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 مقدمــــــــــــــــة
في نتشارها افي تأسيس الجامعات، مما أدى إلى  سع كبيربحدوث تو لتنامي شعور المسؤولين عن التعليم في ليبيا  نظرا  

 لى تقنين هذا التوسع وتوضيحه على الخريطةإظهرت الحاجة  كتراث بالمعايير والمتطلبات، ومن ثم  ادون  كافة أرجاء الوطن
سات مجتمعية ؤسستمرار صالحيتها كماالمؤسسات مستقباًل، وتحديد شروط الجامعية، وضرورة وضع آلية لمراقبة تأسيس تلك 

تؤدي وظائف محددة، من هنا برزت فكرة تشكيل لجنة لسبر غور االشكاليات التي لحقت بمنظومة التعليم العالي )التعليم الجامعي 
لقرن الواحد والعشرين، ها في اوأ اللها المكانة التي ينبغي أن تتببغية النهوض بالبالد وإح ؛قتراح سبل معالجتهااو  ،والدراسات العليا(

م القاضي بتشكيل لجنة لدراسة 2018( لسنة 1631صدر عن وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني القرار رقم ) وإستجابة لذلك
افة بوالئحة ) أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقأمحمد إبية برئاسة د. عبد المنعم ووضع تصور إلعادة هيكلة الجامعات اللي

 موعتين:والعلوم( وضمت في عضويتها مج

 بالصفة الشخصية تتكون من: المجموعة االولي:

 بجامعة طرابلس()أستاذ      د. عبد السالم عبد هللا القاللي -1
 بجامعة طرابلس()أستاذ      د. المدني أبو الطويرات رمضان -2
 بجامعة طرابلس()أستاذ       د. الهادي علي الحاجي -3
 س(بجامعة طرابل)أستاذ      د. محمد المبروك الذويب -4
 أستاذ بجامعة سبها()     د. عبد السالم محمد المثناني -5
 ) أستاذ بجامعة الزيتونة(     د. محمد المدني الفرجاني -6
 )أستاذ بجامعة غريان(     الدين الفزاني د. أسامة نور -7
 ) أستاذ بجامعة بنغازي(     د.  محمد المبروك المهدوي  -8
 بنغازي(    بجامعة)أستاذ      د. إدريس عبد الغني الحبوني -9
 

 تتكون من:، و حكم الوظيفةب -: المجموعة الثانية
 وتوالى على هذه الوظيفة أثناء عمل اللجنة كل من د. جمال الصغير الفردغ ود.  ،مدير إدارة شؤون الجامعات

 المبروك رمضان فارس ود. طاهر بن طاهر.
  ري العتوق.عتماد المؤسسات التعليمية د. محمد نو ا مدير عام مركز ضمان الجودة و 
 د و لطفي علي عريبي من د.وتوالى على هذه الوظيفة كل  ،مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم. 

 يوسف أبوزويدة.
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ل تم  االتصاف ،جتماعات اللجنةاستمرار في حضور وني ود. المهدوي لم يتمكنا من االد. الحبمن  بأن كالويالحظ 
نتائج ما ضمين ، ومن تم تاللجنةبهدف تشكيل لجنة موازية للقيام بعمل يـنهج نفس آلية عمل هذه  بالزمالء في المنطقة الشرقية

 الوطن. أرجاءستكمال خريطة الهيكلة في كل ال ؛نتائج عمل هذه اللجنة مستقبالً  فيتتوصل إليه 

 لها. قرار تشكيل اللجنة على تكليف األستاذ حسين علي اليزيدي مقررًا للجنة وأمين سر ونص  

ة في والمهندس جمعة أبوزويت ،علي الصويعيسعيدة واألستاذة ، عبد الهاديمحمد ستعانت اللجنة بالدكتور أسامة اوقد 
 .الجغرافية لهاوتحديد المواقع  ،للتوزيع الجغرافي للجامعات الليبية خرائطمعالجة البيانات ورسم 

جتماعًا ا 15جتماعًا باإلضافة إلى ام أربعين 2020بر حتى ديسم 2019اللجنة خالل الفترة من بداية يناير  عقدت
 يفطالع على رؤية إداراتها واال ،تلك المؤسساتالخاصة بلتجميع البيانات  ؛ومؤسسة تعليم عال  جامعة  18تقابليًا مع إدارات 

ة( تضمن ما )أسمته دراسعملها تقريرًا في ختام  )والتي ننعتها أحيانًا بالفريق المتخصص(نشاطها التعليمي. وأعدت اللجنة 
 نتهت إليه من توصيات.اوما  ،توصلت إليه من نتائج

 ستجابت للمهام التي ُأنيطت بها حسب قرار تشكيلها.االلجنة بهذا أن تكون قد  تأمل

 وهللا ولي التوفيق.
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 ملخص

 ؛)العامة على وجه الخصوص(إلعادة هيكلة الجامعات  تهتم هذه الدراسة بوضع أسس
ستدامة التنمية ابما يؤدي إلى  ،وتجويد مخرجاتها ،تقاء بمنظومة التعليم العالي في ليبيار بهدف اال

 في البالد. 

ص التعليم الجامعي والعالي ومدى ُمه دت الدراسة للهيكلية المرتقبة بإطار عام لخصائ
ي فرتباطه بالتنمية، والتحديات التي تواجهه، مع تقديم عرض موجز لبعض التجارب العالمية ا

وضع الراهن ستعراض الاالهيكلية المستهدفة كان البد من هيكلة منظومات التعليم العالي. ولرسم 
راض للصعوبات ستع. وقد تنبهت اللجنة أثناء هذا االطبيعة نشاطها إلىللجامعات الليبية والتعرف 

تغلب لل ر؛الوقت الحاضالتي تواجه منظومة التعليم العالي، واإلجراءات المطوب اتخاذها في 
 على تلك الصعوبات. 

الجات اآلنية إلصالح هذا قتراح المعاالواقع الحالي للجامعات، و  إلى لقد كان التعرف
 ،سسيتمتين البناء المؤ  إلى  هدف ي ،ستهالاًل لتقديم تصور حول إعادة هيكلة الجامعاتاالواقع 

ع مؤسساته، ومرتكزات لتوزي ،اليوتجويد األداء األكاديمي، وأسست لذلك أهدافًا إجرائية للتعليم الع
قتراح ار في نشاطها. وخلصت الدراسة إلى ستمراوضوابط اال ،ومعايير إلنشاء هذه المؤسسات

رسم خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، رأت أنها ضرورية لتطوير منظومة التعليم الجامعي 
نة تدامة، كما اقترحت اللجفي التنمية الشاملة والمس لإلسهام والعالي، ولتأهيل هذه المنظومة

ة المرحل ، تواكبتشريعات منظمة صدارتتطلب إالتي  والمشروعات ضوعاتالمو مجموعة من 
 المقبلة لمنظومة التعليم العالي في ليبيا.   
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 متهيد

 لهبد ال ،أو التجمعات البشرية ككل ،وحدة بكونه ي هادف يتعامل مع العنصر البشري ي عمل تنمو أأولى خطوات  إن
 وتترسم فيها مالمح عناصره. ،دراسة البيئة التي تتفاعل فيها مكونات هذا العمل من

م مستوى من مستوياته( في صميأي ويقع النشاط التعليمي )في  ،أهم األعمال ما كان مجاله )التنمية البشرية( ومن
طني، جامعي والعالي على المستوى الو مكونات التعليم ال إلىتها بالتعرف استقصاءاعمال. وبهذا تستهل هذه الدراسة هذه األ

وبهدف الوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي في ليبيا كان لزامًا على اللجنة دراسة الوضع 
ات وأنواع التخصص ،قسام وكليات هذه الجامعاتأوعدد  ،وهيكلتها الداخلية ،من حيث توزيعها الجغرافي ،الحالي للجامعات

ومن خالل سلسلة  ،فرت لها من الجامعاتاالتي تو  حصائياتمن خالل اإل ،والمعارف التي تقدمها للطالب المسجلين للدراسة بها
ولى أعضاء واستنادًا على هذه البيانات ت .دارة العليا بتلك الجامعاتي عقدتها اللجنة مع بعض أعضاء اإلاالجتماعات التقابلية الت

وتعذرت  ،جامعة في المنطقة الغربية والجنوبية 18والتي بلغ عددها  ،ستهدفت بالدراسةا ت عن الجامعات التياللجنة إجراء مقاربا
جامعات في المنطقة  (7بيانات ) لتبقي ،تصال والتنسيق أثناء عمل اللجنةلصعوبة االدراسة الجامعات في المنطقة الشرقية 

 ذه اإلشكالية.بمعالجة ه أن تسمح الظروف قريباأعضاء اللجنة  يأملو  .لحاليةا غير مضم نة في الرصد والتحليل للدراسةالشرقية 

روف ظافة المناطق، فإن التوقعات حول لتشابه الظروف التي تمر بها أجزاء منظومة التعليم العالي في ك ونظرا
األخرى  الدراسة في المناطق توصلت إليهومقترحات المعالجة لتطوير جامعات منطقة ما لن تكون مختلفة بشكل دراماتيكي عما 

توخت تلك الدراسة المنهجية المعيارية المعتمدة في األوساط العلمية. مع التأكيد على ضرورة هذا إذا ما  ،من توصيات ومقترحات
 عتبار خصوصيات كل منطقة ومتطلباتها.وتأخذ في اال ،أن تكون الدراسة شاملة لجميع المناطق

حترام ان ما ستدعو إليه هذه الدراسة مبستفادة مؤسسات التعليم العالي في ليبيا اانية ذات الوقت ترى اللجنة إمك وفي
 ستمرار في عملها.وشروط اال ،للضوابط والمعايير األكاديمية في إنشاء مؤسسات التعليم العالي

 هذه الدراسة من أربعة فصول: تتكون 

 يم العالي في ليبيا، والتحديات التي واجهته.الفصل األول المراحل التاريخية التي مر  بها التعل يستعرض

تين الغربية في المنطقمجتمعة مع التركيز على الجامعات الفصل الثاني فيتناول الوضع الراهن للجامعات الليبية  أما
 تأسيسًا على: على وجه الخصوص والجنوبية

ية ؤ ها إدارات تلك الجامعات حول الر اإلحصائيات والبيانات الصادرة عن الجامعات الليبية والتقارير التي أعدت .أ
 سترتيجية لها.والرسالة واألهداف والخطط اال
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وما  جتماعاتها مع اللجنة،اوالتي ُعرضت في  ،التقارير التي أعدها أعضاء اإلدارة العليا بالجامعات المستهدفة .ب
 جتماعات.نعقاد تلك االاثناء أنبثق عنها من مناقشات، جرت ا

 ،نتيجة البيانات والتقارير الصادرة عن إدارات الجامعات ؛لتي تكونت لدى أعضاء اللجنةالمقاربات والتصورات ا .ج
لي اإلدارات العليا بتلك الجامعات من جهة ؤو ت بين أعضاء اللجنة من جهة، ومسوحصيلة الحوارات التي جر 

 أخرى.

بناًء على  ،ها على خريطة ليبياالثالث مخصص لرسم المقاربات المنهجية لمستقبل الجامعات الليبية وتوزيع والفصل
طلبات الجودة لها بما في ذلك متستمرارها في عملضوابط ألداء وظيفتها، والشروط الالمعايير األساسية إلنشاء تلك المؤسسات، وا

الء الوضع مع إي ،البعيد(و إلعداد جيل المستقبل )على المدى القريب  ةي مؤسسات التعليم العالي المطلوبفرها فاألسس الالزم تو او 
تي يستحقها هذا األهمية ال نتشار الجغرافي(ية األساسية، وخريطة التوزيع واالالنموذجي للجامعات الليبية )البيئة الداخلية، والبن

نصهار ااطق، و جتماعي للمنقتصادي، والنسيج اال، والتنمية المكانية، والنشاط االعتبار التوزيع الديموغرافيأخذًا في اال ،الوضع
 ه العوامل في بناء منظومة التعليم العالي في ليبيا.كل هذ

نفيذية على ت تاجراءإطاع التعليم العالي في مقترحات الفصل الرابع من هذه الدراسة تصور اللجنة لتنمية ق ويترجم
التي و  صورة توصيات، ومبادرات لعناصر نصوص تشريعية من شأنها تنظيم القطاع، ووضع التصورات المقترحة موضع التنفيذ.

مل القيام بما يجب عليها القيام به لمعالجة الصعوبات التي تواجه آليات ع ،وفي الوزارة ،ستتيح لألجهزة التنفيذية في الجامعات
 هذه المؤسسات، والعمل على الرفع من جودة أدائها. 

 
الجامعات  الي متمثلة فيطريق مناسبة إلصالح مؤسسات التعليم الع طةيخر تحقق هذه الدراسة هدفها في رسم أن  نأمل

امعات على وقد وزعت هذه الج .الحكومية ومكوناتها من كليات وأقسام تقدم المعارف والمهارات ألبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات
قليمية والدولية إلنشاء وتوزيع تلك المؤسسات. كما تمثل هذه بمراعاة المعايير المحلية واإل ،دلخريطة الوطن بشكل عملي عا

 للجامعات الخاصة لتطوير مناهجها وتجويد مخرجاتها. الدراسة دلياًل 
 

 وهللا وحده ولي التوفيق ،،،،،،،،،

 الفريق المتخصص.
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 املصطلحات واملفاهيم 

 الواردة في الدراسة نعرف في هذا الجزء ببعض الجمل والمصطلحات المستخدمة فيها: على المفاهيم لالتفاق

  أو تؤدي ،تكون مساندة ،تقدم فيه مجموعة من المقررات ،يان داخل الكلية الجامعيةك هو البرنامج:القسم أو 
 نواع:أثالثة  إلىقسام التعليمية الجامعية وتنقسم األ ،الشهادة الجامعية المطلوبة في تخصص معين علىللحصول 

ص ضمن التخصفي المرحلــة التي يدرس فيها الطالــب المقــررات التي ال تدخل  ووهالقسم العام:  .أ
 .ضمن متطلبات القسم للحصول على الدرجة العلميةفي ولكنها  ،األساسي للطالب

 هم في الحصولمجموعة من المقررات التخصصية تس قسم ُيدر س هو القسم التعليمي الخدمي: .ب
 ،ن القانو  :مثل كليات ،كليات ذات البرنامج الواحد(العلى شهادة جامعية ذات تخصص واحد )في 

 والصيدلة. ،سنانوطب وجراحة الفم واأل ،شري والطب الب
يؤدي إلى الحصول على شهادة جامعية في التخصص كما في أقسام  قسم تعليمي تخصصي: .ج

 وغيرها. ،والزراعة ،والعلوم ،واآلداب ،كليات الهندسة
 :صة التعليم الُمستقل ا ُفر أن ها واحدة من الكيانات البنائي ة التي تضمها الجامعة، وتتيح لطالبهبُتعرف الُكلي ة  الكلية

إعطاء دورات أكاديمية في العديد من المجاالت، وقد  إوتقوم على مبد ،أو عدة تخصصات ،في تخصص معين
صات المهن والحرف.  تكون الكلي ة ُمختصًة بحد ذاتها بالتعليم التطبيقي لبعض تخص 

 :يجيها.للتعليم العالي واألبحاث، تمنح شهادات أوإجازات أ مؤسسة الجامعة  كاديمية ِلخرِ 
 :دراسي  أو أي مستوى  ،والمعاهد العليا ،أو الكليات التقنية ،هو مرحلة من التعليم في الجامعات التعليم الجامعي

د أن يجتاز ميادين العمل بع أحديؤهل خريجيه للعمل في  ،ينخرط فيه الطالب بعد حصولهم على الشهادة الثانوية
يسانس( و)ل ،التطبيقيةاألساسية أو ولى )بكالوريوس( للتخصصات في العلوم متحانات الشهادة الجامعية األا

 .أو االجتماعية للتخصصات في العلوم اإلنسانية
 :ن من  التعليم العالي أو ما  ،ينخرط فيهما الطالب بعد حصولهم على الشهادة الجامعية األولى ين،مرحلتويتكو 

 يعادلها، وهما:
 ،يدرس ويبحث فيها الطالب من سنتين إلى ثالث سنوات حسب التخصص :(الماجستير) – المرحلة األولى .1

 .مكاناتاإل فراوتو  ،ونشاط الطالب ،وحسب نظام الجامعة
جتياز امتحانات في المقررات ادرجة الماجستير في أغلب األحيان برنامج الدراسة للحصول على تطل ب وي

 عالقة بالتخصص الدقيق للطالب. كتابة رسالة عن مشروع بحث لهثم  ،ذات العالقة بالتخصص
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يدرس ويبحث فيها الطالب من ثالث إلى خمس سنوات حسب التخصص  (:الدكتوراه) – المرحلة الثانية .2
ت دراسية جتياز مقررااوبعضها اآلخر يتطلب  ،فبعضها يتبع نظام البحث فقط ،ونظام الدراسة في الجامعات

يؤدي إلى كتابة ما يعرف باألطروحة في مجال الذي  ،متقدمة في التخصص قبل إجراء بحث التخرج
 التخصص.

 :وتتم  ،سلوب الذي ُينجز الطالب من خالله البرنامج الدراسي المقرر عليههو اآللية واأل نظم الدراسة في الجامعة
لمطبق اهو و  ،في العالمشيوعا األكثر  وهو ،نظام الفصل الدراسي بأنواعهبما إ ؛الدراسة في الجامعات بنظامين

كون مدة ت ،العام الدراسي إلى فصلين دراسيينيقسم  وفيهآلن في كل الجامعات الليبية الحكومية والخاصة. ا
وفي بعض األحيان يضاف  .متحانات نهاية الفصل لمدة أسبوعينايتبعها  ا،أسبوع 16الدراسة في كل فصل 

ة حيث م الفصل الدراسي بالمرونأسابيع. تمتاز الدراسة في نظا ةفصل دراسي صيفي قصير لمدة ستة أو ثماني
ة ذات مع مراعاة اللوائح الدراسي ،ختيار المقررات التي يريد دراستهااالب خاصة في الفصول المتأخرة يمكن للط
  شيوعا وانتشارا.أقل اآلن أصبح قد و  ،السنة الدراسيةاآلخر هو نظام نظام الالعالقة. و 

 :وتحدد متطلبات التخرج بعدد الوحدات  ،مية المعلومات بالمقررهي الوحدة التي ُيقاس بها ك الوحدة الدراسية
 المنجزة.

 :وفي جميع ،المقررات الجامعية المطلوب دراستها من قبل جميع طلبة الجامعةيقصد بها  متطلبات الجامعة 
 التخصصات بها.

 :كل  ،كليةطلبة الوالمطلوب دراستها من قبل  ،يدية في التخصصات ذات الصلةهمقررات تمهي  متطلبات الكلية
 .تخصصهحسب ب

 :بناء و  ،وعدد معين من المقررات االختيارية ،يدية، والمتقدمة، والمتخصصةهالمقررات التمهي  متطلبات القسم
 عليها يحصل الطالب على شهادته في ذات التخصص.

 :وفق القوانين  اهيم فيألداء وظيفة التعل ؛أعضاء هيئة التدريس الذين تتعاقد معهم الجامعةهم  الهيئة التدريسية
 المعمول بها في الخصوص.

 :في  نظام التعليم المدمج يعر ف التعليم أو الت عل م المدمج بأنه الت عل م الذي يمزج بين خصائص كل من الت عليم الص 
 ا.نهممن أقصى التقنيات المتاحة لكل ممن خالل االستفادة في نموذج متكامل،  ،والت عل م عبر اإلنترنت ،التقليدي

 :لى تغير مما يؤدي إ ؛أو التعليم ،أو الخبرة ،الدراسة طريقالمعرفة والقيم والمهارات من هو عملية تَـــلق ي  الّتَعّلم
 ه العقلية.ويعيد تشكيل بنية تفكير  ،نتقائي بحيث يعيد توجيه الفردام في السلوك، تغير قابل للقياس و دائ

 :ي بيئة وف ،وفق منهجية موضوعة ،هيئة التدريس مع الطالبعملية يشترك في القيام بها عضو هو  التعليم
نحو  تجاهات اإليجابية لديهلى جانب تكوين االإ ،تؤدي إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات ،تعليمية موصوفة
 المجتمع والحياة.
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 :ة.جية معروفهي الطريقة التي يتناول بها الدارس أو الباحث الموضوع قيد الدراسة بمحاكاة لمنه المقاربة 
 :يتدرب  ،بين التعليم األكاديمي والتعليمي التقني الفني اوسطً  اتعليمي   اهي جامعة تتبع نمطً  الجامعة التكنولوجية

ثناء نخراط في العمل مباشرة أليكون جاهزا لال ؛ثناء الدراسةأب على متطلبات العمل وفق التخصص فيها الطال
 التخرج.
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 ولالفصل األ

 التعليم العايل يف ليبيا: اخلصائص والتحديات
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 مقدمـــــة

صادية والصحية قتي النواحي العلمية والصناعية واالمقتصرًا على التقدم ف الحضاري في العصر الحديثيعد التقدم  لم
لمحيطة، والتهيؤ مع البيئة ا عايشتتضمن التفهي ، بل أصبحت جوانبه متعددة وشاملة، فحسب والثقافية والسياسية والعسكرية

رة على قوة وإرادة بشرية لها القد ضرورة بناءوهذا يعني  .حتراماءة و ستعداد للعيش مع اآلخر بكفاواال ،للتعامل مع المستجدات
اهد عالبحث والتطوير، وذلك من خالل إنشاء مؤسسات تربوية وعلمية وبحثية متعددة التخصصات، تتمثل في الجامعات والم

كةإ إذيا ومراكز البحوث، العل والقوة الدافعة  ،ن مؤسسات التعليم العالي تتبنى رسالة بناء وتطوير اإلنسان الذي هو الطاقة الُمحرِ 
لعملية تطوير المجتمع وتقدمه. ويبقى على المؤسسات المتخصصة األخرى العمل على المشاركة الفاعلة والمؤثرة في رعاية هذا 

 البناء اإلنساني وصقله.

األداة والقوة التي تحرك األحداث، وتعطي الدفعة التي ُتسي ر حركة  فهيحضارية، سسات التعليم العالي قيمة مؤ  وُتـعد
الجامعات والمعاهد العليا عنوان تقدم الشعوب، فالتقدم العلمي والتقني نتاج هذه المؤسسات، والخبراء تعدُّ ذلك من أجل التاريخ، 

سسة الذي يمد المجتمعات بالقوة البشرية الُمحر كة والُمبتِكرة لكل مقدراته، والمؤ  المولدعها، فهي بذلك تها وصَناعوالفنيون هم صنا
 التي تنمو وتتطور بتلك القوة الفاعلة.

