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 العالمية تحقيق في والمنافسة التحديات مواجهة وسائل من وسيلة وممارساتها الجودة أنظمة تعتبر

 البحث وتنمية التعلم على والتركيز التعليمي للنظام والخارجية الداخلية الكفاءة رفع في والمتمثلة

 .لمشاكله الحلول وإيجاد للمجتمع االستشارات وتقديم للباحثين األخالقي الدور وتعزيز العلمي

 نظام بناء على بكلية المواكب الدولية األداء وتقييم الجودة ضمان مكتب يحرص ،هذا األساسو على 

 هذا وتحسين مراجعة على باستمرار والعمل واألكاديمية اإلدارية هيكلتها يشمل الكلية في للجودة

 .العلمية واألقسام مكاتبوال الوحدات بجميع المستمرة الذاتية الدراسات عمليات خالل من النظام،

 سعيا ةكليال في وممارساتها الجودة لعمليات وموضحا الحراك هذا على شاهدا   ليكون الدليل هذا ويأتي

 ةدوليوال الخاصة و العامة المحلية كلياتال لمخرجات منافسة لتكون مخرجاتها، في التميز تحقيق نحو

 .المعطاء الوطن هذا بناء في و تساهم
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   الجودةكلمة  رئيس مكتب    

 

يسعى مكتب الجودة و تقييم األداء الى توفير كل مقومات التطوير و التحسين المستمر لمواكبة 

التطورات العلمية و خدمة المجتمع,  و تطوير األداء و االرتقاء بخريجي الكلية إلى مستوى التميز 

                                   و القدرة على التنافسية العالية.                                      

و لما كان مفهوم ضمان الجودة و التحسين المستمر يحظى بأهمية متزايدة على كافة األصعدة اإلدارية 

و التربوية و التعليمية المحلية و الدولية على حد سواء, نعمل على أن تحقق كلية المواكب الدولية 

                                                     للعلوم اإلدارية والمالية هذا المفهوم.

و انطالقا من توجه مجلس إدارة الكلية منذ أنشاها أن تطبق مفهوم ضمان جودة التعليم, فانه يسعدنا 

أن نضع هذا الدليل في أيدي رؤساء المكاتب و األقسام و موظفين الكلية, ليكون نقطة انطالق لفعاليات 

                                              و تقييم األداء في كلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والمالية.                                                             مكتب ضمان الجودة 

ه يلقد جاء هذا الدليل بمحتوياته, جهد متكامل من قبل مكتب ضمان الجودة و تقييم األداء بمنسق

         للمساعدة على رقي الكلية و مساعدتها باللحاق بمصاف ) الجامعات و الكليات( المتقدمة.

  الطيب الهدميالدكتور: عبد الخالق                                                                                 

 الجودة و تقييم األداء ضمان مدير مكتب
 

http://www.mi.edu.ly/


 

 

 

 

 كلية املواكب الدولية
 اليةــــــة واملـــــوم اإلداريـــللعل

 إدارة أعمال –حماسبة 

AL Mawakeb College 

Education 

Accounting Administer - 

 بلقيس( )شارعالسراج  - العنوان: طرابلس

 0915855522 – 0915855511هاتف: 

www.mi.edu.ly 

almwakebasraj@gmail.com 

 

 

 

  

 مكتب الجودة نبده عن

 

بشأن استحداث مكتب ضمان الجودة و تقييم األداء, و  2019( لسنة 3صدر قرار عميد الكلية رقم )

 رؤيتها تحقيق على كلية المواكب الدولية من حرصايضم منسقين عن قسم اإلدارة و قسم المحاسبة  

 تم أكاديميا, المعتمدة العلمية البرامج وتقديمدولية وال المحلية المعايير تحقيق في تتمثل والتي ورسالتها

 متطلبات لتحقيق وذلك 2020  خالل العام الجامعي كليةبال األداء وتقييم الجودة ضمان مكتب إنشاء

