعامل التدريسية و المختبرات البحثية و تحديثها .3

ف من بالجامعات للتخفي ىو توجيههم للكليات األخروضع إستراتيجية لتقليص عدد الطالب الجدد  .4

 تهااءتكدس أعداد كبيرة بالكليات الطبية مما يربك العملية التعليمية و يحد من كف

 وضع سياسة للتعامل مع الطلبة المتعثرين .5

 تفعيل المرشد األكاديمي .6

 إيجاد مكاتب للتوثيق و المعلومات .7

 هيل من يقوم بهذه المهامإيجاد أقسام للسالمة و الصحة المهنية و تأ .8

 ةالمحلية و الدولي تتوفير اإلمكانيات للبحث العلمي و تشجيع نشر البحوث الطبية بالمجال .9

 و توفير مراكز المهارات الطبية بالكليات الطبية  تجهيز .10

دعم و تفعيل اإليفاد ألعضاء هيئة التدريس و المعيدين و توفير اإلمكانيات لدعم و توطين الدراسات  .11

 يا بالمستقبلالعل

 تطوير قدرات الموظفين بالجامعات .12

إستحداث آلية لإلستفادة من بحوث التخرج و بحوث الدراسات العليا في برامج التنمية .13
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  : تقرير لجنة المنطقة الشرقیة2ملحق 

 كلیات المنطقة الشرقیة

تقييم أوضاع م بخصوص 2021( لسنة 294( و )169إشارة إلى قرار السيد معالي وزير التعليم رقم  )

الكليات الطبية بالجامعات الحكومية، نُفيدكم بأن اللجنة الفرعية المعنية بتقييم أوضاع الكليات الطبية الواقعة 

/  09/  11م، وأنهت عملها بتاريخ 2021/  08/  15في نطاق المنطقة الشرقية قد باشرت عملها بتاريخ: 

الرسمية وغير الرسمية، كما استكملت معاينتها المكانية م، حيث استكملت اللجنة زياراتها الميدانية 2021

والُمستندية للكليات الطبية الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية، والُممتدة من مدينة بن جواد غربا  حتى مدينة 

كيلومتر في فترة زمنية اقتربت من األربعة أسابيع تقريبا ،  900طبرق شرقا  برقعة جغرافية امتدت حتى 

قلت اللجنة خاللها بين عدة مدن ليبية، كما عقدت خاللها سلسلة من االجتماعات الُمباشرة واللقاءات حيث تن

اإللكترونية عن بُعد عبر غرف إلكترونية أنشأت بالخصوص، لغايات التشاور والتقييم الُمتواصل، وخلصت 

 مل خدمة  للوطن. اللجنة إلى تقرير مفصل نضعه بين أيديكم آملين أن نكون قد أنجزنا هذا الع

 الكلیات التي تمت زيارتھا

  أدناه: 2 كلية طبية وذلك كما هو ُمبين في جدول 23شملت الزيارات عدد 

 الكلیات الطبیة بالمنطقة الشرقیة:  2جدول 

 الكلية المدينة الجامعة التسلسل

 العلوم الصحية بن جواد خليج السدرة 1
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 الصيدلة

 التقنية الطبية

 التمريض

 الطب البيطري

 درنة درنة 5
 الطب البشري

 الصيدلة

 طبرق طبرق 6

 الطب البشري

 طب وجراحة الفم واألسنان

 الصيدلة

 التمريض

 التقنية الطبية

 كلیة طبیة   23 المجموع
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 منھجیة وخطة عمل اللجنة

ة علمية رصينة قائمة على التقصي والتحري الُمستند إلى حيثيات قرار تشكيل اللجنة تبنت اللجنة منهجي

م، وكذلك استمارة التقصي الُمعدة 2021( لسنة 169م، و قرار )2021( لسنة 294وتحديد مهامها رقم )

لجودة ا خصيصا  لتقييم الكليات الطبية والطبية الُمساعدة، هذا باإلضافة إلى توجيهات وآليات دليل ضمان

واعتماد الُمؤسسات التعليمية الطبية الصادر عن مركز ضمان الجودة في ليبيا. كما استخدمت اللجنة الحزمة 

عة ألجل التوصل إلى النتائج واستخالص SPSS)اإلحصائية في العلوم االجتماعية  ( لتحليل البيانات الُمجمَّ

ماد عليها في عملية اتخاذ القرارات التصحيحية المضامين والتوصيات، التي يُمكن االرتكان إليها واالعت

 ألوضاع تلك الكليات الطبية.

 

 التحلیل البیاني لنتائج تقییم أوضاع الكلیات الطبیة بالمنطقة الشرقیة

 جامعة بنغازي

كليات وهي   6جامعة  بنغازي وهي أول جامعة تؤسس في ليبيا. الكليات الطبية في جامعة بنغازي تبلغ 

كلية  لىإالصيدلة, طب األسنان, التمريض, الصحة العامة و العلوم الطبية الحيوية باإلضافة  الطب البشري,

ماعدا العلوم الطبية الحيوية  %80و تقريبا  70أداء الكليات بجامعة بنغازي بين  الطب البشري بالمرج.

  (.81)شكل  %60حيث بلغ تقييمها أقل من 

 

 ط نسبة أداء كلیات جامعة بنغازيمتوس:  81شكل 
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 كلیة الطب البشري .1

عالي  اهكلية الطب البشري في جامعة بنغازي هي أول كلية طب بشري في ليبيا لذلك ليس من المستغرب أن أداء

دعم خصوصا  في بند المعامل والمعدات الطبية  إلى( و مع ذلك تحتاج الكلية 82في جميع محاور التقييم )شكل 

 الجودة واالعتماد الطبي.وشؤون ضمان 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة بنغازي:  82شكل 

 

 كلیة طب و جراحة الفم و األسنان .2

يوضح نسبة أداء كلية األسنان في معايير التقييم و تحتاج الكلية للدعم خصوصا  في بند  83شكل 

 والمعامل والمعدات الطبية وشؤون ضمان الجودة واالعتماد الطبي.المباني 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة األسنان بجامعة بنغازي:  83شكل 
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 كلیة الصیدلة .3

ة و , الشؤون الطالبيأداء كلية الصيدلة مرتفع في كل معايير التقيم و خاصة محور الكادر األكاديمي و الوظيفي

دعم خصوصا  من حيث المباني والمعامل وشؤون ضمان الجودة واالعتماد  إلىاإلدارة و الحوكمة. تحتاج الكلية 

 (.84الطبي )شكل 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الصیدلة بجامعة بنغازي:  84شكل 

 كلیة الصحة العامة .4

 دعم خصوصا  في بند المناهج العلمية وشؤون ضمان الجودة واالعتماد الطبي. إلىاج الكلية تحت

 يم.ـيـأداء الكلية حسب معايير التقبة يوضح نس 85شكل 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الصحة العامة بجامعة بنغازي:  85شكل 
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 كلیة التمريض .5

ة التدريس والكوادر الُمساندة والمناهج العلمية وشؤون ئالكلية خصوصا  في بند أعضاء هيدعم 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبة يوضح 86شكل  ضمان الجودة واالعتماد الطبي.

 

 التقییم في كل معیار من معايیر نسبة أداء كلیة التمريض بجامعة بنغازي:  86شكل 

 كلیة العلوم الطبیة الحیوية .6

لتدريس ا هيئةإعادة هيكلة وتنظيم الكلية فنيا ، ودعمها خصوصا  في بند أعضاء  إلىتحتاج الكلية 

 نسبةيبين  87شكل  الُمختصين، والمناهج العلمية التخصصية وشؤون ضمان الجودة واالعتماد.

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة العلوم الطبیة الحیوية بجامعة بنغازي:  87شكل 
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 المرج-كلیة الطب البشري. 7

 عامل وشؤونالتدريس والمناهج العلمية والمباني والم هيئةدعم الكلية خصوصا  في بند أعضاء 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  88شكل  عتماد الطبي.ضمان الجودة واإل

 

 في كل معیار من معايیر التقییم جامعة بنغازي -المرج-نسبة أداء كلیة العلم الطب البشري:  88شكل 

 

 جامعة إجدابیا

شكل عيف )يوجد كلية طب بشري و كلية طب و جراحة الفم و األسنان بجامعة إجدابيا. تقييم كل منهما ض

89) 

 

 متوسط نسبة أداء كلیات جامعة إجدابیا:  89شكل 
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 كلیة الطب البشري .1

التدريس والمناهج العلمية والمباني والمعامل  هيئةالدعم خصوصا  في بند أعضاء  إلىالكلية تحتاج 

ة األداء حسب يوضح نسب 90. شكل والمعدات الطبية وشؤون ضمان الجودة واالعتماد الطبي

 .معايير التقييم

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة إجدابیا:  90شكل 

 كلیة طب و جراحة الفم و األسنان.  2

التدريس والمناهج العلمية والمباني والمعامل  هيئةدعم الكلية خصوصا  في بند أعضاء 

األداء للكلية  نسبةيبين  91شكل  الطبية وشؤون ضمان الجودة واالعتماد الطبي. والمعدات

 بمختلف معايير التقييم.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة األسنان بجامعة إجدابیا:  91شكل 
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 جامعة عمر المختار

طب البشري, الصيدلة, الطب البيطري, طب و جراحة الفم و كليات طبية بجامعة عمر المختار: ال 6يوجد 

يتفاوت أداء كليات الجامعة بين الجيد )الطب البشري, الصيدلة و الطب  األسنان, التمريض و التقنية الطبية.

 .92البيطري( و ضعيف )طب و جراحة الفم و األسنان, التمريض و التقنية الطبية( كما هو مبين بشكل 

 

 متوسط نسبة أداء كلیات جامعة عمر المختار:  92شكل 

 كلیة الطب البشري .1

تعتبر كلية الطب البشري بجامعة عمر المختار جيدة من ناحية التقييم حسب المعايير المعتمدة و 

التدريس والمناهج العلمية وشؤون ضمان الجودة  هيئةلكنها تحتاج للدعم خصوصا  في بند أعضاء 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  93شكل  تماد الطبي.واالع

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة عمر المختار:  93شكل 
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 كلیة طب و جراحة الفم و األسنان .2

هج العلمية والمباني والمعامل والُمعدات التدريس والمنا هيئةدعم الكلية خصوصا  في بند أعضاء 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  94شكل  وشؤون ضمان الجودة واالعتماد.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة األسنان بجامعة عمر المختار:  94شكل 

 كلیة الصیدلة .3

 صوصا  في بند المناهج العلمية والمباني وشؤون ضمان الجودة واالعتماد الطبي.دعم الكلية خيجب 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  95شكل 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الصیدلة بجامعة عمر المختار:  95شكل 
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 كلیة التقنیة الطبیة .4

مناهج التدريس الُمختصين، وال هيئةدة هيكلة وتنظيم الكلية فنيا ، ودعمها خصوصا  في بند أعضاء إعا

األداء للكلية بمختلف  نسبةيبين  96شكل  العلمية التخصصية وشؤون ضمان الجودة واالعتماد.

 معايير التقييم.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم معة عمر المختارنسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجا:  96شكل 

 

 كلیة التمريض .5

التدريس والمناهج العلمية والمباني والمعامل وشؤون  هيئةدعم الكلية خصوصا  في بند أعضاء 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  97شكل  ضمان الجودة واالعتماد الطبي.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة التمريض بجامعة عمر المختار:  97شكل 
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 كلیة الطب البیطري .6

 دعم الكلية خصوصا  في بند المناهج  العلمية والمباني والمعامل وشؤون ضمان الجودة واالعتماد.

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  98شكل 

 

 

 متوسط نسبة أداء كلیة الطب البیطري بجامعة عمر المختار:  98شكل 

 جامعة طبرق

 يوضح الكليات الطبية بجامعة طبرق و متوسط نسبة أدائها حسب معايير التقييم المستخدمة. 99شكل 

 

 متوسط نسبة أداء كلیات جامعة طبرق:  99شكل 
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 كلیة الطب البشري .1

في بند  خاصة(.  يجب دعم الكلية 100)شكل  %70و  60وح نسبة األداء في كل المحاور بين يترا

 التدريس والمناهج العلمية والمباني والمعامل وشؤون ضمان الجودة واالعتماد الطبي. هيئةأعضاء 

 

 ن معايیر التقییمفي كل معیار م نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة طبرق:  100شكل 

 كلیة طب و جراحة الفم و األسنان .2

بإستثناء محور األدارة و الحوكمة الذي يصل  %70و  60يتراوح نسبة األداء في كل المحاور بين 

التدريس والمناهج العلمية  هيئة(.  دعم الكلية خصوصا  في بند أعضاء 101)شكل تقريبا  %80 إلى

 دة واالعتماد الطبي.والمباني والمعامل وشؤون ضمان الجو

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة طب األسنان بجامعة طبرق:  101شكل 
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 كلیة الصیدلة .3

(.  102تقريبا  )شكل  %82و  55هناك تفاوت في نسبة األداء في كل المحاور حيث يتراوح بين 

التدريس والمناهج العلمية والمباني والمعامل  هيئةضاء دعم خصوصا  في بند أع إلىتحتاج الكلية 

 وشؤون ضمان الجودة واالعتماد الطبي.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الصیدلة بجامعة طبرق:  102شكل 

 كلیة التقنیة الطبیة .4

إعادة  إلى(.  تحتاج الكلية 103با  )شكل تقري %75و  61يتراوح نسبة األداء في كل المحاور بين 

التدريس الُمختصين، والمناهج  هيئةهيكلة وتنظيم الكلية فنيا ، ودعمها خصوصا  في بند أعضاء 

 (.103العلمية التخصصية وشؤون ضمان الجودة واالعتماد )شكل 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم قنسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة طبر:  103شكل 
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 كلیة التمريض .5

(.  يجب دعم الكلية 104تقريبا  )شكل  %71و  55يتراوح نسبة األداء في كل المحاور بين 

التدريس والمناهج العلمية والمباني والمعامل وشؤون ضمان الجودة  هيئةخصوصا  في بند أعضاء 

 واالعتماد الطبي.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة التمريض بجامعة طبرق:  104شكل 

 جامعة خلیج السدرة

و يصل متوسط األداء العام لهذه  , يوجد كلية طبية واحدة بجامعة خليج السدرة و هي كلية العلوم الصحية

 (.105)شكل  %60 حوالي الكلية

 

 ة أداء كلیات جامعة خلیج السدرةمتوسط نسب: 105شكل 
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 كلیة العلوم الصحیة .1

(. دعم الكلية خصوصا  106تقريبا  )شكل  %71و  55يتراوح نسبة األداء في كل المحاور بين 

 التدريس والمناهج العلمية وشؤون ضمان الجودة واالعتماد الطبي. هيئةفي بند أعضاء 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم لیة العلوم الصحیة بجامعة خلیج السدرةنسبة أداء ك:  106شكل 

 جامعة درنة

حوالي  إلىم للكليتين ايوجد بجامعة درنة كلية طب بشري و كلية صيدلة. يصل متوسط نسبة األداء الع

 (.107)شكل  64%

 

 متوسط نسبة أداء كلیات جامعة درنة:  107شكل 
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 الطب البشريكلیة  .1

(. 108تقريبا )شكل  %90و  40هناك تفاوت في نسبة األداء بين محاور التقييم حيث يتراوح بين 

التدريس والمناهج العلمية والمباني والمعامل  هيئةدعم خصوصا  في بند أعضاء  إلىتحتاج الكلية 

 وشؤون ضمان الجودة واالعتماد الطبي. 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة درنة : 108شكل 

 الصیدلةكلیة  .2

(. و 109تقريبا )شكل  %86و  40هناك تفاوت في نسبة األداء بين محاور التقييم حيث يتراوح بين 

ون ؤالتدريس والمناهج العلمية والمباني والمعامل وش هيئةيجب دعم الكلية خصوصا  في بند أعضاء 

 ضمان الجودة واالعتماد الطبي، عالوة  على تنويع التخصصات بما يخدم ُمتطلبات سوق العمل.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الصیدلة بجامعة درنة:  109شكل 
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 التوصیات والمضامین: 

إنه يُمكن استخالص عدد من المضامين والتوصيات بعد استكمال عملية تحليل البيانات وعرض النتائج، ف

 وذلك على النحو اآلتي:

على الرغم من أهمية وقيمة استمارة اإلستبانة التي تم االستعانة بها في تقييم وتقويم الُمؤسسات  .1

التعليمية الطبية التي تم زيارتها، إال أنها ليست تخصصية في تقييمها، لذلك ننصح باإلستعانة 

في العلوم الطبية وعلم القياس واإلحصاء ومناهج البحث العلمي في تصميم بالُمختصين 

إستمرات إستبانة بمقايسس ُمتعددة وُمتنوعة تتوافق مع طبيعة التخصصات الطبية الُمختلفة 

)طب بشري، طب أسنان، طب بيطري، صيدلة، تمريض، صحة عامة، تقنية طبية...إلخ( التي 

 الطبية.تُزاول في الُمؤسات التعليمية 

دعم الكليات الطبية باإلمكانيات المالية والميزانيات التي تحتاجها بما يُحسن من ُمستوى التعليم  .2

 الطبي في ليبيا.

دعم الكليات الطبية باإلمكانيات المادية مثل المباني والُمدرجات والمعامل والُمختبرات  .3

كليات قد قامت بإعداد والقاعات والتجهيزات التي تحتاجها، خصوصا  أن بعض من تلك ال

وإحالة عدة تقارير باإلحتياجات التي تنقصها في أوقاٍت سابقٍة، وأكدت فيها بأن تلك النواقص 

 قد كانت عامل سلبي في التأثير على جودة ُمخرجاتها.

لوحظ وجود ضعف واضح في تبني النظم التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم  .4

خطة إستراتيجية لوزارة التعليم العالي لإلستثمار في التقنية الحديثة  الطبي، لذلك نقترح وضع

وتكنولوجيا المعلومات واإلستعانة بالُمختصين فيها، مع إلزام ُمؤسسات التعليم الطبي في ليبيا 

 باإلستفادة منها في برامجها التعليمية.

لتي الطبية الليبية ا لوحظ وجود فقر واضح في فهم شؤون ضمان الجودة واإلعتماد بالمؤسسات .5

تم زيارتها، لذلك ننصح بتصميم ورش عملية تخصصية في شؤون ضمان الجودة واإلعتماد 

لتصحيح مسار وإعادة تأهيل الُمؤسسات الطبية تمهيدا  للتقدم لإلعتماد المحلي والدولي، حيث 

 يُمكن ترتيب مثل هذه الورش التخصصية بالتنسيق مع مركز ضمان الجودة.

ٌب واضٌح للتخطيط اإلستراتيجي  في الُمؤسسات التعليمية التي تمت زيارتها، لذلك لوحظ غيا .6

ي فيما يتعلق بهذا الجانب لدعم التفكير اإلستراتيج فنية تخصصيةننصح بتصميم ورش عمل 

 الالزم لتحقيق غايات وأهداف هذه الُمؤسسات التعليمية الطبية.
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لموارد البشرية الالزمة للعمل في لوحظ أيضا  وجود قصور في التخطيط التخصصي ل .7

تدريس، فنيي معامل، معيدين( في عدد غير قليل من  هيئةالُمؤسسات التعليمية الطبية )أعضاء 

الُمؤسسات التعليمية التي تمت زيارتها، لذلك ننصح بضرورة وضع خطة إستراتيجية تتبناها 

تصين ، من خالل االستعانة بالُمخوزارة التعليم تُعنى بتخطيط العناصر البشرية بطريقٍة فعالةٍ 

 في التخطيط اإلستراتيجي. 