عليه الحال في السابق، الذي كان  عم ا كان ،من جامعات وما في حكمها ،تعدت واجبات مؤسسات التعليم العالي لقد
البعد  ونعني به ،أوسعمجاالت أرحب و  إلى  بل تجاوزت ذلك  ،وخدمة المجتمع والبيئة ،يم والتعلم والبحث العلميالتعل على  مقصورا 

ربط أسس و  ،للتعاون العلمي بين الدول وجسراً  ،الجامعات داعمة للعمل الخارجي والنشاط الدبلوماسي الذي أصبحت به ،الدولي
وتفسير  ،لمعالجة كثير من المشاكل البيئية ؛إجراء بحوث مشتركةالعقول واألفكار، و  انتقالالعالقات العلمية والثقافية من خالل 

نتشار بعض األمراض واألوبئة )وما جائحة كورونا إال مثااًل عمليًا يجسد امثل  ،العديد من الظواهر المصاحبة لهذه المشاكل
 ،في جميع المعارف مناطق متعددة من العالمبين  همت في توطيد عالقات مجتمعيةسأأن الجامعات نذكر و  ،ذلك( في المنطقة

 وتنفيذ برامج تعليمية ومشاريع بحثية مشتركة. ،من خالل تبادل الطالب وأعضاء هيئة التدريس

مات المميزة للتعليم الجامعي والعالي أيضًا  ومن  مباشرة بسوق العمل في الدول المتقدمة، ومخرجاته ُتعد ارتباطهالسِ 
ي بلد ما ُيسهم ن مستواه فإذ إا النوع من التعليم أهميته، قتصادها، ومن هنا يكتسب هذاالتي تبني عليها الدولة لمخرجات من أهم ا

صادها على قتاي تعتمد فصارت بل إن العديد من الدول  ،جتماعي في تلك البالدوالتطور اال ،قتصاديةفي رسم مالمح القوة اال
والعلمية التي  والمعلوماتية د الذي تؤسسه وترعاه الجامعات من خالل البرامج المعرفيةقتصاوهو اال ،قتصاد المعرفيما يعرف باال

مها هذه المؤسسات لفئة الشباب  .ُتقدِ 

 ،عمال، ورجال األهتمام رجال السياسة والفكر التربوي اعي والعالي في السنوات األخيرة بحظي التعليم الجام لذلك
 ة،سنغافور أمم مثل كوريا وماليزيا و المتقدمة وبعض الدول النامية، فعن طريقه تقدمت ستثمارات كبيرة في الدول ات فيه ضخ  ف
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مة بسبب ضمفي وأصبحت  ستثماراتها الكبيرة والمستمرة في رأس المال البشري من خالل اإلنفاق المستمر ان نوادي الدول الُمتقدِ 
ــد على هذا النوع من التعليم.  والُمــرش 

قترح مجموعة من الباحثين والمفكرين العرب مفهوم الشجرة اوالعالي  اف المنشودة من التعليم الجامعيولكن لكي تتحقق األهد
لم التعليمي، حيث يختلف  ما مفهوم في أن مفهوم السلم له بداية ونهاية محددتين، بين عن ذاك،مفهوم هذا الالتعليمية بداًل من السُّ

 ات متعددة، كل له أهدافه وبرامجه، كما أنه مرن ومتنوع في تسلسله، وليس له سقفالشجرة التعليمية له بداية وتتفرع إلى مسار 
 محدد، فنهايته مفتوحة، تسمح باالمتداد والنمو والتشعب في أنواع المعارف والعلوم والفنون في مجاالتها وتخصصاتها المختلفة.

ًا من دجه في عصر العولمة والمعلومات عدواأهمية التعليم الجامعي والعالي ودوره الحيوي في المجتمع فإنه ي ومع
منها على سبيل  ةختالف المجتمعات والمرحلة التاريخية التي تمر بها، فتجد في الدول النامياالمشكالت والتحديات التي تختلف ب

ه فيخرطين ب المنيادة في أعداد الطاللتحاق بهذا النوع من التعليم، مما سبب ز جتماعي والشعبي المتزايد لالالمثال الضغط اال
لق وخ ،وأصبحت الحاجة ملحة إليجاد مصادر متنوعة لتمويل منظومة التعليم الجامعي والعالي ،مع ضعف اإلمكانات المادية

 فرص عمل ونشاط لمخرجاته.

رها وُيغي رها أما هذا كالت ستمرار وبسرعة كبيرة، فإن مشاليها الجديد بويضيف إ ،في العالم الذي يصنع المعرفة وُيطو 
النوع من التعليم ترتبط بالمستقبل وتحديثاته وتحدياته، والتي تتمثل في التنافس من أجل الحصول على التمويل، ومواجهة ما 

 وغيرها من القضايا التي ترتبط بالمستقبل وصناعته. ،تفرضه آليات سوق العمل من شروط ومواصفات للخريجين

شر المعرفة نعلى توظيف أهدافه وبرامجه ومساراته في  مبت األنظمة في العاللدور التعليم الجامعي والعالي دأ ستثماراوا
 ،وتلتزم بمبادئ المساواة  ،بعدالة اجتماعية تراعي الحقوق  ينبغي توزيعه ،للجميع انسانيإو  ادستوري اعتبارها حقاوالتدريب والثقافة ب

 . وصنع التقدم ،المقوم األساسي لبناء الحضارة - أيضاً  –عتبارها اوب

 التعليم العالي والتنمية:

المستدامة والشاملة من أهم ما ينبغي أن ينشغل به المتصدرون للمشهد السياسي في ليبيا في مرحلة ما بعد  التنمية 
لتخلف في ستثنائية تتداخل فيها خصائص اافي هذه المرحلة، تواجه ظروفا  ،ألن ليبيا ؛العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين

ر حسن التدبير. وفولية متقدمة تقنيا، ومشاهد الفقر مع ظروف محلية تزخر بالموارد األقتصادية الواعدة بالرفاهية عند تبيئة د
مع عدم  ،اضنتشار لألمر الدى الجيل القادم، و  نحسار مرتقب لهذه الظاهرةاكنولوجية في ظل مية الثقافية والتوظاهرة تفشي األ

وجه للبحث عن العالج في الخارج. واإلشكالية المحيطة بأصحاب القرار والفاعلين في أدوات التنفيذ والت ،الثقة في القدرات المحلية
ن شأنها والقيام بأفعال م ،تخاذ إجراءات تنفيذيةاومن ثم   ،تتجسد في مدى إمكانية ترجمة الطموحات والشواغل في خطط وبرامج

 دًا على الذات في التخطيط والتنفيذ.عتماا  ،ستجابة لتلك الشواغلواال ،تحقيق تلك الطموحات
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مكانات البشرية الكامنة في المجتمع وعلى رأسها القدرات العلمية رحلة القادمة يتأسس على توظيف اإلالنجاح في الم إن
لقليلة ا مكانات تعتمد بالدرجة األولى على مخرجات التعليم الجامعي والعالي في العقودفي إنجاز أهداف التنمية. وهذه اإلوالفنية 
 القادمة.

مفتاح هذا النجاح هو تحديد خصائص هذا النوع من التعليم المطلوب لليبيا، والمتطلبات الفعلية للتنمية، وربط  إن
العالقة بينهما )التعليم والتنمية( في خطط وبرامج تدعم جوانب القوة في منظومة التعليم، وتعالج سلبياتها بما يجعل مخرجات تلك 

كاً لها. تلك التنمية التي المنظومة باعث موارد المتوفرة، أن تتسم برامجها بالواقعية والطموح، وتستند على ال –ينبغي  –اً للتنمية وُمحرِ 
 وُتوظ ف المخرجات المتوقعة بطريقة مثلى.

شعبات التعليم تتنفيذ برامج تنموية معتمدة على الذات يتطلب تهيئة بيئة مناسبة تتناول مختلف جوانب التنمية من جهة، و  إن
 ،وتنوعه من جهة أخرى. مع التأكيد على ضرورة قبول التداخل بينهما )أي التعليم العالي والتنمية( –خصوصاً  –الجامعي والعالي 

بب أساسي لها، وفي ذات الوقت س والتعامل بإيجابية مع هذا التداخل. فالتعليم الجامعي والعالي هو وجه من أوجه التنمية ومؤشر  
بابها. فكل من التنمية والتعليم الجامعي والعالي يغذي اآلخر وعنوان له. ولتعزيز العالقة بينهما البد من األخذ بالمبدأين من أس

 التاليين:

 دعم التنمية البشرية وتوفير فرص العمل: .1
عي ال يوفر امإن  التعليم الجإذ يعتبر التعليم الجامعي أحد العناصر األساسية المهمة في دعم التنمية البشرية، 

ختالف ايبًا ضروريًا لجميع األفراد على للفرد المهارات األساسية الالزمة لسوق العمل فقط، وإنما يوفر أيضًا تدر 
يين، جتماعاين، أو رجال أعمال، أو إخصائيين تخصصاتهم سواًء كانوا معلمين، أو أطباء، أو ممرضين، أو مهندس

هم هاراتمالقدرة على هؤالء األفراد الذين قد تم تدريبهم وتحسين  أو أصحاب أي مهنة أخرى، حيث يمكن لجميع
قتصاد المحلي، ودعم المجتمع المدني، وتعليم الشباب، ، والتي من شأنها دفع عجلة االستنباطفي التحليل واال

 زدهاره.او ره وتبشر بتطو  ،تؤثر على المجتمع بأكمله ،تخاذ قرارات شجاعة وصائبةالحكمة في اباإلضافة إلى زيادة 
 
 حترام الذات:ا تعزيز .2

ال امعي على تعليم جالفرد  حصولإن  إذ حترامه لذاته، ازيادة ثقة الفرد بنفسه و  يساعد التعليم الجامعي على
نتيجًة لنجاحه  ؛لية للحياة فقط، وإنما يجعله أكثر إحساسًا بالراحةميقتصر على تجهيزه للتعامل مع التحديات الع

من أن الفرد قد ال يتوظف  بناءًا على شهادته، ويذهب للعمل في مهنة أخرى، إال أن  الجهد في ذلك، وعلى الرغم 
المضني الذي قام به من أجل الحصول على التعليم الجامعي لن يذهب هباًء، وسيحتاج دومًا إلى تطبيق ما تعلمه 

على  نجاح ستتطور، وهذا يبعثفي جوانب حياته المختلفة، كما أن قدرته على إدراك كيفية القيام بواجباته ب
 وفي ذلك مكسب على مستوى الفرد والمجتمع. ،ق ذاتهفي األساس يحق  ويجعله  ،الرضى
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 خصائص التعليم العالي:

لتعليم ومنظومة ا ،لقياس التقدم في منظومة التعليم بصفة عامة امؤشرً م بكمية المخرجات وحدها ال يصلح هتمااال إن
تجابة سط وبرامج تأخذ في الحسبان هدف اال. والعناية بنوعية المخرجات يتطلب وضع خطالجامعي والعالي بصفة خاصة

 وغني عن القول اإلفادة بضرورة تضمين تلك الخطط والبرامج:حتياجات المجتمع ومتطلباته، ال

  شرية قدرات ب بإعداد ،كفاءة تدريسية عالية، وخبرة بحثية واعدة ليصبح ذاالنهوض بمستوى عضو هيئة التدريس
 متميزة.

 رة. ومنظومة ،تعزيز البنية األساسية للتعليم الجامعي بإنشاء مكتبات حديثة غني ة بتقنيات المعلومات  مختبرات ُمتطوِ 
  بدءًا من الخدمات الطالبية )التسجيل وشؤون الطلبة( إلى  ،توفير بيئة تعليمية تشبع حاجات وحوافز المتعلم

وشروط التخرج، مما يحدث نقلة نوعية للطالب من بيئة التعليم التي ومتطلبات  ،تصميم التخصصات العلمية
يعيشها في مرحلة ما قبل الجامعة إلى بيئة الحياة األكاديمية في الجامعة. وذلك لتصبح المرحلة الجامعية جسرًا 

 للعبور إلى ميدان الحياة.
حاجات و المجال المعرفي،  بغض النظر عنالليبي قيمة عالية  لتعليم الجامعي في وجدان المجتمعلإلى أن  بالنظر

ي العلوم في عدد من التخصصات فإلى وجود فائض من الخريجين ذلك أدى فقد المستقبل الوظيفي للخريج، و الطالب ودوافعه، 
ة اآلن نسبوقد بلغت هذه ال ،نسانية والعلوم التطبيقية. مع زيادة في نسبة عدد الطلبة في المرحلة الجامعية إلى عدد السكاناإل

إن هذه النسبة . - %2.5في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة في بريطانيا على سبيل المثال  –( %5في ليبيا ما يزيد عن )
رورة العمل ض من ثم  توجد إشكالية أمام المخططين للتعليم الجامعي في بالدنا تتمحور حول، و ي ليبيا من النسب العالية دولياً ف

 عوامل التالية:نسجام الاعلى مراعاة 

 جتماعي على التعليم الجامعي بما يلبي قيمته العالية لدى المجتمع.ستجابة للطلب االاال 
 على المستوى الدولي تطوير منظومة التعليم العالي بما يلبي متطلبات الجودة ويواكب اإلنجازات العلمية. 
 في ذلك الموارد البشرية. مكانات المحلية بماعلى تسخير اإل مراعاة متطلبات التنمية القائمة 
  ستفادة من الخريجين.ويضمن اال ،مكاناتالجامعي والعالي بما يوقف هدر اإلتوظيف مخرجات التعليم 
العمل الذي يصب في دائرة اإلنتاج الفعلي، وإنما  االنخراط فياإلقبال على التعليم الجامعي والعالي لم يصاحبه  إن

سب دون المرتبات الشهرية كحق مكتستساغوا تلقي اة واألعمال الروتينية الخدمية، و بيالوظائف المكتبمعظم الخريجين  التحق
 لتزامات تذكر.ا

 التي تطرح نفسها في هذا المجال هي: واألسئلة
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  ولماذا؟ هذا؟كيف حدث 
  ى ذلك؟ي أدى إلوما الذ التكنولوجيا؟ستخدام ااب الخبرات الفنية والتدريب على كتساهل الليبيون غير قادرين على 
  الظروف؟وما هي هذه  هذا؟هل هناك ظروف خارجة عن إرادة الليبيين مسؤولة عن كل 
  وكيف؟ الوضع؟هل يمكن تغيير هذا 

عن هذه التساؤالت من خالل إجراء دراسات ُمعم قة  –من طرفها  -لمنظومة التعليم الجامعي والعالي أن تجيب  البد
 هي: ،مسارات ةعالي والتي تتمحور حول ثالثفي ظل األهداف العامة للتعليم الجامعي وال

   بالمواصفات المعيارية )إعداد كوادر كفؤة(. توفير تعليم جامعي وعال 
 .)إعداد باحثين وإجراء البحوث الداعمة للتنمية محليًا وإقليميًا )إنتاج المعرفة الواعدة بالتنمية والتطور 
  الي ة التعليم الجامعي والعختصاص منظوماي تدخل في مجتمع في المجاالت التحتياجات الاتقديم خدمات تلبي

 مكاناتها )خدمة المجتمع بالمستوى الذي يريده(.اوضمن 
 نشأة التعليم العالي في ليبيا وَتطّوره:

 منظومة. ستهالل بنبذة تاريخية حول إنشاء هذه البد لنا من اال منظومة التعليم الجامعي والعالي في ليبيا العلى  للتعرف

 : التعليم الجامعي:أوال  

 –من األفراد أنفسهم  –التعليم الجامعي بين الليبيين منذ فترة طويلة بإرسال البعثات الدراسية للخارج بتمويل خاص  بدأ
 ،تركيا :وفي العلوم التطبيقية إلى ،وكانت الوجهة في اللغة العربية والدراسات االسالمية إلى: مصر وتونس ،وبأعداد محدودة

 العراق. العسكرية إلى وفي العلوم

فتتحت أول مؤسسة للتعليم الجامعي هي )المدرسة اإلسالمية العليا( بمدينة طرابلس. استعمار اإليطالي أعهد اال وفي
في عهد  - تنذاك لم تستمر طوياًل. والبداية الفعلية للدراسة الجامعية في الداخل كانآكن بسبب الظروف التي كانت سائدة ول
 31م في مدينة بنغازي بعدد 1956 – 1955نواة الجامعة الليبية في العام الدراسي  –فتتاح كلية اآلداب والتربية اب –ستقالل اال

 طالبًا ) ال يوجد بينهم طالبات( .

لث اقتصاد والتجارة في مدينة بنغازي. وفي العام الثوكلية اال ،في العام التالي كلية العلوم في مدينة طرابلس ُأنشئت
 لتحقت بها أول طالبة ليبية صحبة أربع طالبات غير ليبيات.اية اآلداب والتربية إلنشاء كل
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م توسعت الجامعة في طرابلس لتشمل 1967وفي عام  ،م1966والزراعة سنة  ،م1962ُأنشئت كلية الحقوق سنة  ثم
فعرفت األولى  ،لتعاون مع منظمة اليونسكوالتي تم  إنشاؤهما قبل ذلك باوكلية المعلمين العليا  ،وتضم كلية الدراسات الفنية العليا

وُفِصلت الجامعة لتصبح جامعتين  ،م ُأنشئت كلية الطب في بنغازي 1973والثانية بكلية التربية. وفي عام  ،بكلية الهندسة
 وقاريونس في ،لى الفاتح في طرابلسإم 1976سميهما في عام امع تغيير  ،وجامعة بنغازي  ،جامعة طرابلس :مستقلتين هما

لتكون نواة جامعة سبها فيما  ؛م1976وكلية التربية سبها  ،م 1976ستمر إنشاء الكليات فُأنشئت كلية الصيدلة عام او  ،بنغازي 
 والنفط ،الطبية :م ثم توالى إنشاء جامعات تخصصية أخرى مثل1976الطب البيطري و  م.1978بعد. وكلية الهندسة النووية 

 وغيرها. ،والتعدين

ووسطها تغطي المساحة الجغرافية لليبيا في شرقها  ،جامعة 26جامعات في بداية هذا القرن إلى وصل عدد ال حتى
 ،ة للجامعاتالتحتية المناسب ألبسط البنىوُأقيم معظمها في مدارس تفتقر  ،وغربها وجنوبها دون مراعاة لمعايير إنشاء الجامعات

 أو مغتربين. ،ة الماجستيرالذين كانوا في معظمهم من حمل ،ناهيك عم ن ُيدر س فيها

وجامعة  ،جامعة عمر المختار :هي ،جامعة 13ليصل إلى م 2003عدد الجامعات الحكومية في عام  تقلصثمَّ 
وجامعة  ،وجامعة الزاوية وجامعة الجبل الغربي في الغرب)طرابلس حاليًا(، الفاتح وجامعة  ،في الشرق  )بنغازي حاليًا( قاريونس
 ،إضافة إلى الجامعات ذات الطبيعة الخاصة ،ثم جامعة سبها في الجنوب ،وجامعة سرت في الوسط ،ةوجامعة مصرات ،المرقب

 ال  عوحينها أُعتبرت أكاديمية الدراسات العليا مؤسسة تعليم  ،والجامعة المفتوحة ،وجامعة ناصر األممية ،سمريةالجامعة األ :وهي
 خاصة. شبه

 ،مؤسسة للتعليم العالي 25عدد الجامعات الليبية الحكومية حتى اآلن إلى وصل ففي العقد الثاني من هذا القرن  أما
 وُأقيمت ،وأصبحت جامعات أكاديمية عادية ،وجامعة ناصر ،سمريةت الطبيعة الخاصة مثل الجامعة األختفت الجامعات ذاوا

 ت الجامعة المفتوحة علىيوبق ،يةمؤسسات الدولة الحكوم إلى  كاديمية وُضم ت األ ،جامعة الزيتونة على أنقاض جامعة ناصر
 وليس الكليات. ،ومؤسسة على نظام األقسام العلمية ،عتبار أنها تتبع نظام التعليم المفتوحاب ،طبيعتها الخاصة

 :الجامعات الحكومية الليبية العاملة اآلن وتضم

جامعة محمد (و  ،)جامعة عمر المختار(و  ،مدينة طبرق  في )طبرق  جامعةهي: ) ،جامعات في شرق البالد 7 -
جامعة (و، واألبيار ةفي مدينة بنغازي والمرج وتوكر  )جامعة بنغازي (و ،في مدينة البيضاء )بن علي السنوسي

في خليج السدرة وبن  )جامعة السدرة(و ،في مدينة البريقة )جامعة النجم الساطع(و ،جدابياإفي مدينة  )جدابياإ
 جواد.
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 ،و)جامعة الجفرة( في مدينة هون وودان ،)جامعة سرت( في مدينة سرت :هي ،جامعات 6وفي وسط البالد توجد  -
سمرية( بمدينة و)الجامعة األ ،و)جامعة بني وليد( في مدينة بني وليد ،و)جامعة مصراتة( في مدينة مصراتة

 خيار والقره بوللي.األو)جامعة المرقب( في مدينة الخمس ومسالته وقصر  ،زليتن
 كاديميةو)األ ،و)الجامعة المفتوحة( ،)جامعة طرابلس( :هي ،ؤسسات للتعليم العاليم 10في غرب البالد توجد و  -

مدينة  و)جامعة الزيتونة( في ،و)جامعة الجفارة( في مدينة العزيزية ،الليبية للدراسات العليا( في مدينة طرابلس
في مدينة صبراتة وصرمان  و)جامعة صبراتة( ،و)جامعة الزاوية( في مدينة الزاوية والعجيالت وزواره ،ترهونة

و)جامعة الزنتان( في مدينة الزنتان ودرج  ،و)جامعة غريان( في مدينة غريان ومزدة واألصابعة ،والجميل ورقدالين
 و)جامعة نالوت( في مدينة نالوت وجادو. ،والشويرف والقريات وباطن الجبل

و)جامعة فزان( في  ،مدن وقرى الشاطئأما في الجنوب فيوجد جامعتان هما )جامعة سبها( في مدينة سبها و  -
 مدينة مرزق وأوباري وغات.

 ثانيا: الدراسات العليا:

م في حدود ضيقة وبرامج محدودة، وبمستوى ال يتعدى الحصول على 1973برامج الدراسات العليا محليًا في عام  بدأت 
عظم اسات العليا في العديد من األقسام العلمية في منتشرت برامج الدر ام تلك البرامج. ولكن ما لبثت أن الدبلوم العالي في معظ

لمستوى الحقًا وتعدت هذا ا ،وإن بقيت محصورة في مستوى شهادة الماجستير في العلوم األساسية والتطبيقية ،الجامعات تقريبا
 جتماعية.راه في بعض العلوم اإلنسانية واالإلى شهادة الدكتو 

ن مع بداية إنشاء الجامعة الليبية، وتيسرت إجراءاته للمتميزين من الخريجين الراغبي اإليفاد للدراسة العليا بالخارج نتعشا
 وكان أغلب الطلبة يوفدون للدراسة بإحدى الدول التالية: ،النوع من الدراسةهذا في 

 لمانيا، وأمريكا.أمصر، بريطانيا، فرنسا،  -

 ين األخيرين من القرن الماضي. ولكن عاد في العقد األولتباطأت وتيرة اإليفاد للدراسة العليا بالخارج خالل العقد قدو 
ختيار، عايير االراسة بالخارج، وتباينت موتعددت المناطق المستقبلة للطلبة الليبيين الموفدين للد ،من هذا القرن بوتيرة متسارعة

 إلىو  ،علميشتهرت بالتقدم الاالتي  ى، ولم يوجه فقط إلى الدولنما شمل جهات ومرافق أخر إم يقتصر اإليفاد على الجامعات، و ول
 الجامعات ذات الشهرة العالمية. 