 خطط وضع وكذلك العام األداء وتحسين واإلدارية األكاديمية ةكليال وحدات جميع في الجودة

 شارك وقد. الجودة لضمان الوطني المركز ومتطلبات لمعايير اوفق الالزمة التطوير واستراتيجيات

 وذلك ةكليال داخل األنشطة من بالعديد قام كماندوات. وال العمل ورش من العديد في تأسيسه منذ المكتب

 .ةكليال برامج مخرجات جودة وضمان ة,كليبال العاملين كفاءة وتحسين تطوير اجل من
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             :رؤية المكتب

 

 والتطوير واإلبداع( واالبتكار)التميز 

 واإلبداع   زالتمي وصول بالكلية إلى مستوى عالي منبال األداءتتمثل رؤية مكتب ضمان الجودة وتقييم 

  .في ممارسات الجودة األكاديمية واإلدارية حسب معايير المركز الوطني لضمان الجودة

  :رسالة المكتب

ة على توفير بيئة تعليمية وعلمية مالئمة لكل من الطلبة وهيئ الجامعيتتمثل رسالة المكتب في "العمل 

 .التدريس والموظفين ضمن معايير مركز ضمان الجودة

  :أهداف المكتب

 العلمية المستجدات ضوء في وأهدافها ورسالتها الكلية استراتيجية وتحديث مراجعة. 

 ةعة وتحديث وتطوير خطط عمل الكليمراج . 

 االعتماد و الجودة بضمان  العالقة ذات الكلية أهداف تحقيق على المساعدة. 

 داخل ديمية واإلدارية بتحسين الجودة دعم عمليات ضمان الجودة وتنمية التزام الوحدات األكا

 . الكلية

 العمل على متابعة وتطبيق وتقييم معايير الجودة . 

  ليصبح ممارسة يومية للكليةترسيخ مفهوم ضمان الجودة لدى المنتسبين . 

   .تعزيز ثقة ورضا المستفيدين من خدمات الكلية 
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 التنظيمي لمكتب الجودة الهيكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد الكلية

 مدير مكتب الجودة

 منسق الجودة بقسم المحاسبة منسق الجودة بقسم اإلدارة
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  مهام مكتب ضمان الجودة
 

 التعليم جودة وضمان األداء لتطوير استرشاديه وأدلة وقواعد عمل إجراءات وضع اقتراح 

   . بالكلية

 بالكلية الجودة مكتب نشاط عن الدورية المتابعة تقارير إعداد  . 

 الكلية أداء وتطوير تحسين في المستفيدة األطراف مساهمة ضمان . 

 الكلية تقدمها التي والبرامج الكلية ورسالة لرؤية الدورية المراجعة في المساهمة .  

 لدى  المطلوبة المستجدات بحسب والمقررات البرنامج, توصيف نماذج تطوير على اإلشراف

  . الجودة لضمان الوطني المركز

 التعليمي للبرنامج التعليم مخرجات لصياغة العلمية األقسام في الجودة منسقي مع المشاركة. 

 النتائج,  وتحليل الرئيسة, األداء مؤشرات لقياس العلمية األقسام في الجودة منسقي مع المشاركة

  . تنفيذها مدى ومتابعة التحسين, خطط وصياغة

 تنفيذها. ومتابعة الكلية مستوى على للتطوير و التحسين المستمر خطط إعداد  

 الكلية. قبل من المعد النموذج وفق للكلية السنوي التقرير إخراج على اإلشراف 

  الذاتي التقويم مقاييس استمارة في الممارسات لتقييم العلمية األقسام في الجودة منسقي متابعة . 
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  الجودة, لمعايير تحقيقها من والتأكد والتنفيذية, االستراتيجية الخطط وضع في المشاركة 

 ومتابعتها.  واالعتماد األكاديمي,

 لبرامج الكلية الذاتية الدراسة إعداد في المشاركة. 

 للجودة الكلية أهداف يحقق بما العلمية األقسام ورؤساء الكلية, عميد مع الدائم التنسيق. 
 