لوحظ وجود نقص حاد في المكتبات الورقية واإللكترونية بالُمؤسسات التعليمية التي تمت  .8

زيارتها، لذلك ننصح بوضع خطة إستراتيجية تتبناها وزارة التعليم لالستثمار في إنشاء 

 ية الطبية.واستحداث مكتبات داعمة للُمؤسسات التعليم

لوحظ غياب دور مكاتب الخدمة االجتماعية في الُمؤسسات التعليمية التي تمت زيارتها، ولذلك  .9

 م. 2008( لسنة 22ننصح بتفعيل دور هذه المكاتب بما يتوافق مع الئحة رقم )

 إعادة النظر في سياسة القبول بالكليات الطبية بما يتوافق مع ُمتطلبات سوق العمل.  .10

 شاط التدريب التخصصي الطبي.االهتمام بن .11

تدريس  هيئةإدخال قسم الصيدلة السريرة ضمن كليات الصيدلة ودعمه من قبل أعضاء  .12

 متخصصين.

 توفير الخدمات الُمناسبة لذوي االحتياجات الخاصة مما يُساعد على دعم هذه الفئة. .13

 ت الطبية.االهتمام بأنشطة البحث العلمي والُمؤتمرات العلمية ذات العالقة بالمجاال .14

الحظت اللجنة قصور في العالقة اإلدارية بين إدارات كليات الطب البشري والُمستشفيات  .15

 . لسريري، وتنصح اللجنة بتقوية العالقة الوظيفية بين الطرفيناالتعليمية فيما يخص التعليم 

 لوحظ وجود ضعف في استخدام اللغة اإلنجليزية في التدريس ببعض الكليات الطبية، وتنصح .16

 اللجنة بزيادة االهتمام باللغة اإلنجليزية طالما هي لغة الدراسة. 

في حال موافقتكم على التوصيات والمضامين أعاله، فيُمكن تقديمها في شكل آليات عمل  .17

 وبرامج تنفيذ الحقا . 

 ملحوظات ختامیة

التقرير اليفوت اللجنة التذكير بأن هذا التقرير ال يدعي الكمال فهو جهد بشري قد تكتنفه بعض  في ختام هذا

النقائص بسبب إشكاليات عدم توفر المعلومات المطلوبة للجنة أو بسبب ضغوطات الوقت. كما تُؤكد اللجنة 

استمارة إستبانة مع ملفات  23على وجود العديد من الملفات والُمرفقات الداعمة لُمحتوى هذا التقرير تشمل 
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ورقية وأخرى إلكترونية تم تجميعها خالل الزيارات الميدانية، وهذه الُمستندات سيتم تسليمها مع التقرير 

 كأدلة وشواهد على دقة وجودة عمل اللجنة. أيضا  تجد اللجنة نفسها ُممتنة جدا  ولتتوجه بخالص الشكر

لها يأتي على رأس القائمة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والتقدير لكل من ساهم معها في نجاح أعما

بالمنطقة الشرقية على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وحسن االستضافة بتقديمهم لكافة أشكال الدعم للجنة 

 خالل فترة عملها وتنقلها بين المدن الليبية.
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  : تقرير لجنة المنطقة الوسطي3ملحق 

 كلیات المنطقة الوسطي

لجنة تقييم الكليات الطبية والطبية ميالدي  2021أغسطس  29لتاريخ  الموافق حد ألاأنهت صباح يوم 

(  294)تشكلت بقرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم  بالمنطقة الوسطى التي  المساعدة 

بالمحطة األخيرة في عمليات أنهت أعمالها ميالدي ، وتتكون من  رئيس لجنة  وخمسة أعضاء،  2021لسنة 

                           معة سرت.والتي كان ختامها بجا، التقييم التي قامت بها طيلة الفترة الماضية 

 أعضاء اللجنة

 د. العيادي ضو العابد ) رئيسا (.  - 1    

 د. مختار محمد عمار عيسى )عضوا (. -2    

 ا (.د. مفتاح عبدالسالم البهلول )عضو -3    

 د. ابراهيم علي شناف )عضوا (. -4    

 د. عادل بشير الصويعي )عضوا (. -5    

 د. ربيع علوان مفتاح )عضوا (. -6    

 أهداف عمل اللجنة 

تهدف عملية التقييم هذه  إلى اإلطالع على  كل االيجابيات والسلبيات في  أداء وجودة الكليات الطبية والطبية 

حكومية الليبية الواقعة بالمنطقة الوسطى وتدوينها في استمارة التقييم المعدة سابقا  من المساعدة بالجامعات ال

واالكاديمية واللوجستية  اللجنة العليا )المركزية( وكذلك اإلطالع على النواقص في االمكانيات العلمية

دارة شؤون الجامعات وإيصال هذه االستمارات المنجزة والتقارير إلى رئاسة اللجنة العليا ومن ثم إلى إ

 بوزارة التعليم العالي. 

 مقر إقامة و تنقل  وعمل اللجنة

اتخدت لجنة تقييم الوسطى مدينة مصراتة كمكان  إقامة  ومقر عمل  ونقطة انطالق  للمدن المجاورة، حيث 

 تم التنسيق مع اإلدارة العامة لجامعة مصراتة لتغطية تكاليف اإلقامة واإلعاشة والتنقل.
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 م اللجنةمھا

 طيلة عملها المهام التالية: تولت اللجنة

اإلطالع على المبنى المخصص للكليات  والقاعات الدراسية  والمعامل  ومدى مالئمتها للجودة  .1

 التعليمية وكذلك مخازن وساحة الكلية.

 ةكاديمي( كأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وكذلك عدد الطلبر الكادر الوظيفي و التعليمي )األحص .2

 الدارسين والخريجين.

  حصر األقسام العلمية واإلطالع على المناهج المقررة بها. .3

  تفقد المكتبات من عدة جوانب وهي: .4

 .صالحية المبنى وخلق البيئة للدراسة 

 .توفير الكتب الحديثة وتنظيمها 

        .الكادر الوظيفي بالمكتبة ومطابقة مؤهالتهم مع طبيعة العمل 

لمعد للتقييم من اللجنة المركزية وكتابة تقرير مفصل عن كل كلية بحيث يشمل تعبئة االستبيان ا .5

 المالحظات السلبية وااليجابية.

 الجامعات المستھدفة

و  (3)جدول  ( جامعات متوزعة في النطاق الجغرافي للمنطقة الوسطى6الجامعات المستھدفة هي )

 هي:

 -طب وجراحة الفم واالسنان -صيدلة ال -كليات ) الطب البشري (5)وتضم جامعة مصراتة :  .1

 طب البيطري(. –العلوم الصحية 

طب وجراحة الفم  -الصيدلة  -كليات ) الطب البشري  (4): وتضم  الجامعة االسمرية االسالمیة .2

 الصحة العامة والتمريض(. -واالسنان

م العلو -نانطب وجراحة الفم واالس -الصيدلة  -الطب البشري) كليات(  5) : وتضم جامعة المرقب .3

 التقنية الطبية (. –الصحية 

 طب البيطري(. –التقنية الطبية  -كليات ) الطب البشري  (3)وتضم : جامعة الزيتونة  .4

 وتضم كلية واحدة ) التقنية الطبية (.جامعة بني ولید:  .5

  . العلوم الصحية( -طب وجراحة الفم واالسنان -كليات ) الطب البشري  (3)وتضم جامعة سرت  .6
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 بالمنطقة الوسطى الكلیات التي شملتھا الزيارات المیدانیة:  3ل جدو

 المدينة الكلیة الجامعة التسلسل

 جامعة مصراتة  .1

 مصراتة الطب البشري

 مصراتة طب وجراحة الفم واألسنان

 مصراتة الصيدلة

 مصراتة الطب البيطري

 مصراتة العلوم الصحية

2.  
ة األسمرية الجامع

 اإلسالمیة

 زليتن الطب البشري

 زليتن طب وجراحة الفم واألسنان

 زليتن الصيدلة

 زليتن الصحة العامة والتمريض

 جامعة المرقب  .3

 الخمس الطب البشري

 الخمس طب وجراحة الفم واألسنان

 الخمس الصيدلة

 الخمس العلوم الصحية

 العمامرة التقنية الطبية

 امعة الزيتونةج  .4

 ترهونة الطب البشري والعلوم الصحية

 ترهونة الطب البيطري

 ترهونة التقنية الطبية

 بنى وليد التقنية الطبية جامعة بنى ولید  .5

 جامعة سرت  .6

 سرت الطب البشري

 سرت طب وجراحة الفم واألسنان

 سرت العلوم الصحية

 كلیة طبیة 21 المجموع

 

 

 ة لیة عمل اللجنآ

قامت اللجنة باالجتماع في مقر اإلقامة لتوزيع المهام داخل الكليات، حيث تم االتفاق على توزيع المهام في 

الجوانب اإلدارية وتجميع المستندات، وعلى ان يتجول جميع اعضاء اللجنة كفريق واحد للجولة التفقدية 

مات الطالبية  كمكاتب خدمات التصوير في القاعات الدراسية، المعامل، المكتبات، المخازن، وكذلك الخد

تفق أعضاء اللجنة على أن تبدأ اللجنة عملها بالجانب اإلداري والمستندي أوال ، ومن اوالطباعة والمقاهي. و

ثم تفقد األماكن التعليمية للنظر في صالحيتها وتطابقها للمستندات المقدمة ومدى توافقها مع معايير الجودة 

 التوثيق الكامل بالتقاط صور مباشرة من ميدان العمل. عالتعليمية من عدمه. م
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  التحلیل البیاني لنتائج تقییم أوضاع الكلیات الطبیة بالمنطقة الوسطي

 جامعة مصراتة

كليات طبية هي: كلية الطب البشري, كلية الصيدلة, كلية الطب البيطري, كلية  5يوجد بجامعة مصراتة 

أداء الكليات الطبية بجامعة مصراتة في  110كما هو مبين في شكل  .العلم الصحية طب األسنان و كلية

( ماعدا كلية الطب البيطري التي كان أدائها ضعيف %94و تقريبا  80جميع محاور التققيم مرتفع )بين 

 (.%24.46جدا )

 

 متوسط نسبة أداء كلیات جامعة مصراتة:  110شكل 

 كلیة الصیدلة. 1

ة رئيس وأعضاء اللجنة المكلفين بالقرار بالزيارة الميدانية االولى داالتقييمية بحضور السوالت الجت بدأ

ميالدي، حيث  2021أغسطس  22للكليات الطبية والطبية المساعدة بجامعة مصراتة يوم االحد الموافق 

ذلك ر اإلداري بالكلية وك، وكان هناك ترحيب كبير من عميد الكلية و الكادبكلیة الصیدلةكانت البداية 

 حضور بعض أعضاء هيئة التدريس ورؤساء االقسام. واألماكن التي تم زيارتها في مقر الكلية هي: 

مكتب السيد العميد، مكتب مدير الشؤون اإلدارية والمالية، مكتب رئيس قسم الدراسة واالمتحانات،  

 اء هيئة التدريس، مكتب اتحاد الطلبة،مكتب مسجل الكلية، مكتب الجودة، مكتب رئيس قسم شؤون أعض

حيث ثم تفقد جاهزية جميع هذه المكاتب اإلدارية من تنظيم وترتيب وحفظ للمستندات ورقيا  وكذلك 

الكترونيا  وكذلك قام أعضاء اللجنة بطلب واستالم وجمع المستندات المطلوبة مثل قرار االنشاء والالئحة 
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مستندات الجودة وقوائم تضم أعضاء هيئة التدريس والطاقم  للكلية و كذلك الخطة االستراتيجية الداخلية و

االداري والمعيدين بالكلية وكذلك مفردات توصيف المناهج. كما قامت اللجنة بعد ذلك بجولة تفقدية من 

يوضح  111شكل  أجل فحص للقاعات والمعامل بيت الحيوان والمكتبة والمخازن، وايضا مكاتب خدمات.

 إمكانية لفتح برنامج الدراسات العليا بعد تدعيمها باإلمكانيات والكوادر االكاديمية.هناك  يم.نتائج التقي

 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الصیدلة بجامعة مصراتة:  111شكل 

 

  كلیة طب وجراحة الفم واالسنان .2

لیة طب كالشكر والتقدير إلدارة الكلية إلى المحطة الثانية وهي هذا وقد غادرت اللجنة بعد تقديمها 

، وكان في اللقاء السيدة عميد الكلية وكذلك مجموعة من أعضاء هيئة وجراحة الفم واالسنان

التدريس ورؤساء األقسام بالكلية ومدير مكتب الجودة، حيث تم اجتماع اللجنة في مكتب عميد 

ديث استهله بتعريف اللجنة و المهام الموكلة لها وطلب جميع الكلية وتطرق رئيس اللجنة بالح

المستندات المطلوبة من أجل التأكد من عمل ونشاطات الكلية. ومن ثم انطلقت اللجنة في جولتها 

التفقدية للمكاتب االدارية ومكاتب رؤساء االقسام بالكلية والمعامل التدريبية و القاعات الدراسية 

د ذلك اتمت اللجنة جولتها بزيارة العيادات الكلينيكية والمخازن،  حيث نالت والمكتبة العلمية. بع

 هذه العيادات المجهزة تجهيزا  حديثا  االعجاب الشديد من قبل اعضاء اللجنة ووثق ذلك بالتصوير.

إمكانية لفتح برنامج الدراسات العليا بعد تدعيمها باإلمكانيات هناك  يوضح نتائج التقييم. 112شكل 

 الكوادر االكاديمية.و
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 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة طب و جراحة الفم و األسنان بجامعة مصراتة:  112شكل 
 
 

 العلوم الصحیة كلیة .3

ات حيث تم اللقاء في قاعة االجتماع العلوم الصحیة كلیةغادرت اللجنة بعد ذلك في نفس اليوم إلى 

لسيد عميد الكلية، مسجل الكلية وعدد من رؤساء االقسام والمكاتب اإلدارية بالكلية. القى ليضم ا

السيد رئيس اللجنة نبذة تعريفية عن أعضاء اللجنة ومهامها وطلب بعد ذلك المستندات المطلوبة. 

اللجنة  تبعد ذلك القى السيد عميد الكلية كلمة ترحيبية باللجنة ومن تم قام بالتعريف بالكلية. بدأ

مهامها داخل الكلية بتفقد المبنى اإلداري والمكاتب اإلدارية واالقسام العلمية والقاعات والمعامل 

والمخازن والمكتبة العلمية وكان بصحبتهم السيد عميد الكلية و بعض أعضاء هيئة التدريس، 

لتعود لمقر  وكذلك جزء من الطاقم اإلداري ووثق ذلك بالتصوير ومن تم ختمت اللجنة جولتها

يجب العمل علي تحقيق تطور في محور المرافق  يوضح نتائج التقييم. 113شكل إقامتها بالمدينة. 

 إمكانية فتح بعضهناك  المعيار القانوني و السعي للحصول علي إعتماد الجودة.و خدمات الدعم و 

 ية.برامج الدراسات العليا  وذلك بعد تدعيمها باإلمكانيات والكوادر االكاديم
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 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة العلوم الصحیة بجامعة مصراتة:  113شكل 

 الطب البشري كلیة .4

 بكلیةميالدي حيث كانت البداية  2021أغسطس  26في اليوم الخامس من عملها الخميس، الموافق 

 ون عميد الكلية و الكادر اإلداري بالكلية و كان هناك ترحيب كبير م مصراتة الطب البشري

حيث اجتمعت اللجنة منتسبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس و موظفين و اتحاد طلبة مجمل بتواجد 

مع السيد عميد الكلية في مكتبه ومن ثم بدأت الجولة التفقدية بمكتب السيد مدير الشؤون اإلدارية و 

متحانات، مكتب الجودة، مكتب السيد رئيس قسم أعضاء المالية، مكتب رئيس قسم الدراسة و اال

هيئة التدريس حيث تم تفقد جاهزية جميع هذه  المكاتب اإلدارية من تنظيم و ترتيب و حفظ 

للمستندات ورقيا  و كذلك الكترونيا  و كذلك قام أعضاء اللجنة بطلب و استالم المستندات المطلوبة 

ة التنظيمية و كذلك الخطة االستراتيجية للكلية و مستندات مثل قرار االنشاء و الالئحة الداخلي

الجودة من مديرة مكتب الجودة بالكلية. و تم استالم قوائم تضم أعضاء هيئة التدريس و الطاقم 

طالع على كل إلخالل الجولة تم او من  ، اإلداري و المعيدين بالكلية و عدد الطلبة المسجلين بها

االقسام العلمية ت سواء من الناحية المستندية أو إمكانيات الكلية من ياما تملكه الكلية من إمكان

المجهزة و معامل و مشرحة و المكتبة العلمية المجهزة و المخازن و قاعات دراسية المتكاملة و 

ت التي ياوغيرها من اإلمكانايضا  مكاتب خدمات التصوير و الطباعة والمقاهي في ساحة الكلية 

و في الختام القى السيد رئيس اللجنة كلمة أعرب ية التعليمية بالشكل المناسب. تُسهم في سير العمل

فيها عن اعجاب اللجنة بهذا التنظيم والتجهيز الذي يليق بكليات الطب البشري و معايير الجودة بها 

بالتوسع في الدراسات العليا وذلك ينصح  يوضح نتائج التقييم. 114شكل  ووثق ذلك بالتصوير.

 .اإلمكانيات بالكليةلتوفر 
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 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة مصراتة:  114شكل 

 
 
 

 كلیة الطب البیطري .5

و لم تجد من قوام الكلية إال مكتبا  واحدا   كلیة الطب البیطرياتجه أعضاء اللجنة بعد ذلك إلى 

ي يضم العميد و من معه من مسئولين. اليوجد مبنى مستقل و ال هيكل داخل كلية الطب البشر

إداري منظم للكلية ، وال قاعات والمعامل والمكتبة بها كتب للعلوم البيطرية. أخذت اللجنة 

 المستندات المتوفرة من عميد الكلية و وثق ذلك بالتصوير. 

يات جامعة جميع معايير التقييم بين كلتعتبر كلية الطب البيطري األقل في متوسط نسبة األداء في 

ء ور تقييم األدااكل مح إلى( و أضهرت نتائج التقييم ضعف األداء بالنسبة 110مصراتة )شكل 

العمل على توفير مقر مناسب للكلية بدل المقر المؤقت الحالي وكذلك توفير يجب  (.115)شكل 

 اإلمكانيات نظرا  لحداثة انشائها .
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 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البیطري بجامعة مصراتة:  115شكل 

 

 سمرية اإلسالمیةاألالجامعة 

ميالدي إلى الجامعة االسمرية االسالمية  2021أغسطس  23ثنين الموافق األانطلقت اللجنة في صباح يوم 

تقارب في متوسط  116يوضح شكل  تة مقر اللجنة.كلم عن مدينة مصرا (60)بمدينة زليتن والتي تبعد 

 .%70 ناهزتنسبة األداء بين الكليات الطبية بالجامعة األسمرية و التي في مجملها 

 

 متوسط نسبة أداء كلیات الجامعة األسمرية:  116شكل 
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 كلیة الطب البشري .1

. كلیة الطب البشريبانطلقت اللجنة لتبدأ جولتها التقييمية التقت اللجنة أوال  بالسيد رئيس الجامعة ومن تم 

تم هناك اجتماع مصغر مع السيد العميد ومسجل الكلية ومدراء المكاتب اإلدارية ورؤساء األقسام. 