لدان ضمت مختلف ب ،في جامعات موزعة في حوالي خمسين بلداً  –اآلن  –طلبة الدراسات العليا في الخارج  ينتشر
ل ول المتطورة تقنيا مثإلى جانب الد ،عربية، وأقطار من أوربا الشرقية، وأقطار من جنوب شرق أسيا( )أقطارالعالم الثالث 

هتمام )الدراسة بالخارج كغاية( دون اال هتمام أحيانًا بالشكليابان، وروسيا. وظهر االلمانيا، الأبريطانيا، فرنسا،  كندا،أمريكا، 
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عليا نخفاض مستوى الدراسات الامستوى بعض الدارسين في الخارج، و في  مما نتج عنه في بعض األحيان تدن    ،بالمضمون 
 خل.بالدا

 التحديات التي تواجه منظومة التعليم الجامعي والعالي:

 اور التالية:يمكن تجميعها في المح ،التحديات التي تواجه منظومة التعليم الجامعي والعالي في ليبيا عديدة ومتشعبة إن

 حترام اإلستقاللية:اأوال: 

قاللية المطلوبة ستستقالليتها، مع اإلدراك أن االافي وتعريف متوافق عليه  ،الجامعات الليبية من غياب رؤية واضحة تعاني
اسعة ختراقات و امن تدخالت و  ،بل زادت معاناتها في السنوات األخيرة ،جامعاتناقد عانت ، فلقةوليست مط ،هي نسبية

ة يكاديمت على إضعاف البنية اإلدارية واألعمل ،متعددة المستويات من جهات أمنية وسياسية ومؤسسات مجتمع مدني
ه بفاعلية لحقتألى الضرر الذي إإضافة  ،كاديمي واإلداري على المستويات كافةداء األوَألحقت ضررًا بكفاءة األ ،للجامعات

لمعالجة  ؛لعلميفي البحث اسهام واإل ،م جيدمتمثلة في تقديم تعليم وتعل   ،الجامعات وكفايتها في تحقيق أهدافها وغاياتها
البيئة وهذا واجبها تجاه المجتمع و  ،ارات الفاعلة للنهوض بالبالد في المجاالت المختلفةوتقديم االستش ،مشاكل المجتمع

 المحلية.

قيادة  فاءةلكإدارات الجامعات أشخاص يفتقدون  قد أدَّت هذه التدخالت بأشكالها المختلفة )في أغلب األحيان( إلى تقلدو 
ون تنمية وتطوير هذه المؤسسات، دارية، األمر الذي حال دكاديمية واإلمستويات قياداتها األ هذه المؤسسات في معظم

نحرافها عن أهدافها المرسومة، وهذا بدوره أدى إلى التراجع الواضح في المستويات النوعية لمخرجاتها، وهدر مواردها او 
ره إلى القرارات متد أثاددة، جتماعية متعاايدًا لقوى ونخب سياسية وأمنية و وميزانياتها، وموازاة لذلك شهدت الجامعات نفوذًا متز 

 وأدى إلى بروز مراكز نفوذ داخل المجتمعات الجامعية. ،اإلدارية

 نضباطية الحوكمة:اثانيا: 

 ،شهدت الجامعات الليبية تراجعا على مستويات مختلفة يكمن في الطريقة التي ُترسم فيها السياسات وتتخذ فيها القرارات
 ،كاديمينخفاض النمو المهني للجهاز األاو  ،بناء قدرات إدارية وتطويرها عنوالتوقف  ،ضعف اإلدارات إلى  ويعود بعض ذلك 

ثم مجلس  ،ويمتد الى مجالس الكليات ،بداية من مجالس األقسام ،ومن هنا يبدأ تشوه منظومة الحوكمة في الجامعات
 ستمرار.باتغيرة فهي م ،ستقرارهااوقصر عمر  ،تزامنًا مع تراجع جودة التشريعات الحاكمة ،الجامعة

سلبا ر مما أث ؛ستقرار في أوضاع رؤساء أقسامها وعمداء كلياتها ورؤسائهاجامعات بموجات متباينة من عدم االمرت ال كما
 وقيادة عملية التنمية فيها. ،رتقاء بمخرجاتهابدوره أثر على عملية التجويد واالوهذا ، ستقرارها اإلداري اعلى 
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 ثالثا: التوسع الكمي:

 على:شتمل ذلك او  ،مؤسسات التعليم الجامعي والعالي في ليبيا توسعًا كميًا كبيرًا مقابل تواضع جهود تطوير جودتهاشهدت 

 25جود و ي ـ كما ذكرنا سابقاـ في ليبيا ف ،مؤسسات التعليم الجامعي والعاليالتوسع في إنشاء الجامعات و  .أ
 ،قنيتشرف عليها مباشرة هيئة التعليم الت ،اهد العلياوعشرات المع ،كلية للعلوم التقنية 24و ،جامعة أكاديمية

وغيرها من  ،إضافة إلى سبع جامعات معتمدة في القطاع الخاص ،هذا فقط في قطاع التعليم الحكومي
عتماد المؤسسات التعليمية ا المعتمدة من مركز ضمان الجودة و  الجامعات والمعاهد العليا الخاصة غير

 والتدريبية.

 خصصات والبرامج األكاديمية:التوسع في الت .ب

ية وهي في معظمها تقليدية نمط ،يوجد المئات من المساقات والبرامج والتخصصات الدراسية في الجامعات الليبية
 متشابهة ومكررة.

 التوسع في قبول الطالب: .ج

 ،جتماعيدي واالقتصاسياق التطور االوهذا ال ينسجم بحال مع  تنامًيا كبيرا،أعداد طالب الجامعات الليبية  تشهد
من  %5وصلت نسبة طلبة المرحلة الجامعية األولى للحصول على البكالوريوس أو الليسانس إلى ما يزيد عن  فقد

 في( %2.5والدولية )في تونس،  (%2.3)قليمية مثل نسبة عالية مقارنة بالمعدالت اإل وهي ،إجمالي السكان اآلن
 بريطانيا.

 لليبية:تشو ه نظام القبول في الجامعات ا .د

ر من سنة عدم ثبات معايير القبول التي تتغي :أهمها ،يشهد نظام القبول للدراسة في الجامعات الليبية تشوهات كثيرة
إلى  إضافة ،ستراتيجية مرتبطة بحاجة سوق العمل لتخصصات معينة في الدولةاوال تخضع لرؤية  ،إلى أخرى 

ب الط :مثلمعينة، الب للدراسة في كليات ذات تخصصات التدخالت السلبية من الجهات النافذة في تسجيل الط
 ودون مراعاة للمعايير العلمية للقبول. ،ستيعابية لهافوق الطاقة اال ،والهندسة وغيرها

 رابعا : التمويل والميزانيات:

  على:د الجامعات الليبية وبشكل أساسي تعتم
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 وضرورة إيداع هذه  ،ستفادة من دخولها مباشرةالمؤسسات في اال التي تعرقل ،التشريعات والقوانين واللوائح المالية للدولة
 دون إضافتها إلى ميزانية تلك المؤسسات. ،الدخول لدى المؤسسات المالية للدولة

 ن للجامعات إ إذ ،وتنويع مصادر التمويل فيها ،هم في زيادة دخلهات لم تضع الخطط والبرامج التي تسإن هذه الجامعا
 عدة مصادر للتمويل منها: في معظم دول العالم

أكبر  اعندما تستقطب عددً  اويصبح هذا المصدر مهم   ،الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الطالب .أ
 الذين عادة ما تكون رسوم دراستهم أعلى من رسوم دراسة الطالب المحليين. ،جانبمن الطلبة األ

 ستثمارات المتنوعة من خالل:اال .ب

 العلمية للجهات العامة والخاصة بمقابل. ستشاراتوتقديم اال ،إجراء البحوث والدراسات 

 ببرامج  اإلخالل دون  ،والخاصةللجهات العامة  ستثمار بنيتها التحتية من قاعات ومسارح وفضاءات باإليجارا
 وغيرها من النشاطات المناسبة. ،والمهرجانات ،حتفاالتواال ،إلقامة المؤتمرات ؛الجامعة

 والمطاعم والمقاهي. ،خدمات مثل أكشاك التصوير والطباعةإيجار بعض مباني ال 

امعات، ة دخل الجوالقيود على التمويل الذاتي التي حالت دون زياد ،إن شح مخصصات الجامعات من الميزانية العامة للدولة
 بريقه. فتوخ ،وضعفت جودته ،وتعثر بذلك تقدمه ،نخفاض اإلنفاق على التعليم الجامعي والعالياكل ذلك أدى إلى 

 خامسا : تكوين ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والبّحاث في الجامعات:

العلمية  حيث ُأصيبت هذه المؤسسات بنزيف حاد في الكفاءات ،شهدت الجامعات الليبية تشو ها في بنية الهيئات التدريسية
وشرقها وسطها و وع ليبيا في شمالها وجنوبها نتشرت في رباالتوسع في إنشاء الجامعات التي  النوعية من األكاديميين بسبب

 لى عدد قياسي ليس الهدف منه تقديم المعرفة والتنمية المكانية لسكان القرى والمدن الليبية المنتشرةإووصل عددها  ،وغربها
وجاهتهم في ات وإثب ،ستخدامًا من النخب لتحقيق مكاسب سياسية لدى قواعدهم االنتخابيةاعبر جغرافية ليبيا بقدر ما كان 

حتوي على يجميعها ف ،مناطقهم بالتدخل لدى مؤسسات الدولة التنفيذية إلصدار قرارات بإنشاء هذه الجامعات بنمط واحد
ية توفر وإمكان ،دون مراعاة لواقع هذه المناطق من حيث الكثافة السكانية ،كلية ذات تخصصات تقليدية نمطية واحدة 20

ن من أسباب تدني أداء أعضاء هيئة التدريس في إثم  ،ير ومتطلبات إنشاء الجامعاتوبقية معاي ،فرص العمل لخريجيها
لجامعات وهذا قائم حتى في ا ،الجامعات الليبية هو الخلل النوعي في زيادة نسبة حملة الماجستير مقارنة بحملة الدكتوراه 

م إضافة إلى أن معظم من أوفدوا 2012ذ سنة ومرد ذلك هو إيقاف برامج اإليفاد من ،القديمة مثل جامعتي طرابلس وبنغازي 
 في السنوات األخيرة لم يعودوا إلى البالد.
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واضعة وإن وجدت في بعضها فهي مت ،أن الجامعات الليبية ال يوجد بها برامج تأهيل مهني وتربوي مستمر لألساتذةنذكر 
 ال يؤدي إلى المأمول منها.

اث واله يئات البحثية المساندة في الجامعات التي تحولت ألداء وظيفة واحدة من وما قيل عن األساتذة ينطبق على البح 
 وأهملت وظيفة البحث العلمي وأدواته ووظيفة خدمة المجتمع والبيئة. ،أال وهي وظيفة التعليم والتعلم ،وظائفها

 سادسا : المواءمة مع سوق العمل والحاجات التنموية الوطنية:

 ،يخيرة إلى نظام يزيد من حجم العاطلين عن العمل بشكل تراكمالعقود األ لعالي في ليبيا فيتحول نظام التعليم الجامعي وا 
ات وعدم المرونة في تبني تخصص ،وعجز عن خلق فرص عمل جديدة بسبب التدني في الكفاءة والنمطية في التخصص

 وتراعي متطلبات سوق العمل. ،جديدة تعتمد على التطور التكنولوجي

لنظر إلى وبا ،مع تعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة للجميع ،مية المستدامة ضمان تعليم جيد منصف وشاملمن أهداف التن
وأن  تأهيلهم التخصصي ال يناسب  ،منهم عاطلين عن العمل %20 أصبحوالذي  ،وضع مخرجات التعليم العالي في ليبيا

ان أهم أساسيات التوا ،واالنجليزية إضافة إلى تدني مستواهم في اللغات العربية ،متطلبات سوق العمل صل في اللتان تعد 
يجي الجامعات ن نسبة كبيرة من الشباب خر فإ ،ورغم التوازن في نسبة الخريجين من حملة البكالوريوس والليسانس ،بيئة العمل

 اضطروا للعمل في مهن ال عالقة لها بتخصصاتهم.

 عات:سابعا: فعالية العملية التعليمية وجودتها في الجام

قاعة التدريسية يحدث داخل ال فيماإن السؤال عن جودة العملية التعليمية ومدى فعاليتها في تحقيق أهدافها يعيدنا إلى النظر 
ج التكنولوجيا ستبعاد دماو  ،ا ونوعافثمة ضعف في العمليات التربوية والتعليمية كم   ،من وهن يمس حداثة المعلومة وقيمتها

 أبرز نواحي القصور:ومن  .في عملية التعلم

في  –مما يعني قصور هذه الخطط  ،غياب آلية مؤسساتية واضحة المعالم لتطوير الخطط الدراسية ومحتوياتها .1
 وضعف مواكبتها للتطور المعرفي في العلوم المختلفة. ،مة متطلبات التخصصعن مواء -حالة وجودها 

ه لق وهذا .العملي والتطبيقي :جانبينالنظري في العملية التعليمية على حساب التغليب الجانب  .2 مكانات لة اإلمرد 
جهات نعدام العالقات مع الاوكذلك غياب التنسيق و  ،جهزة ومواد التشغيل بهاوعدم وجود األ ،المعملية بعدم توفرها

، ناهيك عن ضعف رغبة عضو هيئة التدريس المكلف لمنح فرص التدريب أثناء التعلم ؛ةالعامة والشركات الخاص
القيام بالجانب العملي ألسباب خارجية )كالتي سبق ذكرها(، أو داخلية ترجع إلى قصوره في إمكانياته الذاتية،  في

 وقدراته الخاصة.
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 ،لوحيدة المتاحةوهي ا ،متحانات واالختباراتقتصارها على االالمتابعة في العمليات التعليمية و ضعف نظم التقييم وا .3
 تساهم في بناء قدرات ومهارات لدى الخريج التي يحتاجها سوق العمل. والتي تعد وسيلة قياس محدودة ال

 ألنهم لم يمارسوها داخل الحرم الجامعي. ؛خالقية والمهنية لدى الخريجينعدم وضوح القواعد األ .4
ولم تتحول إلى ممارسة للتحسين المستمر، ورغم أن  معظم  ،ما تزال الجودة في الجامعات الليبية مجرد شعار ُيرفع .5

 ،عتماد المؤسسي والبرامجيجهودها تتركز في الحصول على اال الجامعات لديها مكاتب للجودة والتطوير إال  أن  
ومعالجات  ،وما تقوم به هذه المكاتب ال يتعدى في الغالب وصفات جاهزة ،وحتى هذه الجهود لم تؤت ثمارها بعد

 ونواحي الضعف ومعالجتها. ،مار فيهاستثدون الكشف عن مواطن القوة واال ،سريعة للتجميل الظاهري 
أو الالمباالة  ،ستخدامأو القصور في اال ،التمسك بالطرق التقليدية في التعليم، وإهمال تطبيق تقنيات التعليم الحديثة .6

 حترام المهنة ومتطلباتها.اأو غياب الحرص على  ،تجاه تلك التقنيات
 ثامنا : التوظيف التنموي والسياسي: 

تعويض  ةوربما كان من أهداف نشر هذه المؤسسات محاول ،ات عشوائيا كما ذكرنا سابقا في أكثر من موقعنتشرت الجامعا
ستدامة ن إيجاد بيئة ذات موارد مالئمة النتشار دو وحدث هذا اال ،قتصادية لهذه المناطق المهمشةالفشل في خطط التنمية اال

ات قتصادية والمالية وما تعانيه المجتمعومع تفاقم األوضاع اال ،نميةلخلق الت امحفزً  وتكون فيها الجامعة عاماًل  ،الجامعة
ستفحلت فيها او  ،أو تقديم الخدمات ،سواء في التعيينات بالوظائف المجتمعيةالمحلية باتت الجامعات أداة لتفريغ المطالب 

م الهيئات اإلوكانت النتيج ،وكفاءة وعدالة توزيع الفرص ،سترضاء على حساب موارد الجامعةسياسة اال  ،داريةة تضخ 
 ستنزاف الموارد المالية للجامعة.اونضوب و 
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 الفصل الثاني .2
 ة: الواقع والتطويرجلامعات الليبيا
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 مقدمة:

لك ي دراسة مناظرة، من سبر غور الواقع وتقييمه، وذألستشرافية لمنظومة التعليم العالي في ليبيا، و األي دراسة  البد
 لوقوف على مواطن القوة لتعزيزها، وأماكن الضعف لمعالجتها، ومظاهر الخلل واالرتباك إلصالحها وتصويبها. ل

فر لها من بيانات وإحصائيات حول الجامعات القائمة في امن هذا المبدأ، عكفت اللجنة على دراسة ما تو  وانطالقا  
مؤسسات من برامج، وما تديره من أقسام وكليات ومرافق. لقد تبين الوقت الحاضر، وما وجدته من تقارير حول ما تقدمه تلك ال

في العديد من الحاالت غير متوافقة مع الوارد من مصادر أخرى،  اإلحصائيات.طالعها على هذه البيانات، أن اللجنة عند 
خصصاتهم وت ،ذكوراً وإناثًا(فضالً عن غياب بيانات ضرورية لم ترد من بعض الجامعات حول إحصائيات دقيقة عن أعداد الطلبة )

حول أعضاء هيئة التدريس ومؤهالتهم العلمية ودرجاتهم األكاديمية، وحول أعداد وتخصصات وتوزيع  ةالعلمية، وبيانات تفصيلي
، ولم كما لم تقف اللجنة على مواصفات المباني التعليمية .بتقديم الخدمة التعليمية للطالب الموظفين والفنيين الذين يقومون 

ما لم تتعرف من أجلها، ك ومدى مالءمتها وصالحيتها للوظيفة التعليمية التي أنشئت ،لى أنواعهاإ ،لى وجه الخصوصع ،تتعرف
 نعدام التقارير التي تبين ذلك. ابسبب  ؛لى ما تحتويه تلك المباني من مقتنيات ومعدات ومستلزماتإاللجنة 

ستنادًا انتاج في عدد من هذه المؤسسات. و والتدني في مستوى اإل ،فقر البيانات وضعفها يفسر القصور في األداء إن
ق واإلضافة. المراجعة والتدقي إلىفي حاجة  ،فرة بأنها مادةاعتبار البيانات واإلحصائيات المتو ى ا ا التوقع صار التوجه العلى هذ

لك خاصة ت كز المعلومات بالجامعات،تصال المباشر بين اللجنة ومرامعات هذا المنحى، وفتحت قنوات االأيدت إدارات الجا
 ، ولم تهمل اللجنة الجامعات في المنطقة الشرقية من االهتمام بمكوناتها وبياناتها،اطق الغربية والجنوبية من البالدالواقعة في المن

جامعات نية في النتهت إليه نتيجة تواصلها مع الجهات المعامع عدد من هذه الجامعات حول ما  أجرت اللجنة حوارًا تأكيدياً ف
ستكملت ما كان اوصححت ما كان خاطئًا ، و  ،غامضاً ما كان ع -أثناء هذا التواصل  -ستوضحت وا ،ومراكز المعلومات

ات لمهامها، بعض األقسام والكليلى حل بعض اإلشكاليات والعقبات التي كانت تقف حجر عثرة في طريق أداء عناقصًا، ونبهت 
التي يات العالقة، لالتي تبنتها بعض الجامعات، فكانت إلهاما للحل اآلني لبعض اإلشكاة والمؤقتة ت بعض الحلول المرحليقترحاو 

 سوف يأتي ذكرها الحقا في هذا الفصل من هذه الدراسة.
تحقيق الهدف من هذا الفصل، قسم إلى ثالثة أجزاء، خصص الجزء االول إللقاء نظرة عامة على الوضع  ولغرض

يبية من خالل البيانات واإلحصائيات التي تمكنت اللجنة من االطالع عليها، ولخص الجزء الثاني واقع الحالي للجامعات الل
 كل جامعة من الجامعات التالية:

األسمرية، بني وليد، الجفارة، الجفرة، الزاوية، الزيتونة، الزنتان، طرابلس، مصراتة، المرقب، نالوت، سبها، سرت،  
 ضافة إلى األكاديمية الليبية، والجامعة المفتوحة.فزان، صبراتة، غريان، باإل

من خالل اإلحصائيات المتوافرة، وما أمكن الحصول عليه من استدالالت أدلى بها أعضاء من اإلدارة العليا بهذه  وذلك
 المؤسسات أمام أعضاء اللجنة في اجتماعات عقدت لذات العرض.

ل خاصة توزعت بين محتويات هذا الجزء، وقد أدى تحليل هذه تم تبويب هذه البيانات واإلحصائيات في جداو  لقد
البيانات واالستدالالت إلى استخالص مالحظات ومؤشرات، كان لها تأثيرها في تقديم مقترحات )الجزء الثالث من هذا الفصل( 

طة إلعادة بناء وصل إلى خذات طبيعة استعجالية. كما كان لهذا التحليل أثره في تأسيس مرتكزات اعتمدت عليها اللجنة في الت
هيكلة الجامعات في الفصل الثالث من هذه الدراسة، وأيضا استندت عليها اللجنة في المطالبة بإصدار تشريعات منظمة 

 وحاكمة تواكب عملية إعادة الهيكلية موضوع الفصل الرابع من هذه الدراسة.
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يًا دون االعتماد على أي معيار آخر، واألمل في أن لقد وردت الجامعات في الجزء الثاني من هذا الفصل مرتبة أبجد
تكتمل هذه القائمة بتضمين بقية الجامعات )من المنطقة الشرقية( في األماكن المناسبة لها في هذه القائمة. وقدم الجزء الثالث 

 ءت هذه المعالجاتمن هذا الفصل مقترحات إلجراءات عاجلة لمواجهة صعوبات قائمة في مؤسسات التعليم الجامعي، وقد جا
في سياقين: حلول آنية إلشكاليات في عدد من الجامعات مجتمعة، وأخرى خاصة تنفرد بها جامعة معينة دون غيرها من 

 الجامعات، وفي آخر حلول مرحلية مجزأة بذات الكيفية.

  :للجامعات الليبيةالعام دراسة حول الوضع  2.1
مت ،بياناتها في شكل رسومات بيانية رصدتها الحالي، تسهل عملية دراسة هذه الجامعات وتقييم وضع لكي  وُقس 

 ،الغربية والمنطقة ،الشرقية المنطقة :هي، مناطق ثالثة لىإ هذه المؤسسات جغرافيًا في ليبيا نتشارالجغرافية ال الخارطة
 والمنطقة الجنوبية:

 
 (: 1شكل )

 
 - إجدابيا – بنغازي  – السنوسي على بن محمد - المختار عمر - الشرقية تشمل: )طبرق  المنطقة جامعات -1

 .)الساطع النجم - خليج السدرة
 – طرابلس – الزيتونة – سمريةاأل – المرقب – وليد بني - مصراته – الغربية تشمل: )سرت المنطقة جامعات -2

دراسات ، إضافة إلى أكاديمية الوالجامعة المفتوحة، )نالوت - الزنتان – غريان – الجفارة – صبراته – الزاوية
 العليا.