 في يساعد ما كل في المناظرة بالكليات األخرى واإلدارية األكاديمية, الوحدات مع التواصل 

 .بالجودة المتعلقة الكلية أهداف وتحقيق مهامها, أداء

 

  واالعتماد الجودة ومصطلحات مفاهيم

 

 األداء في القياسية المعايير بتطبيق االلتزام عبر واإلتقان الدقة تعني :الجودة 

   المستقبلي لألداء المستمر التحسين بهدف األنشطة كل في األداء جودة قياس عملية :التقييم 

  تنفيذ ضمان تكفل التقييم, نتائج على بناءا   تتخذ واألساليب اإلجراءات من مجموعة :التقويم 

 12 رقم التعليمية المؤسسات في المستهدفة الجودة مستويات لبلوغ عليها المعايير المتعارف

 تحقق مدى بتقييم يقوم التخصص, مجال في خبرة ذو المؤسسة, من شخص :الداخلي المدقق 

  . البرنامج أو المؤسسة في معايير الجودة

 قبل  من دعوته تتم التخصص, مجال في خبرة ذو المؤسسة, خارج من شخص :الخارجي المدقق

الداخلي  والتدقيق الذاتية للدراسة وفقا التدقيق, قيد البرنامج أو المؤسسة وضع لمراجعة المركز

  . للمؤسسة
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 الميدانية, الزيارات أثناء الخارجي التدقيق عملية بتيسير يقوم المؤسسة أعضاء أحد :الميسر 

 .بالمؤسسة الجودة مكتب مدير أو البرنامج, منسق يكون يفضل أن

 المؤسسة أن من التأكد أجل من المركز بها يقوم التي والعمليات اإلجراءات مجموعة :االعتماد 

المعتمدة  والمعايير تتوافق برامجها وأن المعتمدة, وضمانها الجودة ومواصفات شروط قد حققت

  .والمعلنة

 وأهدافها  رسالتها تنفيذ على واإلمكانيات المقدرة ليها المؤسسة أن من التأكد :المؤسسي االعتماد

العاملين  ذلك ويشمل والمصادر, المرافق كفاية حول محددة ومحاور لمعايير وفقا المعتمدة,

 الطلبة إنجاز ومستويات والمناهج المساندة والطالبية األكاديمية الخدمات وتوفير بالمؤسسة,

 للمؤسسة ضرورية وثيقة وهي .التعليمية المؤسسة مكونات من وغيرها التدريس وأعضاء هيئة

   ي.المحل والمجتمع العمل وسوق واألساتذة الطلبة عالقاتها مع في

 هذه  جودة من للتأكد المؤسسي, االعتماد على حاصلة بمؤسسة البرامج تقييم :البرامجي االعتماد

المعلنة,  والضوابط المعايير مع يتفق بما الممنوحة الشهادة لمتطلبات تحقيقها ومدى البرامج

 معايير من تقدير أقل األدنى الحد إلى وصل أو حقق قد بها التعليمي البرنامج بأن واالعتراف

 .المركز قبل من سلفا الموضوعة الكفاية والجودة

 والتقدير للحكم البرنامج أو المؤسسة أداء إخضاع خاللها من يتم التي العملية :األداء تقييم 

 المقاييس استخدام خالل من المعتمدة األهداف من انطالقا وذلك والنوعية, بصورتيه الكمية

 .بالتقييم الخاصة العناصر مختلف بين العالقة وإدراك فهم على التي تساعد المرجعية
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 القوة  مواطن وتحديد التعليمية, المؤسسة في الراهن الوضع وتشخيص توصيف :الذاتية الدراسة

 13 رقم فحة.والتطوير التحسين وأساليب والضعف

 لالستدالل  الوقت, بمرور األداء لتتبع تستخدم والنوعية الكمية المقاييس من مجموعة :المؤشرات

تحقيق  نحو التقدم تراقب التي الفحص نقاط وهي عليها, المتفق األداء مستويات تلبيته مدى على