وبدأت اللجنة مهامها داخل الكلية بتفقد المبنى اإلداري والمكاتب اإلدارية واالقسام العلمية والقاعات 

رحة و المخازن والمكتبة العلمية، وكان بصحبتنا السيد عميد الكلية وبعض أعضاء والمعامل والمش

يبين نسبة األداء  117شكل هيئة التدريس و كذلك جزء من الطاقم االداري و وثق ذلك بالتصوير. 

  للكلية في كل محور من محاور التقييم.

ستيعابية للكلية ويزيد من جودة يجب إعادة رسم سياسة جديدة لقبول الطلبة تتناسب مع القدرة اال

 دعم الكلية بالتجهيزات الالزمة للقاعات الدراسة وكذلك مكتبتها. مخرجاتها. و

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البشري بالجامعة األسمرية:  117شكل 

 

 كلیة طب وجراحة الفم واالسنان. 2

اء بالسيد عميد الكلية و مدر التقتو  كلیة طب وجراحة الفم واالسنانجنة بعدها مباشرة إلى انتقلت الل

المكاتب و رؤساء بعض األقسام الحاضرين ومدير مكتب الجودة. بدأت اللجنة عملها بتفقد المبنى اإلداري 

متوفر من . تم تجميع الورقيا   و المكاتب بالكلية ومدى جاهزيتها وحفظها للمستندات والنتائج الكترونيا  و

المستندات المطلوبة، ومن ثم تفقدت اللجنة القاعات الدراسية و المعامل و المخازن و المكتبة و كذلك 

العيادات السريرية بالكلية، حيث تخللت هذه الجولة شرح مبسط من قبل المشرفين على هذه العيادات و 

 ألسنان.تطوير العيادة الخارجية ل, كذلك المختبراتالسالمة ب تعزيز االمن وينصح ب وثق ذلك بالتصوير.
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 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة طب األسنان بالجامعة األسمرية:  118شكل 

 كلیة الصحة العامة والتمريض. 3

 م حيث اجتمعت اللجنةكانت المحطة الثالثة لعمل اللجنة في هذا اليو كلیة الصحة العامة والتمريض

بالسيد عميد الكلية و بعض رؤساء االقسام بالكلية في مكتبه، و من ثم تم التعرف على أعضاء اللجنة 

م ث ومهامها وطلب المستندات المطلوبة من عميد الكلية وكذلك من مدراء المكاتب و اإلدارات بالكلية.

و القاعات الدراسية و االقسام العلمية و المخازن باشرت اللجنة جولتها التفقدية للمبنى و كذلك المعامل 

 و المكتبة و وثق ذلك بالتصوير

 

  في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الصحة العامة و التمريض بالجامعة األسمرية:  119شكل 
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 كلیة الصیدلة .4

قرها التي كانت م كلیة الصیدلةسالمية كانت في الجولة الرابعة واالخيرة في الجامعة االسمرية اال

مع كلية الصحة العامة والتمريض في نفس المبنى زيادة على ذلك أنها التملك هيكل تنظيمي واضح  

والطاقم وظيفي، والعدد كافي من أعضاء هيئة التدريس. أخذت اللجنة بعض المستندات المتوفرة 

م غادرت اللجنة الجامعة وعادت إلى مكان اقامتها في من عميد الكلية ووثق ذلك بالتصوير ومن ث

 مدينة مصراتة.

يرجي توفير مبنى مالئم للكلية بدل المبنى الحالي ودعم الكلية بالمعامل والكوادر الفنية الالزمة 

 لها وتوفير مراجع طبية متخصصة وحديثة.

 

 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم معة األسمريةنسبة أداء كلیة الصیدلة بالجا:  120شكل 
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 جامعة المرقب 

م إلى جامعة المرقب بمدينة الخمس و  2021أغسطس  24انطلقت اللجنة في صباح يوم الثالثاء الموافق 

 كلم عن مدينة مصراتة مقر اللجنة. تم اللقاء أوال بالسيد الكاتب العام للجامعة في مكتبه. 90التي تبعد 

 

 متوسط نسبة أداء كلیات جامعة المرقب:  121شكل 

 كلیة الطب البشري .1

التي كان معظم وبكلیة الطب البشري و بعد ترحيب و التعريف انطلقت اللجنة لتبدأ جولتها التقييمية 

تب االمبنى تحت الصيانة. و تم هناك اجتماع مصغر مع السيد العميد و مسجل الكلية و مدراء المك

االدارية و رؤساء االقسام و مدير مكتب الجودة في مكتب مدير الشؤون اإلدارية للتعريف بمهام 

اللجنة وطبيعة عملها. ومن ثم بدأت اللجنة مهامها داخل الكلية بتفقد المبنى االداري و المكاتب 

 بتنا السيد عميداالدارية و القاعات الدراسية و المعامل و المخازن و المكتبة العلمية و كان بصح

الكلية و بعض أعضاء هيئة التدريس و كذالك جزء من الطاقم اإلداري. لوحظ من خالل هذه الجولة 

ان هناك اغالق كبير لبعض المكاتب والمعامل لغرض الصيانة وكذلك المخازن و لم يكن هناك 

يبين نسبة  122كل ش تنظيم في حفظ المستندات الورقية في المكاتب المفتوحة ووثق ذلك بالتصوير.

 أداء كلية الطب البشري في كل محاور التقييم.
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 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة المرقب:  122شكل 

 
 
 

 كلیة طب وجراحة الفم واالسنان .2

ي مكتب حيث تم إللقاء ف واالسنانكلیة طب وجراحة الفم  انتقلت اللجنة بعد ذلك في نفس اليوم إلى

السيد العميد بوجود مسجل الكلية و عدد من رؤساء االقسام و المكاتب اإلدارية بالكلية و مدير 

مكتب الجودة. القى السيد رئيس اللجنة نبذة تعريفية عن أعضاء اللجنة و مهامها و طلب بعد ذلك 

دأت ة كلمة ترحيب باللجنة و التعريف بالكلية. بالمستندات المطلوبة. و بعدها القى السيد عميد الكلي

اللجنة مهامها داخل الكلية بتفقد المبنى اإلداري و المكاتب اإلدارية و القاعات الدراسية و المعامل 

و المخازن و المكتبة العلمية، وكان بصحبتنا السيد العميد و عدد من الكادر الوظيفي و بعض 

ت اللجنة  العيادات  السريرية بالكلية و مدى جاهزيتها للتدريب و رؤساء االقسام بالكلية، كما تفقد

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  123شكل وثق ذلك بالتصوير. 
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 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة طب و جراحة الفم و األسنان بجامعة المرقب:  123شكل 

 یة العلوم الصحیةكل .3

ض بالسيد عميد الكلية و بع التقتكانت هي المحطة الثالثة لعمل اللجنة حيث  كلیة العلوم الصحیة

السادة من الكادر الوظيفي و رؤساء االقسام العلمية بالكلية و مدير مكتب الجودة. لم تكن هناك الئحة 

لى ا  من خالل الجولة أن الكلية تفتقد إتنظيمية بالكلية و ال خطة استراتيجية متبعة، كما لوحظ ايض

األداء للكلية بمختلف  نسبةيبين  124شكل  المعامل و القاعات الدراسية الجيدة و وثق ذلك بالتصوير.

 معايير التقييم.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة العلوم الصحیة بجامعة المرقب:  124شكل 
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 یة الصیدلةكل .4

ميد بالسيد ع التقتو  كلیة الصیدلةأتجهت  اللجنة بعدها إلى وجهتها االخيرة بمدينة الخمس إلى 

الكلية و مدراء المكاتب و رؤساء بعض األقسام الحاضرين بمكتب السيد العميد. بدأت اللجنة عملها 

رونيا  و تندات و النتائج الكتبتفقد المبنى اإلداري و المكاتب بالكلية و مدى جاهزيتها و حفظها للمس

ورقيا . تم تجميع المستندات المطلوبة المتوفرة، و من ثم تفقدت اللجنة المعامل و المخازن و المكتبة 

بالكلية حيث تخللت هذه الجولة شرح مبسط من قبل المشرفين على هذه المكتبة، و وثق ذلك 

 ايير التقييم.األداء للكلية بمختلف مع نسبةيبين  125شكل  بالتصوير.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الصیدلة بجامعة المرقب:  125شكل 

 كلیة التقنیة الطبیة .5

بجامعة المرقب التي تقع بمنطقة العمامرة بالقرب من مدينة مسالتة والتي تبعد كلیة التقنیة الطبیة  

كانت أولى وجهات العمل في صباح اليوم الرابع، االربعاء الموافق كلم عن مدينة مصراتة  ( 116)

 ميالدي. بيئة الكلية كانت ريفية يتخلل سور الكلية أشجار الزيتون. 2021أغسطس  25

تم اللقاء مع السيد العميد في مكتبه و تم التعريف بأعضاء اللجنة و مهامها، طلبت المستندات 

اللجنة عملها مع مدراء اإلدارات و رؤساء األقسام و أخذ  الالزمة من السيد العميد و بدأت 

المستندات المتوفرة. بادر أعضاء اللجنة بعدها بتفقد المبنى اإلداري و المكاتب اإلدارية و االقسام 

العلمية و القاعات الدراسية و المعامل و المخازن و المكتبة العلمية و كان بصحبتهم السيد العميد 

الوظيفي و بعض رؤساء األقسام بالكلية، و قد لوحظ أن الكلية تفتقر للعدد الالزم و عدد من الكادر 
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من القاعات الدراسية المجهزة مقارنة بعدد الطلبة الدارسين، المعامل لم تكن مجهزة بالكامل، 

والتوجد بها طرق للحماية والسالمة المهنية. كما لوحظ ايضا  أن بعض القاعات الدراسية و المعامل 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  126شكل  زالت قيد االنشاء و وثق ذلك بالتصوير.ال

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة المرقب:  126شكل 

 جامعة الزيتونة

ميالدي إلى جامعة الزيتونة بمدينة  2021أغسطس  25انطلقت اللجنة في يوم االربعاء الموافق 

كلم عن مدينة مصراتة مقر اللجنة، حيث تم اللقاء أوال  بالسيد رئيس  (135) ترهونة و التي تبعد

  يبين متوسط األداء لكليات الجامعة. 127شكل  الجامعة و من تم انطلقت اللجنة لتبدأ جولتها التقييمية.

 

 متوسط نسبة أداء كلیات جامعة الزيتونة:  127شكل 
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 كلیة الطب البشري .1

تم هناك اجتماع مصغر مع رئيس الجامعة و السيد العميد و مسجل الكلية و مدراء المكاتب اإلدارية 

لقى السيد رئيس اللجنة نبذة تعريفية عن اللجنة أو رؤساء األقسام و مدير مكتب الجودة، حيث 

نة مهامها داخل الكلية بتفقد المبنى اإلداري والمكاتب اإلدارية و األقسام العلمية ومهامها. بدأت اللج

و القاعات الدراسية و المعامل و المخازن و المكتبة العلمية و كان بصحبتنا السيد عميد الكلية و 

 مبعض أعضاء هيئة التدريس و كذلك جزء من الطاقم اإلداري، وبدأت بعد ذلك اللجنة الجولة لتقيي

المعامل و القاعات الدراسية و المكتبة و كذلك المخازن و التي كانت جيدة و وثق ذلك بالتصوير. 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  128شكل 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة الزيتونة:  128شكل 

 ة التقنیة الطبیةكلی .2

ترك التي كانت مجاورة لكلية الطب البشري حيث تشكلیة التقنیة الطبیة بعد ذلك انتقلت اللجنة إلى 

لتقت اللجنة بعميد الكلية و بعض إمعها في معظم القاعات الدراسية و المعامل و المكتبة العلمية. 

للجنة ة كلمة تخللها تعريف بأعضاء القى السيد رئيس اللجنأالمسؤولين في الهيكل اإلداري للكلية. 

و مهامهم و طلب المستندات الالزمة علما باننا لم نتحصل على الالئحة الداخلية المعتمدة والخطة 

االستراتيجية، و بدأت اللجنة مهامها في فحص المبنى اإلداري و المكاتب اإلدارية و مكاتب رؤساء 

المعامل و أخذت المستندات المتوفرة و وثق ذلك  األقسام و مكتب الجودة و القاعات الدراسية و

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  129شكل بالتصوير. 
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 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة الزيتونة:  129شكل 

  

 جامعة بني ولید

ميالدي إلى مدينة بني  2021أغسطس  26ك في نفس اليوم، الخميس الموافق اتجهت اللجنة بعد ذل

كلم عن مدينة مصراتة مقر اللجنة لتصل إلى المبنى اإلداري لجامعة بني  (140)وليد التي تبعد 

اإلدارات في إدارة الجامعة، وليد حيث كان في مقدمة مستقبليها رئيس الجامعة و بعض مدراء 

 اللجنة نبذة تعريفية عن اللجنة و مهامها.  لقى السيد رئيسأحيث 

 كلیة التقنیة الطبیة .1

و اجتمع أعضاءها مع السيد عميد الكلية و أعضاء الهيكل  كلیة التقنیة الطبیة ثم توجهت اللجنة إلى

االداري بالكلية و تم التعريف بأعضاء اللجنة و مهامها و طلبت المستندات الالزمة. بدأت اللجنة 

الكلية بتفقد المبنى اإلداري و المكاتب اإلدارية و االقسام العلمية و القاعات الدراسية مهامها داخل 

و المعامل و المخازن و المكتبة العلمية و كانت األقسام العلمية و القاعات الدراسية و المعامل 

سة و االمتحانات كان أيضا مجهز بمنظومة متكاملة، و كان امجهزة بشكل جيد و مكتب الدر

حبتنا السيد رئيس الجامعة و السيد عميد الكلية و رؤساء األقسام العلمية و بعض أعضاء هيئة بص

كل ش. التدريس و كذلك جزء من الطاقم اإلداري و كانت حالة الكلية جيدة و وثق ذلك بالتصوير

 . الكلية في مختلف محاور التقييميوضحان نسبة أداء  131و  130
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 متوسط نسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة بني ولید:  130شكل 

 

 

  

 

 

 في كل معیار من معايیر التقییمنسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة بني ولید :  131شكل 
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  جامعة سرت

عة سرت بمدينة سرت ميالدي إلى جام 2021أغسطس  28انطلقت اللجنة في صباح يوم السبت الموافق 

كلم عن مدينة مصراتة مقر اللجنة. حيث اتخذت فندق المهاري مقرا لها على ان  (260)والتي تبعد 

 تباشر عملها ليوم الغد.  

كلية الطب البشري, كلية األسنان و كلية العلوم الصحة. شكل كليات طبية هي:  3يوجد بجامعة سرت 

طب البشري و طب وجراحة الفم و األسنان بجامعة سرت يوضح أن متوسط نسبة أداء كليتي ال 132

حيث لم يصل معدل أدائها حسب معايير التقييم التي  قليال ممتاز إال أن كلية العلوم الصحية متعثرة

 .%60 إلىإعتمدتها اللجنة 

 

 

 متوسط نسبة أداء كلیات جامعة سرت:  132شكل 
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 العلوم الصحیة كلیة. 1

ميالدي التقت اللجنة بإدارة الجامعة ومن ثم انتقلت  2021أغسطس  29في صباح يوم االحد الموافق 

لتبدأ جولتها التقييمية، تم هناك اجتماع مصغر مع السيد العميد و مسجل الكلية العلوم الصحیة  كلیةإلى 

لسيد رئيس اللجنة نبذة لقى اأومدراء المكاتب اإلدارية و رؤساء األقسام و مدير مكتب الجودة، حيث 

تعريفية عن اللجنة و مهامها و طلب المستندات الالزمة. بدأت اللجنة مهامها داخل الكلية بتفقد المبنى 

اإلداري و المكاتب اإلدارية و االقسام العلمية و القاعات الدراسية و المعامل و المخازن و المكتبة العلمية 

جامعة والسيد عميد الكلية و بعض أعضاء هيئة التدريس و كذلك و كان بصحبتنا السيد الكاتب العام بال

جزء من الطاقم اإلداري. ولقد لوحظ عدم جاهزية بعض القاعات الدراسية والمعامل لمالئمة عدد األقسام 

العلمية و عدد الطلبة الدراسين بها و من تم ختمت اللجنة عملها و شكرت إدارة الكلية على التعاون و 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  133شكل تصوير. وثق ذلك بال

 

 في كل معیار من معايیر التقییم صحیة بجامعة سرتلنسبة أداء كلیة العلوم ا:  133شكل 
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 كلیة طب وجراحة الفم واالسنان. 2

في  ، و كانیة طب وجراحة الفم واالسنانكلهذا وقد انتقلت اللجنة بعد ذلك إلى المحطة الثانية و هي 

اللقاء السيد الكاتب العام بالجامعة و السيدة عميد الكلية المكلف السيدة الدكتورة مدير مكتب أعضاء هيئة 

التدريس بالكلية وكذلك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس و رؤساء األقسام بالكلية و مدير مكتب 

تعريف الستهله بإلية و تطرق رئيس اللجنة بالحديث مكتب عميد الكالجودة، حيث ثم اجتماع اللجنة في 

باللجنة و مهامها الموكلة لها و طلب المستندات المطلوبة من أجل التأكد من عمل و نشاطات الكلية و تم 

توفيرها. و من ثم انطلقت اللجنة في جولتها التفقدية للمكاتب اإلدارية و مكاتب رؤساء األقسام بالكلية و 

ات تمت اللجنة جولتها بزيارة العيادأسية و المكتبة العلمية. بعد ذلك لمعامل التدريبية و القاعات الدراا

و المخازن بالكلية و قد لوحظ جاهزية القاعات الدراسية و المعامل و العيادات التدريبية و كل  السريرية

الثين االستعابية لقبول الطالب الجدد عدد ثالمكاتب اإلدارية و النقطة األكثر إيجابية بالكلية تحديد القوة 

األداء للكلية بمختلف  نسبةيبين  134شكل و وثق ذلك بالتصوير. ا يتناسب مع العيادات التدريبية طالبا  بم

  معايير التقييم.

 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة األسنان بجامعة سرت:  134شكل 
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 كلیة الطب البشري .3

تم هناك اجتماع مصغر مع السيد  حيثكلیة الطب البشري المحطة الثالثة و االخيرة كانت في 

العميد المكلف و مسجل الكلية و مدراء المكاتب اإلدارية و رؤساء األقسام. بدأت اللجنة مهامها 

م العلمية و القاعات الدراسية و داخل الكلية بتفقد المبنى اإلداري و المكاتب اإلدارية و االقسا

المعامل و المشرحة و المخازن والمكتبة العلمية و كان بصحبتنا السيد عميد الكلية المكلف و بعض 

أعضاء هيئة التدريس و كذلك الطاقم اإلداري، حيث لوحظ ان جميع القاعات الدراسية مجهزة 

المعامل و المشرحة و المكتبة التي  بشكل ممتاز و باالمكان استعمالها للدراسة عن بعد و كذلك

عملها  هذا و قد انهت اللجنة يتوفر فيها العديد من المراجع الطبية المتخصصة الورقية واالكترونية.

األداء للكلية بمختلف  نسبةيبين  135شكل  من جامعة سرت و عادت إلى مقرها في مدينة مصراتة.

 معايير التقييم.