 .فزان( - الجفرة – تشمل: )سبها الجنوبية المنطقة جامعات -3
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 الجغرافي التوزيع ناحية من الليبية للجامعات العامة حصائياتاإل تمثل البيانية التالية، والرسوم اإلحصائية البيانات
الواقع العام  عنن، وتعبر هذه البيانات يوالموظف ،والطالب ،والمعيدين ،التدريس هيئة أعضاء وعدد ،الكليات وعدد ،للجامعات

 التدريس هيئة أعضاء أو الكليات عدد في زيادة تكون هناك وقد م2018/2019الذي عليه الجامعات خالل العام الجامعي 
 تمؤشرا واستنتاج للجامعات عام تقييم إجراء تساعد في قدنها ورغم ذلك فإ ألن طبيعة هذه البيانات غير ثابتة، والموظفين،

 .الليبية هيكلة الجامعات إلعادة ستراتيجيةاال األبعاد وضع في تفيد
 ،مؤسسة 25ن عدد هذه المؤسسات بلغ إذ إ ،نوضح توزيع الجامعات في وضعها الحالي على خارطة ليبيا أتيفيما ي

 زع كاآلتي.تتو  ،واألكاديمية الليبية للدراسات العليا ،باإلضافة إلى الجامعة المفتوحة ،جامعة أكاديمية 23
 ( توجد جامعة طبرق.1في المنطقة الجامعية ) 
 وجامعة محمد بن علي السنوسي.ر، لمختا( توجد جامعة عمر ا2نطقة الجامعية )مفي ال 
 ( توجد جامعة بنغازي 3في المنطقة الجامعية )،  وجامعة النجم الساطع. ،جدابياإوجامعة 
 ( توجد جامعة خليج السدرة4في المنطقة الجامعية )، وجامعة الجفرة. ،وجامعة بني وليد ،وجامعة سرت 
 ( توجد جامعة مصراته5في المنطقة الجامعية )، .والجامعة األسمرية 
 ( توجد جامعة المرقب6في المنطقة الجامعية )، .وجامعة الزيتونة 
 ( توجد جامعة طرابلس7في المنطقة الجامعية )،  والمقر  ،لعلياالليبية للدراسات ا واألكاديمية، الجفارةوجامعة

 الرائيسي للجامعة المفتوحة.
 ( توجد جامعة الزاوية8في المنطقة الجامعية )، .وجامعة صبراته 
 ( توجد جامعة غريان9في المنطقة الجامعية )، وجامعة نالوت. ،وجامعة الزنتان 
 ( توجد جامعة سبها10في المنطقة الجامعية )،  .وجامعة فزان 

بيانات المهمة عن هذه الجامعات نتلوها برسوم بيانية يمكن أن نستنتج منها بعض ي نلخص بعض الوفي الجدول اآلت
 المؤشرات المهمة التي تساعد في رسم خطة لمعالجة المختنقات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي. 

 
 .لجامعات الليبيةحول اإحصائيات (: 2.1الجدول )

عدد األقسام  التخصصات

 العلمية

عدد 

 الكليات

الطالبعدد  عدد أعضاء  

 هيئة التدريس

 ر.م. الجامعة

ةتطبيقي  طبية إنسنية 

 1 إجدابيا 231 13123 9 26 2 3 4

 2 األسمرية 1061 12838 19 119 4 9 6

 3 بنغازي 3200 75352 30 174 7 18 5

 4 بني وليد 825 6979 9 73 1 4 4

 5 الجفارة 151 3231 12 42 2 7 3

4 4 1 35 9 2891 027  6 الجفرة 
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 7 الزاوية 1912 24223 25 184 5 10 10

 8 الزيتونة 1081 9368 17 117 3 8 6

 9 الزنتان 568 7066 21 113 3 11 7

 10 طرابلس 3387 59160 20 160 5 9 6

 11 طبرق 553 8724 15 64 5 7 3

 12 مصراته 1213 16358 16 94 4 7 5

 13 المرقب 1529 13678 19 145 5 9 5

 14 محمد بن علي السنوسي 360 6348 5 22 - 5 -

 15 النجم الساطع 40 3000 4 14 - - 4

 16 نالوت 143 1369 6 26 1 4 1

 17 سبها  784 13501 18 98 4 8 6

 18 سرت 697 7943 10 72 3 3 4

 19 خليج السدره 70 1500 7 25 1 4 2

 20 عمر المختار 1810 28617 31 175 8 14 9

2 1 2 23 5 9422  21 فزان 136 

 22 صبراته 902 13180 18 110 6 7 5

 23 غريان 848 8918 19 117 4 10 5

 المجموع 21771 339661 344 2028 76 162 106

 

  8.5:  1أعلى نسبة عضو هيئة تدريس/ طالب كان في جامعة بني وليد 
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 (2شكل )

لخاصة من حيث انتشار فروعها في ليبيا هذا التوزيع يستثني الجامعة المفتوحة ذات الطبيعة ا: مالحظة

. وكونها جامعة أقسام، وكذلك األكاديمية الليبية التي تهتم بالتعليم العالي فقط

7
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14

23
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الجامعات الشرقية الجامعات الجنوبية الجامعات الغربية المجموع

توزيع الجامعات العامة الليبية على المناطق الجغرافية للعام الجامعي
م2019/ 2018
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ضمنهافيالجامعة المفتوحة واألكاديمية الليبية للدراسات العليا ليست 
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المؤشرات متمثلة في  بعض استنتاجقيادات الجامعات، يمكن  عدد من من خالل دراسة البيانات السابقة وبإجراء المقابالت مع
 :اآلتي

 أوال : المؤشرات المباشرة:

 الطالب-1

 الجامعية والمرافق التعليمية اسيةاألس البنية محدودية في ظل سنويا، بالجامعات الدراسة في الراغبين الطلبة أعداد زيادة 
 الثانوية بعد ما)  العالي التعليم من مختلفة مسارات أخرى  وأنواع أنماط فاعليةضعف و  الناتجة عن محدودية المختلفة،

 أنواع بقية عن، وتفضيله الجامعي التعليم على الضاغطاالجتماعي  الموقففي ظل  والفني، التقني كالتعليم ، )العامة
 .األخرى  التعليم

 مخرجات التعليم توافق لعدم نتيجة سنويا، العمل على غير القادرين من الخريجين آالف تخريج في الجامعات ستمرارا 
 .العمل سوق  ومتطلبات الجامعي

 :والمعيدين التدريس هيئة أعضاء-2

 هيئة أعضاء اقد معالتع أساليب إلى اللجوء إلى أدى العلمية، التخصصات كثير من في التدريس هيئة أعضاء نقص 
 .والتأهيل الخبرة تنقصهم متعاونين تدريس

 لمتابعة والتفرغ ،العلمي المخصص للبحث الوقت على أثر أسبوعيا، لألساتذة التدريسية الساعات عدد الزيادة في 
 .االكاديمية األنشطة من وغيرها، والترجمة العلمي للتأليف التفرغ أو ،التخصص مجال في التطور العلمي

 التعليم عمليات في واالتصاالت المعلومات تقنية نظم الستخدام مؤهلين غير الجامعي التدريس هيئة أعضاء لبيةغا 
 .والبحثية التعليمية العملية في وتوظيفها ،التقنيات تلك من ستفادةاال أثر سلبًا على مما والتعلم،

 وعدم االلتزام ،المحاباة بسبب لجامعات،با والمعيدين التدريس هيئة أعضاء تعيينات في التجاوزات بعض وجود 
، الجامعي التعليم مخرجات في اوضعفً  ،جسيمة اأضرارً  رتب مما الخصوص، هذا في المعتمدة واللوائح بالتشريعات

أسهمت في تعيين أعضاء هيئة تدريس ال يتوافق وجودهم في  –صدرت حديثًا  –فضاًل عن وجود جوانب تشريعية 
 معة مع األعراف والتقاليد االكاديمية.المالك االكاديمي للجا

 تكرار الكليات ذات التخصص الواحد في الجامعة الواحدة:-3

 وفي زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس. ،أدى بطبيعة الحال إلى تكرار األقسام العلمية وتضخم في الكادر الوظيفي والفني

  :ثانيا : المؤشرات غير المباشرة

 الدراسية: المناهج-1
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 تفاوت أنه يوجد إال الجامعي، التعليم مراحل في جميع للمناهج معتمدة ووحدات تدريسية خطط وجود من الرغم على 
 .آخر إلى قسم ومن أخرى، إلى جامعة من تنفيذها في

 التوافق بين في المحددة المعايير وغياب الجامعات، غلبأ  بين متالئم غير الواحد التخصص في الدراسي المنهج 
 .المستمر والتطوير التطبيق بمبدأ خذاأل وعدم الواحد، للتخصص الدراسية مقرراتوال المناهج

 عملية في ااختالفً  سبب مما الوطني، المستوى  على الليبية الجامعات في الدراسية للمناهج تنظيمية لوائح وجود عدم 
 .الجامعات الطالب بين انتقال وعند للخريجين والشهادات التخصصات التسمية، واعتماد

 ناسبتي بما الجامعية الدراسية المناهج وتحديث ،التعليمية العملية في واالتصاالت المعلومات تقنية نظم استخدام عدم 
 .االلكتروني والتعليم ،ُبعد عن التعليم ونظم

 يرتطو  قلة إلى باإلضافة الجامعات، في المعتمدة الدراسية المناهج مفردات تطبيق على الذاتية الرقابة آليات ضعف 
 .دوري  بشكل البرامج تلك وتحديث

 الذي النمطي التقليدي التدريس أساليب تباعاستمرار او  الجامعات، أغلب في الدراسية المناهج وإعداد تحديث عدم 
 .والحفظ التلقين على يعتمد

 وخطط هجالمنا محتوى  بين الترابط ضعف إلى باإلضافة الواحد، التخصص في الدراسية المناهج بين التكامل انعدام 
 .أخرى  جهة من العلمي والبحث العليا الدراسات برامج وبين ،جهة من العمل سوق  ومتطلبات التدريس

 : الجامعية المباني-2

 حيث الجامعي الحديث، للتعليم ومرافق كمبان   وهندستها وظيفتها مع )قسامواأل )الكليات الجامعية المباني تناسب عدم 
 ،الريفية والقرى  المناطق في وخاصة.أخرى  ومؤسسات ،ثانوية لمدارس مبان   على أقيمت والكليات الجامعات بعض نإ

 .الصغيرة والمدن
 والكليات للجامعات األفقي االنتشار في التوسع بسبب الموارد، وتتشتت توزع. 
 ناتالبيا إلى قواعد الشبكات عبر الوصول وضعف عامة، بصفة الجامعية والمكتبات والمعامل المختبرات في النقص 

 .األخرى  والجامعات ،والمعلومات
 الجامعية للمرافق أنواعها بجميع الدورية الصيانة برامج غياب. 
 ذات الكثافة السكانية  المناطق في بالجامعات االلتحاق معدالت ضعف إلى أدى جامعية ومرافق طالبي سكن وجود عدم

 .الدراسة مواصلة من الطالب حرمان أعداد كبيرة من إلى أدى مما المنخفضة؛
 مما العليا، وبرامج الدراسات العلمية قسامواأل والكليات بالجامعات واالعتماد الجودة لثقافة المالئم المناخ فراتو  عدم 

 لعدم والبرامجي، المؤسسي االعتماد أو، الجودة شهادة على الحصول في تتأخر العالي التعليم مؤسسات أغلب جعل
 وقادرة ،صالحة تعليمية بيئة لتحقيق الالزمة والتربوية واإلدارية كاديميةاأل باتوالمتطل الشروط استيفاء على قدرتها

ا فعالية العملية التعليمية وجودته –، وهذا يتكامل مع ما ذكر في الفقرة )سابقًا( المطلوب الوجه على رسالتها أداء على
 في الفصل األول من هذه الدراسة. –في الجامعات 

 م(:2020-2019الليبية ) الواقع الحالي للجامعات 2.2
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وقوف على وال ،ستعراض الوضع الحالي للجامعات واألكاديمية الليبية للدراسات العليااالدراسة  في هذا الجزء من نتناول
 ،قتراح بعض المعالجات للمشاكل اآلنية والمرحلية في كل جامعة على حدةاو  ،التي تعاني منها هذه المؤسسات الصعوبات

 ،ربات التي أُعدت عن هذه المؤسسات بناءًا على ما قدمته قيادات هذه المؤسسات من إحصائيات وبياناتمستخلصة من المقا
 كاآلتــــي: ائيابلفأ وهذه المؤسسات مرتبة ترتيباً  .جتماعات تقابلية عديدةافي  وما تمت مناقشته معهم

  :الجامعة األسمرية

، م2014وفي عام  ،قرها مدينة زليتنوم ،مرية للعلوم اإلسالميةسم الجامعة األساتحت  1996الجامعة عام هذه ُأسست 
 ولها أربعة فروع في مدن أخرى هي: ،كلية 19وتضم اآلن  ،ُنقلت إليها تبعية كليات تطبيقية وإنسانية كانت تتبع جامعة المرقب

 .مسالتة –كلية التجارة واالقتصاد اإلسالمي  -
 .مسالتة –كلية العلوم الشرعية  -
 . سبها -سات اإلسالمية كلية الدرا -
 أوباري .  -كلية الشريعة والقانون  -

 

 تقسم العلوم التي تدرسها الجامعة إلى:
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 أقسام:من البرامج موزعة على عدة  اتقدم عدد

 

 طالب في التخصصات العلمية المختلفة كاآلتي:العدد 
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  مالحظات ومؤشرات:
ة الكيميائية والمدنية على حملة الماجستير، وتعاني من عدم وجود معامل عتماد بعض أقسام كلية الهندسة مثل: الهندسا  -

 .ة تطبيقيةفي كلي، مما يسبب خلال في العملية التعليمية كيميائية والميكانيكية والصناعيةفي قسمي الهندسة ال
 يل.ومواد التشغ ،عتماد بعض أقسام كلية العلوم على حملة الماجستير، وحاجتها للمعامل والفنيينا  -
 والفنيين. المعاملو  ،بالرغم من أهمية كلية الصحة والتمريض للمنطقة فهي تعاني من نقص في أعضاء هيأة التدريس -
فر اوأوصت بإعادتها إلى وضعها السابق )قسم حاسوب( إلى حين تو  ،ناقشت اللجنة وضع كلية تقنية المعلومات -

 ات البشرية.اإلمكان
ووضعها الحالي ال يساعد على االرتقاء  ،ات المتاحةدون النظر إلى اإلمكان لة قد تم  تأسيس كلية الصيديالحظ أن  -

ول دفعات ستمرار في قبلية قبل االإلى المستوى المطلوب. عليه طلبت اللجنة من الجامعة معالجة وضع الك بمخرجاتها
 . جديدة بها

ارف، قتصاد إسالمي، مصابعض أقسامها )إلسالمي / مسالتة و قتصاد اتسمية كلية التجارة واالموضوع اللجنة  تناولت -
 قتصاد.اوترى اللجنة ضمها إلى أقرب كلية مع إدارة الجامعة، تمويل إسالمي(، 

واصالت فر المعدات والمافضاًل عن عدم تو  ،والمعامل والورش ،تعاني كلية الموارد البحرية من نقص في هيأة التدريس -
معرفة ل ضرورة إجراء مراجعةقشة وضع الكلية مع إدارة الجامعة رأت اللجنة إلجراء التدريبات الحقلية، وبعد منا ؛الالزمة
 ستجابتها لدواعي تأسيسها.امدى 

ضمن ي فعتماد مستشفى المدينة ا الرغم من  على   ،وضع التعليم السريري بكلية الطب البشري تقف اللجنة على لم  -
 ديدة.ستمرار في قبول دفعات جلسريري قبل االرة تأمين التعليم اوأوصت اللجنة بضرو  ،المستشفيات التعليمية

 فقط اه درجة الدكتور عضوان يحمالن وبها  ،زالت تعتمد على حملة الماجستير الرغم من قدم كلية األسنان فهي ما على   -
 .اموفد 55و ا،معيد 51و ،من حملة ماجستيرعضوا  37مقابل في 

شريعة تكرار في تخصصات األقسام، الوبها  ،حملة الماجستيرعتماد بعض أقسام كلية الشريعة والقانون / أوباري على ا  -
 نظيراتها في زليتن. على  قياسًا  ،هتمام بالكلية وأقسامهااال وترى اللجنة ضرورةوالقانون، 

سم قهناك تكرار في تخصصات أقسام كلية الشريعة والقانون / زليتن، عليه أوصت اللجنة بضرورة معالجة وضع  -
 قتصاد.ضمهما لكلية اال، وتقترح إلسالميةقتصاد والمالية ااال

وتشمل قسمًا لإلعالم اإلسالمي، قد يكون من  ،تعتمد كلية الدعوة وأصول الدين على عدد كبير من حملة الماجستير -
 األفضل ضمه إلى قسم اإلعالم بكلية اآلداب.

د يكون له لما قها إلى جامعة سبها، ترى اللجنة أنه ربما يكون من األفضل نقل تبعية كلية الدراسات اإلسالمية / سب -
 السيما في غياب الخصوصية للجامعة والكلية في هذه التخصصات. ،توفير أعضاء هيأة التدريستأثير على 

هي و  ،ي الكليةوقسم التربية الخاصة ف ،نجليزية والفرنسيةضم كلية العلوم اإلنسانية، بنات / زليتن أقسام اللغتين االت -
د على حملة وتعتم ،وقسم التربية الخاصة لم تفصح الجامعة عن هوية خريجيه ،تربيةكلية ال و  ،ليست كلية للغات

إلى  نقل تبعية هذه األقسامت اللجنة حقتر ا الماجستير في أغلب أقسامها. بعد مناقشة وضع الكلية مع إدارة الجامعة
  أو اآلداب. ،كلية التربية
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ا قد ينبيء موحظ تشابه بين قسمي القانون والشريعة مع الشريعة والقانون بالنظر إلى كلية العلوم الشرعية / مسالتة ل -
 .وتخصصات أعضاء هيأة التدريس ،لمختصون بعد مراجعة البرنامج التعليميبوجود تكرار يكتشفه ا

 سيما معال ،ات في كلية اآلدابة على الجامعة توحيد بعض اإلمكانقترحت اللجنانظرًا لتشابه أقسام بعض الكليات  -
 كلية العلوم اإلنسانية.

وم اإلنسانية ، وكلية العلبدراسة وضع كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ومقارنة ما ورد في كلية اآلداب أو التربية -
ة لوجود قسم تاريخ في الكلية المختصة باللغة العربي امبرر ترى توحيد بعض األقسام، وال ب ، توصي اللجنة)بنات(

 قترحت اللجنة نقله إلى كلية اآلداب أو التربية.او  ،الميةوالدراسات اإلس
 عتماد بعض األقسام على حملةا و  ،جتماعية(التربية )مثل الحاسوب، الخدمة االهناك بعض األقسام ال تنتمي لكلية  -

وحيد وت ،ضم الحاسوب مع تقنية المعلومات في قسم علمي واحد قترحت اللجنة على إدارة الجامعةا عليه، الماجستير
 ات.توفيرًا لإلمكان ،أو اآلداب ،نجليزية الوارد في العلوم اإلنسانيةنجليزية مع اللغة االقسم اللغة اال

ات ختصاص الدراساوإعادة  ،في إدارة الجامعة أثناء عرض البيانات أن كلية الدراسات العليا تم تجميدها أعضاءأفاد  -
 تعميمه مؤقتًا على الجامعات التي أسست بها كليات إلجراء، وتقترح ترى اللجنة سالمة هذا االعليا لألقسام العلمية، 

 .للدراسات العليا
 

 :وليد بني جامعـة

ُأسس  ،م. بعد أن كانت مجموعة كليات بمدينة بني وليد 2016جلس الوزراء عام مالجامعة بموجب قرار هذه أنشئت 
ثم جامعة  ،مصراتة ثم ،ثم المرقب ،جامعة سرت تتبعوكانت  ،م1992م. مثل اآلداب والعلوم سنة 1992بعضها منذ عام 
 م. وتضم اآلن عشر كليات.2016الزيتونة قبل عام 
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موزعين على التخصصات  ،وطالبة اطالبً  6979 م2019/ 2018لمسجلين في فصل خريف االجامعة  بلغ عدد طالب
 المبينة في اللوحة التالية:

 

 

 لوم االقتصادية والسياسية.يالحظ أن أكبر عدد من الطالب هو في الع
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 :كما هو مبين فيما يلي اعلمي اقسم 74يدرس الطالب في 

 

(، )نسبة أعضاء هيأة التدريس %27يحملون درجة الدكتوراه ) 221منهم  ،عضو هيأة تدريس 847 التدريس بالجامعةيتول ى 
 (.8:1هي:للطالب 
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 .هي في المدى المعياري المتوافق مع ضوابط الجودةنسبة القارين من األساتذة إلى المتعاونين نشير أن 

 

 لعلمية.نسانية بسبب كثرة أقسامها اجتماعية واإلأعالها في العلوم االو  ،وتتفاوت نسبة المتعاونين إلى القارين في الكليات
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عدد الخريجين في  بلغفني معمل، و  111و ،موظفاً  580ويعمل بها  ،موفدًا للدراسة 130 ولديها ا،معيد 348يعمل بالجامعة 
 وخريجة. اخريج 3030خيرة الخمس سنوات األ

 مؤشرات ومالحظات:

إضافة إلى  ،وجودها في بيئة فقيرةبسبب  ؛ستثمار للجامعةشاكل مالية فضاًل عن تدني فرص االتعاني الجامعة من م -
قات كبيرة تخاذ القرارات يسبب مختناو  ،ومركزية توزيع الموارد المالية ،العرقلة بسبب اللوائح والقوانين في هذا المجال

 تعرقل نمو الجامعة.
فر فرص عمل اعدم تو ل ،رغم أن الجامعة نشأت في بيئة متجانسة ديموغرافيا إال أنها وجدت في بيئة فقيرة رعوية طاردة -

وحيد الوإن البيئة الرعوية في الصحراء المحيطة هي مصدر الدخل  ،وهو قطاع محدود ،للخريجين عدا قطاع الخدمات
وكليات الجامعة هي كليات نمطية لم تراع البيئة المحيطة، وإذا ما توجهت الجامعة نحو االهتمام  ،للقطاع الخاص
والثروة  ،والطاقات الجديدة والمتجددة، والدراسات الصحراوية والزراعة البعلية ،وتصنيع مواد البناء ،بقضايا التعدين

 الحيوانية فستقدم خدمة مهمة للمجتمع.
، فضال عن تسرب -%40يجب أال يتعد ى  -( %73تضخم عدد أعضاء هيأة التدريس السيما حملة الماجستير ) -

يقاف إ، إضافة إلى كثرة المعيدين، وهذا بسبب أو عدم عودتهم للوطن ،بعض الذين تؤهلهم الجامعة إلى مؤسسات أخرى 
 .الليبية تعاني منه معظم الجامعات وهو أمر ،عدد الموظفينكثرة وكذلك  ،السنوات األخيرةفي اإليفاد 

من أهم التهديدات التي تواجه الجامعة تسرب الكفاءات من أعضاء هيأة التدريس والموظفين إلى قطاعات الدولة األخرى  -
 .خارجي اأو  ،محليا
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لتؤدي  ؛أهيلهايصعب صيانتها وت ،وهي حاليا موجودة في مدارس ومباني إدارية متفرقة ،تفتقر الجامعة لبنية تحتية جيدة -
مكن معالجته وهذا ال ي .والنشاطات المتعلقة بها ،وهي ال تلبي متطلبات الدراسة الجامعية ،جامعية مبان  دورها بصفتها 

 ه.ؤ تكمال المركب الجامعي المزمع بناساإال ب
وإدخالها  ،ياتم والكلبالرغم من اإلنجازات التي حققتها الجامعة في مجال الميكنة فهي تحتاج إلى تعميم ذلك على األقسا -

 في العملية التعليمية بجميع مراحلها وأنواعها.
 ،التي هي من الواجبات األساسية للجامعات ة،من المحاور الثالثفقط هتمامها على محور واحد ا إن الجامعة رك زت  -

 ،ع والبيئةخدمة المجتمو  ،وهما البحث العلمي والتطوير ،خرينوأهملت المحورين اآل ،محور التعليم والتعلمونعني بذلك 
 مكانات المادية واللوجستية.وربما يرجع سبب ذلك إلى نقص اإل

ذا ال يكفي فقط، وه أعضاء هيأة تدريس ةد بها ثالثبعض األقسام )قسم المكتبات وقسم اللغة الفرنسية نموذجًا( يوج -
ة عتماد بعض األقسام على حملا أو  ة الجامعية األولى الليسانس،جميع المقررات الالزمة للحصول على الدرجلتدريس 

 الماجستير فقط )قسم اللغة االنجليزية نموذجا(.
 واللغة االنجليزية. ،عدم وجود معامل لغات في قسمي اللغة الفرنسية -
 ة.يجامعالمؤهالت اليمكن معالجته بتدريب بعض الموظفين من حملة وهذا  ،نقص فنيي المعامل المختلفة -
 ،م والكليات )مثال: كلية الشريعة، أقسام الشريعة والقانون، أقسام الدراسات اإلسالمية(وجود تكرار في بعض األقسا -

 عدد أعضاء هيأة التدريس في بعضها.وجود فائض في فضال عن 
عضو هيأة  28عدد أعضاء هيأة التدريس من حملة الماجستير في بعض األقسام )القسم العام بكلية القانون به كثرة  -

 28وطالبة يقوم بتدريسهم  اطالب 41قتصاد بكلية االقتصاد به ر(، )قسم االالماجستيدرجة حملون ي 26منهم  ،تدريس
 ربية(.نجليزية بكلية التوقسم اللغة اال ،والحال مثله في قسم العلوم السياسية ،ماجستيرالمن حملة  23منهم  ا،أستاذ

 ،اءحيمادة األ تدريس، مما يطرح اشكالية في المعامل ييفي المعامل وفن تعاني من نقصكليات االتربية والعلوم والزراعة  -
وهذا الحال ينطبق على  ،فنيين 4معمل واحد يديره : علم النبات، وعلم الحيوان، وال يوجد إال والتي تتكون من قسمين

 تخصص الكيمياء والفيزياء.