  .المعايير

 التقدير, مقاييس تحديد في عليها االستناد يمكن التي المتاحة واألدلة المصادر :واألدلة الشواهد 

التقييم,  عمليات ونتائج السنوية, والتقارير االجتماعات, ومحاضر البيانات, قواعد في والتي تتمثل

  . الخ..…والمقابالت والغياب, الحضور كسجالت المختلفة والسجالت

 على  وقدرته فعاليته وزيادة جودته لضمان قبوله يمكن الذي للتعليم الالزمة المواصفات :المعيار

 مقارنته خالل من وذلك الجامعي األداء تقييم عند به االسترشاد يمكن مرجعي ومقياس المنافسة,

  . المنشودة القياسية مع المستويات

 وتمثل التعليمية, المؤسسات واعتماد جودة ضمان مركز يضعها التي األسس :القياسية المعايير 

 المعايير تنفذها التي التعليمية برامجها في المؤسسة بها تفي أن يجب التي المعايير من الحد األدنى

 واعتماد المؤسسات جودة ضمان مركز ويعتمدها لذاتها, المؤسسة تحددها التي األسس  :المعتمدة

 . القياسية المعايير مستوى عن تقل أال بشرط التعليمية

 برنامج أو مؤسسة قبل من عمل من إنجازه تم لما مقياس ء:األدا .  
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 بهدف منتظمة, اعتيادية بتقييمات للقيام العليا اإلدارة مهام أو وظائف إحدى: الجودة مراجعة 

 تستجيب التي الجودة وأهداف يتفق بما الجودة إدارة أنظمة وتناسب وكفاية وفعالية دقة التأكد من

 

 

 

 التخاذ الحاجة تحديد على المراجعة تشمل كما المستفيدين, وتطلعات التغيير الحتياجات 

 .الجودة نظام لمراجعة األخرى المعلومات مصادر بين من التدقيق تقرير ويستخدم .اإلجراءات

 المعاني  وأكثر المستقبل, في المؤسسة حال يكون أن يجب لما والطموح التطلع :المؤسسة رؤية

وتوجهات,  تصورات, شكل في للمستقبل نظرتها عن المؤسسة فيه تعبر وبيان للرؤية اتساعا

  . المستقبل في تخدمهم الذين والفئات مكانتها ترى أن تريد وكيف وطموحات,

 كما أهدافها, وتحقيق لرؤيتها المؤسسة وصول إلى تؤدي التي للطرق وصف : المؤسسة رسالة 

 . تقدمها التي والخدمات بها, المناطة والمهام المؤسسة إنشاء في السبب يوضح بيان أن الرسالة
 

 الجودة ضمان مكتب في توافرها يجب التي واألدلة الوثائق

 

 للبرنامج المرجعية المقارنة اتفاقيات . 

 للبرامج والخارجيين الداخليين, المراجعين تقارير. 

 

http://www.mi.edu.ly/
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 مخرجات  تقويم ولجان الدراسية, والخطط البرامج, بتطوير الخاصة االستشارية اللجان تقارير

 .برنامج لكل التعلم

 المؤسسات واعتماد الجودة لضمان الوطني المركز واعتمدها اقرها التي المعايير هي المعايير هذه

 : يلي فيما وتتمثل المؤسسي, االعتماد على الحصول اجل من التعليمية والتدريبية

 العالي التعليم لمؤسسات المؤسسي االعتماد معايير

 

  المؤسسي االعتماد معايير

  التخطيط – األول المعيار   

 2 والحوكمة القيادة – الثاني المعيار 

 3 المساندة والكوادر التدريس هيئة – الثالث المعيار  

 4 التعليمة البرامج – الرابع المعيار 

    الطالبية الشؤون – الخامس المعيار 

    الدعم التعليمية وخدمات المرافق – السادس المعيار 

    العلمي البحث – السابع المعيار  

 8 والبيئة المجتمع خدمة – الثامن المعيار 

 9 المستمر والتحسين الجودة ضمان – التاسع المعيار 

 

http://www.mi.edu.ly/
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 ذلك تحقق التي والنوعية الكمية القياس مؤشرات من عدد السابقة المعايير من معيار كل ويتضمن