 

 

في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة سرت:  135شكل 



 

141 
 

  : تقرير لجنة المنطقة الجنوبیة4ملحق 

 كلیات المنطقة الجنوبیة

 كليات طبية وطبية مساعدة و تشمل: 8جامعات تحوي عدد  3المنطقة الجنوبية يوجد بها 

 جامعة سبها .1

 جامعة فزان .2

 جامعة الجفرة .3

قم ريم أوضاع المنطقة الجنوبية حسب قرار السيد و زير التعليم العالي و البث العلمي ـقيتـالمكلفة باللجنة 

 :2021لسنة  (169)

 رئيس اللجنة العزومي/ حسن د. الطيب .1

 جبريل مسعود جبريلد.  .2

 عبد القادر الضاوي الفيتوري د. .3

 زعيطعبد الرؤف رجب  د. .4

 محمد عبد هللا رحومة د. .5

 والقاسممحمد أحمد أبد.  .6

 

 مقدمة:

 2021لسنة  (249تنفيذا لقرار السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية رقم )

لفة بتقييم قامت اللجنة الفرعية المك ، بشأن تشكيل لجان فرعية لتقييم الكليات الطبية بالجامعات الحكومية

الطبية بجامعة سبها و جامعة فزان و جامعة الجفرة في  الكليات الطبية بجامعات الجنوب بزيارة الكليات

 . 2021اغسطس  30 إلى 24الفترة من 
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 التحلیل البیاني لنتائج تقییم أوضاع الكلیات الطبیة بالمنطقة الجنوبیة

 جامعة سبھا

يد السجتماع مع و استهلت هذه الزيارة باإل 24/08/2021كانت البداية بجامعة سبها يوم الثالثاء الموافق 

جتماع مباشرة و في نفس اليوم انطلقت اللجنة لمباشرة عملها في تقييم الكليات رئيس الجامعة و بعد اإل

الطبية بجامعة سبها و كانت البداية بكلية الطب البشري سبها حيث قامت اللجنة بزيارة كل مرافق الكلية و 

ذا تقييمها وفقا للنموذج المعد لذلك )مرفق مع هاللقاء مع السيد العميد و المسجل و كل المسؤولين بالكلية و 

قامت اللجنة بنفس العمل و زيارة كليات طب و جراحة الفم و  25/08/2021التقرير( و في اليوم التالي 

االسنان و كلية الصيدلة و كلية التمريض بنفس الجامعة و اللقاء مع المسؤولين عليها و تقييمها وفق نفس 

 م لكل كلية مرفقة مع هذا التقرير(.النموذج )نماذج التقيي

كلية طب األسنان بجامعة سبها كانت األعلي في متوسط نسبة األداء العام بجميع محاور التقييم يليها الطب 

 (.136البشري و التمريض )شكل 

 

 

 متوسط نسبة أداء كلیات جامعة سبھا:  136شكل 
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 كلیة الطب البشري .1

 الجیدة الممارسات

 .تنفيذ البرنامج التعليمي من خالل التوصيف المعد لذلك و المقرر الدراسي 

 .وجود مكتبة و استعمال تقنيات التواصل عن بعد 

 .وجود مركز طبي لمراحل التعليم السريري 

 .وجود مباني كافية مقارنة باألعداد التي يتم قبولها 

 .وجود مساحات فضاء بالكلية 

 ها و بالتالي فهي تتوسط الجنوب.موقع الكلية بمدينة سب 

 .وجود مشرحة بالكلية 

 .وجود معامل و مختبرات تحتاج لتحديث و تطوير 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  137شكل 

 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الطب البشري بجامعة سبھا:  137شكل 
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 تحديات و المعوقاتال

  عضاء هيئة التدريس لتخصصات محددة.أنقص في بعض 

 .عدم صرف المستحقات المالية ألعضاء هيئة التدريس 

 لكترونية.إنذ فترة طويلة و عدم وجود مشرحة عدم تحديث المشرحة م 

 عدم تحديث و تطوير المختبرات و المعامل منذ فترات طويلة 

 مالحظات و توصیات

 ب الوحيدة في الجنوب لذا من الواجب دعمها لتؤدي رسالتها كما ينبغي.تعتبر كلية الط 

 .توصي اللجنة بالعمل على تطبيق التعليم التفاعلي بدال من التقليدي 

 ني الكلية.بالعمل على صيانة و ترميم التشققات بم 

  و التعاقد مع المختصين من الوطنيين اوأعضاء هيئة التدريس بالتعيين أحلحلة العجز في 

 المغتربين.

  عضاء هيئة التدريس بصورة عاجلة.أصرف مستحقات 

  لكترونية.إتحديث المشرحة و توفير مشرحة 

 تطوير المعامل و المختبرات و تجهيزاتها من الوسائل التعليمية. 

 .تطوير مكتبة الكترونية و ربط الكلية بالمجالت و الدوريات الطبية المتخصصة 

 نكلیة طب و جراحة الفم و األسنا .2

 الممارسات الجیدة

 تنفيذ البرنامج التعليمي من خالل التوصيف المعد لذلك و المقرر الدراسي. .1

 وجود مكتبة و استعمال تقنيات التواصل عن بعد. .2

 وجود مركز طبي لمراحل للتعليم السريري. .3

 وجود مباني كافية مقارنة باألعداد التي يتم قبولها. .4

 وجود مساحات فضاء بالكلية. .5

 ة بمدينة سبها و بالتالي فهي تتوسط الجنوب.موقع الكلي .6

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  138شكل 
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 في كل معیار من معايیر التقییم بجامعة سبھاكلیة طب و جراحة الفم و األسنان نسبة أداء :  138شكل 

 التحديات و المعوقات

  التدريس لتخصصات محددة.نقص في بعض اعضاء هيئة 

 .عدم صرف المستحقات المالية ألعضاء هيئة التدريس 

 .نقص في بعض المعامل للمرحلة ما قبل السريرية 

 .عدم تحديث و تطوير المكتبة و ربطها بالدوريات المتخصصة 

 .بعض النقص في مكاتب اعضاء هيئة التدريس 

 مالحظات و توصیات

 ذا من الواجب دعمها لتؤدي رسالتها كما ينبغي.تعتبر الكلية الوحيدة في الجنوب ل 

  و التعاقد مع المختصين من الوطنيين او أفي اعضاء هيئة التدريس بالتعيين حلحلة العجز

 المغتربين في التخصصات المحدودة.

  عضاء هيئة التدريس بصورة عاجلة.أصرف مستحقات 

  المواد الالزمة لتشغيلها.تطوير المعامل و توفير 

 وريات شتراك في الدلكترونية و الربط بالمجالت و اإلإمكتبة تبة الكلية و توفير تطوير مك

 المتخصصة.
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 كلیة الصیدلة .3

 الممارسات الجیدة

 موقع الكلية بمدينة سبها و بالتالي فهي تتوسط الجنوب 

 .قربها من كلية الطب البشري و طب االسنان يسهل التنسيق في استخدام معامل الكليتين 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةن يبي 139شكل 

 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة الصیدلة بجامعة سبھا:  139شكل 

 

 التحديات و المعوقات

  تجهيز مبنى الئق بالتعليم الصيدلي. إلىالكلية في حاجة 

  محددة.عضاء هيئة التدريس لتخصصات أنقص في بعض 

 عزوفهم على العمل. إلىدى ألمالية ألعضاء هيئة التدريس مما عدم صرف المستحقات ا 

 .عدم وجود مكتبة متكاملة 

  يز مبنى جديد.هـو تجأتجهيز و ترميم  إلىمبنى الكلية يحتاج 

 .نقص في المدرجات والقاعات الدراسية 
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 ن و الموظفين.النقص في أعضاء هيئة التدريس المتخصصين و المعيدين و الفنيي 

 مالحظات و توصیات

 .تعتبر كلية الصيدلة الوحيدة في الجنوب لذا من الواجب دعمها لتؤدي رسالتها كما ينبغي 

  عضاء هيئة التدريس و الفنيين و المعيدين بالتعيين او التعاقد مع المختصين أحلحلة العجز في

 من الوطنيين او المغتربين.

  بصورة عاجلة. عضاء هيئة التدريسأصرف مستحقات 

 هيل و تطوير المعامل و المختبرات و المواد الالزمة لتشغيلها.أت 

 لكترونية.إبة حديثة خاصة بالكلية و رقية و انشاء مكت 

 و قاعات دراسية.أضافة مدرجات إ  

 .صيانة المرافق الصحية بالكلية من حمامات و ملحقاتها بشكل عاجل 

 

 كلیة التمريض .4

 الممارسات الجیدة

 كلية بمدينة سبها و بالتالي فهي تتوسط  الجنوب.موقع ال 

 .وجود مبنى و مساحات فضاء كافية مقارنة بأعداد الطالب الذين يتم قبولهم 

 .وجود عدد كافي من المعيدين و الفنيين 

 .وجود عدد من المعامل الخاصة بتدريب الطالب 

 .الكلية بها مكتبة بها الكثير من المصادر و المراجع التخصصية 

 د مركز طبي بالقرب من الكلية يسهل التدريب العملي لمراحل التعليم المختلفة بالكلية.وجو 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  140شكل 
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 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة التمريض بجامعة سبھا:  140شكل 

 

 التحديات و المعوقات

 ية محيطها خالل الفترات الماضشتباكات بنه الكلية بسبب موقعها و كثرة اإلخلل أمنى تعاني م

 سرقة الكلية عديد المرات. إلىدى أما 

  عضاء هيئة التدريس لتخصصات محددة.أنقص في بعض 

 .)نقص في بعض معامل مهارات التمريض )بسبب السرقات 

 جهزة الحاسوب من المكتبة.أسرقة  لكترونية بسببعدم إمكانية تفعيل المكتبة اإل 

 

 مالحظات و توصیات

 .تعتبر كلية الصيدلة الوحيدة في الجنوب لذا من الواجب دعمها لتؤدي رسالتها كما ينبغي 

  و التعاقد مع المختصين من الوطنيين او أعضاء هيئة التدريس بالتعيين أحلحلة العجز في

 المغتربين.

 صورة عاجلة.صرف مستحقات اعضاء هيئة التدريس ب 
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 .تاهيل وتطوير المعامل و المختبرات و المواد الالزمة لتشغيلها 

 لكترونية.تبة بالكتب الحديثة و المكتبة اإلتجهيزالمك 

 مني بمحيط الكلية.العمل على حل مشكلة الوضع األ 

 .دعم و تطوير التعليم عن بعد 

 .توفير المجسمات اإللكترونية 

 اد.قبول معيدين و تنفيذ برامج اإليف 

 .تنفيذ برامج التعاون مع الكليات المناظرة 

 توفير مركز للمهارات الطبية في التمريض و القبالة 
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 جامعة فزان

جامعة فزان وكانت بداية الزيارة  إلى 26/08/2021توجهت اللجنة بعدها في اليوم التالي الخميس الموافق 

ب ل مرافق الكلية المقفلة منذ أكثر من سنتين بسبكلية التقنية الطبية بمدينة مرزق تم خاللها زيارة ك إلى

 و مدينة تراغن حيث المقر المؤقت إلدارة الكلية إلىنتقلت اللجنة بعدها إألوضاع األمنية في تلك المنطقة، ا

جتماع بالمسؤولين على الكلية واستكمال عملية التقييم حسب النموذج المخصص لذلك )نموذج التقييم اإل تم

 واللقاء مع لتقرير( وفي نفس اليوم تمت زيارة كلية التمريض بتراغن )جامعة فزان(مرفق مع هذا ا

المسؤولين عليها وتقييمها وفق النموذج المعد كذلك )النموذج مرفق مع هذا التقرير( وفي ختام زيارة جامعة 

ة( بعدها معمستشفى تراغن )المكان المخصص للتدريب العملي لطالب الجا إلىفزان قامت اللجنة بزيارة 

جتماع بالسيد رئيس الجامعة والحديث معه معة فزان بمدينة تراغن حيث تم اإلإدارة جا إلىتوجهت اللجنة 

  مدينة سبها. إلىفي كل ما يخص الكليات الطبية بالجامعة والعودة مساء نفس اليوم 

 األداء لكليات الجامعة. نسبةيبين  141شكل 

 

 متوسط نسبة أداء الكلیات الطبیة جامعة فزان:  141شكل 
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 كلیة التقنیة الطبیة .1

 الممارسات الجیدة

 .المبنى مالئم وبها مساحات فضاء 

 .موقعها بجوار مستشفى مرزق ما يسهل عمليات التدريب العملي للطالب 

 سوجود مكتبة بالكلية كما يوجد بها عدد كافي من المكاتب االدارية وألعضاء هيئة التدري. 

 .وجود بعض المعامل 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  142شكل 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم نسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة فزان:  142شكل 

 

 التحديات والمعوقات

  عضاء هيئة التدريس لتخصصات محددة.أنقص في بعض 

 لمستحقات المالية ألعضاء هيئة التدريس.عدم صرف ا 

  لكترونية.إمنذ فترة طويلة وعدم وجود مشرحة عدم تحديث المشرحة 

 عدم تحديث وتطوير المختبرات والمعامل منذ فترات طويلة 
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 مالحظات وتوصیات

 .تعيين أعضاء هيئة تدريس متخصصين و معيدين 

 و الطلبة و أعضاء هيئة التدريس  مني كي يتسنى إلدارة الكليةوضع حل عاجل للوضع األ

 العودة للمقر المخصص للكلية في أقرب اآلجال.

 .تطويرالمعامل و المختبرات وتجهيزاتها من الوسائل التعليمية و مواد التشغيل 

 ا.لكتروني  إمكتبة الكلية وتجهيزها ورقيا و  دعم وتطوير 

 كلیة التمريض .2

 الممارسات الجیدة

 التعاون  ظلن الكلية يسهل التدريب العملي للطالب خاصة في وجود مستشفى تراغن بالقرب م

 ثناء زيارتنا للمستشفى.أالكبير الذي الحظناه 

  دارية كافية.إوفر مكاتب و تالجدية والحماس لدى العاملين بالكلية 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  143شكل 

 

 

 في كل معیار من معايیر التقییم أداء كلیة التمريض بجامعة فزان نسبة:  143شكل 
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 التحديات والمعوقات

 .نقص في القاعات الدراسية 

 .الكلية بحاجة لمكتبة متخصصة 

 .تعاني الكلية من نقص في اعضاء هيئة التدريس والمعيدين والفنيين في مجاالت التمريض 

 .فناء الكلية والمساحات الخضراء بها صغيرة 

 مالحظات وتوصیات

 اضافة قاعات دراسية مجهزة. 

 و دعمها بالمراجع المتخصصة الورقية و اإللكترونية. تجهيز مكتبة متكاملة و حديثة 

 تعيين أعضاء هيئة تدريس متخصصين و معيدين في ذات التخصص لسد النقص الحاد بالكلية 

 مرافق المهمة المطلوبة.اضافة مساحة إلى فناء الكلية يسع العدد المتنامي للطلبة مع ال 
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 جامعة الجفرة

الجفرة عن طريق البرحيث  إلىصباحا توجهت اللجنة من مدينة سبها  28/08/2021يوم السبت الموافق 

وصلت اللجنة بعد الثانية ظهرا لصعوبة الطريق وعدم صيانتها منذ فترات طويلة من الزمن حيث كان في 

ا نية الطبية بمدينة هون السيد وكيل الشؤون العلمية بالجامعة ورئيسهاستقبال اللجنة فور وصولها بكلية التق

م فيه توضيح جتماع مع اللجنة تإستقبال عقد ة الطبية بالجامعة وبعد مراسم اإلالمكلف والسيدة عميد كلية التقني

 حداأل لتالية عملها في صباح اليوم ان تبدأ اللجنأتفاق على ة للسادة في جامعة الجفرة وتم اإلمهام اللجن

جتماع بية والتجول بمرافقها كافة ثم اإلحيث قامت اللجنة بزيارة كلية التقنية الط 29/08/2021الموافق 

تمام عملية التقييم وفق النموذج المعد )النموذج مرفق مع هذا التقرير(, بعد ظهر نفس إبالمسؤولين بها و

أسيس يد عميد كلية الطب البشري بالجامعة الحديثة التاليوم قامت اللجنة بزيارة مستشفى الجفرة واللقاء بالس

ثم زيارة مقرها اإلداري الحالي بكلية الهندسة بهون وتمت عملية التقييم بنفس الطريقة )النموذج مرفق مع 

 األداء لكليات الجامعة. نسبةيبين  144شكل  هذا التقرير(.

 

 

 كلیات الطبیة جامعة الجفرةمتوسط نسبة أداء ال:  144شكل 
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 كلیة الطب البشري .1

أهمها عدم وجود  المعوقاتكلية الطب البشري بجامعة الجفرة تعاني من الكثير من المشاكل و 

 ة وال معامل أو مختبرات, اليللكلية غير مكتب بمستشفي المدينة فال وجود لقاعات دراس مبنى

مكاتب للموظفين. أي ال يوجد مقومات لكلية و الشئ  ال مكتبة, ال مكاتب لألعضاء هيئة التدريس و

وجود مستشفى بالمدينة )هون( يسهل عملية التدريب خاصة المرحلة اإليجابي الوحيد هو 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  145شكل  السريرية.

 

 في كل معیار من معايیر التقییم بجامعة فزاننسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة :  145شكل 

 

 التحديات والمعوقات

 عدم وجود مقر للكلیة. 

 .الكلية ال يوجد بها أعضاء هيئة تدريس وال معيدين وال فنيين 

 .التوجد معامل وال مكتبة لعدم وجود مقر من األساس 
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 مالحظات وتوصیات

  عليمية للكلية.وتخصيص مبنى متكامل يسع متطلبات العملية التأإنشاء 

  تعيين أعضاء هيئة تدريس متخصصين ومعيدين وموظفين حيث إن الكلية تعاني نقص شديد

 جدا فيها.

 و دوليا أالكليات العريقة محليا  دمة مع أحءتو وأحديثة اإلنشاء باتفاقيات تعاون  ربط الكلية

اس علمي على أسستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية في كافة التخصصات كي تقوم لإل

 متين.

 

 كلیة التقنیة الطبیة .2

 الممارسات الجیدة

 المبني جيد ومالئم. 

  تطوير(. إلىالكلية بها معامل )تحتاج 

 .يوجد بالكلية عدد كافي من القاعات الدراسية ومدرج كبير 

  مساحات خضراء. إلىالكلية بها مساحات فضاء وتحتاج 

 التدريب العملي للطالب. وجود مستشفى بالمدينة )هون( ما يسهل عمليات 

 .وجود مكتبة بالكلية 

 .وجود عدد كافي من المكاتب االدارية وألعضاء هيئة التدريس 

 .وجود بعض المعامل 

 األداء للكلية بمختلف معايير التقييم. نسبةيبين  146شكل 
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 عیار من معايیر التقییمفي كل م نسبة أداء كلیة التقنیة الطبیة بجامعة فزان:  146شكل 

 

 التحديات والمعوقات

 ساتذة مختصين.أالكلية بحاجة لمعيدين وفنيين و 

 عضاء هيئة التدريس.أنقص في المعيدين و 

  تطوير وربط بالدوريات المتخصصة. إلىالمكتبة تحتاج 

 .عدم تحديث وتطوير المختبرات والمعامل منذ فترات طويلة 

  التدريس. عضاء هيئةأيفاد المعيدين وإعدم 

 مالحظات وتوصیات

  ينبغي إعادة تأهيل المعامل و المختبرات و تجهيزها بالمعدات و األجهزة و مواد التشغيل

 الالزمة لتنفيذ الجزء العملي. 