 جامعة الجفارة

( 13ستثنائية، وتضم الجامعة )ال ظروف وجدت في ظ ،وهي جامعة حديثة ،م 2015تأسست جامعة الجفارة سنة 
في  ،(355يوجد العدد األكبر منهم في كلية القانون )و ( طالبًا وطالبة، 2912يبلغ عدد الدارسين في هذه الكليات )و كلية حاليًا. 

لتربة وا ،(9والطب البيطري ) ،(13(، )تخصص االقتصاد الزراعي )79حين يبلغ عدد طالب كلية الزراعة والطب البيطري )
تدريس طالب الجامعة ب( طالبًا وطالبة. ويقوم 89أما كلية اللغات فيبلغ عدد طالبها ) .أقسام الكليات( فيقل وهو األ ،(7والمياه )

عضو هيئة تدريس إلى طالب،  18:1ماجستير(، بنسبة من حملة ال 144و ،دكتوراة من حملة ال 22)( عضو هيئة تدريس، 166)
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 11متعاون )عضو هيئة تدريس  55إضافة إلى من العدد اإلجمالي ألعضاء هيئة التدريس،  %85.5ويمثل حملة الماجستير 
 .13:1جمالية بين أعضاء هيئة التدريس )القارين والمتعاونين( والطالب إبنسبة  ،ماجستير( 44دكتوراة و
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، كما في كليات التقنية الطبية، والتقنية الحيوية، ينالكليات للمعيدمن ديد حاجة الع. مع اً معيد 50يبلغ عدد المعيدين بالجامعة 
 .والزراعة، والتربية البدنية
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 23:1وبنسبة تبلغ  .ن بين الكلياتيموظفًا موزع 86دارة العامة، وباإل اً موظف 44منهم  ًا،فظمو  130أما عدد الموظفين فيبلغ 
 .لعدد الطالب

، وما أدلى به أعضاء من إدارتها العليا من بيانات في اجتماعتهم لصادرة عن الجامعةفي المستندات امن خالل البيانات الواردة 
ؤثر على تو تواجهها الجامعة بشكل عام، يمكن تلخيص أهم المشاكل والصعوبات التي مع أعضاء اللجنة عقدت للغرض ذاته، 

 تي:في اآل، إضافة لمقترحات لمعالجة تلك الصعوبات، بها جودة العملية التعليمية

عضو هيئة تدريس إلى طالب،  13:1بالرغم من أن النسبة اإلجمالية ألعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب تعتبر جيدة  -
تماد على علحاد )يصل في بعض البرامج إلى االإال أن العديد من التخصصات والبرامج األكاديمية تعاني من النقص ا

وهو ما يتطلب من الجامعة  .ظل وجود عدد كبير من الطالب بهاحملة الماجستير فقط( في أعضاء هيئة التدريس في 
ووضع الخطط المالئمة  ،ومراجعة مؤهالتهم وتخصصاتهم ودرجاتهم العملية ،دراسة وضع أعضاء هيئة التدريس

 .ستقطاب وتعيين العدد المالئم لتغطية العجزال
لتي نمطية والمهمة لطبيعة المنطقة الجغرافية التحاق ببعض التخصصات والبرامج الالعن ا العزوف الكبير من الطالب -

وقد تجد الجامعة  .مع عدم وجود عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس ،تغطيها الجامعة )الزراعة والطب البيطري(
ع تتماشى م ستحداث برامج أكاديميةاقاف قبول الطالب في هذه التخصصات، أو تطوير و إينفسها مرغمة على 
لتغطية  ؛ستقطاب وتعيين العدد المالئم من أعضاء هيئة التدريسحتياجات المنطقة. إضافة الاو التطورات التعليمية 
 .العجز بشكل عاجل

من العدد اإلجمالي ألعضاء هيئة التدريس،  %85.5 نسبة أعضاء هيئة التدريس القارين من حاملي الماجستير هي -
ستقطاب العدد المالئم من أعضاء هيئة االعمل على عليه وجب على الجامعة  ،ذه نسبة ال تراعي متطلبات الجودةه

 .وتشجيعهم على ذلك بتقديم الحوافز ،أو التعيين ،أو اإلعارة ،التدريس المؤهلين من خالل النقل
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يمكن للجامعة معالجة التضخم في عدد الموظفين بتأهيلهم  (.22:1رتفاع نسبة عدد الموظفين إلى عدد الطالب )ا -
عدد  بتوفير المعامل المطلوبة للتخصصات فيها. وبلغ ،ستكمال البنية التحتية للجامعةاعند فنيين للمعامل لوظائف 

  .( معامل ومختبر10يشرفون على تسيير المعامل والمختبرات البالغ عددها )معيدا، ( 50المعيدين )
تخصصات شغيلها في العديد من الفر المعامل والمختبرات واألجهزة والمعدات ومواد تاتو نتيجة لعدم تواجه الجامعة تحدياً  -

والبرامج )الفنون التشكلية، اإلعالم، التربية البدنية وعلوم الرياضة، اللغة اإلنجليزية، الطب البيطري، التربة والمياه، 
الفيزياء، الكيمياء، التقنيات الحيوية، األشعة، علم الحيوان واإلحياء(، وعدم كفاية المتوفر منها لمتطلبات العملية 

تعليمية. وهو ما يضع تساؤالت حول جودة العملية التعليمية. يتطلب األمر من الجامعة حصر وتقييم المعامل ال
 والعمل على توفيرها بصوة عاجلة. ،حتياجات الفعليةوتحديد اال ،والمختبرات

اء هيئة من أعض ؛اتانفر لها إمكاالتي ال تتو بخاصة و  ،إعادة النظر في بعض البرامج األكاديمية التي تقدمها الجامعة -
ر أو اإلسراع في توفي ،أو تحويرهابإيقافها )تجميدها(، ومكتبات ... الخ،  ،ومعامل ومختبرات ،وقاعات ،التدريس
 ت الضرورية لها.المتطلبا

ُيعاني من  كليات الجامعةأغلب ن إ إذيعتبر نواة لمركب جامعي(،  عدم وجود مركـ ب جامعي جامع )الموجود حالياً  -
 .حتاج إلى صيانةيو  ،فر منها ال يلبي متطلبات العملية التعليميةاوالمتو  ،في المرافق والقاعاتالنقص 

 تحتوي فهي ال ،ستحداث مكتبة عامة(االرغم من  على  ى مكتبات جيدة في معظم الكليات )بشكل عام تفتقر الجامعة إل -
  إلكترونيًا.ورقيا و ، على إصدارات حديثة من الكتب والدوريات والمراجع المناسبة

حتياجات سوق العمل من التخصصات والبرامج أدى إلى تقديم البرامج األكاديمية النمطية، جود دراسات فعلية العدم و  -
ب ستحداث برامج أكاديمية جديدة تواكاو  ،مما يتوجب على الجامعة العمل على قفل بعض من هذه البرامج القائمة حالياً 

 .حتياجات الفعلية للمنطقة التي تخدمها الجامعةوق العمل واالوتلبي حاجات س ،التطورات التقنية
 :جامعة الجفرة

منتشرة  ،كليات 9م. ومقرها مدينة هون، ويتبعها 2017جامعة الجفرة بموجب قرار من المجلس الرئاسي سنة  ُأنِشئت
ست  دارة العامة توجد اإل حيث ،قة هون والتقنية الطبية( في منط ،والعلوم ،كليات )اآلداب 3في مدن منطقة الجفرة، إذ تُأس 

وتقنية المعلومات(، وكلية واحدة في كل من زلة )هندسة  ،والقانون  ،والتربية ،عمالكليات في منطقة ودان )إدارة األ 4للجامعة، و
 ،عمالارة األدإو  ،والتقنية الطبية ،والعلوم ،وقد كانت بعض كليات الجامعة )اآلداب (.وسوكنة )كلية الموارد الطبيعية ،النفط(

 إنشاء الجامعة.بوالقانون( تتبع جامعة سرت قبل صدور قرار  ،والتربية
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م الجامعة ) ،( طالبا وطالبة2891يدرس بالجامعة عدد )  في اللوحة التالية: هو موضح( برنامجا تعليميًا جامعيًا كما35وُتقد 

 

 :تاليللبيان الع الطالب على األقسام والتخصصات بالجامعة وفقًا يتوز 
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 %44طالب، منهم / ( عضو هيأة تدريس16:1أي بمعدل ) ،عضو هيأة تدريس (261)بالتدريس في الجامعة يقوم 
 ،التدريبيةو عتماد المؤسسات التعليمية ا موصى به من قبل مركز ضمان جودة و االقصى التتعدى الحد وهذه النسبة  ،ن و متعاون
 .يس المغتربينأعضاء هيأة التدر عضوًا من  14بالجامعة  ويوجد

 

 ويالحظ أن أقسامًا كثيرة تعتمد على نسبة أعلى من حملة الماجستير: ،العلمية ألعضاء هيئة التدريس وتختلف الدرجات
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أي بمعدل  ،(53تبرات )عدد الفنيين والمهندسين بالمعامل والمخيبلغ بينما  ،( موظفاً 383ويبلغ عدد الموظفين بالجامعة )
وعدد الموفدين  ،معيد   100عدد المعيدين بالجامعة مركز ضمان الجودة. ويبلغ  معاييريتوافق مع  وهذا .معمل /( فني1:1.7)

 ( موفدًا.72للدراسات العليا بالخارج )

 :مؤشرات ومالحظات
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( 1138عدد طالب كليات العلوم التطبيقية )بينما وصل  ،( طالباً 1753نسانية )الطالب في كليات العلوم اإل وصل عدد -
توجه الجامعة أكثر للتخصصات التطبيقية التي تخدم طبيعة المنطقة الواقعة  ضرورة على  وهذا يعتبر مؤشرًا  ،باً طال

 نظرًا ألن بعض الكليات التطبيقية ما زالت حديثة اإلنشاء.  ؛قد يكون مبكراً  التقييمأن هذا من رغم الر  على  فيها، 
إال  ،ة النسبة النمطية في نسبة أعضاء هيأة التدريس إلى الطالبحققت الكليات في جميع التخصصات العلمية المختلف -

 أنه توجد فروق فيما بين الكليات ذات التخصص الواحد.
سب مع أعداد الطالب وحجم الكليات. وقد يتضح من خالل اإلحصائيات أن توزيع الموظفين على الكليات ال يتنا -

يتم من خالله تحديد أعداد ومهام  ،د مالك وظيفي للجامعةعتماا ة على إدارة الجامعة ضرورة وضع و قترحت اللجنا
 .الموظفين في مختلف الكليات

معامل بكلية العلوم،  8 لـ 13لوحظ عدم وجود أسس علمية لتعيين الفنيين بكليات الجامعة، فعلى سبيل المثال يوجد  -
رات. للمعامل والمختب عددا، وهم بحاجة أكبر كثرهم األكلية العلوم طالب معمل بكلية التربية، علما أن  4ـ ل افني   13و

 .حتياجات المعامل من الفنيينالجامعة تحكيم معايير واضحة الولذلك طلبت اللجنة من إدارة 
وطالبة، بينما بلغ عدد الطلبة الذين تم  ألف طالب  نحو ويدرس بها  ،كلية إدارة األعمال هي األكثر في عدد الطلبة -

السيما إذا أخذنا  وهذا العدد يعتبر قلياًل  ،طالبًا( 30وكلية تقنية المعلومات ) ،طالبًا( 85ط )قبولهم في كلية هندسة النف
 .جتيازهم للمرحلة العامةاسيوزعون على عدد من األقسام بعد ن هؤالء الطالب أعتبار في اال

ورد بدليل ضمان جودة ا عما موهي نسبة مرتفعة  ،( من حملة الماجستير%70أعضاء هيأة التدريس الليبيين ) معظم -
ة العالية جات العلميالدر أصحاب الفصل الثالث من هذه الدراسة(، كما أن نسبة انظر  عتماد مؤسسات التعليم العالي )ا و 

، ومعنى ذلك أن المستوى العلمي ألعضاء هيأة التدريس )بمقياس المؤهل( منخفضةوأستاذ مشارك(   ،)درجة أستاذ
 له أثر في ضعف برامج الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة.  الذي قد يكون  ،أقل مما ينبغي

غير كاف  ذاوه ،وأربعة في كلية تقنية المعلومات ،ثنان فقطايس القارين في كلية هندسة النفط عدد أعضاء هيأة التدر  -
 .لتأسيس كليات ناجحة

ن للخارج نسبة مقبولة من عدد و بة الموفدويمثل الطل ،من عدد أعضاء هيأة التدريس %50يمثل عدد المعيدين حوالي  -
ي هذه النسبة مالئمة إلحالل الفاقد ففأعضاء هيأة التدريس بالنسبة للكليات غير حديثة اإلنشاء، وهذا مؤشر جيد 

 .ا بالداخلنخراط في برامج الدراسات العليواال ،أعضاء الهيئة التدريسية، ويتطلب األمر إلزام المعيدين بمواصلة دراستهم
حسب البيانات الواردة من الجامعة، وبالتالي فإن الحاجة ملحة لتوفير متطلبات المكتبات بجهيز المكتبات ضعيف ت -

 .شتراك في الدورياتمة بالكتب والمراجع الحديثة، واالوتعزيز المكتبات القائ ،للكليات الحديثة
هيزًا ويشير إلى أنها غير مجهزة تج ،جامعةيورد التقرير المقدم من الجامعة ضعف خدمات االنترنت في بعض كليات ال -

ي ستفادة من خبرات الجامعات األخرى فقترحت اللجنة على الجامعة االاليمية. عليه كامال يخدم متطلبات العملية التع
 .إدخال الميكنة لكافة العمليات اإلدارية واألكاديمية بالجامعة

في طور التأسيس، وعلى الجامعة أن تبني هيكلها الوظيفي  الهيكل التنظيمي للجامعة غير مكتمل بسبب أن الجامعة -
ة عتماد التوصيف الوظيفي للمهام الوظيفيا و  ،ويتماشى مع متطلبات التعليم العالي ،بما يخدم رؤية ورسالة الجامعة

رات امن وزارة العمل في قرارات سابقة، على أن ُيكي ف بما يتناسب مع مهام وظائف اإلد رالمختلفة حسبما هو مقر 
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والتي لم يرد لها توصيف وظيفي في تلك القوانين. مما يتطلب وضع توصيف  ،وخصوصًا األكاديمية منها ،الجامعية
 وظيفي لكل المهام األكاديمية بالجامعة.

وبعض الدعم من البلديات  ،م. إال أنها باشرت عملها بالمجهودات الذاتية2018مع أن الجامعة لم تتحصل على ميزانية لعام 
ُيتوقع أن  م2019ة للدولة للعام الحالي لتي تقع في نطاق حدودها اإلدارية، ومع تخصيص ميزانية للجامعة في الميزانية العاما

 وتقدم خدمات أحسن للكليات الواقعة تحت إدارتها ،يكون أداء الجامعة أفضل

 :جامعة الزاوية

وشهدت توسعًا مستمرًا  ،احل من الدمج والفصلبعدة مر في تاريخها وقد مرت  ،م1988تأسست جامعه الزاوية عام 
 8كلية(، والعجيالت ) 14كلية( تتوزع على مدن: الزاوية ) 26أو ضم كليات جديدة لها، وهي اليوم تضم ) ،تمث ل في تأسيس

الخدمية و  من المراكز البحثيةعدد جد بالجامعة ، ويو وزوارة ،وأبو عيسى ،وبئر الغنم ،ناصر :كليات(، وكلية واحدة في كل من
فضال عن المجالت  ،عنوان من الكتب العلمية 100ونشرت أكثر من  ،من المؤتمرات العلمية مجموعةوعقدت  ،التخصصية

 التخصصية المحكمة. فازت الجامعة بتسعة مشاريع بحثية دولية.

 

 قسما دراسيا موزعة كالتالي: 156تضم كليات الجامعة 
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 ( طالبًا وطالبة.24506م. )2019بلغ عدد طالب الجامعة عام 

 

 ( الزاوية.3525في كلية الطب البشري )الطلبة  العدد األكبر من
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 تدريس بدرجات علمية مختلفة وبنسبة أستاذ واحد لكل سبعة طالب. هيئة( عضو 1912ويقوم على تدريس طالب الجامعة )

 

 إلى العدد اإلجمالي ألعضاء هيئة التدريس عن ، يزيد في نسبتهعتماد بعض التخصات على عدد من حملة الماجستيرا  ظيالح
 المعدل المعياري للجودة.
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 مؤشرات ومالحظات:

فضال عن  ،الطالب بها الزيادة في عددالتدريس في بعض التخصصات والبرامج األكاديمية مقابل  هيئةنقص أعضاء  -
 .في العدد اإلجمالي ألعضاء هيئة التدريسحملة الماجستير عدد رتفاع نسبة ا

بتلك  سالتدري هيئةلتحاق ببعض التخصصات والبرامج النمطية مع وجود عدد كبير من أعضاء عزوف الطالب عن اال -
 .التخصصات
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 إلى عدد الطالب، بينما يالحظ النقص في عدد فنيي المعامل والمختبرات. منسوباً زيادة عدد الموظفين  -
زة للعمل بسبب عدم تو اج، وإن تو نقص المعامل والمختبرات في العديد من التخصصات والبرام - فر افرت فهي غير مجه 

 مستلزمات التشغيل لهذه المعامل.
خصوص في على وجه ال ،التفاوت في متطلبات بعض البرامج األكاديمية في بعض التخصصات المتشابهة أوالمتداخلة -

 ت.)التربية والعلوم(، العلوم السياسية، تقنية المعلوما ،كليات: )اآلداب والتربية(
المرافق والقاعات التي تساعدها على تحقيق أهداف  فراوتو  ،بالرغم من جاهزية الكليات الموجودة داخل الحرم الجامعي -

 ،وهذه تعاني النقص في القاعات ،برامجها، إال أن أغلب الكليات تنتشر خارج سور الحرم الجامعي خارج المدينة
 ومتطلبات العملية التعليمية.