 .المعيار

 على االطالع يمكنكم المؤسسي االعتماد معايير من معيار بكل الخاصة المؤشرات على لالطالع

 الوطني المركز عن الصادر العالي التعليم لمؤسسات والبرامجي المؤسسي االعتماد دليل معايير

 الشواهد تقديم مؤسسة كل على يتوجب , حيث والتدريبية التعليمية المؤسسات الجودة واعتماد لضمان

 الخاصة القياس مؤشرات تحقق مدى إليضاح عليها االستناد يمكن التي واآلليات واألدلة واإلجراءات

 .مستوف وغير جزئيا, مستوفي مستوفي, بين التقييم ويتراوح .معيار بكل

 التطور, هذا الستمرار وآليات المعيار في تطور مدي وجود هي التقييم وضع عليها يتم التي األسس

 .نهائيا المعيار استكمال بمستوفي يقصد وال

لضمان  الوطني المركز الى إحالته عند المؤسسي االعتماد طلب مع ارفاقها يجب التي الوثائق أهم من

 :يلي ما والتدريبية التعليمية المؤسسات واعتماد الجودة

 الحكومية للمؤسسات اإلنشاء قرار أو الخاصة للمؤسسات الترخيص. 

 للمؤسسة الداخلي التنظيم. 

 المؤسسة بها تعمل التي والطالبية واألكاديمية اإلدارية اللوائح. 

 للمؤسسة االستراتيجية الخطة. 

 للمؤسسة الذاتية الدراسة وثيقة. 

 التدريس هيئة وأعضاء للطلبة واألدلة التعريفية الكتيبات. 

http://www.mi.edu.ly/
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 التعليمية البرامج وتعديل إقرار وإجراءات لوائح. 

 المؤسسة تقدمها التي والمقررات البرامج جميع وتوصيف وصف. 

 المرجعية أو األكاديمية المعايير .Benchmarks 

 العلمي البحث فى المؤسسة مساهمة من عينات. 

 

  المؤسسي االعتماد طلب مع ترفق وثائق 

 المجتمع خدمة في المؤسسة مساهمة من عينات. 

 دراسيين عامين آلخر الخريجين قوائم. 

 التعليمية العملية سير فى والعاملين الطلبة آراء الستطالع آلية. 

  :يلي ما المؤسسي للتدقيق توفرها يجب التي الوثائق أهم من

 والقيم واألهداف والرسالة الرؤية عن تفصيل . 

 المجالس اجتماعات محاضر . 

 الموظفين اجتماعات جلسات محاضر . 

 التنظيمي الهيكل . 

 ودليل واإلدارية التدريسية الهيئتين أعضاء لجميع الذاتية والسيرة مفصل وظيفي وصف 

 . العاملين

 موقعة المؤسسة في العاملين وجميع واإلدارية التدريسية الهيئة بالهيئة الخاصة العمل عقود . 

http://www.mi.edu.ly/
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 األصول. 

 المؤسسة عن تعريفية نشرة . 

 الشراكات متضمنة المؤسسة في الجوانب لجميع المخاطر وتقييم المخاطر, إدارة خطة 

 (SWOT) . الرباعي والتحليل والسالمة, األكاديمية والصحة

 االستراتيجية الخطة . 

 

 أو الماضية الثالث للسنوات للمؤسسة ) ا   وخارجي ا   داخلي ( المدقق المالية الحسابات 

 إدارة وسياسة سنوات, ثالث من أقل المؤسسة عمر كان إذا عن ذلك تقل التي للفترة

 . الكلية مستوى على الميزانية

 التدريس هيئة أعضاء مستوى على الميزانية إدارة تعليمات . 

 البرامج لجميع الدراسية الخطط . 
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