 لكترونيا.إمكتبة الكلية وتجهيزها ورقيا و  تطوير 

  عضاء هيئة التدريسأيفاد المعيدين وإضرورة.
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  جانجداول ملخص تقارير الل: 5 ملحق

 

 تقییم جامعة طرابلس: 4جدول 

 التوصیات نسبة األداء العام % النسبة % المعیار الكلیة

 الطب البشري

 
 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم 

 حوكمة و التحسن المستمراإلدارة و ال 

66.66 

71.87 

89.28 

95.83 

77.77 

75.00 

92.85 

 

 

 

          81.32 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع و الدوريات الحديثة 

 دعم البحث العلمي و التشجيع علي نشر البحوث 

  برامج الدراسات العليادعم 

 تفعيل دور المرشد األكاديمي 

  دعم برامج تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس و الموظفين 

 توفير خدمة اإلنترنت و وسائل التعليم الحديثة 

 الصيدلة

 
 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 لمرافق و خدمات الدعم ا 

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

66.66 

62.50 

85.71 

91.66 

77.77 

75.00 

92.85 

 

 

 

78.87 

 توفير الدعم المالي لتطبيق برامج الجودة و تطوير األداء 

 دعم البحث العلمي و الرفع من مستواه بتوفير إحتياجات المعامل البحثية المتخصصة 

 ت ووسائل التعليم الحديثتوفير خدمة اإلنترن 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 توفير مكتبة للكلية تحوي مراجع و دوريات حديثة و خدمات إلكترونية 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 صيانة المعامل التي تحوي مواد كيميائية و مراعاة قواعد سالمة العاملين اثناء التعامل معها 

ب الط

 البيطري

 

 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

  المرافق و خدمات الدعم 

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

41.66 

59.37 

78.57 

89.58 

72.22 

61.11 

89.28 

 

 

 

 

70.25 

 

 95تقريبا  إلىوصلت نسبة اإلنجاز فيه  إستكمال المبني الجديد للكلية و الذي% 

 توفير الدعم المالي للبحث العلمي 

 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

 دعم المستشفي البيطري و تحديثه 

 توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع الحديثة بالمكتبة 

طب و جراحة 

 الفم و األسنان

 

 اإلجراءات القانونية 

 لتعليميةالموارد ا 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

  المرافق و خدمات الدعم 

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

34.38 

71.43 

43.75 

41.66 

36.11 

50.00 

 

 

 

38.13 

 

  الكلية و المستشفي التعليمي الذي دمر بشكل كامل بسبب الحرب مبنىصيانة 

 65 إلىالكلية الجديد و الذي تم إنجاز جزء كبير منه قد تصل  مبنىي إستكمال العمل عل% 

  دعم بكل الوسائل المادية و البشرية الممكنة بسبب الدمار الذي لحق بها  إلىالكلية تحتاج

 جراء الحروب المتكررة في المنطقة

 العمل علي تفعيل مكتب الجودة 

 ديثها بشكل مستمرتفعيل صفحة الكلية علي موقع الجامعة و تح 

 صيانة المعامل و المكتبة و تحديثها و توفير الخدمات اإللكترونية 
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 التمريض

 
 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

  المرافق و خدمات الدعم 

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

37.50 

67.85 

68.75 

63.88 

61.11 

67.85 

 

 

57.18 

 

  خاص بالكلية يلبي إحتياجاتها مبنىتوفير 

 توفير التجهيزات الحديثة للكلية و دعم المعامل المتخصصة 

 توفير أعضاء هيئة تدريس خاصة للمرحلة قبل السريرية 

 توفير خدمة اإلنترنت ووسائل التعليم الحديث 

  و مواد التشغيلتطوير المعامل و دعمها بالفنيين 

 تفعيل صفحة الجامعة و تحديثها 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 إنشاء قسم للمهارات السريرية خاص بالكلية 

 اإلجراءات القانونية  التقنية الطبية

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

  المرافق و خدمات الدعم 

 لحوكمة و التحسن المستمراإلدارة و ا 

33.33 

46.86 

89.28 

85.42 

77.77 

30.56 

85.71 

 

 

 

64.13 

  مستقل للكلية مبنىتوفير 

 تطوير المعامل و دعمها بالفنيين ومواد التشغيل 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية بها و المراجع الحديثة 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 لجامعة اإللكتروني تفعيل صفحة الكلية بموقع ا 

 

 

 تقییم جامعة الزاوية:  5جدول 

متوسط نسبة األداء  % النسبة المعيار الكلية

% 

 توصياتال

الطب 

 البشري

 

 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

  الدعمالمرافق و خدمات 

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

46.87 

71.43 

58.33 

47.22 

50.00 

60.71 

 

 

 

 

52.56 

  العمل علي وضع دراسة ذاتية للكلية و العمل علي وضع وصف للبرامجو المقررات ووضع

 الخطة اإلستراتيجة

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

  و توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع و الدوريات الحديثةتطوير المكتبة 

 دعم البحث العلمي و التشجيع علي نشر البحوث 

 تفعيل دور المرشد األكاديمي 

  توفير النقص في أعضاء هيئة التدريس 

 توفير خدمة اإلنترنت و وسائل التعليم الحديثة ليتالئم مع إمكانيات الكلية 

 لمقبولين بالكليةتقليص عدد الطلبة الجدد ا 

 الصيدلة

 
 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

33.33 

46.87 

85.71 

66.66 

66.66 

 

 

 

59.98 

 اإلسراع بصيانة المقر 

  وضع دراسة ذاتية للكلية 

 توفير الدعم الملي لتطبيق برامج الجودة و تطوير األداء 

 دعم البحث العلمي بتوفير إحتياجات المعامل البحثية المتخصصة 
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 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

52.78 

92.85 

 

 توفير خدمة األنترنت ووسائل التعليم الحديث 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 جع و دوريات حديثة و خدمات إلكترونيةتجهيز مكتبة الكلية بمرا 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

طب و 

جراحة الفم و 

 األسنان

 

 

 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

41.66 

68.75 

96.42 

97.91 

94.44 

66.66 

100 

 

 

 

 

80.83 

 

 توفير أعضاء هيئة تدريس للمواد التي بها نقص 

 توفير دعم للطالب 

 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

  توفير خدمة اإلنترنت 

 توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع الحديثة بالمكتبة 

ة و البيطر

العلوم 

 الزراعية

 القانونية اإلجراءات 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

37.50 

71.42 

20.83 

41.66 

30.55 

39.28 

 

 

 

39.22. 

 

 التشغيل إستكمال صيانة و تجهيز القاعات و تزويدها باألجهزة و مواد 

 استكمال وصف البرامج و المقررات 

 تشكيل لجنة تطوير المناهج 

 وضع خطة استراتيجة 

 تفعيل صفحة الجامعة و تحديثها 

  تفعيل المرشد األكاديمي 

 تفعيل صفحة الكلية علي موقع الجامعة و تحديثها بشكل مستمر 

 صيانة المعامل و المكتبة و تحديثها و توفير الخدمات اإللكترونية 

لصحة ا

 العامة

 

 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

37.50 

71.42 

29.17 

47.22 

30.55 

53.57 

 

 

43.25 

 

 درجات والقاعاتدعم البنية التحتية للكلية وتجهيزالم 

 توفير التجهيزات الحديثة للكلية و دعم المعامل المتخصصة 

  توفير أعضاء هيئة تدريس 

 توفير خدمة اإلنترنت ووسائل التعليم الحديث 

 توفير معامل و دعمها بالفنيين و مواد التشغيل 

 تفعيل صفحة الجامعة و تحديثها 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 زها بمراجع و مطبوعات حديثةتزويد الكلية بمكتبة وتجهي 

 اإلجراءات القانونية  التقنية الطبية

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

37.50 

71.42 

72.91 

80.55 

30.55 

92.85 

 

 

 

59.87 

 اع بصيانة مبني الكليةاإلسر 

 إستكمال دليل الكادر الوظيفي 

 تشكيل لجنة تطوير المناهج 

 تطوير المعامل و دعمها بالفنيين ومواد التشغيل 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية بها و المراجع الحديثة 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

  تفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني 
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 تقییم جامعة الجفارة:  6ول جد

 توصياتال متوسط نسبة األداء العام % % النسبة المعيار الكلية

 التقنية الطبية

 
 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

  و الحوكمة و التحسن المستمراإلدارة 

33.33 

43.75 

50.00 

29.17 

33.33 

36.11 

42.85 

 

 

38.36 

 

 وضع خطة إستراتيجية و هيكل تنظيمي و دراسة ذاتية للكلية 

 توفير خدمة اإلنترنت ووسائل التعليم الحديث 

 تطوير المعامل و دعمها بالفنيين و مواد التشغيل 

 إستكمال وصف البرامج و المقررات 

 أعضاء هيئة تدريس و معيديتو فنيين و كادر وظيفي إلدارة الكلية بشكل فعال توفير 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

 تفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني 

التقنيات 

 الحيوية
 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 مرافق و خدمات الدعمال  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

43.75 

50.00 

25.00 

33.33 

36.11 

42.85 

 

 

 

39.32 

 وضع خطة إستراتيجية و هيكل تنظيمي و دراسة ذاتية للكلية 

 إستكمال وصف البرامج و المقررات 

 كل فعالة بشتوفير أعضاء هيئة تدريس و معيديتو فنيين و كادر وظيفي إلدارة الكلي 

 تجهيز المعامل و تزويدها بمواد التشغيل 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

  تفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني 

 

 تقییم جامعة صبراتة:  7جدول 

 توصياتال متوسط نسبة األداء % % النسبة المعيار الكلية

الطب 

 البشري

 

 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم 

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

56.25 

57.14 

47.91 

61.11 

44.44 

32.14 

 

 

 

 

47.47 

 وضع وصف للمقررات خطة اإلستراتيجة و هيكل تنظيمي للكلية 

 ار موارد تقييم البرامج و المقررات و عملية التعليم و التعلمالعمل علي إصد 

 العمل علي إصدار ادلة إسترشادية 

  توفير النقص في أعضاء هيئة التدريس و خاصة للمرحلة القبل السريرية 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 مراجع و الدوريات الحديثةتطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية و ال 

 تفعيل دور المرشد األكاديمي 

 توفير خدمة اإلنترنت  و وسائل التعليم الحديثة 

 الصيدلة

 
 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

  المستمراإلدارة و الحوكمة و التحسن 

33.33 

25.00 

39.28 

35.41 

44.44 

13.88 

21.42 

 

 

 

30.39 

 تحتاج الكلية الي مقر يألئم طبيعتها 

 وضع خطة اإلستراتيجة و هيكل تنظيمي للكلية 

 العمل علي إصدار الئحة داخلية و أدلة إسترشادية 

 سدالنقص في أعضاء هيئة التدريس 

 توفير خدمة األنترنت ووسائل التعليم الحديث 

 وير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيلتط 

 تجهيز مكتبة الكلية بمراجع و دوريات حديثة و خدمات إلكترونية 
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  تفعيل المرشد األكاديمي 

طب و 

جراحة الفم و 

 األسنان

 

 

 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 طالبيةالشؤون ال 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

37.50 

53.57 

35.41 

58.33 

30.55 

39.28 

 

 

 

 

41.13 

 

 وضع خطة اإلستراتيجة و هيكل تنظيمي للكلية 

 العمل علي إصدار موارد تقييم البرامج و المقررات و عملية التعليم و التعلم 

 قرراتإستكمال وصف البرامج و الم 

 توفير أعضاء هيئة تدريس و خاصة للمرحلة قبل السريرية 

 توفير دعم للطالب 

 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

  توفير خدمة اإلنترنت 

 توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع الحديثة بالمكتبة 

 اإلجراءات القانونية  التمريض

 الموارد التعليمية 

 ي و الوظيفيالكادر األكاديم 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

28.12 

64.28 

35.41 

47.22 

25.00 

53.57 

 

 

 

40.99 

 وضع خطة اإلستراتيجة و هيكل تنظيمي للكلية 

 يم و التعلمالعمل علي إصدار موارد تقييم البرامج و المقررات و عملية التعل 

 إستكمال وصف البرامج و المقررات 

 توفير أعضاء هيئة تدريس و خاصة للمرحلة قبل السريرية 

 توفير خدمة األنترنت ووسائل التعليم الحديث 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 تجهيز مكتبة الكلية بمراجع و دوريات حديثة و خدمات إلكترونية 

  المرشد األكاديميتفعيل 

الصحة 

 العامة

 

 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

62.50 

 

67.85 

66.66 

69.44 

55.55 

64.28 

 

 

43.25 

 

 تية للكلية وتجهيزالمدرجات والقاعاتدعم البنية التح 

 توفير التجهيزات الحديثة للكلية و دعم المعامل المتخصصة 

  توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة تدريس 

 توفير خدمة اإلنترنت ووسائل التعليم الحديث 

 توفير معامل و دعمها بالفنيين و مواد التشغيل 

 شد األكاديميتفعيل صفحة الجامعة و تحديثها و تفعيل المر 

 تزويد الكلية بمكتبة وتجهيزها بمراجع و مطبوعات حديثة 

 اإلجراءات القانونية  التقنية الطبية

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

37.50 

71.42 

72.91 

80.55 

30.55 

92.85 

 

 

 

59.87 

 اإلسراع بصيانة مبني الكلية 

 إستكمال دليل الكادر الوظيفي 

 تشكيل لجنة تطوير المناهج 

 تطوير المعامل و دعمها بالفنيين ومواد التشغيل 

  تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية بها و المراجع الحديثة و تفعيل المرشد

 األكاديمي

 ة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني تفعيل صفح 
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 تقییم جامعة غريان :8جدول 

 توصياتال متوسط نسبة األداء % % النسبة المعيار الكلية

 الطب البشري

 
 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 رافق و خدمات الدعمالم 

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

65.62 

71.42 

81.25 

86.11 

89.44 

78.57 

 

 

 

 

 

69.39 

  العمل علي إصدار موارد تقييم البرامج و المقررات و عملية التعليم و التعلم للكلية 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

  و توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع و الدوريات الحديثةتطوير المكتبة 

 دعم البحث العلمي و التشجيع علي نشر البحوث 

 إنشاء مكتب الدعم الطالبي و تفعيل دور المرشد األكاديمي 

  توفير النقص في أعضاء هيئة التدريس بالمرحلة ما قبل السريرية 

 توفير خدمة اإلنترنت و وسائل التعليم الحديثة  

 الصيدلة

 
 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

31.25 

28.57 

33.33 

55.55 

22.22 

17.85 

 

 

 

 

31.75 

  الجديد العمل علي اإلنتهاء من تجهيز المبني 

 وصف البرامج و المقررات 

 العمل علي سد النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس 

 العمل علي إصدار األدلة اإلسترشادية 

 توفير خدمة األنترنت ووسائل التعليم الحديث 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 مات إلكترونيةتجهيز مكتبة الكلية بمراجع و دوريات حديثة و خد 

 تفعيل صفحة الكلية علي موقع الجامعة 

 إنشاء مكتب الدعم الطالبي و تفعيل المرشد األكاديمي 

طب و جراحة 

 الفم و األسنان

 

 

 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 ة و الحوكمة و التحسن المستمراإلدار 

33.33 

31.25 

46.42 

45.83 

63.88 

33.33 

42.85 

 

 

 

 

42.41 

 

 

 العمل علي اإلنتهاء من تجهيز المبني الجديد 

 وضع خطة إستراتيجية و هيكل تنظيمي 

 إستكمال وصف البرامج و المقررات 

 العمل علي توفير أعضاء هيئة تدريس للمواد التي بها نقص 

 ب وتفعيل المرشد االكاديميتوفير دعم للطال 

 الرجوع الى المبني السابق إن أمكن امنك ذلك 

 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

  توفير خدمة اإلنترنت 

 توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع الحديثة بالمكتبة 

 العلوم الصحة 

 
 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 يمي و الوظيفيالكادر األكاد 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

59.37 

64.28 

50.00 

58.33 

30.55 

42.85 

 

 

48.38 

 

 وضع خطة إستراتيجية و هيكل تنظيمي 

 إستكمال وصف البرامج و المقررات 

 ريس العمل علي سد النقص في أعضاء هيئة تد 

 توفير دعم للطالب وتفعيل المرشد االكاديمي 

 الرجوع الى المبني السابق إن أمكن امنك ذلك 

 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

  توفير خدمة اإلنترنت 

 توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع الحديثة بالمكتبة 
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 نتانالزتقییم جامعة : 9جدول 

 توصياتال متوسط نسبة األداء % % النسبة المعيار الكلية

 الطب البشري

 
 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم 

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

75.00 

64.28 

75.00 

86.11 

63.88 

67.85 

 

 

 

 

66.49 

 تطوير المعامل الدراسية و البحثية و دعمها بمواد التشغيل 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع و الدوريات الحديثة 

 تفعيل دور المرشد األكاديمي 

  توفير عدد كافي من أعضاء هيئة التدريس 

 ثة ليتالئم مع إمكانيات الكليةتوفير خدمة اإلنترنت و وسائل التعليم الحدي 

 تقليص عدد الطلبة الجدد المقبولين بالكلية 

طب و جراحة 

 الفم و األسنان

 

 

 اإلجراءات القانونية 

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

59.37 

39.28 

45.83 

69.44 

44.44 

32.14 

 

 

 

 

46.26 

 

 توفير أعضاء هيئة تدريس للمواد التي بها نقص 

 توفير دعم للطالب 

 توفير مواد التشغيل للمعامل البحثية و التخصصية 

  توفير خدمة اإلنترنت 

 توفير الخدمات اإللكترونية و المراجع الحديثة بالمكتبة 

  موقع الجامعةتفعيل صفحة الكلية علي 

 إنشاء مكتب الدعم الطالبي و تفعيل المشرف األكاديمي 

 توصيف المقررات و البرامج 

  توفير موارد تقييم البرامج و المقررات وعملية التعليم 

 اإلجراءات القانونية  التقنية الطبية

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

 المرافق و خدمات الدعم  

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

33.33 

53.12 

57.14 

60.41 

77.77 

50.00 

57.14 

 

 

 

55.55 

 وضع وصف للبرامج و المقررات 

 اإلسراع بصيانة مبني الكلية توفير موارد تقييم البرامج و المقررات وعملية التعليم 

 تشكيل لجنة تطوير المناهج 

  دعمها بالفنيين ومواد التشغيلتطوير المعامل و 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية بها و المراجع الحديثة 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

  تفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني 
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 تقییم جامعة نالوت:  10جدول 

 

  

 التوصيات % متوسط نسبة األداء النسبة % المعيار الكلية

 اإلجراءات القانونية  التقنية الطبية

 الموارد التعليمية 

 الكادر األكاديمي و الوظيفي 

 البرامج التعليمية 

 الشؤون الطالبية 

  المرافق و خدمات الدعم 

 اإلدارة و الحوكمة و التحسن المستمر 

41.66 

90.62 

82.14 

93.75 

94.44 

91.66 

92.85 

 

 

 

83.87 

 يستوفير أعضاء هيئة تدر 

 توفير وسائل تعليم حديثة 

 تشكيل لجنة تطوير المناهج 

 تطوير المعامل و دعمها بمواد التشغيل 

 تطوير المكتبة و توفير الخدمات اإللكترونية بها و المراجع الحديثة 

 تفعيل المرشد األكاديمي 

  تفعيل صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني 
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 تحلیل البیانات الُمجمعة عن الكلیات الطبیة والطبیة الُمساعدة بالمنطقة الشرقیة : 11جدول 

 المعیار الكلیة المدينة الجامعة
 متوسط

 المعیار

الوزن 

 النسبي
 التوصیة النسبة المئوية المتوسط العام

 بن جواد خليج السدرة
العلوم 

 الصحية

 %58 - اإلجراءات القانونية

2.62 62.14% 

خصوصا  في بند  دعم الكلية

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية وشؤون ضمان الجودة 

 واالعتماد الطبي.