تبة مركزية داخل المركب الجامعي الرئيسي بمدينة الزاوية فهي تفتقر إلى اإلصدارات الحديثة من بالرغم من وجود مك -
شتراكات في الدوريات والمجالت العالمية، وال تحتوي بعض الكليات على مكتبات اكتب ودوريات، فضال عن عدم وجود 

 ت شبكة المعلومات الدولية.أغلبها خدمافي فر اأو تعد فقيرة في عناوينها، كما ال تتو  ،خاصة بها
نموذجية  ومزرعة ،عدم وجود مستشفى بيطري  :أهمها ،تواجه كلية الطب البيطري والعلوم الزراعية العديد من المشاكل -

 فر المعدات والفنيين ومواد التشغيل.اوعدم تو  ،خاصة بها
 ب.رتفاع عدد أعضاء هيأة التدريس في بعض األقسام بكلية اآلداانقص عدد الطالب و  -
 .النقص في المعامل والمختبرات في كليات اللغات، الفنون واإلعـالم- -
ديد ودون تح ،عتماد قسم الدراسات السياحية بكلية اآلداب على أعضاء هيأة التدريس من حملة الماجستير فقطا - -

 .عدد طالبهمع الزيادة في تخصصاتهم الدقيقة 
به برنامجه مع برنامج قسم عتبار تشاطالب فقط( أخذًا في اال 5تماعية )العزوف عن االلتحاق ببرنامج الخدمة االج -

 جتماع، نقترح دمجهما.علم اال
من النقص في أعضاء هيأة التدريس، وال  ،وبها قسمان فقط )لغة إنجليزية وفلسفة( ،اآلداب / العجيالت تعاني كلية -

 مبرر الستمرارها. 
وتعتمد بعض أقسامها على أعضاء هيأة  ،امل ومواد التشغيلتعاني كلية التربية / الزاوية من نقص القاعات والمع -

تدريس عدد أعضاء هيأة الفي وزيادة  ،عدد الطالب نقًصا فيالتدريس من حملة الماجستير، الفيزياء مثال، كما تعاني 
 ألقسام المتكررةتلك ا بقسم واحد مناالكتفاء  والتوصية هي، التــاريـخ، علم االجتماع ،مثل: الجغـــرافيـــا ،عض األقسامفي ب

 السيما في ظل عزوف الطالب عن الدراسة في هذه التخصصات. ،بين اآلداب والتربية
التدريس  وتعتمد على أعضاء هيأة ،والنقص في أعضاء هيأة التدريس ،نعدام المعاملاالتربية/ العجيالت من تعاني كلية  -

 .حيــاءأل، ابالكيميـاء، الحاسـو  ،ن حملة الماجستير فقط: الرياضياتم
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تعاني كلية التربية / ناصر من عزوف الطالب عن الدراسة في بعض األقسام، وهي تعتمد على أعضاء هيأة تدريس  -
من حملة الماجستير وبأعداد وتخصصات ال تفي بالمتطلبات العلمية، فضال عن عدم وجود المعامل بكليتي التربية 

 واآلداب.
ة اإلنجليزية، مثل اللغ ،عتماد بعض األقسام على حملة الماجستيرا و  ،نقص القاعاتتعاني كلية التربية / أبي عيسى من  -

 .الرياضيات، الفيزياء، الجغرافيا، الحاسوبالتاريخ، 
قط: وتعتمد بعض أقسامها على حملة الماجستير ف ،تعاني كلية التربية زوارة من نقص شديد في أعضاء هيأة التدريس -

مازيغية، علم نفس، األحياء، الكيمياء، كما تعاني من عدم وجود معامل بأقسام نسية، اللغة األليزية، اللغة الفر اللغة اإلنج
  واللغة اإلنجليزية، وعزوف الطالب عن الدراسة بأقسام )اللغة العربية، الفيزياء، الكيمياء، الجغرافيا(. ،والكيمياء ،األحياء

لوم ختصاص كليات أخرى )طرق التدريس، العاضمن في تقع بعض األقسام في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -
عضو هيأة تدريس في علوم المناهج  25ختصاص الكليات األخرى )االتالي فإن تعيين أساتذة بها من الصحية(، وب

وهو يخص كليات  ،علوم صحية دون تحديد تخصصهم الدقيق 15و ،ختصاص كلية التربيةاوهو من  ،وطرق التدريس
 علوم نظرية دون تحديد التخصص الدقيق لمعرفة هويتها. 9طبية،  علوم صحية أو

يادة في ز فر بيانات دقيقة عن تخصصات أعضاء هيأة التدريس بكلية القانون / الزاوية فإنه يالحظ ابالرغم من عدم تو  -
بل من  ،قانون يكون أغلبهم ليسوا من خريجي ال وقد ،ماجستير( 5دكتوراه و 7قسم الشريعة )ب أعضاء هيئة تدريسعدد 

 ومعلوم أن مواد الشريعة بالكلية محدودة. ،أقسام الدراسات اإلسالمية
الشريعة ، 3والشريعــة ، 10 عدم وضوح البيانات المتعلقة بأعضاء هيأة التدريس بكلية القانون / العجيالت: القانـــــون  -

 وليس قانون. ،(القسمين )دراسات إسالميةأعضاء هيئة تدريس يكون تخصص  وقد، 2والقانون 
كلية االقتصاد / الزاوية بها بعض األقسام المكررة في كلية العلوم السياسية واالتصال )علوم سياسية( يوجد بها قسم  -

قترحت ايعتمد على حملة الماجستير فقط. )السيما وأن القسم  ،وهو ما قد ال يتاح في المرحلة الجامعية ،تحليل بيانات
وإعادة النظر في البرنامج العلمي في كليتي )االقتصاد بالزاوية  ،النظر في وضع هذا القسماللجنة على الجامعة إعادة 

 ،اتهملمعرفة تخصص ةمتابعالأمر يستحق  ذاوه ،والعجيالت(. كما لوحظ تعيين أعضاء هيأة تدريس في القسم العام
 وإعادة تنسيب كل منهم إلى القسم العلمي الذي يتوافق مع تخصصه. 

لخريج ما يقيد ام ذاوه ،ضمن علوم المحاسبةفي الذي يعد في كلية االقتصاد،  قسم للتمويل والمصارفلوحظ وجود  -
 .البحث عن فرص العملعند 

م وجود مبرر تبين عد ،ومناقشة مبررات تأسيسها مع الجامعة ،بعد دراسة اللجنة لوضع كلية العلوم السياسية واالتصال -
 نيه من مشاكل منها:السيما في ظل ما تعا ،علمي إلنشائها

رحت واقت ،وبعد مناقشة إدارة الجامعة تبين أن البرنامج هو قسم إعالم ،عدم وجود طالب في قسم علوم االتصال .1
 .اللجنة ضمه إلى كلية اآلداب
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طالب  قترحت اللجنة على الجامعة نقلاولذلك  ،تطابق برنامج قسم العلوم السياسية مع نظيره في كلية االقتصاد .2
 الزاوية(. قسم العلوم السياسية إلى قسم العلوم السياسية في )كلية االقتصاد/وأساتذة 

 علىا وأبدت اللجنة المالحظة ذاته ،لوحظ أن كلية االقتصاد بالعجيالت تعتمد على حملة الماجستير في أغلب أقسامها -
 .ريس واحد من حملة الدكتوراه وعضو هيأة تد ،من حملة الماجستير 7السيما وأنه يعتمد على  ،)قسم تحليل البيانات(

وفي  ،من التخصصات الفرعية بقسمي )المحاسبة واإلدارة(وهما  ،لوحظ وجود قسمين )التمويل والمصارف / التسويق( -
 ذلك حد من فرص الخريجين في سوق العمل. 

حصاء، : اإلفي أقسامواضح كما هو  ،عتماد بعض األقسام في كلية العلوم / الزاوية على حملة الماجستير في التدريسا   -
 وعزوف الطالب عن الدراسة في أقسام: الفيزياء، الرياضيات والجيولوجيا. .علم النبات، الجيولوجيا

 .وتوفيرًا لإلمكانات ،منعًا للتكرار ؛قترحت اللجنة على الجامعة ضم قسم الحاسوب إلى كلية تقنية المعلوماتا -
على إدارة ة قترحت اللجناص الواضح في أعضاء هيأة التدريس ة والنقبالنظر إلى وضع كلية تقنية المعلومات / الزاوي -

 ما ورد في كلية العلوم(.بات بين قسم الحاسوب وكلية تقنية المعلومات. )قارن الجامعة توحيد اإلمكان
عتماد كلية العلوم / العجيالت في بعض التخصصات على أعضاء هيأة التدريس من حملة الماجستير: الحاسوب ا  -

وتعاني النقص في  (.4+1(، علم الحيوان )5+1(، الرياضيات )11+0(، علم النبات )4+ الماجستير  1كتوراه )الد
 .وأجهزة الحاسوب واالتصاالت ،فني المعامل ومواد التشغيل

عتماد كلية الهندسة / الزاوية بشكل كبير على حملة الماجستير في تخصصات الحاسوب، والهندسة المدنية، والطيران. ا  -
 .والعمارة، وهندسة الطيران ،والحاسوب ،والنقص في معامل الهندسة الكهربائية

  ات.إلمكاناالسيما في ظل نقص  ،قترحت اللجنة ضم الكلية إلى كلية الهندسةالنظر إلى وضع كلية النفط والغاز با -

لطاقات هندسة نفطية ـ البيئة ـ ابئر الغنم من نقص في المعامل والمختبرات النوعية ) تعاني كلية الموارد الطبيعية / -
رجة دإذ يوجد بها عضو هيأة تدريس واحد يحمل  ،السيما الدكتوراه  ،المتجددة(، والنقص في أعضاء هيأة التدريس

 متجددة، ربما يكون من األفضل ضمها إلى أقرب كلية هندسة.الطاقات الدكتوراه في قسم ال
لة بكلية الموارد الطبيعية / ااأل - رار : هندسة نفطية ـ جيولوجيا ـ الطاقات المتجددة، وهي تكهي لعجيالت حالياً قسام المفع 

 ونقص في المعامل والمختبرات ،لما هو في كلية الموارد / بئر الغنم. وتعاني من نقص في أعضاء هيأة التدريس
حة عيل تخصصات )الصالنوعية )هـندسة نفطية ـ البيئة ـ الطاقات المتجددة(. اقترحت اللجنة على الجامعة عدم تف

كون والمعامل والمختبرات، وربما ي ،فر أعضاء هيأة التدريساوالسالمة ـ اإلدارة الهندسية ـ هـندسة التعدين( إال بعد تو 
 .من األجدى ضمها إلى أقرب كلية هندسة

، الهندسة الطبية، عيبعض األقسام بكلية التقنية الطبية/ الزاوية تعتمد بشكل كامل على حملة الماجستير: العالج الطبي -
 .وعدم كفايتها في التخصصات األخرى  ،وهي تفتقر إلى المعامل لتخصصات )األشعة ـ التخدير ـ الهندسة الطبية(
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وتفتقر  ،(24/ 8تعتمد كلية الصيدلة بشكل رئيس على أعضاء هيأة تدريس من حملة الماجستير في أغلب أقسامها ) -
 ملي.والتدريب الع ،إلى المعامل والمختبرات

. ولم 30 أعضاء هيأة التدريسو  (،3525تعاني كلية الطب البشري من نقص في أعضاء هيأة التدريس )عدد الطالب  -
 .!!!! عتماد لمستشفى تعليميا يورد في تقرير الجامعة 

 اه.الدكتور درجة فقط يحملون  10(، 42: 1044رتفاع نسبة الطالب الى أعضاء هيأة التدريس )اتعاني كلية األسنان من  -
 مما يعيق تدريب الطالب ؛وتعاني من عدم وجود صيانة دورية لألجهزة والمعدات )يتطلب وجود فنيين( -
رتفاع نسبة الطالب إلى أعضاء هيأة التدريس. عدم وجود اوم الزراعية / الزاوية تعاني من كلية الطب البيطري والعل -

 .مما يعيق البرامج العملية ؛وارد التشغيلوم ،فر المعدات والفنييناومستشفى بيطري، كما ال تتو  ،مزرعة
ل البيانات الكافية حو  تتوافرولم  .)التقنية الطبية الزاوية(ما في م، يقارن مع 2018كلية الصحة العامة / مستحدثة  -

 وأعضاء هيأة التدريس وتخصصاتهم.  ،الكلية وأقسامها
 :جامعة الزيتونة

م. وُنقلت بعد ذلك 2004ثم ُسم يت جامعة ناصر األممية عام  ،سم جامعة ناصراتحت  1986الجامعة عام  تُأسست
لسنة  178وظل ت كذلك حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم  ،تبعية الكليات الواقعة في مدينة ترهونة إلى جامعة المرقب

حث العلمي رقم لعالي والبوبموجب قرار وزارة التعليم ا ،م. بإنشاء جامعة الزيتونة لتشمل كليات مدينتي ترهونة وبني وليد2012
 .م، أعيد تنظيم كليات الجامعة لتضم الكليات الواقعة في محيط بلدية ترهونة2016لسنة  617

عشرة كلية موزعة على خمس فروع في المدن والقرى التابعة لبلدية  سبعوتضم حاليًا  ،مقر إدارة الجامعة الحالي هو مدينة ترهونة
 وهي: ،ترهونة
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 التالية:البها التخصصات توفر الجامعة لط

 
 يلي:حيث يتوزع الطالب على الكليات كما 
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 مؤشرات ومالحظات:

وبها  ،إذ تعتمد بعض األقسام على حملة الماجستير ،تعاني كليتا الهندسة والعلوم من نقص في أعضاء هيأة التدريس -
لجامعة إعادة تأهيل بعض الموظفين من خريجي الكليات قترحت اللجنة على إدارة اايي المعامل. و أيضًا نقص في فن

ف إمكانية تطوير الكليتين مستقبال إذا ما تم تجهيز المبانى التي لم ترد عنه بيانات في المل مع ،ليصبحوا فنيين ؛العلمية
 المقدم من الجامعة.

بسبب وجودهما  ؛ني نقصأ في عدد الطلبةورد في التقرير أن قسمي علوم البيئة والتقنية الحيوية )سوق األحد( كالهما يعا -
 .وبمراجعة البيانات تبين أن عدد الطالب بهما أكثر من قسمي الفيزياء والرياضيات بالكلية األم ،بعيدًا عن مقر الكلية

 ،أن الكلية عبارة عن قسم علوم الحاسوب ولوحظأعضاء هيأة التدريس، في نقص  تعاني كلية تقنية المعلومات من -
 قترحت اللجنة على إدارة الجامعة معالجة وضع الكلية علميًا وإداريًا.اة دون وجود مقومات لذلك. و ي كليُسم  

ب فرة عنها توحي بأن وضع الكلية يتطلاألن األرقام والبيانات المتو  ؛إلى إعادة نظر تحتاج كلية الزراعة / القصيعة -
 ،ائرظوتأهيل ح ،التقرير حاجة الكلية إلى صيانة بئر ماء ورد فيالمعالجة، فهي تفتقر إلى مقومات العملية التعليمية. و 

 .وحاجتها إلى وسائل مواصالت لنقل الطالب ،ومعامل تحليل أغذية وأعالف
ولم  ،دكتوراه الدرجة وال يوجد بها سوى عضو هيأة تدريس واحد يحمل ر، ة الطب البشري على حملة الماجستيتعتمد كلي -

أو  ،معالجة مشاكل الكلية الفنية والعلمية )هيئة التدريس والتدريب السريري( وأوصت اللجنة بضرورة، يذكر تخصصه
 والعمل على تدريب الطالب الحاليين في أي مستشفى قريب من الكلية. ،إيقاف قبول طالب جدد بها

ض وبع ،ه أعضاء هيأة التدريس بدرجة الدكتورا في فهي مازالت تعاني من نقص  كلية التجارة / ترهونةبالرغم من قدم  -
 تتضح وال ،لم يبين التقرير تخصصاتهم الدقيقة( ،يحملون دكتوراه  4حتاج إلى إعادة نظر: )قسم التخطيط به يأقسامها 

وربما ال تكون  ،السيما في ظل وجود قسم إدارة بالكلية نفسها، و)قسم التمويل والمصارف( ،قتصادعالقة القسم بكلية اال
 أعضاء هيأة تدريس. 10ود قسم محاسبة به هناك ضرورة ملحة لوجوده في ظل وج
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درجة خمسة منهم يحملون  ا،أستاذً  23يتول ى تدريسهم و  ًا،طالب 36يدرس بها  إذ ؛معالجة عاجلةل تحتاج كلية البيطرة -
ن، وأفادت البيانات أن الكلية قد خرجت يمعيدمن ال 5و ،الماجستيردرجة ويساعدهم أربعة متعاونون يحملون  ،الدكتوراه 

 . !!! من الخريجين هم معيدون اآلن %40ذلك يعني أن و   ،طالباً  12
 ادقيقً  ان بعضها يعد تخصًص إبل  ،العلمية هاأقسامتشابه كبير بين  بها (سوق األحد)قتصاد والعلوم السياسية كلية اال -

جود قسم قسم في ظل و مثل: قسم التمويل والصيرفة االسالمية. وقد ال تكون هناك حاجة إلنشاء هذا ال ،للمرحلة العليا
أساتذة يحملون  6وبه  ا،بً طال 35الذي يدرس به  ،وقسم المحاسبة، وكذلك قسم إدارة الموارد البشرية ،تمويل ومصارف

ي ظل ا في غير محله فمما يعد توسع ،صون في إدارة الموارد البشريةصختجميعهم م، ويسود االعتقاد أن الدكتوراه 
. وأوصت اللجنة بضرورة معالجة وضع أقسام الصيرفة اإلسالمية، التمويل اأستاذً  28به الذي  ،دارةوجود قسم اإل

  وجودة العملية التعليمية. ،اتالبشرية، بما يكفل توفير اإلمكانوالمصارف، وإدارة الموارد 
وهو  ،راتبفر المعامل والمختالكن يبدو أنها تعاني من عدم تو  ،ومهمة للمنطقة ،حديثة التأسيس كلية التقنية الطبية -

 ،ا(لبً اط 434ستمرارها على هذا النحو بتخصص واحد هو التخدير )ايكون من الخطأ األمر المهم لهذا التخصص. وقد 
 وأوصت اللجنة بضرورة معالجة وضع الكلية وطالبها قبل التوسع في القبول خالل األعوام المقبلة. ،ودراسته نظرية فقط

وأشار إلى نقص عدد  ،وأشار إلى أنها تبعد عن ترهونة ،كان كلية الشريعةمالمقدم من الجامعة لم يحدد التقرير  -
وبالنظر  ،في قسم واحد أعضاء هيئة تدريس 7يقوم بتدريسهم  ا،طالب 30مقابل  14وتبين أن عددهم  بها، الموظفين

 جةما يستوجب المعالم ،ر أقسام الدراسات اإلسالمية في أكثر من كلية بالجامعةاإلى كليات الجامعة األخرى نجد تكر 
!!!.  

ثنان ا ويعمل به ،للغات والترجمة / سوق األحد تبين أن قسم اللغة الفرنسية يدرس به طالبان بالنظر إلى بيانات كلية -
به  وال يدرس ،ويعمل به معيدان ،وذكر التقرير قسم ترجمة دون أن يحدد من وإلى أية لغة ،من أعضاء هيأة التدريس
يق في قبول والتدق ،والعمل على توفير مختصين ،نة بضرورة التأني في تفعيل قسم الترجمةأي طالب. وأوصت اللج

 لضمان جودة المخرجات. ؛الطالب
سام العلوم فره ألقاأمر يجب تو  ذاوه ،ومعامل ومواد تشغيل للمعامل ،كلية التربية / ترهونة تنقصها وسائل تعليمية -

 ،عربيةواللغة ال ،س والمعيدين في بعض األقسام )الدراسات اإلسالميةالتطبيقية، ولوحظ زيادة أعضاء هيأة التدري
 وبعض األرقام تشير إلى غياب اإلدارة الرشيدة في تعيين أعضاء هيأة التدريس والمعيدين. ،واالنجليزية(

ام وتشابه ألقسفإن نمطية ا ،وظروف إنشائها ،بالرغم من ُبعد موقع كلية العلوم االجتماعية / العواتة عن مدينة ترهونة -
وسوق العمل بها. أوصت اللجنة بمعالجة وضع الكلية ومراعاة حاجتها لبعض  ،بعضها ال يخدم هذه المنطقة

 التخصصات.
ر يتضح وبالنظر إلى التقري ،ويبدو أنها في سوق األحد ،مكان كلية الفنون واإلعالمالمقدم من الجامعة لم يحدد التقرير  -

وُبعد  ،بالسيما في ظل نقص وسائل التدري ،والفرص المتاحة ،ية تتغلب على نقاط القوةأن نقاط الضعف والتهديد للكل
تدريب هتمام بالب العملي. أوصت اللجنة بضرورة االوعدم تمكين الطالب من التدري ،الكلية عن المؤسسات اإلعالمية

 .لضمان جودة مخرجاتها ؛العملي في بعض تخصصات الكلية
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يرة مما وتقع في قرية صغ، ية تربية ُغي رت إلى آداب مؤخراً ة المصابحة كانت في األصل كلكلية اآلداب / سوق الجمع -
ا مثل وفتحت بها أقسام قد ال تخدم محيطه ،قل ل إقبال الطالب عليها في بيئة ال توفر وظائف سوى في مجال التعليم

 والمكتبات. ،اآلثار
ز بوفرة في عدد أعضاء هيأة التدريس مقارنة بكليات القانون في وتتمي ،من الكليات القديمة في الجامعةكلية القانون  -

 جامعات أخرى.الحظت اللجنة مبالغة في تعيين أعضاء هيأة التدريس والمعيدين في بعض أقسامها.
فر بها أو حولها اكما ال تتو  ،ويشير التقرير إلى عدم وجود مقر لها ،مستحدثة كلية التربية البدنية / سوق الجمعة -

صين في صختويبدو أنها تفتقر أيضًا ألعضاء هيأة التدريس الم ،وال توجد بها أجهزة وأدوات لتدريب الطالب ،عبالمال
أنواع الرياضات. ال ُيعتقد أن محيط الكلية سيكون في حاجة لهذا العدد المتوقع تخرجه خالل السنوات القادمة. أوصت 

 .ثالاللجنة أن تكون قسمًا في كلية اآلداب أو التربية م
 15و ا،قار   اأستاذ 37و ،ب  طال 400وأن بها  ،وردت بعض البيانات تخص كلية الدراسات العليا واألقسام التي تضمها -

ولم يتضح هل هؤالء األساتذة متفرغون للتدريس  ،(وهذا العدد يتعارض مع معايير الجودة) ا،موظفً  168و ا،متعاونً 
 عدم تناسب عدد الطالب مع أعضاء هيأة التدريسولوحظ  ؟لياتهم األصليةأم هم يتبعون ك ،بالمرحلة العليا دون غيرها

إدارة  واللغة العربية، وأفادت ،وعلم النفس ،والمحاسبة ،السيما في أقسام الدراسات اإلسالمية ،فيما يتعلق باإلشراف
فاصيل ها دراسات عليا، ولم نجد تلدي ،والرياضيات ،واألحياء ،واللغة االنجليزية ،والجغرافيا ،الجامعة أن أقسام التاريخ

ختصاص اإعادة بوأوصت اللجنة . وفي جميع األحوال يجب معالجة هذه االزدواجية ،البيانات المتعلقة بهذه األقسام
)قد يحتاج األمر إلى قرار من مجلس الوزراء يقضي بإيقاف كليات  .الدراسات العليا إلى األقسام العلمية بالكليات

، وإحالة اختصاصاتها االكاديمية إلى األقسام مع العودة إلى إدارة الدراسات طبق في جميع الجامعات(الدراسات العليا ي
 .العليا لتنظيم الجوانب اإلدارية المتعلقة بالدراسات العليا على مستوى الكلية والجامعة

 : جامعة الزنتان

م. ومقر إدارتها بمدينة الزنتان، وتضم 13/2017معة بقرار من مجلس الوزراء بحكومة الوفاق رقم اهذه الج ُأنِشئت
م. صدر قرار آخر 2018في اثنتين وعشرين كلية موزعة من يفرن شرقًا حتى نالوت وباطن الجبل ودرج وطبقة والشويرف، و 

نة ومن خالل بيانات الجامعة لس جامعة نالوت. افي جادو وكاباو ونالوت لتتأسس بهستقالل كليات سفح الجبل اينص على 
 كلية موزعة على النحو التالي: 22تبي ن أنها تضم  م. 2019
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 :قسم علمي  108يعمل بها 
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 .وطالبة اطالبً  7066 بالجامعة عددويدرس 

 

 

 ،دكتوراه من حاملي درجة ال 230وا، متعاونً  304وا، قار   565منهم عضو هيئة تدريس،  869 التدريس في الجامعةيتول ى  
( 805وبإدارة الجامعة وفروعها في باطن الجبل )موظفًا، ( 866ر، وبلغ عدد الموظفين بالكليات )ماجستيمن حملة ال 639و

 ًا، معيد 343 ، ويعمل بالجامعةاعلمي   معمال 59يشرفون على  ،معامل فني   79، منهم موظفاً ( 1671المجموع ) موظفًا، ليصبح
، والذين التحقوا بهذه خالل السنوات الخمس األخيرة اً خريج 2583معة الجافي كليات للدراسة بالخارج، وتخرج  داً موف 146ولديها 
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نحو عتها س ،ويفرن  ،والجوش ،وتيجي ،وبدر ،الزنتانمدن أقسام داخلية في الكليات قبل انضمامها إلى الجامعة، ولدى الجامعة 
 طالب وطالبة.  1500

 

 مؤشرات ومالحظات:

عضو هيئة تدريس، والعدد اإلجمالي  869لتدريس )القارين والمتعاونين( هو باعتبار أن العدد اإلجمالي ألعضاء هيئة ا  -
 .8.2: 1، فيكون المعدل العام لـــ استاذ/ طالب هو 7066للطلبة هو 
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كليات بالزنتان، كليتان بالرجبان، كليتان بتيجي، كلية واحدة بيفرن، كلية واحدة ببدر، ثالث  7: للكليات الجغرافي التوزيع ●
 بالرياينة، وكلية واحدة في كل من طبقة، ودرج، والحرابة، والجوش، والشويرف.كليات 

ير ماجستيحملون  17و ،الدكتوراه  يحملون  أساتذة 6 وبها،  2004 من وقديمة مهمة كلية بالرياينة الحيوانية والثروة الزراعة كلية ●
 نقصاعاني اجن، هذه الكلية تتربية األغنام والدو لوصالحة  ،ن، المبنى كاف وفي منطقة زراعية بعليةو ماجستير متعاون 3و ،قارون 

، وهذا حال أغلب كليات الزراعة في ليبيا، يجب دراسة ا فقططالب 35الطالب حتى قاربت على اإلغالق، فاآلن بها في عدد 
 خاصة. ومحيط الجامعة  ،قتراح الحلول ألهمية الزراعة والثروة الحيوانية في ليبيا عامةاو  ،األسباب

، المحاسبة 1999، العلوم واآلداب ببدر 1996، التربية بتيجي 1991، والعلوم بالزنتان 1991قديمة )التربية بيفرن ال الكليات ●
(، جميعها تعاني من نقص الطلبة في بعض األقسام، ونقص التجهيزات، والنقص 2004، التربية بالزنتان 2001بالرجبان 

قدم هذه الكليات، وهي تستوعب الغالبية العظمى من الطلبة والطالبات في المنطقة، النوعي في أعضاء هيأة التدريس، رغم 
 بعض.من  ون وتكامل بين الكليات القريبة  بعضهاتعا وتوصي اللجنة بضرورة

 تجاه التطوير؟ وهل تقدم البديل عن تراكم الخريجين فياهل هي في  ،إلى جامعة الزنتان أخيراً  أضيفت التي التخصصات ●
صات التربية واآلداب والعلوم، بمعنى هل هذه اإلضافات في االتجاه الصحيح رغم الظروف الصعبة المحيطة؟ والكليات تخص

هي: كلية تقنية المعلومات بالزنتان، القانون والعلوم السياسية الزنتان، الهندسة الزنتان، الطب البشري  2015المستحدثة بعد 
 عية.والمباني الجام ،والمعامل والورش ،ن مشاكل تتعلق بنقص أعضاء هيأة التدريسالزنتان، وهذه األربع كليات تعاني م

بل شبه معدومة للبعض بالرغم من أهمية  ،أغلب الكليات الجديدة تعمل في ظروف صعبة وبمقومات محدودة إن -
ولتطوير  ،متجددة(وهندسة التعدين، الطاقات الجديدة وال ،التخصصات المفتوحة للمنطقة )مثال: الهندسة الصناعية

تعاون وربما يتحقق ذلك بال ،هذه التخصصات في حاجة إلى إعادة تنظيم ودعمفإن  المجتمع التعليم الجامعي وخدمة
لعون وتقدم ا ،باختيار كلية في كل تخصص تشرف على نظيراتها من النواحي العلمية ،مع الجامعات المجاورة

 قسام الداخلية في تجميع الطالب.وقد تستخدم األ ،وتتيح االستفادة من التقنية
ويمكن معالجة  ،ونقص في فني المعامل ،السيما في اإلدارة العامة ،تعاني الجامعة من تضخم عدد الموظفين -

وضعف مستوى أداء أعضاء هيأة التدريس بالكليات واألقسام.  ،األخيرة بتدريب ذوي المؤهالت لتشغيل المعامل
 تدريبية.ويمكن معالجة ذلك بتنظيم دورات 

افتقار الجامعة للمباني المناسبة للعملية التعليمية بشكل جيد، وإذا ما تمت صيانة المباني المخصصة للجامعة  -
 واألقسام الداخلية فإن ذلك سيسهم في الرفع من مستوى الخدمة.

تكامل بين امج للنتشارها دون معايير علمية مدروسة، مما يتطلب وضع بر او  ،غياب التكامل بين الكليات المتناظرة -
 .الكليات القريبة من بعضها )خاصة في الزنتان وباطن الجبل(
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ات مكانإحداها ممن لها الخبرة واإل ويقترح تكليف ،نتشار كليات التربية بمنطقة الجبل عموما دون تنسيق بينهاا -
الزنتان، ليات التربية بخيرة تتبع جامعة مجاورة )كالكليات علميًا، حتى وإن كانت األلإلشراف المباشر على تلك 

أو تكليف لجنة من عمداء كليات التربية  ،يفرن، جادو، نالوت، تيجي، كاباو، الرياينة، طبقة، الشويرف، ودرج(
 .لتنسيق العملية التعليمية بها

إعادة النظر في التخصصات التي تقدمها بعض الكليات بما يستجيب لسوق العمل والموارد الطبيعية في هذه   -
 ق.المناط

هناك ضرورة للتعاون والتكامل بين جامعات الجبل الغربي في العملية التعليمية والبحثية والدراسات العليا، مثاًل  -
 تعاون الطبيات في غريان والزنتان، وكذلك الهندسيات والقانون.

 ،ات والدواجننوتربية الحيوا ،تخصصات الزراعة البعليةفي خاصة بيجب االهتمام بالتعليم الزراعي والحيواني، و  -
 والبيطرة.

 :جامعة طرابلس

وكانت آنذاك فرعُا من الجامعة الليبية، وانفصلت عن ،  1957في عام  –وهي كلية العلوم  –ُأنشئت أول كلية بجامعة طرابلس 
م امعة طرابلس(، وفي ع) جا ، وأصبحت تعرف بــ، السنة التي صدر فيها قرار بإنشاء الجامعة1973الجامعة األم في عام 

همت جامعة طرابلس في إنشاء سأم، وقد 2011سمها األول بعد عام اإلى )جامعة الفاتح(، وعادت إلى  سمهااتغير  1973
جامعات أخرى، فكلية التربية / سبها كانت تتبع جامعة طرابلس قبل أن تتحول إلى جامعة، وجامعة الزاوية كانت فرعُا من جامعة 

 وكذلك جامعة مصراته. ،طرابلس

  ات عددية عن الجامعة:بيان
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 كلية وهي: 20عدد كليات الجامعة  -
سية، الفنون اد والعلوم السياقتصتربية البدنية وعلوم الرياضة، االالعلوم، الهندسة، الزراعة، الطب البشري، الطب البيطري، ال

 التمريض، التربية /جنزور، داب،اآللغات، عالم، التقنية الطبية، القانون، الطب وجراحة الفم واألسنان، التربية / طرابلس، الواإل
 العلوم الشرعية تاجوراء. غشير،التربية / قصر بن  المعلومات،تقنية 

برنامجُا  40و برامج لمرحلة البكالوريوس،  109بواقع  ،برنامجُا تعليمُا للمرحلة الجامعية 149تنفذ هذه الكليات عدد  -
 شعبة. 82 و ،قسماً  160مجموعه  مافي ،لمرحلة الليسانس

 



  

82 
 

 
 

  .برنامجُا لمرحلة الدكتوراه  12برامج لمرحلة الماجستير،  106 باإلضافة إلى:

 .اعضوً  60عضوُا، وعدد األجانب  521وعدد األعضاء المتعاونيين بلغ  ،اعضوً  3327هيئة التدريس القارين  يبلغ عدد أعضاء

 ي:آلتعلى النحو ا يفه بد الطالاعدأ أما 

 طالبُا وطالبة. 59150عية عدد طلبة المرحلة الجام -
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 تتوزع أعداد الطالب بالمرحلة الجامعية على الكليات التالية: -

 

 
 

 طالبُا وطالبة. 344طلبة الدكتوراه ، ـطالبُا وطالبة3567 :الماجستير أعدادهم:أم ا طالب الدراسات العليا فبلغت  -
 مختلفة في مراحل مختلفة.طالبُا وطالبة من األجانب من جنسيات  1644عدد  ويدرس بالجامعة 

موظفُا بالوحدات اإلدارية  2465باإلضافة إلى  ،موظفُا بالكليات المختلفة 1957فنيُا، و 633معيدُا، و 1959ويعمل بالجامعة 
 للجامعة.

 : 2018د البحوث المنشورة في عام عدبلغ و 

بحثًا لكل ألف عضو هيئة  62النشر هو وبهذا يكون معدل  .Science Directبحثا  في  92و  .Pup. Medبحثًا في  144
 تدريس.

 نسب لها دالالت إحصائية: -

  فقط:نسبة أستاذ / طالب للمرحلة الجامعية 
(، 36:1( الصيدلة )3:1(، الطب البيطري )85:1(، الطب البشري )10:1(، الزراعة )27:1(، الهندسة )5:1العلوم )

(، طب األسنان 20:1(، القانون )19:1(، التقنية الطبية )24:1(، الفنون )21:1قتصاد )( اال13:1التربية البدنية )
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(، 24:1(، التمريض )16:1(، التربية جنزور )11:1(، اآلداب )14:1(، اللغات )23:1(، التربية / طرابلس)30:1)
 (.11:1(، التربية /قصر بن غشير )25:1تقنية المعلومات )

 
 

 إذ نجد هذه النسبة فيمن كلية إلى أخرى  االجمالي إلى لمتعاونيناأعضاء هيئة التدريس  وتختلف نسب ،: 
(، % 8، التربية البدنية )(%20(، الصيدلة )%50)(، الطب البشري %11(، الزراعة )% 8(، الهندسة )%7العلوم )

، اآلداب (%27)(، التربية / طرابلس %7( طب األسنان )%23(، القانون )%35(، التقنية الطبية )%32االقتصاد 
(، %4(، التربية / قصر بن غشير )%39(، تقنية المعلومات )%53(، التمريض )%68)التربية / جنزور (، 22%)

 (.%64الشريعة تاجوراء )
  إلى العدد اإلجمالي، فنجدها في التدريسكما تختلف نسبة حملة الماجستير من أعضاء هيئة: 

(، %28)الفنون (، %20(، التربية البدنية )%16الصيدلة ) ،(%28(، الطب البيطري )%29(، الزراعة )%26)الهندسة 
، (%34(، تقنية المعلومات )%64)جنزور (، التربية %35)اآلداب (، %65)طرابلس (، التربية / %50)الطبية التقنية 

 .(%72(، الشريعة )%78التربية /بن غشير )
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  أم ا نسبة عدد الفنيين إلى عدد الطلبة فهي كما يلي: 

(، التقنية الطبية 544:1(، الفنون )222:1(، التربية البدنية )47:1(، الصيدلة )9:1ب البشري )(، الط17:1العلوم )
( التربية/ قصر بن غشير 434:1(، تقنية المعلومات )434: 1التربية /جنزور ) ،(453:1(، التربية / طرابلس )14:1)
(2052:1.) 

 :ومالحظاتمؤشرات 

 لمالحظات التالية:إلى ا ها يمكن التوصلطالع عليمن خالل التقارير التي تم  اال

في  جاءت في جميع الكليات متطابقة هاالرؤية والرسالة للجامعة ومن ثم  الكليات التابعة لها قد صيغت بأسلوب مناسب، وأن
، ى ا، وطبيعة التخصص، ونرى ضرورة إبراز التخصص وتمايز أي كلية عن أخر التمايز بينهمفرداتها ومحتوياتها، ولم نالحظ 

 في شكل ومضمون الرؤية والرسالة.

ضافة، أو اإل ،أو اإللغاء ،أو التحوير ،وإعادة النظر فيها بالتعديل ،وعند حدوث ذلك ندعو إلى ضرورة مراجعتها بين الحين واآلخر
ومالئمة كل  ية،والخطط البحث ،ستراتيجية المستقبليةواال ،وصية والظروف والواقع الحاليالخص -الرؤية الرسالة-بحيث تترجم 

 ومراعاة معايير الجودة وتحسين اآلداء. ،ذلك مع الخدمة المستهدفة التي ينبغي تقديمها للمجتمع والبيئة
  أن الميزانية هي المحرك للنشاط التعليمي، وهذا النشاط هو المهمة األولى لكل من الجامعة والكليات التابعة لها، بيد

التعليمية قد غابت من التصور الخاص بميزانية الشؤون التعليمية لكل كلية من أن الميزانية الخاصة بمتطلبات العملية 
 تلك؟أم ليس على هذه أو  ،أم على الكلية ،كليات الجامعة، والسؤال: هل المسؤولية في ذلك تقع على الجامعة

 بة وإجراء المراق ،توجهأن التباين في مراعاة معايير الجودة وتحسين مستوى األداء على مستوى الكليات يتطلب ضبط ال
 على مستوى الجامعة.، وعمل مكتب الجودة وتقييم األداءالدقيقة لتطبيق معايير الجودة
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 ية أو فنية على ن حدثت فهي خارج الخطة، لذلك وجب إنشاء وحدة إدار إو  ،أن خدمة المجتمع غائبة من برامج الجامعة
صل الجامعة من خالل هذه الوحدة بالمؤسسات المجتمعية لتتوا ؛هتمام بخدمة المجتمع والبيئةمستوى الجامعة لال

خدمة ها داخل الكليات، لؤ وحدة مع الوحدات التي ينبغي إنشا)الرسمية وغير الرسمية( من خارج الجامعة، وتنسق هذه ال
 هم في ملء الفراغ الحاصل في هذا الجانب.تخاذه سيساإن هذا اإلجراء إذا تم  المجتمع والبيئة.

 ة ولمعالجة هذا الجانب ندعو إلى تكليف وكيل الجامع ،وتقويم مستوى األداء ،متابعة العملية التعليمية هناك ضعف في
للشؤون العلمية بضرورة إعداد تقارير دورية )تقرير أكاديمي سنوي( حول سير العملية التعليمية على مستوى الجامعة، 

ات كليات واألقسام، ترصد من خاللها الصعوبات والتحديعلى أن تتأسس هذه التقارير على تقارير تعد على مستوى ال
 التي تواجه العملية التعليمية في كل عام، ويمكن أن يخصص لكل تقرير سنوي محور مركزي مثل:

 .تأثير أزمة النزاع المسلح على التعليم في جامعة طرابلس 
 .تأثير أزمة كورونا على التعليم الجامعي 
  التعليم في الجامعة.تقنيات المعلومات وأثرها على 
 .الجانب العملي والجانب الميداني في التعليم الجامعي 

مية مع إيالء الجوانب األخرى من العملية التعلي ،للتقرير السنوي في العام المستهدف هو الموضوع الرئيسليكون هذا المحور 
 األهمية التي تستحقها.

 جح السبل للتطوير والتحسين عند وجود الرغبة لذلك، ومن ثم  علىال جدال في أن التقييم الذاتي للفرد والمؤسسة من أن 
 ،ستبيانات والنماذج التي تساعد على هذا التقويمومن أدواته إصدار اال اإلدارة أن تخلق المناخ إلحداث هذا التقويم.

وى األقسام ي على مستبغية الوصول إلى تقويــــــم ذات ؛ستخالص النتائج الموضوعيةاوتنشر المنهجية التي تؤدي إلى 
 والذي نحن اآلن في أمس ،هم في تطوير أداء العملية التعليميةوالذي من شأنه أن يس ،العلمية والكليات الجامعية

 الحاجة إليه.
 ات العامةوفي رسم السياس ،نظرُا لما لقواعد بيانات الوحدات والمرافق في أى كلية من أهمية في تقييم الوضع الحالي، 

معظم  إال أننا نالحظ أن ،المستقبلية، ورغم بداهة هذا اإلقرار وقبوله في األوساط التعليمية والعلمية ووضع الخطط
كليات الجامعة ليس بها قواعد بيانات لوحداتها ومرافقها، لذلك فإن الدعوة ملحة للكليات التي ليس بها تلك القواعد أن 

 ا.تسرع في بنائها لمعالجة النقص الناجم من عدم وجوده
   ًيات لذلك على الكل ،من الكليات الجامعية ليس بها هياكل تنظيمية أو توصيفات معتمدة للوظائف الوحظ أن عدد

 عتمادها.ا الهياكل والتوصيفات والعمل على  المعنية مراجعة وتطوير تلك
 دار التشريعات واإلسراع بإص ،نظراُ لشح الموارد المالية ينبغي تشجيع الكليات على إطالق مبادرات لتنمية مواردها المالية

 الالزمة لتوظيف هذه الموارد بطريقة مثلى.

نظرُا للحاجة إلى تنمية عضو هيئة التدريس )علميُا ومهنيُا( يتم تكليف شؤون أعضاء هيئة التدريس بوضع تصور حول برامج 
 تــــــــي:درة باآلبما في ذلك المبا ،تدريسيةورفع كفاءتهم ال ،التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس

 .قـــــتراح لوائح تنظيم لهذه البرامجا -
 .تخصيص موارد مالية لتغطية النفقات المترتبة على تنفيذ هذه البرامج -
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  م.ليـــة للتنفيذ المتابعة والتقويآ -
 وضع نظام للحوافز والروادع. -

 عليه ،في مستوى اإلنتاج العلمي ايعكس تدنيً  هذا، م2018ألف عضو هيئة تدريس في سنة بحثًا لكل  62تم  نشر نذكر بأنه قد 
معة قتراح الئحة خاصة بالبحث العلمي على مستوى الجااب ستشارات، والتدريبتكليف مركز البحوث و اال إلىينبغي أن نتجه 

 ـ واالستشاراتأي مركز البحوث ـ منه  وتسترشد بها في إعداد لوائحها الداخلية للبحث العلمي، كما يطلب ،تستند عليها الكليات
والتواصل مع الكليات إلعداد لوائحها الخاصة  ،وإدارة شؤونه على مستوى الجامعة ،اإلشراف على وضع خطط البحث العلمي

 وإلصدار خططها البحثية. ،بالبحث العلمي
  المستمر،  ثأن جميع الكليات لديها صفحة على موقع الجامعة اإللكتروني، ولكـــــــن جميعها غير خاضع للتحدييالحظ

يبية واألنشطة التعليمية والتدر  ،والمقررات الدراسية ،وخال من البيانات والمعلومات األساسية حول البرامج التعليمية
والبحثية والخدمية التي تقوم بها الكلية المعنية، لذلك تكون المطالبة بأن تقوم كل كلية بعمل مايلزم تجاه صفحتها على 

 .موقع الجامعة اإللكتروني
  نظرًا لعدم وجود مواثيق أخالقية سواء بمجاالت التخصص أو المهنة في معظم الكليات. لذلك تكون الدعوة إلعداد

 صياغة لهذه المواثيق في الكليات التي لم تفعل ذلك.
  ة يلذلك يطلب وضع آل الجامعية.الحياة  انتظاممن أثر على  والشكاوى ال يغيب عن األذهان ما للتعامل مع التظلمات

أبرزهم  ومن ،التي تصدر عن ذوي العالقة بالعملية التعليمية والشكاوى واضحة ومعلنة لطرق التعامل مع التظلمات 
 ))الطالب والطالبة((.

 باآلتيتستدعي التوضيح نوصي كافة الكليات  ألسباب ظاهرة ال: 

o .وضع خطة إلدارة المخاطر واألزمات وخاصة في المكتبات 
o . ساسية لتسهيل حركة ذوي االحتياجات الخاصة.مراعاة المتطلبات األ 
o .تفعيل مكتب شؤون الخريجين 
o .إنشاء مكتب للدعم الطالبي 

 
 

 : جامعـة مصراتـة

 ،جامعة مصراتة إلى  تطورت وكانت تتبع جامعة سرت، ثم  ،م1984عام كلية اآلداب والعلوم في ة تُأسيس هذه الجامعة كانت نوا 
 1296طالب دراسات عليا، يتول ى تدريسهم  393منهم  16751م 2019دد طالبها عام كلية(، وبلغ ع 17التي تضم اآلن )

 850، وعدد المعيدين بها 14:1، والنسبة العامة ألعضاء هيأة التدريس مقابل الطالب امغتربً  36من بينهم  ،عضو هيأة تدريس
بينما كانت كلية  ،وخريجة ا( خريجً 2859بية )، أغلبهم من كلية التر 9409خالل الخمس سنوات األخيرة  هافي ، وتخرج امعيدً 

في  ،(88) اعددً األقل عالم الفنون واإل اإلنشاء،  بسبب حداثة ،واللغات والترجمة ،والتربية البدنية ،كليات الزراعةولم يتخر ج أحد  
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ـمة متخصصة في مجالت ُمحك   10دون فصل بين اإلداريين والفنيين، وتصدر الجامعة موظًفا،  1548وبلغ عدد الموظفين 
 .ب منهجية ومرجعيةكت 110كما أصدرت  ،سانية والطبيةالعلوم التطبيقية واإلن

 

 التالية:ن بالجامعة على التخصصات و يتوزع الطالب الدارس
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 :النحو اآلتي على  أعضاء هيئة التدريس على الكليات  وكان توزيع

 

 :أتيلتدريس فهي كما يأعضاء هيئة اأعداد الطالب مقابل نسب أعداد أما 
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 ؤشرات ومالحظات:م

 ، على النحو التالي: ستخالص بعض المؤشرات والمالحظاتافي اإلحصائيات فإنه يمكن  عدم التوافقبالرغم من 

ن نسبة حملة إحيث  ،وجود نقص نوعي في أعضاء هيأة التدريس في بعض الكليات من حملة الدكتوراه خاصة -
 .%20والنسبة يجب أال تزيد عن  %53.4ة التدريس حوالي الماجستير من بين أعضاء هيأ

لكل  اطالب 60والنسبة المعتمدة يجب أال تزيد عن  ،لكل فني اطالب 98ونسبتهم  ،وجود نقص حاد في فنيي المعامل -
 فني، ويقابل ذلك تضخم في أعداد الموظفين بالجامعة بشكل عام، يمكن تدريب بعضهم ليصبحوا فنيين.

 أغلبية المباني والمرافق الجامعية الحالية غير مؤهلة لمزاولةف ،في الوقت الحالي كغيرها لمركب جامعي تفتقر الجامعة -
 ويصعب تطويرها فنيًا. ،نشاطات الكليات

ضعف قاعدة البيانات والمعلومات بالجامعة، وهي مازالت فقيرة في الميكنة رغم محاولة قياداتها تطويرها في هذا  -
 .المجال

تطلب مما ي ،بسبب التأهيل التقليدي ؛الجامعة العلمية الحالية هي أقسام نمطية ال يجد خريجوها عماًل معظم أقسام  -
وتبني المرونة في فتح وقفل التخصصات غير المرغوب فيها من قبل  ،تطوير هذه األقسام وفق ما يحتاجه سوق العمل

 القطاعين العام والخاص.
وهذا سلوك إيجابي يجب تشجيعها  ،المؤسسات المناظرة محليا ودوليا جهد الجامعة واضح في تطوير عالقاتها مع -

 عليه.
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علمي ومحور البحث ال ،والتعلم ،وهي التعليم ،رغم أن الجامعة تحاول إيجاد توازن بين المحاور الثالثة في واجباتها -
ور األول على حساب بقية بالمح الجامعة تهتمأن إال أنه يالحظ حاليا  ،ثم محور خدمة المجتمع والبيئة ،والتطوير
 المحاور.