 %69 2.75 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
2.28 

57.14% 

 %56.25 2.25 البرامج التعليمية

 %78.12 3.33 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعم
2.77 

62.5% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
2.14 

53.6% 

 اجدابيا اجدابيا

الطب 

 البشري

 %58 - اإلجراءات القانونية

2.58 61.77% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية والمباني والمعامل 

والمعدات الطبية وشؤون ضمان 

 عتماد الطبي.الجودة واال

 %56.2 2.25 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
2.71 

67.8% 

 %66.66 2.66 البرامج التعليميـة

 %69.44 2.77 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعم
2.33 

50% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
2.57 

64.3% 

طب 

وجراحة 

الفم 

 واألسنان

 %58.3 - اإلجراءات القانونية

2.26 54.20% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية والمباني والمعامل 

والمعدات الطبية وشؤون ضمان 

 الجودة واالعتماد الطبي.

 46.87% 1.87 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
2.71 

67.80% 

 %56.25 2.25 البرامج التعليمية

 %69.40 2.77 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعم
1.66 

31.25% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
2 

50% 

 83.88 3.42 %83 - اإلجراءات القانونية بنغازي بنغازي
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الطب 

 البشري

 %81.25 3.25 الموارد التعليمية

ية خصوصا  في بند دعم الكل

المعامل والمعدات الطبية 

وشؤون ضمان الجودة واالعتماد 

 الطبي.

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3.71 

92.85% 

 %77 3.08 البرامج التعليمية

 %86.11 3.44 الشؤون الطالبيـة

المرافق وخدمات 

 الدعم
3.44 

81.25% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
3.42 

85.71% 

 األسنان

 %66.6 - اإلجراءات القانونية

3.39 82.9% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

المباني والمعامل والمعدات 

الطبية وشؤون ضمان الجودة 

 واالعتماد الطبي.

 %84 3.37 الموارد التعليمية

كاديمي الكادر األ

 والوظيفي
3.85 

96% 

 % 81 3.33 البرامج التعليمية

 %86 3.44 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعم
3.44 

81% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
3.42 

86% 

 الصيدلة

 66.66 - اإلجراءات القانونية

3.26 79.2% 

يث دعم الكلية خصوصا  من ح

المباني والمعامل وشؤون ضمان 

 الجودة واالعتماد الطبي.

 71.8 2.62 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3.57 

89.2 

 79.1 3.16 البرامج التعليمية

 86.11 3.44 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعم
3.44 

78.7 

وكمة اإلدارة والح

 والتحسين الُمستمر
3.42 

85.7 

الصحة 

 العامة

 %66.67 - اإلجراءات القانونية

3.41 82.13% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

المناهج العلمية وشؤون ضمان 

 الجودة واالعتماد الطبي.

 %81.25 3.25 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3.57 

89.28% 

 %85.41 3.41 لبرامج التعليميةا
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 %88.88 3.55 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
3.44 

81.25% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
3.28 

83.14% 

 التمريض

 %67 - اإلجراءات القانونية

2.94 72.14% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

الكوادر أعضاء هيأة التدريس و

الُمساندة والمناهج العلمية 

وشؤون ضمان الجودة واالعتماد 

 الطبي.

 %72 2.87 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3.42 

82% 

 %71 2.66 البرامج التعليمية

 %69.4 2.77 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
3 

69% 

دارة والحوكمة اإل

 والتحسين الُمستمر
3 

75% 

العلوم 

الطبية 

 الحيوية

 %67 - اإلجراءات القانونية

2.48 60% 

إعادة هيكلة وتنظيم الكلية فنيا ، 

ودعمها خصوصا  في بند أعضاء 

هيأة التدريس الُمختصين، 

والمناهج العلمية التخصصية 

وشؤون ضمان الجودة 

 واالعتماد.

 %50 2.12 ليميةالموارد التع

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
2.85 

71% 

 %52 2.08 البرامج التعليمية

 %75 2.88 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
2.88 

61% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
1.71 

42% 

 طب بشري المرج

 %50 - اإلجراءات القانونية

2.60 62.14% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية والمباني والمعامل 

وشؤون ضمان الجودة واالعتماد 

 الطبي.

 %53 2.12 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3 

79% 

 %58 2.33 البرامج التعليمية

 %64 2.66 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
2.77 

63% 
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اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
2.85 

68% 

 البيضاء عمر المختار

الطب 

 البشري

 %67 - اإلجراءات القانونية

3.19 79.2% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية وشؤون ضمان الجودة 

 د الطبي.واالعتما

 %81 3.25 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3.57 

89% 

 %77 3.08 البرامج التعليمية

 %80 3.22 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
3.11 

75% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
3 

85.7% 

طب 

وجراحة 

 الفم

 واألسنان

 %58.33 - اإلجراءات القانونية

2.46 58.62 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية والمباني والمعامل 

والُمعدات وشؤون ضمان الجودة 

 واالعتماد.

 %56.25 2.37 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
2.57 

64.3% 

 %60.42 2.41 رامج التعليميةالب

 %63.88 2.77 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
2.11 

50% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
2.28 

57.14% 

 الصيدلة

 %66.6 - اإلجراءات القانونية

3.57 78.4% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

وشؤون  المناهج العلمية والمباني

 ضمان الجودة واالعتماد الطبي.

 %81 3.25 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3.14 

78% 

 %70.8 2.83 البرامج التعليمية

 %80.5 3.22 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
3.55 

84.3% 

اإلدارة والحوكمة 

 ستمروالتحسين المُ 
3.57 

89% 

التقنية 

 الطبية

 %50 - اإلجراءات القانونية
2.12 50% 

إعادة هيكلة وتنظيم الكلية فنيا ، 

ودعمها خصوصا  في بند أعضاء   %31.5 1.25 الموارد التعليمية
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األكاديمي الكادر 

 والوظيفي
2.42 

هيأة التدريس الُمختصين،  61%

والمناهج العلمية التخصصية 

وشؤون ضمان الجودة 

 واالعتماد.
 %56.25 2.25 البرامج التعليمية

 %61 2.44 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
1.88 

37.5% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
2.14 

48.9% 

الطب 

 البيطري

 %75 - اإلجراءات القانونية

3.10 75.3% 

خصوصا  في بند  دعم الكلية

المناهج  العلمية والمباني 

والمعامل وشؤون ضمان الجودة 

 واالعتماد.

 %71 3.12 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3.28 

82% 

 %64.5 2.66 البرامج التعليمية

 %75 3 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
3.44 

81.25% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
3.14 

78.5% 

 التمريض

 %66.6 - اإلجراءات القانونية

2.62 61.71% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية والمباني والمعامل 

وشؤون ضمان الجودة واالعتماد 

 الطبي.

 %56.2 2.25 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
2.71 

67.8% 

 %56.25 2.50 البرامج التعليمية

 %61.11 2.66 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
2.66 

56.25% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
2.71 

67.8% 

 درنة درنة
الطب 

 البشري

 %67 - اإلجراءات القانونية

2.69 66% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية والمباني والمعامل 

وشؤون ضمان الجودة واالعتماد 

 الطبي.

 %41  1.62 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3.57 

89% 

 %63 2.5 البرامج التعليمية

 %83 3.33 يةالشؤون الطالب
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المرافق وخدمات 

 الدعـم
2.33 

50% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
2.71 

68% 

 الصيدلة 

 %50 - اإلجراءات القانونية

2.76 65% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية والمباني والمعامل 

د وشؤون ضمان الجودة واالعتما

الطبي، عالوة  على تنويع 

التخصصات بما يخدم ُمتطلبات 

 سوق العمل.

 %56 2.25 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3.42 

86% 

 %71 2.83 البرامج التعليمية

 %78 3.11 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
2.44 

53% 

والحوكمة اإلدارة 

 والتحسين الُمستمر
2.57 

61% 

 طبرق طبرق

الطب 

 البشري

 %66.67  - اإلجراءات القانونية

2.85 68.53% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية والمباني والمعامل 

وشؤون ضمان الجودة واالعتماد 

 الطبي.

 %71.88 3 الموارد التعليمية

كادر األكاديمي ال

 والوظيفي
2.71 

67.86% 

 %70.83 2.83 البرامج التعليمية

 %69.44 2.77 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
3 

68.75% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
2.57 

64.3% 

 األسنان

 %66.67 - اإلجراءات القانونية

2.98 72.37% 

م الكلية خصوصا  في بند دع

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية والمباني والمعامل 

وشؤون ضمان الجودة واالعتماد 

 الطبي.

 %75 3 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
2.85 

71.42% 

 %70.83 2.83 البرامج التعليمية

 %72.22 2.88 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
3.11 

71.87% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
3.14 

78.57% 
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 الصيدلة

 %66.67 - اإلجراءات القانونية

2.91 71.52% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية والمباني والمعامل 

د وشؤون ضمان الجودة واالعتما

 الطبي.

 %81 3 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3.14 

78% 

 %66 2.83 البرامج التعليمية

 %72 2.66 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
2.77 

62% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
3.28 

75% 

 التمريض

 %58.3  .3 ت القانونيةاإلجراءا

2.67 68.03% 

دعم الكلية خصوصا  في بند 

أعضاء هيأة التدريس والمناهج 

العلمية والمباني والمعامل 

وشؤون ضمان الجودة واالعتماد 

 الطبي.

 %68.75 2.75 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
2.85 

71.42% 

 %62.5 2.33 البرامج التعليمية

 %75 2.66 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
2.77 

62.5% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
2.71 

67.8% 

التقنية 

 الطبية

 %66.67  .4 اإلجراءات القانونية

2.92 70.57% 

إعادة هيكلة وتنظيم الكلية فنيا ، 

ودعمها خصوصا  في بند أعضاء 

لتدريس الُمختصين، هيأة ا

والمناهج العلمية التخصصية 

وشؤون ضمان الجودة 

 واالعتماد.

 %71.88 3 الموارد التعليمية

الكادر األكاديمي 

 والوظيفي
3 

75% 

 %70.83 2.83 البرامج التعليمية

 %69.44 2.77 الشؤون الطالبية

المرافق وخدمات 

 الدعـم
3 

68.75% 

اإلدارة والحوكمة 

 والتحسين الُمستمر
2.85 

71.2% 
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 نتائج عملیة التقییم ألوضاع الكلیات الطبیة بالمنطقة الوسطي:  12جدول 

 متوسط المعیار المعیار المدينة الكلیة الجامعة
المتوسط 

 العام
 التوصیة

 مصراتة الطب البشري جامعة مصراتة

 %62.5 القانونيةاإلجراءات 

 التوسع في الدراسات العليا وذلك لتوفر اإلمكانيات بالكلية 93.2%

 % 100 الموارد التعليمية

 %96.4 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %100 البرامج التعليمية

 %100 الشؤون الطالبية

 %97.2 المرافق وخدمات الدعم

 %96.4 والتحسين المستمراإلدارة والحوكمة 

 جامعة مصراتة
طب وجراحة 

 الفم واألسنان
 مصراتة

 %43.7 اإلجراءات القانونية

84.9% 
إمكانية فتح برنامج الدراسات العليا بعد تدعيمها باإلمكانيات والكوادر 

 االكاديمية.

 %87.5 الموارد التعليمية

 %89.2 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %90.9 برامج التعليميةال

 %100 الشؤون الطالبية

 %94.4 المرافق وخدمات الدعم

 %89.2 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

 مصراتة الصيدلة جامعة مصراتة

 %43.7 اإلجراءات القانونية

89.1% 
ر دإمكانية فتح برنامج الدراسات العليا بعد تدعيمها باإلمكانيات والكوا

 االكاديمية.

 %90.6 الموارد التعليمية

 %100 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %97.9 البرامج التعليمية

 %100 الشؤون الطالبية

 %91.6 المرافق وخدمات الدعم

 %100 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

 مصراتة الطب البيطري جامعة مصراتة

 %25 اءات القانونيةاإلجر

23.2% 
العمل على توفير مقر مناسب للكلية بدل المقر المؤقت الحالي وكذلك توفير 

 اإلمكانيات نظرا  لحداثة انشائها .

 %0 الموارد التعليمية

 %17.8 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %37.5 البرامج التعليمية

 %36.1 الشؤون الطالبية

 %0 لمرافق وخدمات الدعما

 %46.4 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر
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جامعة 
 مصراتة

العلوم 
 الصحية

 مصراتة

 %43.7 اإلجراءات القانونية

78.8% 
إمكانية فتح بعض برامج الدراسات العليا  وذلك بعد تدعيمها 

 . باإلمكانيات والكوادر االكاديمية

 %81.2 الموارد التعليمية
 %89.2 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %91.2 البرامج التعليمية

 %100 الشؤون الطالبية
 %63.8 المرافق وخدمات الدعم

 %82.1 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

الجامعة 
األسمرية 
 اإلسالمية

الطب 
 البشري

 زليتن

 %43.7 اإلجراءات القانونية

74.2% 

إعادة رسم سياسة جديدة لقبول الطلبة تتناسب مع القدرة . 1

 . للكلية ويزيد من جودة مخرجاتها ةاالستيعابي
دعم الكلية بالتجهيزات الالزمة للقاعات الدراسة وكذلك . 2

 . مكتبتها

 %75 الموارد التعليمية
 %89.2 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %76.1 البرامج التعليمية
 %83.3 الشؤون الطالبية

 %66.6 المرافق وخدمات الدعم

 %85.7 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

الجامعة 
األسمرية 
 اإلسالمية

طب 
وجراحة 

الفم 
 واألسنان

 زليتن

 %43.7 اإلجراءات القانونية

67% 
 . تعزيز االمن والسالمة بالمختبرات. 1

 . ألسنانتطوير العيادة الخارجية ل. 2

 %71.8 الموارد التعليمية
 %82.1 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %58.3 البرامج التعليمية
 %66.6 الشؤون الطالبية

 %75 المرافق وخدمات الدعم
 %71.4 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

الجامعة 
 األسمرية 

 زليتن الصيدلة

 %25 قانونيةاإلجراءات ال

59.9% 

توفير مبنى مالئم للكلية بدل المبنى الحالي ودعم الكلية 

بالمعامل والكوادر الفنية الالزمة لها وتوفير مراجع طبية 

 . متخصصة وحديثة

 %50 الموارد التعليمية
 %67.8 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %87.5 البرامج التعليمية
 %83.3 ةالشؤون الطالبي
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 %41.6 المرافق وخدمات الدعم
 %64.2 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

 

جامعة 
 المرقب

العلوم 
 الصحية

 الخمس

 %43.7 اإلجراءات القانونية

54.3% 

 . دعم المعامل بالتجهيزات الالزمة للعملية التعليمية. 1
ر بالعناصإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للكلية ودعمها . 2

 . ةاإلدارية المؤهل
 . تغطية النقص بالكلية في أعضاء هيئة التدريس. 3

 %68.7 الموارد التعليمية

 %60.7 الكادر األكاديمي والوظيفي
 %45.8 البرامج التعليمية
 %72.2 الشؤون الطالبية

 %50 المرافق وخدمات الدعم
 %39.2 ين المستمراإلدارة والحوكمة والتحس

جامعة 
 المرقب

التقنية 
 الطبية

 العمامرة

 %25 اإلجراءات القانونية

56.5% 

استكمال المباني الموجودة بالكلية خاصة ان نسبة اإلنجاز . 1

 . بها وصلت لمرحلة جيدة
 . تجهيز القاعات الدراسية بالمقاعد وأجهزة العرض. 2
 . تعزيز االمن والسالمة بالمختبرات. 3

 

 %68.7 وارد التعليميةالم
 %53.5 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %72.9 البرامج التعليمية

 %58.3 الشؤون الطالبية
 %63.8 المرافق وخدمات الدعم

 %53.5 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

جامعة 
 الزيتونة

الطب 
 البشري

والعلوم 

 الصحية

 ترهونة

 %43.7 ت القانونيةاإلجراءا

71.9% 
هناك إمكانية تطوير الكلية مستقبال في ظل وجود مساحات 

 كافية

 %71.8 الموارد التعليمية
 %78.5 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %87.5 البرامج التعليمية
 %91.6 الشؤون الطالبية

 %66.6 المرافق وخدمات الدعم
 %64.2 حوكمة والتحسين المستمراإلدارة وال

جامعة 
 الزيتونة

الطب 
 البيطري

 ترهونة

 %25 اإلجراءات القانونية

45.7% 
العمل على توفير مقر مالئم لها بدل المقر الحالي الغير مالئم 

 . وكذلك توفير اإلمكانيات الالزمة لقيامها بدورها التعليمي 
 %59.3 الموارد التعليمية

 %64.2 كاديمي والوظيفيالكادر األ
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 %60.4 البرامج التعليمية
 %47.2 الشؤون الطالبية

 %25 المرافق وخدمات الدعم
 %39.2 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

 

جامعة 

 الزيتونة
 ترهونة التقنية الطبية

 %25 اإلجراءات القانونية

52.6% 
زمة من معامل وفنيين ومكتبة دعم الكلية باإلمكانيات الال

 يتوفر بها مراجع طبية حديثة.

 %34.3 الموارد التعليمية

 %57.1 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %66.6 البرامج التعليمية

 %80.5 الشؤون الطالبية

 %44.4 المرافق وخدمات الدعم

 %60.7 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

جامعة بنى 

 وليد
 بني وليد التقنية الطبية

 %25 اإلجراءات القانونية

69.4% 
دعم الكلية في استكمال المباني التي تحت االنشاء والخاصة 

 الكلية األول للدمار. مبنىبالمعامل وذلك نتيجة تعرض 

 %87.5 الموارد التعليمية

 %60.7 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %72.9 امج التعليميةالبر

 %83.3 الشؤون الطالبية

 %77.7 المرافق وخدمات الدعم

 %78.5 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

جامعة 

 سرت
 سرت الطب البشري

 %43.7 اإلجراءات القانونية

83.9% 

دعم مشرحة الكلية بعدد من الجثث الستخدامها في العملية 

تعرض الجثث الموجودة في المشرحة للتلف  التعليمية نتيجة

 والمفترض التخلص منها في اسرع وقت.

 %96.8 الموارد التعليمية

 %85.7 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %100 البرامج التعليمية

 %100 الشؤون الطالبية

 %94.4 المرافق وخدمات الدعم

 %64.2 ين المستمراإلدارة والحوكمة والتحس

جامعة 

 سرت

طب وجراحة 

 الفم واألسنان
 سرت

 %43.7 اإلجراءات القانونية
82.9% 

إمكانية فتح برنامج الدراسات العليا بعد تدعيمها باإلمكانيات 

 %81.2 الموارد التعليمية والكوادر االكاديمية.
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 %82.1 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %100 ميةالبرامج التعلي

 %97.2 الشؤون الطالبية

 %83.3 المرافق وخدمات الدعم

 %92.8 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

جامعة 

 سرت

العلوم 

 الصحية
 سرت

 %25 اإلجراءات القانونية

45.2% 

العمل على استكمال تجهيز القاعات الدراسية والمعامل 

 نقص في تجهيزاتها حاليا . الموجودة في الكلية نتيجة وجود

 

 

 %56.2 الموارد التعليمية

 %57.1 الكادر األكاديمي والوظيفي

 %54.1 البرامج التعليمية

 %80.5 الشؤون الطالبية

 %63.8 المرافق وخدمات الدعم

 %60.7 اإلدارة والحوكمة والتحسين المستمر

 
 إستنتاجات عملیة التقییم ألوضاع الكلیات الطبیة بالمنطقة الوسطي:  13جدول 

 الفرص التحديات نقاط الضعف نقاط القوة الكلیة الجامعة

 جامعة مصراتة
الطب 

 البشري

. الكادر األكاديمي 1

والوظيفي متجانس مما جعل 

 الكلية متميزة في عملها.

. مكتب الجودة له أثر 2

من مستوى واضح في الرفع 

 الكلية.

. توفر الموارد التعليمية 3

 بالكلية بشكل ممتاز.

  
يمكن التوسع في الدراسات العليا وذلك لتوفر 

 اإلمكانيات بالكلية.
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 جامعة مصراتة

طب 

وجراحة 

الفم 

 واألسنان

. الكادر األكاديمي 1

والوظيفي متجانس مما جعل 

 الكلية متميزة في عملها.

. العيادات الخارجية 2

هزة تجهيز كامل وحديث مج

مما يوفر بيئة تعليمية عملية 

 مناسبة للطلبة.

  
إمكانية فتح برنامج الدراسات العليا بعد 

 تدعيمها باإلمكانيات والكوادر االكاديمية.

 الصيدلة جامعة مصراتة

.توفر الموارد التعليمية 1

 بالكلية بشكل ممتاز.

. معيار البرامج التعليمية 2

 .متوفر بشكل ممتاز

عدم وجود كادر 

متخصص في المكتبات 

 بالكلية.

 
إمكانية فتح برنامج الدراسات العليا بعد 

 تدعيمها باإلمكانيات والكوادر االكاديمية.

 جامعة مصراتة
الطب 

 البيطري
 

.عدم توفر الموارد 1

 التعليمية بالكلية.

. عدم وجود عدد كافي 2

من الكوادر االكاديمية 

 والوظيفية بالكلية.

دم وجود الئحة . ع3

 داخلية للكلية.

 

ضرورة توفير مقر مناسب 

للكلية بدل المقر المؤقت الحالي 

وكذلك توفير اإلمكانيات نظرا  

 لحداثة انشائها .

 

 جامعة مصراتة
العلوم 

 الصحية

مباني الكلية توفر بيئة 

 تعليمية مالئمة.

عدم وجود كادر 

متخصص في المكتبات 

وعدم وجود مكتبة 

 الكترونية.

 

إمكانية فتح بعض برامج الدراسات العليا  

وذلك بعد تدعيمها باإلمكانيات والكوادر 

 االكاديمية.



 

 
 

1
7

9
 

الجامعة األسمرية 

 اإلسالمية

الطب 

 البشري
 

.عدد الطلبة ال يتناسب 1

 مع إمكانيات الكلية.

.المكتبة غير مكتملة 2

 التجهيز.

.القاعات الدراسية غير 3

 مكتملة التجهيز.

ياسة جديدة .إعادة رسم س1

لقبول الطلبة تتناسب مع القدرة 

االستيعابية للكلية ويزيد من 

 جودة مخرجاتها.

. يجب دعم الكلية بالتجهيزات 2

الالزمة للقاعات الدراسة وكذلك 

 مكتبتها.

 

الجامعة األسمرية 

 اإلسالمية

طب 

وجراحة 

الفم 

 واألسنان

 

.عدم وجود موظفين 1

بالمكتبة وعدم وجود مكتبة 

 ية.الكترون

.تعزيز االمن والسالمة 1

 بالمختبرات.

.تطوير العيادة الخارجية 2

 لألسنان.

 

الجامعة األسمرية 

 اإلسالمية
  الصيدلة

 .تفتقر الكلية إلى مكتبة.1

. عدم وجود معامل وال 2

 فنيي معامل.

 .مبنى الكلية غير مالئم.3

 

توفير مبنى مالئم للكلية بدل 

المبنى الحالي ودعم الكلية 

امل والكوادر الفنية بالمع

 الالزمة لها.

 

الجامعة األسمرية 

 اإلسالمية

الصحة 

العامة 

 والتمريض

 

 .تفتقر الكلية إلى مكتبة.1

.االفتقار إلى مخزن كبير 2

 ومالئم.

.القاعات الدراسية غير 3

مجهزة بأجهزة عرض 

 وصغيرة المساحة.

.فتح مكتبة وتوفير مراجع 1

 طبية متخصصة وحديثة بها.

أجهزة عرض  .توفير2

 بالقاعات الدراسية.

 



 

 
 

1
8

0
 

 جامعة المرقب
الطب 

 البشري
 

.عدم وجود كادر 1

 متخصص في المكتبات 

.موقع االلكتروني للكلية 2

 غير مفعل.

. عدم توفر قواعد لألمن 3

 والسالمة بالكلية.

.توفير كادر متخصص في 1

 المكتبات.

.تفعيل الموقع االلكتروني 2

 للكلية.

 

 جامعة المرقب

طب 

راحة وج

الفم 

 واألسنان

تتم عمليات تقييم الكادر 

االكاديمي والوظيفي وفق 

 نسق جيد.

.عدم وجود مكتبة 1

 بالكلية.

.عدم وجود قواعد لألمن 2

 والسالمة بالكلية.

. مرافق التدريب 3

الموجود بالكلية غير 

 كافية.

.ضرورة انشاء مكتبة ورقية 1

والكترونية بالكلية وامدادها 

المتخصصة بالمراجع الطبية 

 الحديثة.

.السعي لتطوير مرافق 2

 التدريب

 

 الصيدلة جامعة المرقب

.عدد أعضاء هيئة 1

التدريس القارين مناسب 

ومتوافق مع البرامج 

 التعليمية بالكلية .

.عدم وجود قواعد لألمن 1

 والسالمة بالكلية.

.الموقع االلكتروني 2

 للكلية غير مفعل.

.عدم وجود كادر 3

 بات.متخصص في المكت

.توفير كادر متخصص في 1

 المكتبات.

.تفعيل الموقع االلكتروني 2

 للكلية.

 

 جامعة المرقب
العلوم 

 الصحية
 

.التوسع في فتح األقسام 1

دون وجود إمكانيات 

 كافية.

.المعامل غير كافية 2

لتغطية المناهج لجميع 

 األقسام.

.وجود نقص في أعضاء 3

 هيئة التدريس القارين.

.دعم المعامل بالتجهيزات 1

 الالزمة للعملية التعليمية.

. إعادة النظر في الهيكل 2

التنظيمي للكلية ودعمها 

 بالعناصر اإلدارية المؤهلة.

.تغطية النقص بالكلية في 3

 أعضاء هيئة التدريس.
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عد لألمن .عدم وجود قوا4

 والسالمة بالكلية.

 جامعة المرقب
التقنية 

 الطبية

.وجود العديد من المباني 1

غير مستكملة التي في حالة ال

استكمالها يمكن تطوير 

 الكلية.

.وجود اعداد كافية من 2

أعضاء هيئة التدريس 

 والمعيدين بالكلية.

.عدم وجود الئحة 1

 دراسية معتمدة.

.عدم وجود قواعد لألمن 2

 والسالمة بالكلية.

قاعات  6.يوجد عدد 3

 دراسية غير مجهزة .

.استكمال المباني الموجودة 1

لية خاصة ان نسبة اإلنجاز بالك

 بها وصلت لمرحلة جيدة.

.تجهيز القاعات الدراسية 2

 بالمقاعد وأجهزة العرض.

 

 جامعة الزيتونة

الطب 

البشري 

والعلوم 

 الصحية

مقر الكلية مناسب من حيث 

المساحة والمباني للعملية 

 التعليمية .

المكتبة تحتاج إلى تحديث 

وفهرسة ومنظومة ومكتبة 

 الكترونية.

 
إمكانية تطوير الكلية مستقبال في ظل وجود 

 مساحات كافية.

 جامعة الزيتونة
الطب 

 البيطري
 

.تفتقر الكلية للمقر 1

المناسب وكذلك 

اإلمكانيات للقيام بدورها 

 التعليمي.

 .اعداد الطلبة قليل جدا .2

 . ال توجد مكتبة بالكلية.3

العمل على توفير مقر مالئم لها 

لغير مالئم بدل المقر الحالي ا

وكذلك توفير اإلمكانيات 

الالزمة لقيامها بدورها التعليمي 

. 
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 جامعة الزيتونة
التقنية 

 الطبية
 

.تفتقر الكلية إلى مكتبة 1

 ورقية والكترونية.

.تفتقر الكلية إلى معامل 3

 والفنيين لكل األقسام.

.النوجد الئحة دراسية 3

 للكلية.

دعم الكلية باإلمكانيات الالزمة 

عامل وفنيين ومكتبة يتوفر من م

 بها مراجع طبية حديثة.

 

 جامعة بنى وليد
التقنية 

 الطبية

.تمتلك الكلية موقع جيد 1

 واقسام علمية متجانسة.

.وجود قاعة مهارات وهي 2

 مجهزة بالكامل.

.وجود قاعات دراسية 3

 ومعامل مجهزة بشكل جيد.

.تعرض الكلية إلى تلف 1

في المستندات والمباني 

بالكلية في مقرها  الخاصة

 السابق.

.عدم وجود الئحة 2

 دراسية للكلية .

دعم الكلية في استكمال المباني 

التي تحت االنشاء والخاصة 

بالمعامل وذلك نتيجة تعرض 

 الكلية األول للدمار. مبنى

 

 جامعة سرت
الطب 

 البشري

.القاعات الدراسية عددها 1

كافي ومجهزة بشكل ممتاز 

 لدراسةويتم استعمالها في ا

 عن بعد.

.المعامل مجهزة بشكل 2

 ممتاز.

.التوسع في قبول الطلبة 1

لهذا العام بما ال يتناسب 

 مع قدرتها االستيعابية.

.الجثث الموجودة في 2

المشرحة تالفة والمفترض 

التخلص منها في اسرع 

 وقت.

دعم مشرحة الكلية بعدد من 

الجثث الستخدامها في العملية 

ثث الج التعليمية نتيجة تعرض

الموجودة في المشرحة للتلف 

والمفترض التخلص منها في 

 اسرع وقت.

 

 جامعة سرت

طب 

وجراحة 

الفم 

 واألسنان

.النظام المتبع لقبول الطلبة 1

يحترم القدرة االستيعابية 

 للكلية.

.القاعات الدراسية 2

والمعامل والعيادات 

 التدريبية مجهزة بشكل جيد.

.المكتبة غير مجهزة 1

 ومنظمة.

. عدم وجود كتيب 2

 السالمة المهنية.

 
إمكانية فتح برنامج الدراسات العليا بعد 

 تدعيمها باإلمكانيات والكوادر االكاديمية.
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 جامعة سرت
العلوم 

 الصحية
 

.التوسع في قبول الطلبة 1

واالقسام العلمية بما ال 

يتناسب مع إمكانيات 

 الكلية.

.ضعف األداء اإلداري 2

 بالكلية.

ت الدراسية . القاعا3

والمعامل غير كاملة 

 التجهيز.

العمل على استكمال تجهيز 

القاعات الدراسية والمعامل 

الموجودة في الكلية نتيجة وجود 

 نقص في تجهيزاتها حاليا .
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 نتائج تقییم الكلیات الطبیة بالمنطق الجنوبیة:  14جدول 

 مالحظات وتوصيات التحديات والمعوقات سات الجيدةالممار اسم الكلية اسم الجامعة

 جامعة سبها

 

 

 

 

 

 

 

 كلية الطب

تنفيذالبرنامج التعليمي من خالل -1

التوصيف المعد لذلك والمقرر 

 الدراسي.

وجود مكتبة واستعمال تقنيات  -2

 التواصل عن بعد.

وجود مركز طبيلمراحل للتعليم  -3

 السريري.

باألعداد .وجود مباني كافية مقارنة 4

 التي يتم قبولها.

 .وجود مساحات فضاء بالكلية.5

.موقع الكلية بمدينة سبها وبالتالي فهي 6

 تتوسط الجنوب.

 .وجود مشرحة بالكلية.7

.وجود معامل ومختبرات, تحتاج 8

 لتحديث وتطوير.

نقص في بعض اعضاء هيئة التدريس -1

 لتخصصات محددة.

.عدم صرف المستحقات المالية ألعضاء 2

 يئة التدريس.ه

.عدم تحديث المشرحة منذ فترة طويلة 3

 وعدم وجود مشرحة الكترونية.

.عدم تحديث وتطوير المختبرات 4

 والمعامل منذ فترات طويلة.

.تعتبر كلية الطب الوحيدة في الجنوب لذا من الواجب 1

 دعمها لتؤدي رسالتها كما ينبغي.

ي بدال من ل.توصي اللجنة بالعمل على تطبيق التعليم التفاع2

 التقليدي.

 .العمل على صيانة وترميم التشققات بمني الكلية.3

.حلحلة العجز في اعضاء هيئة التدريس بالتعيين او التعاقد 4

 مع المختصين من الوطنيين او المغتربين.

 .صرف مستحقات اعضاء هيئة التدريس بصورة عاجلة.5

 .تحديث المشرحة وتوفير مشرحة الكترونية.6

 .لمعاملوالمختبراتوتجهيزاتهامنالوسائاللتعليميةتطويرا.7

.تطوير مكتبة الكترونية وربط الكلية بالمجالت 8

 والدوريات الطبية المتخصصة.

 

 

 

 

 

 

 كلية الصيدلة

.موقع الكلية بمدينة سبها وبالتالي فهي 1

 تتوسط الجنوب.

.قربها من كلية الطب البشري وطب 2

االسنان يسهل التنسيق في استخدام 

 معامل الكليتين.

 

تجهيز مبنى الئق  إلى.الكلية في حاجة 1

 بالتعليم الصيدلي.

نقص في بعض اعضاء هيئة التدريس -2

 لتخصصات محددة.

. عدم صرف المستحقات المالية 3

 إلىألعضاء هيئة التدريس مما ادى 

 عزوفهم على العمل.

 .عدم وجود مكتبة متكاملة.4

م او مي.مبنى الكلية يحتاج أي تجهيز وتر5

 تجيز مبنى جديد.

.نقص في المدرجات والقاعات 6

 الدراسية.

النقص  .7

فيأعضاءهيئةالتدريسالمتخصصينوالم

 عيدينوالفنيينوالموظفين.

.تعتبر كلية الصيدلة الوحيدة في الجنوب لذا من الواجب 1

 دعمها لتؤدي رسالتها كما ينبغي.

. حلحلة العجز في اعضاء هيئة التدريس والفنيين 2

لمعيدين بالتعيين او التعاقد مع المختصين من وا

 الوطنيين او المغتربين.

 .صرف مستحقات اعضاء هيئة التدريس بصورة عاجلة.3

.تاهيل وتطوير المعامل والمختبرات والمواد الالزمة 4

 لتشغيلها.

 .انشاء مكتبة حديثة خاصة بالكلية ورقية والكترونية.5

 اضافةمدرجاتاوقاعاتدراسية. .6

 يانةالمرافقالصحيةبالكليةمنحماماتوملحقاتهابشكلعاجل.. ص7
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 كلية التمريض

. موقع الكلية بمدينة سبها وبالتالي 1

 فهي تتوسط الجنوب.

.وجود مبنى ومساحات فضاء كافية 2

مقارنة بأعداد الطالب الذين يتم 

 قبولهم.

.وجود عدد كافي من المعيدين 3

 والفنيين.

ة .وجود عدد من المعامل الخاص4

 بتدريب الطالب.

.الكلية بها مكتبة بها الكثير من 5

 المصادر والمراجع التخصصية.

وجود مركز طبيبالقرب من الكلية  -5

يسهل التدريب العملي لمراحل 

 التعليم المختلفة بالكلية.

 

.خلل أمنى تعاني منه الكلية بسبب 1

موقعها وكثرة االشتباكات بمحيطها 

 إلى خالل الفترات الماضية ما ادى

 سرقة الكلية عديد المرات.

. نقص في بعض اعضاء هيئة التدريس 2

 لتخصصات محددة.

.نقص في بعض معامل مهارات 3

 التمريض )بسبب السرقات(.

.عدم إمكانية تفعيل المكتبة االلكترونية 4

بسبب سرقة اجهزة الحاسوب من 

 المكتبة.

 

 

ب ج.تعتبر كلية الصيدلة الوحيدة في الجنوب لذا من الوا1

 دعمها لتؤدي رسالتها كما ينبغي.

. حلحلة العجز في اعضاء هيئة التدريس بالتعيين او 2

 التعاقد مع المختصين من الوطنيين او المغتربين.

 .صرف مستحقات اعضاء هيئة التدريس بصورة عاجلة.3

.تاهيل وتطوير المعامل والمختبرات والمواد الالزمة 4

 لتشغيلها.

 الحديثة والمكتبة االلكترونية. .تجهيزالمكتبة بالكتب5

 .العمل على حل مشكلة الوضع االمني بمحيط الكلية.6

 دعم وتطوير التعليم عن بعد. .7

 .توفير المجسمات اإللكترونية.8

 .قبول معيدين وتنفيذ برامج اإليفاد.9

 .تنفيذ برامج التعاون مع الكليات المناظرة.10

 .مريض والقبالة. توفير مركز للمهارات الطبية في الت11

 

 

 

كلية طب وجراحة الفم 

 و االسنان.

تنفيذالبرنامج التعليمي من خالل -1

التوصيف المعد لذلك والمقرر 

 الدراسي.

وجود مكتبة بها العديد من المصادر  -2

 والمراجع المتخصصة.

 وجود مركز طبيبالقرب من الكلية. -3

.الكلية بها معامل متخصصة لعلوم 4

 ان.تقنية وطب االسن

.وجود مباني كافية مقارنة باألعداد 4

 التي يتم قبولها.

 .وجود مساحات فضاء بالكلية.5

.موقع الكلية بمدينة سبها وبالتالي فهي 6

 تتوسط الجنوب.

نقص في بعض اعضاء هيئة التدريس -1

 لتخصصات محددة.

.عدم صرف المستحقات المالية ألعضاء 2

 هيئة التدريس.

 مرحلة ما قبل.نقص في بعض المعامل لل3

 السريرية.

.عدم تحديث وتطوير المكتبة وربطها 4

 بالدوريات المتخصصة.

.بعض النقص في مكاتب اعضاء هيئة 5

 التدريس.

.تعتبر الكلية الوحيدة في الجنوب لذا من الواجب دعمها 1

 لتؤدي رسالتها كما ينبغي.

. حلحلة العجز في اعضاء هيئة التدريس بالتعيين او 2

المختصين من الوطنيين او المغتربين في التعاقد مع 

 التخصصات المحدودة.

 .صرف مستحقات اعضاء هيئة التدريس بصورة عاجلة.3

 .تطوير المعامل وتوفير والمواد الالزمة لتشغيلها.4

.تطوير مكتبة الكلية وتوفير مكتبة الكترونية والربط 5

 بالمجالت واالشتراك في الدوريات المتخصصة.

 

 جامعة فزان

 

 

 كلية التقنية الطبية

 .المبنى مالئم وبها مساحات فضاء.1

.موقعها بجوار مستشفى مرزق ما 2

يسهل عمليات التدريب العملي 

 للطالب.

 .وجود مكتبة بالكلية.3

.وجود عدد كافي من المكاتب االدارية 4

 وألعضاء هيئة التدريس.

.نقص في المعيدين واعضاء هيئة 1

 س.التدري

.تعاني الكلية والمنطقة من مشاكل امنية 2

عدم تمكن الطالب واالدارة  إلىادت 

المنطقة والكلية منذ  إلىمن دخول 

 سنوات(. 3فترات طويلة )قرابة 

 يئةتدريسمتخصصينومعيدين.تعيينأعضاءه .1

وضع حل عاجل للوضع  –. 2

االمنيكييتسنىإلدارةالكليةوالطلبةوأعضاءهيئةالتدريسال

 عودةللمقرالمخصصللكليةفيأقرباآلجال.

3 .

تطويرالمعاملوالمختبراتوتجهيزاتهامنالوسائاللتعليميةو

 موادالتشغيل.
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تطوير وربط  إلى.المكتبة تحتاج 3 .وجود بعض المعامل.5

 بالدوريات المتخصصة.

.عدم تحديث وتطوير المختبرات 4

 والمعامل منذ فترات طويلة.

 ةالكليةوتجهيزهاورقياوالكترونيا.. دعموتطويرمكتب4

 

 التمريضكلية 

 

.وجود مستشفى تراغن بالقرب من 1

الكلية يسهل التدريب العملي 

للطالب خاصة في ظل التعاون 

الكبير الذي الحظناه اثناء زيارتنا 

 للمستشفى.

.الجدية والحماس لدى العاملين 2

 بالكلية.

 .توفر مكاتب ادارية كافية.3

 .نقص في القاعات الدراسية.1

 ة..الكلية بحاجة لمكتبة متخصص2

.تعاني الكلية من نقص في اعضاء هيئة 3

التدريس والمعيدين والفنيين في 

 مجاالت التمريض.

.فناء الكلية والمساحات الخضراء بها 4

 صغيرة. 

 .اضافةقاعاتدراسيةمجهزة .1

. تجهيزمكتبةمتكاملةوحديثة .2

 ودعمهابالمراجعالمتخصصةالورقيةواإللكترونية.

تخصصلعيدينفيذاتالتعيينأعضاءهيئةتدريسمتخصصينوم.3

 سدالنقصالحادبالكلية

اضافةمساحةإلىفناءالكليةيسعالعددالمتناميللطلبةمعالمرافق.4

 المهمةالمطلوبة.

 جامعة الجفرة

 

 كلية التقنية الطبية

 .المبنيجيدومالئم .1

 (.تطوير إلى.الكلية بها معامل )تحتاج 2

.يوجد بالكلية عدد كافي من القاعات 3

 .الدراسية ومدرج كبير

 لىإ.الكلية بها مساحات فضاء وتحتاج 4

 مساحات خضراء.

.وجود مستشفى بالمدينة )هون( ما 2

يسهل عمليات التدريب العملي 

 للطالب.

 .وجود مكتبة بالكلية.3

.وجود عدد كافي من المكاتب االدارية 4

 وألعضاء هيئة التدريس.

 .وجود بعض المعامل.5

 .الكلية بحاجة لمعيدين وفنيين واساتذة1

 مختصين.

. نقص في المعيدين واعضاء هيئة 2.

 التدريس.

تطوير وربط  إلى.المكتبة تحتاج 3

 بالدوريات المتخصصة.

.عدم تحديث وتطوير المختبرات 4

 والمعامل منذ فترات طويلة.

.عدم ايفاد المعيدين واعضاء هيئة 5

 التدريس.

ينبغيإعادةتأهياللمعاملوالمختبراتوتجهيزهابالمعداتواألجه.1

 وموادالتشغياللالزمةلتنفيذالجزءالعملي. زة

 . تطويرمكتبةالكليةوتجهيزهاورقياوالكترونيا.2

 .ضرورة ايفاد المعيدين واعضاء هيئة التدريس.3

 

 كلية الطب البشري

.وجود مستشفى بالمدينة )هون( يسهل 1

عملية التدريب خاصة المرحلة 

 السريرية.

 .عدم وجود مقر للكلية.1

جد بها أعضاء هيئة تدريس الكلية ال يو .2

 وال معيدين وال فنيين.

.التوجد معامل وال مكتبة لعدم وجود 3

 مقر من األساس.

إنشاء اوتخصيص مبنى متكامل يسع متطلبات العملية  .1

 التعليمية للكلية.

. تعيين أعضاء هيئة تدريس متخصصين ومعيدين 2

 وموظفين حيث إن الكلية تعاني نقص شديد جدا فيها.

بط الكلية حديثة اإلنشاء باتفاقيات تعاون اوتوأمة مع أح . ر3

دالكليات العريقة محليا او دوليا لالستفادة من البرامج 

التعليمية والتدريبية في كافة التخصصات كي تقوم 

 على أساس علمي متين.
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 ت األسنان التدريبیة في بعض الكلیاتالة المعامل و المختبرات و عیاداحصور تظھر  .1
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 مخازن: إلىصور تظھر المعامل و المكتبات التي تحولت  .2
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 األرشفة و التعامل مع الملفات: وءلك و سصور تظھر الوضع السئ للمكاتب و االثاث المتھا .3
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 صور تظھر وضع قاعات التدريس و محتوياتھا من كراسي و مقاعد و وسائل تعلیمیة قديمة: .4
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 صور تظھر اإلهمال و عدم العناية بالحدائق و الساحات بالكلیات: .5
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صور تظھر دورات المیاه الغیر صالحة لإلستعمال و غیر مزودة بالمیاه و هو حال دورات المیاه في  .6

 معضم المباني الجامعیة:
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 تظھر الدمار الذي لحق بكلیة األسنان جامعة طرابلس إثر الحرب علي العاصمة: صور .7
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 المالحظات و اإلستنتاجات

طبية أداء الكليات النعرض هنا المالحظات و اإلستنتاجات التي تم الوصول إليها من خالل عمل لجان تقييم 

 و الطبية بالجامعات الليبية الحكومية و اإلطالع علي أوضاع هذه الكليات أثناء الزيارات المدينة:

لوحظ في معظم الكليات الطبية بل جلها تهالك البنية التحتية و غياب الصيانة و إستخدام األثات القديم  .1

و المرافق العامة مثل دورات المياه و  الخضراءالمهترئ و عدم اإلهتمام بالمنظر العام و المساحات 

 تكدس األجهزة القديمة الغير صالحة لإلستعمال مما يؤدي للتلوث البصري. 

على الرغم من أهمية وقيمة استمارة اإلستبانة التي تم االستعانة بها في تقييم وتقويم الُمؤسسات  .2

انة ة في تقييمها، لذلك ننصح باإلستعالتعليمية الطبية التي تم زيارتها، إال أنها ليست تخصصي

بالُمختصين في العلوم الطبية وعلم القياس واإلحصاء ومناهج البحث العلمي في تصميم إستمرات 

إستبانة بمقايسس ُمتعددة وُمتنوعة تتوافق مع طبيعة التخصصات الطبية الُمختلفة  التي تُزاول في 

 الُمؤسات التعليمية الطبية.

ح في تبني النظم التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم الطبي، لوحظ وجود ضعف واض .3

لذلك نقترح وضع خطة إستراتيجية لوزارة التعليم العالي لإلستثمار في التقنية الحديثة وتكنولوجيا 

 المعلومات واإلستعانة بالُمختصين فيها، مع إلزام ُمؤسسات التعليم الطبي في ليبيا باإلستفادة منها في

 برامجها التعليمية.

لوحظ وجود فقر واضح في فهم شؤون ضمان الجودة واإلعتماد بالمؤسسات الطبية الليبية التي تم  .4

زيارتها، لذلك ننصح بتصميم ورش عملية تخصصية في شؤون ضمان الجودة واإلعتماد لتصحيح 

مثل  ولي، حيث يُمكن ترتيبمسار وإعادة تأهيل الُمؤسسات الطبية تمهيدا  للتقدم لإلعتماد المحلي والد

 هذه الورش التخصصية بالتنسيق مع مركز ضمان الجودة.

لوحظ غياٌب واضٌح للتخطيط اإلستراتيجي في الُمؤسسات التعليمية التي تمت زيارتها، لذلك ننصح  .5

بتصميم ورش عمل فنية تخصصية فيما يتعلق بهذا الجانب لدعم التفكير اإلستراتيجي الالزم لتحقيق 

 وأهداف هذه الُمؤسسات التعليمية الطبية. غايات

لوحظ أيضا  وجود قصور في التخطيط التخصصي للموارد البشرية الالزمة للعمل في الُمؤسسات  .6

التعليمية الطبية )أعضاء هيأة تدريس، فنيي معامل، معيدين( في عدد غير قليل من الُمؤسسات 

م تُعنى خطة إستراتيجية تتبناها وزارة التعلي التعليمية التي تمت زيارتها، لذلك ننصح بضرورة وضع

 بتخطيط العناصر البشرية بطريقٍة فعالٍة، من خالل االستعانة بالُمختصين في التخطيط اإلستراتيجي. 
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لوحظ وجود نقص حاد في المكتبات الورقية واإللكترونية بالُمؤسسات التعليمية التي تمت زيارتها،  .7

تتبناها وزارة التعليم لالستثمار في إنشاء واستحداث مكتبات  لذلك ننصح بوضع خطة إستراتيجية

 داعمة للُمؤسسات التعليمية الطبية.

لوحظ غياب دور مكاتب الخدمة االجتماعية في الُمؤسسات التعليمية التي تمت زيارتها، ولذلك ننصح  .8

 م. 2008( لسنة 22بتفعيل دور هذه المكاتب بما يتوافق مع الئحة رقم )

جنة قصور في العالقة اإلدارية بين إدارات كليات الطب البشري والُمستشفيات التعليمية الحظت الل .9

 فيما يخص التعليم ألسريري، وتنصح اللجنة بتقوية العالقة الوظيفية بين الطرفين. 

لوحظ وجود ضعف في استخدام اللغة اإلنجليزية في التدريس ببعض الكليات الطبية، وتنصح اللجنة  .10

  تمام باللغة اإلنجليزية طالما هي لغة الدراسة.بزيادة االه
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 التوصیات

خالل عمل اللجنة الحظنا اإلقبال علي التخصصات الطبية المختلفة في كافة المناطق و الحاجة لهذه 

التخصصات في المناطق البعيدة عن المدن الكبري و الرغبة الواضحة لتطوير هذه المرافق من قبل القائمين 

 .ةو إداري ةاكاديميمن كوادر عليها 

و بعد الزيارات الميدانية و معاينة وضع الكليات الطبية علي أرض الواقع و اإلطالع علي المستندات التي 

توفرت لدينا و المناقشات و الحوارات المطولة مع المسئولين بالكليات و أعضاء هيئة التدريس خلصت 

ع ين اإلعتبار ستساعد الكليات في القيام بمهامها و الرفالتوصيات التالية التي في حال أخذها بع إلى اناللجن

 من مستوي التعليم العالي في الدولة الليبية:

 توصیات عاجلة

وضع خطط عاجلة لصيانة المعامل و المختبارات التي بها مواد كيميائتة و خاصة التي به تسرب  .1

ث و الطلبة و التخلص من للغازات أو األبخرة التي  قد تشكل خطر كبير علي العاملين و البحا

المواد الكيميائية منتهية الصالحية و األجهزة القديمة الغير صالحة و المتكدسة بمعامل أغلب 

 الكليات الطبية.

ة طب مثل كلي بسبب الحروب و النزاعات المسلحة تالتي دمر المرافق الجامعية صيانة المباني و .2

التي تآكلت بسبب القدم يشكل مستعجل حتي  انيالمب أو و جراحة الفم و األسنان بجامعة طرابلس

 تتمكن الكليات من القيام بعملها خاصة و إن بداية العام الدراسي علي األبواب

ممكن مثل كليات طب وجراحة الفم و األسنان و كلية  إستكمال المباني الجامعية في أقرب وقت .3

 الطب البيطري بجامعة طرابلس و التي تم إنجاز جزء كبير منها.

ئم أو تقنين قبول الطالب بالكليات الطبية بحيث يتال عدد الطالب الجدد وضع إستراتيجية لتقليص .4

 توجيههم للكليات األخري بالجامعات للتخفيف من تكدس العدد مع القدرة اإلستيعابية للكليات أو

ياسة للتعامل س وضعكذلك  أعداد كبيرة بالكليات الطبية مما يربك العملية التعليمية و يحد من كفأتها

 .مع الطلبة المتعثرين

اإلهتمام بصيانة المرافق العامة بالكليات و خاصة دورات المياه و الحرص علي توفير المياه  .5

 بالمباني الجامعية.
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 العاجل توصیات يؤمل تحقیقھا في القريب

الدراسي  عتوحيد المناهج بالنسبة لكل تخصص و توحيد نظام الدراسة بالنسبة للكليات ذات الطاب .1

 المتشابه

مراجعة مسميات الكليات و تحديد تخصصاتها و توحيد مسميات التخصصات المتشابهة بالكليات  .2

المختلفة خاصة الكليات التي تدرس برامج متعددة مثل كليات التقنية الطبية, التقنيات الحيوية, 

. و الصحية و التمريض التقنيات الطبية الحيوية و كليات الصحة العامة, العلوم الصحية العلوم

كذلك تحديد الوصف الوظيفي لكل تخصص و كذلك مسميات مخرجات هذه الكليات أي تحديد 

المخرجات و تحديد وظائفها و إسم الوظيفة بدقة حيث لوحظ وجود خريجي الصحة العامة يعملون 

 بعيادة الطبيب.

ة و تكثيف التوعية بأهمي مراجعة طبيعة و برامج الدراسة بكليات الطب البيطري و تخصصاتها. .3

هذا المجال الحيوي و وضع برامج تحفيزية لتشجيع الطلبة علي الدراسة الدراسة بكليات الطب 

 البيطري.

الصيانة الدورية للمختبرات و المعامل البحثية و الرقابة المستمرة من قبل شركات متخصصة علي  .4

 األجهزة و المعدات و مواد التشغيل

 مل و المختبرات التدريسية و البحثية و توفير األجهزة و مواد التشغيل الالزمةصيانة و تطوير المعا .5

 في الجامعات إيجاد أقسام للسالمة و الصحة المهنية و تأهيل من يقوم بهذه المهام .6

دعم الكليات الطبية باإلمكانيات المالية والميزانيات التي تحتاجها بما يُحسن من ُمستوى التعليم  .7

 .الطبي في ليبيا

دعم الكليات الطبية باإلمكانيات المادية مثل المباني والُمدرجات والمعامل والُمختبرات والقاعات  .8

والتجهيزات التي تحتاجها، خصوصا  أن بعض من تلك الكليات قد قامت بإعداد وإحالة عدة تقارير 

سلبي في  ت عاملباإلحتياجات التي تنقصها في أوقاٍت سابقٍة، وأكدت فيها بأن تلك النواقص قد كان

 التأثير على جودة ُمخرجاتها.

 توفير الخدمات الُمناسبة لذوي االحتياجات الخاصة مما يُساعد على دعم هذه الفئة. .9
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اء و دعم أعض االهتمام بأنشطة البحث العلمي والُمؤتمرات العلمية ذات العالقة بالمجاالت الطبية .10

المؤتمرات و الندوات و ورش العمل محليا و هيئة التدريس من أجل نشر أبحاثهم و المشاركة في 

 .دوليا

حث الكليات الطبية علي ضرورة تدريس المواد العملية و إستغالل المعامل التي لديها و طلب  .11

 مايلزمها من نواقص فال توجد في العالم كلية طبية تدرس موادها نظريا فقط.

 توصیات عامة

ين في اإلستعانة بالُمختصالمعتمد حاليا يرجي  نظرا لبعض القصور الذي لوحظ في نماذج التقييم .1

مقايسس رات إستبانة باالعلوم الطبية وعلم القياس واإلحصاء ومناهج البحث العلمي في تصميم إستم

 ُمتعددة وُمتنوعة تتوافق مع طبيعة التخصصات الطبية الُمختلفة.

ة التعليم الطبي دورية أن يكون عمل لجات تقييم أداء و أوضاع مؤسسات التعليم العالي و خاص .2

 )سنوية( علي أن يتم تحديث و تطوير نماذج التقييم و عقد ورش عمل بالخصوص.

إيجاد سبل لتعزيز التعاون بين الجامعات و المراكز البحيثية بحيث يكون هناك مجال إلستفادة  .3

اسات لدرأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من إمكانيات المراكز في البحث العلمي و فتح برامج ل

 العليا.

إستحداث قاعدة بيانات بأعداد و مؤهالت و تخصصات أعضاء هيئة التدريس و تحديث قاعدة  .4

 البانات سنويا

وضع برامج لتطوير و الرفع من مستوي برامج الدراسات العليا بالجامعات الليبية و إستحداث  .5

عانة لعليا بالداخل و األستبرامج جديدة لتغطية العجز في التخصصات النادرة و توطين الدراسات ا

 بذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس الليبيين.

 ضرورة توحيد اللوائح الدراسية الداخلية للكليات وكذلك المسمى. .6

ضرورة توصيف البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية بجميع الكليات وفق نماذج المركز  .7

 والتدريبية.الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية 

 وضع هيكل إداري منظم ومعتمد من إدارة الجامعة. .8

 يجب أن تتمتع الكليات بمباني مستقلة تحتوي على كل متطلبات التعليم. .9
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حفظ الكليات لجميع المستندات الهامة في صورة إلكترونية وورقية وتخصيص أماكن ثابتة للتوثيق  .10

 بالكليات حتى يسهل حفظ األدلة والشواهد وغيرها.  

 تقديم الدعم المالي واإلداري المطلوب ألقسام الجودة وتقييم األداء على مستوى الكليات.  .11

 االهتمام بالمعامل والعيادات التدريبية والمخازن بجودة عالية بما يالئم البيئة التعليمية. .12

 ت.اتفعيل المكاتب التي تتولى إدارة العمليات واالجراءات المتعلقة بالبحث العلمي داخل الكلي .13

وضع خطة تدريبية على مستوى الجامعة ولجميع الشرائح يشمل الطاقم اإلداري والطاقم األكاديمي  .14

 لغرض التطوير وتنمية القدرات.

 تفعيل المرشد األكاديمي .15

 إيجاد مكاتب للتوثيق و المعلومات .16

 ةتوفير اإلمكانيات للبحث العلمي و تشجيع نشر البحوث الطبية بالمجالة المحلية و الدولي .17

 تجهيزو توفير مراكز المهارات الطبية بالكليات الطبية  .18

دعم و تفعيل اإليفاد ألعضاء هيئة التدريس و المعيدين و توفير اإلمكانيات لدعم و توطين الدراسات  .19

 العليا بالمستقبل

من خالل برامج التدريب و تطوير القدرات التي يجب أن تكون  تطوير قدرات الموظفين بالجامعات .20

 مستدامة ملزمة و

 إستحداث آلية لإلستفادة من بحوث التخرج و بحوث الدراسات العليا في برامج التنمية .21

  االهتمام بنشاط التدريب التخصصي الطبي. .22

مراجعة طبيعة و برامج الدراسة بكليات الطب البيطري و تخصصاتها. و تكثيف التوعية بأهمية  .23

لطلبة علي اإلنتساب للدراسة بكليات الطب هذا المجال الحيوي و وضع برامج تحفيزية لتشجيع ا

 البيطري.

 