عداد فأ ،بعضها ال يجد إقباال من الطالب ،من المالحظ أن الجامعة توسعت في فتح كليات في السنوات األخيرة  -
ارف ويمكن أن تقدم المع ،وهذا قد يشتت جهود الجامعة ويعرقل مسيرتها نحو التمي ز ،قليل بهاالطالب المسجلين 

ي فكلية اللغات مثاًل يمكن دمجها ف ،ضمن الكليات القائمة قبل هذا اإلنشاءفي ت في أقسام المطلوبة من هذه الكليا
دسة وأقسام كلية الزراعة يمكن دمج أقسامها في كليتي الهن ،اآلداب، كلية التربية البدنية يمكن دمجها في كلية التربية

 والعلوم.
سالمية بكلية اآلداب، مع وجود كلية للدراسات اإلسالمية!!! عتماد بعض األقسام على حاملى الماجستير )الدراسات اإلا  -

الكلية تحتاج إلى معالجة عاجلة، الفلسفة، المكتبات، وعدة أقسام بكلية التربية(، أقسام كلية الفنون واإلعالم )حملة 
 داب(.أو ضمها كأقسام باآل ،الدكتوراه مغتربون(، أقسام كلية اللغات )تتطلب معالجة وإيقاف بعض األقسام

وجود تشابه في مخرجات بعض اآلقسام بكليات اآلداب والعلوم والتربية، وربما يكون من األفضل دمج هذه اآلقسام وإذا  -
 ستفادة من األساتذة في تدريس المقررات المشتركة.يعة التخصص اإلبقاء عليها وجب االتطلبت طب

 27التدريس مقابل الطالب )إدارة األعمال عدد وتضخم في عدد هيأة  ،قتصادتكرار لبعض األقسام في كلية اال -
عضو هيأة تدريس يحملون  12ماجستير/ التجارة الدولية  7دكتوراه، وإدارة عامة دكتور واحد مقابل،  2 ماجستير،

 ماجستير(. 8ماجستير، التمويل والمصارف، دكتور واحد مقابل،  32دكتوراه،  9الماجستير، التسويق / المحاسبة 
لة وأعضاء هيأة التدريس أغلبهم من حم ،قتصاديةبكلية الزراعة ال يحقق الجدوى االب في الدراسة الجامعية أعداد الطال -

ادة يدرس به وع ،وهو قسم خدمي ال يؤدي للحصول على بكالوريوس ،بعضهم تم  تعيينه في القسم العام ،الماجستير
 ًئاب، والكلية بوضعها الحالي تشكل علعلوم بهذه المهمةالطالب مواد عامة يمكن أن يقوم أعضاء هيأة التدريس بكلية ا

اذبة إما بفتح أقسام تكون ج ؛عليه البد من التفكير في معالجة وضعها ،قتصادية منهااعلى الجامعة دون وجود جدوى 
 ،عمالألراء رجال اآستطالع اعلى أن يتم ذلك من خالل شراكات و  ،منها ربما قسم األسماك والزراعات المائية ،للطالب

 أو أن يوقف القبول بها.
مثل:  ساسيةأبالرغم من أن كلية العلوم هي أقدم كليات الجامعة فإنها مازالت تفتقر إلى أعضاء هيأة التدريس في أقسام  -

 فتح أقسامًا دون ت الكليةوينتاب اللجنة شعور بأن والكيمياء.  ،الوراثةعلم و  ،وعلم الحيوان، وعلم النبات، الفيزياء الطبية
أن  ،إن صحت البيانات المقدمة عن هذه الكلية ومن اإلحصائيات غير المتوافقة مع معايير الجودة،ات. دراسة اإلمكان

أضف إلى  ،أستاذ من حملة الدكتوراه  22عضو هيأة تدريس بقسم األحياء من حملة الماجستير إضافة إلى  50يعمل 
ع قسم مما  وإلى حد    ،قسمي علم الحيوان وعلم النبات معمجة ثم إن هذا القسم في صورة مد ،موفدين للدراسة 10ذلك 

 علم الوراثة.
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تمي زت كلية الهندسة بقسم غير نمطي بين أقسامها هو هندسة المياه والبيئة، ولوحظ تضخم عدد أعضاء هيأة التدريس  -
 130يدرسون  ،ارعضو هيأة تدريس ق 30وأغلبهم من حملة الماجستير حيث وصل إلى  ،في قسم الهندسة المدنية

عضو هيأة تدريس في طور التكوين  17لى ذلك أنه يوجد اآلن إأضف  ،بنسبة أستاذ لكل أربعة طالب ،وطالبة اطالبً 
 بالقسم. امعيدً  26و ،موفدين إلى الخارج

- ويشار إلى أن أغلبهم في تخصص ،بالرغم من قدم كلية تقنية المعلومات فهي مازالت تعتمد على حملة الماجستير -
 16فضال عن  ،رمن حملة الماجستيمن أعضاء هيئة التدريس  %78ماجستير أي  25دكتوراه،  8حاسوب، العلم 
 يوجد دكتور واحد في علم المعلومات. -وطالبة  اطالب 53وعدد طالب القسم ، موفدين 10و،  امعيدً 

ب الرياضي وعلم )التدري اواحدً  اتخصصي   اعلمي   ابها قسمً  أنمن خالل البيانات المقدمة عن كلية التربية البدنية يتبين  -
من حملة  12و ،به دكتور واحدفأما القسم اآلخر )مناهج وطرق تدريس  ،ماجستير( 5الحركة به دكتوراه واحد و

)هل هناك حاجة لمغترب في المناهج وطرق التدريس؟  فهو ينتمي علميا لكلية  ،الماجستير فضال عن أستاذ مغترب
 لتربية. ضمن أقسام كلية افي تعجيل بإيقاف القبول واالكتفاء بقسم للتربية البدنية يكون ال ينبغيالتربية. 

ولقد غابت  ،ستكمال بناء كوادرها التدريسيةاوالصيدلة والتمريض في حاجة إلى  كليات الطب البشري وطب األسنان -
لى طب إضافة إ ،طب الشرعي والسموموال ،واآلجنة ،أعضاء هيأة التدريس في أقسام التشريح عن على اللجنة بيانات

 وأقسام كثيرة في طب األسنان. ،العيون في الطب البشري 
 :جامعة المرقب

ثم ُسم يت جامعة المرقب فيما بعد، وُضمت عام  ،نتفاضةسم جامعة االام تحت 1991هذه الجامعة عام  تأسست
 ،والقره بوللي ،ومسالتة ،ضم كليات مدن ترهونةم. وكانت ت2011وُفِصلت عنها مجددًا عام  ،م. إلى جامعة مصراتة2010

 ونقل الكليات الواقعة في مدينة زليتن إلى الجامعة األسمرية. ،ستحداث جامعة الزيتونةاقبل  ،وزليتن ،والخمس ،وقصر األخيار

 ،ومسالتة ،مسالخ :موزعة على مدن ،كلية تسعة عشرةوتضم اآلن  ،مراكز بحثية 6وتتبعها  ،وتقع إدارتها في مدينة الخمس
 :والقره بوللي وهي ،وقصر األخيار
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 والبرامج التالية: االقسامتشمل الجامعة 

 

 الطالب على الكليات على النحو التالي: وكان توزيع
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 عضو هيئة تدريس بين قار ومتعاون: 1900يتولى التدريس في هذه الجامعة حوالي 
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 يلي:توزيع أعضاء هيئة التدريس على الكليات كما و 

 

 هيئة التدريس فهي كما يلي:أعضاء أم ا نسبة توزيع الطالب إلى 
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 مالحظات:و  مؤشرات

بًا، ويعدُّ ، مما يؤثر سلوكذلك الموظفين ،إرتفاع نسبة عدد أعضاء هيأة التدريس مقابل عدد الطالب في كلية الهندسة -
 هدًرا في الموارد البشرية.

 والفيزياء واإلحصاء(. ،على حملة الماجستير )الحاسوب بشكل أكبرعتماد بعض أقسام كلية العلوم / الخمس ا  -
د قترحت اللجنة على إدارة الجامعة توحياتعد كلية تقنية المعلومات / الخمس نسخة من قسم الحاسوب بكلية العلوم، و  -

 ،ى خاص بهاا مبنالسيما وأن الكلية ليس له ،ات أفضللقسم الذي يبدو أنه يتمتع بإمكانات بضم الكلية إلى امكاناإل
قترحت او  ،وقسم هندسة كهربائية ،ولم تقدم الجامعة مبررًا الستحداثها في ظل وجود قسم حاسوب ،وال يوجد بها معامل

 أو الهندسة. ،اللجنة إعادتها إلى وضعها السابق كقسم في كلية العلوم
مام الكلية يس بين األقسام، وذكر التقرير أن أتعاني كلية التقنية الطبية / مسالتة من التفاوت في عدد أعضاء هيأة التدر  -

اهد العليا ضمن المعفي ألنها تعتمد على حملة الماجستير، وكونها تأسست  ؛وهو أمر متعذر ،فرص فتح دراسات عليا
 ،بوذلك بمعالجة مشاكل التدري ،والرفع من مستواها لحاجة سوق العمل لخريجيها ،هتمام بهايمكن االو  ،2000منذ عام 

 .وكذلك مواد التشغيل للمعامل ،فير متطلباتهوتو 
 ،تقوم كلية العلوم الصحية / الخمس على عضو هيأة تدريس واحد فقط يحمل الدكتوراه في قسم األشعة التشخيصية -

ن في العالج الطبيعي )بمقارنة ذلك مع التقنية الطبية مسالتة(. تعاني الكلية من نقص ويويعمل لوحده في القسم، وعض
لكلية، ى الخريجين من هذه اونقص أعضاء هـيئة التدريس بالرغم من الطلب عل ،والمعامل لألقسام التخصصية القاعات

 .ات مع كلية التقنية الطبية بمسالتةللجنة على الجامعة توحيد اإلمكانقترحت ااعليه 
تخصصية ذلك المعامل التعاني كلية الهندسة / القره بوللي من نقص في أعضاء هيأة التدريس في بعض األقسام، وك -

 فر فرص تعيين أعضاء هيأة التدريس والمعيدين مقارنة مع نظيرتها في الخمس.اوالفنيين. وعدم تو 
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في بعض األقسام بكلية اآلداب والعلوم / مسالتة، عن المعدل المعياري،  زيادة عدد أعضاء هيأة التدريس مقابل الطالب -
 ة.وضعف تجهيز المختبرات وبطء عمليات الصيان

تعتمد بعض األقسام بكلية اآلداب والعلوم / قصر األخيار على حملة الماجستير، فضاًل عن قلة عدد أعضاء هيأة  -
فتح  الكلية أفادت بتوفر فرصفومع ذلك  ،التدريس المعينين في األقسام مقارنة بأقسام مناظرة في الخمس ومسالتة

 ،والفيزياء ،من نقص الوسائل التعليمية والمعامل ألقسام الجغرافيابالرغم  ،ستخدام التقنية في التعليماو  ،أقسام جديدة
 علوم الحياة.و  ،والحاسوب

عضو هيئة  21مثل قسم اللغة اإلنجليزية  ،عتماد بعض األقسام بكلية التربية / الخمس على حملة الماجستير فقطا  -
ة الفنية، يأة التدريس في قسمي التربيجميعهم يحملون الماجستير فقط، فضاًل عن النقص الحاد في أعضاء ه تدريس،

واللغة الفرنسية، وينقصها أيضًا تجهيز المعامل والفنيين. أوصت اللجنة بتأجيل القبول في قسم اللغة الفرنسية إلى حين 
 تعيين العدد الكافي من أعضاء هيأة التدريس.

ويق، لمحاسبة، والتمويل والمصارف، التسيالحظ التشابه والتداخل في بعض األقسام بكلية االقتصاد / الخمس مثل: ا -
 قترحت اللجنة على الجامعةافصح الجامعة عن تخصصهم المستقل. وإدارة األعمال، وفي كل منها مالك مستقل لم ت

 .وفتح آفاق فرص سوق العمل أمام الخريجين ،معالجة هذا األمر لضمان جودة المخرجات
ملة عتماد على ح/ الخمس بالرغم من االطالب بكلية الطب البشري لوحظ التوازن في عدد أعضاء هيأة التدريس وال -

وعلم األمراض، لكنها تعاني من عدم وجود جثت  ،والكيمياء الحيوية ،ووظائف األعضاء ،الماجستير في طب األسرة
 ،جةسوعلم األن ،ونقص مواد التشغيل، ونقص أعضاء هيأة التدريس في أقسام العيون  ،للتشريح، وعدم وجود معامل

 .ووعدت الجامعة بمعالجة ذلك ،والطب الشرعي ،والكيمياء الحيوية واألدوية
 ،التوازن في عدد الطالب مقابل أعضاء هيأة التدريس بكلية الصيدلة / الخمس السيما إذا نظرنا إلى عدد الموفدين لوحظ -

 نقصًا في قسمي الصيدالنيات والصيدلة الصناعية. لكنها تواجه
م من الجامعة أن كلية األسنان/ الخمس )حديثة التأسيس( تعاني من نقص األجهزة والمعامل ومواد ورد في التقرير ال - مقد 

فر عيادات افضاًل عن عدم تو  ،ات البشرية لتأسيسهافر اإلمكاناوبعد مناقشة مسؤولي الجامعة تبين عدم تو  ،التشغيل
 ات.ذه اإلمكانفر هاقترحت اللجنة تأجيل قبول طالب جدد إلى حين تو اللتدريب. و 

 لم ترد بيانات كافية عن كلية اآلداب / القره بوللي. -
بها ثالثة أقسام، أفاد تقرير الجامعة إلى رؤية االكلية في توفير الفتوى  (2015كلية الشريعة / الخمس، مستحدثة ) -

مية م دراسات إسالبالداخل وتقديم مناهج وسطية في ظل عدم وجود كليات مناظرة في الخمس، وبالنظر إلى وجود أقسا
 في كليات أخرى بالمدينة والجامعة فإن ضمها في قسم واحد أو كلية واحدة سيكون ضرورة تفرضها عوامل كثيرة.

تعتمد كلية اللغات / الخمس على عضو هيأة تدريس واحد يحمل الماجستير في اللغة اإلنجليزية، وفي ظل وجود  -
 ة.الجنة بتوحيد اإلمكانات وضمها إلى اآلداب أو التربيأوصت ي الخمس، قسمين للغة اإلنجليزية في اآلداب والتربية ف

أعضاء  9إذ يذكر وجود  ،( ويخلط التقرير بين األقسام العلمية والخدمية2015كلية التربية البدنية / الخمس مستحدثة ) -
بية داخل المدينة يجب أن )ونجد كلية للتر  ،منهم يحملون الدكتوراه  5 ،هيأة تدريس مختصين في مناهج وطرق التدريس

مؤهالتهما تكون وربما  ،ن في تخصص اإلدارة الرياضية يحملون دكتوراه يثنان والتدريس في هذا التخصص( و تتولى التعيي
إدارة، التي هي تخصص أصيل لقسم اإلدارة بكلية االقتصاد. وال ُيعتقد أن المواد المتاحة للتدريس أمام هؤالء جميعًا 
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فقط، كما ال ُيعتقد أن محيط الكلية سيكون طالبا  179السيما أن العدد الحالي للطالب هو  ،د الواحدةتتجاوز أصابع الي
لوحظ وجود قسم )للعالج الطبيعي( وهناك قسم عالج  ، كما أنهفي حاجة للعدد المتوقع تخرجه خالل السنوات القادمة

 مكاناتوربما يكون من األفضل توحيد اإل ،لماجستيرن اهيأة تدريس يحمالا ضوَ به عُ  ،طبيعي في كلية العلوم الصحية
 ،ميةفر المعامل للمقررات العلاوعدم تو  ،ذكر التقرير أن الكلية تعاني من عدم وجود صالة مغلقة لأللعاب الرياضيةي.

ة وضع بعد مناقش. وقلة التجهيزات الخاصة ببعض األلعاب ،واإلصابات الرياضية ،مثل التشريح ووظائف األعضاء
 قترحت اللجنة أن تتحول الكلية إلى قسم في كلية التربية.اكلية مع مسؤولي الجامعة ال

آلثار أقسامها الحالية تتعلق بعلوم ا إال أنبالرغم من أن كلية اآلثار والسياحة تشمل تخصصات في العلوم المختلفة،  -
خريج طالب في التخصصات المذكورة حوال فإن تمًا دراسيًا واحدًا، وفي جميع األوهي شعب كانت قس ،دون السياحة

عدد أعضاء هيأة التدريس  زيادة فيومن خالل البيانات لوحظ  ،من المرحلة الجامعية قد ال يفيدهم في سوق العمل
ات، وهو ؤسسستيعاب خريجيها في الماأن الكلية تعاني من عدم المقدم من الجامعة مقابل عدد الطالب. يورد التقرير 

ناقشت اللجنة وضع الكلية مع إدارة الجامعة و  .نتشار األقسام المناظرة في الجامعات القريبةال أمر ال يستغرب في ظ
األغلبية  تورأ ،والظروف التي تمر بها ،قترحت عليها إعادة النظر في الكلية والتخصصات التي تدرسهااو  ،بشكل موسع

األساتذة  فر العدد الكافي مناالسياحية )عندما يتو وآخر للدراسات  ،أنه قد يكون من األفضل االقتصار على قسم لآلثار
 .كلية اآلداب أسوة بجامعات أخرى يتبعان  ،المختصين(

أعضاء  3إذ يوجد بها  ،التقرير المقدم من الجامعة أن كلية القانون تعاني من نقص في أعضاء هيئة التدريس ورد في -
آخرون يحملون الماجستير، ويمكننا مقارنتها بالكلية األم  5و ،هيأة تدريس فقط يحملون الدكتوراه في القانون الجنائي

تدريس هتمام بتوفير أعضاء هيأة ا تحتاج إلى  والكلية  .األخيرةوتضخم العدد في  ،في ترهونة )قبل فصل الجامعتين(
 .الطالبفي جميع التخصصات قبل التوسع في قبول 

ت داب على أعضاء هيأة تدريس يحملون الماجستير فقط. اقترحعتماد قسمي اللغتين اإلنجليزية واإليطالية في كلية اآلا  -
للغة وتأجيل قبول الطالب في قسم ا ،اللجنة على إدارة الجامعة معالجة وضع القسمين )ربما بضمهما إلى كلية التربية

 اإليطالية إلى حين توفير أساتذة(.
معات األخرى وقياسًا على الحال في الجا ،ح بتقويمهارد في التقرير بيانات كافية بشأن كلية الدراسات العليا تسميلم   -

ثيرة في حاجة ك االسيما وأن أقسام ،وتنظيم الدراسات العليا باألقسام ،قد يكون من األفضل تأجيل تفعيل قرار إنشائها
 وأن الكليات تخطط لفتح دراسات عليا.  ،للمعامل والمختبرات

ك على ويسري ذل إن تعاونها مع الجامعات القريبة منها يعد ضرورياً بوصف هذه الجامعة إحدى الجامعات القروية ف - -
 ستثناء جامعتي طرابلس وبنغازي.اجميع الجامعات ب

  :جامعة نالوت

 ،وتضم كليات قديمة كانت تتبع جامعة الجبل الغربي ،م2017لسنة  606مجلس الوزراء رقم هذه الجامعة بقرار  ُأنشئت
 ،(1990والقانون والعلوم السياسية بنالوت  – 2000والتقنية الطبية نالوت  – 1995ية نالوت والترب – 1991مثل )هندسة جادو 
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، تحتوي منها متكررة( 4كليات ) 6م. وهكذا هي اآلن تضم 2018والتربية بجادو  – 2015ها كليات التربية بكاباو يلإوُأضيفت 
 علميًا. قسماً  26على 

 

 176 منهم، 5.2: 1، أي أن نسبة أستاذ/ طالب هي عضو هيأة تدريس 258تدريسهم  يتول ى ،طالبا وطالبة 1369ويدرس بها 
. يوجد بالجامعة قسم داخلي للطالب اموظف 558ويعمل بها  ،للدراسة اموفد 26و امعيد 134يحملون درجة الدكتوراه، وبها 
 طالب. 300طالب، وآخر للطالب فقط بمدينة جادو سعته  600والطالبات بمدينة نالوت سعته 
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 مؤشرات ومالحظات:

التوزيع الجغرافي للكليات: كليات التربية، والقانون والعلوم السياسية، والتقنية الطبية بمدينة نالوت، كلية التربية بكاباو،  -
 وكليتا الهندسة والتربية بجادو.

ة تأهيل مما يتطلب إعاد ؛عاملنقص فنيي الممع ، بما يتجاوز المعدل المعياري  عدد الموظفين قياسًا بعدد الطالب زيادة -
 وتدريب بعضهم لتشغيل المعامل.

ذلك  وقد تتغلب الجامعة على ،معاناة بعض الكليات من نقص المقومات األساسية )كلية التربية بجادو وكاباو كمثال( -
 آخر.قت و ات المتاحة لديها حتى شر على الكليتين، وتقاسم اإلمكانبتكليف كلية التربية بنالوت باإلشراف المبا

قلة  السيما في األقسام التي تعاني من ،اتستيعاب الطالب سيوفر بعض اإلمكانصيانة األقسام الداخلية وتأهيلها ال -
 عدد الطالب ونقص األساتذة.

تساق تسمية بعض الكليات مع النظام العلمي للقانون في ليبيا )النظام القانوني لكلية القانون والعلوم السياسية اعدم  -
 .بنالوت(

 ضرورة تطبيق قوانين الحوافز المادية ألعضاء هيأة التدريس الذين ينقلون للعمل بمناطق بعيدة عن محل سكناهم. -
مراجعة ضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس في ظل ارتفاع نسبة أستاذ/ طالب في المستوى العام للجامعة، وتجاوز  -

 المعدل المعياري.نسبة عدد حملة الماجستير إلى عدد أعضاء هيئة التدريس 

 :جامعة سبها

صدر قرار نواة لجامعة سبها التي  طرابلسلجامعة  كفرع ،م1976لتي أنشئت بمدينة سبها عام كلية التربية ا كانت
 ،والزراعة ،تم تطوير الجامعة لتشمل كليات الطب 1987وفي العام  ،م. وضمت كليتي التربية والعلوم1983عام  تأسيسها

عة، سم كلية العلوم الهندسية والتقنية بالجاماتحت ، العالي للتقنية مع كلية الهندسة م، تم  دمج المعهد1991والهندسة، وفي عام 
ُأضيفت مجموعة من الكليات كان آخرها م 2016في عام ثم  ،قتصادليتي اللغات والتربية البدنية، وُأسست كلية االكما تم ضم ك

والتجارة والعلوم  ،التربية زويلة اتلي  كُ م أضفيت 2019في عام و  ،الطاقة والتعدينوهندسة  ،وتقنية المعلومات ،كليات الصيدلة
امعة فزان التي مت لجض، و والتربية تراغن( ،والتقنية الطبية ،قتصاداالهي:  نفصل عنها عدد من الكلياتاالسياسية، في حين 

ست حديثًا، وبهذا أصبحت جامعة سبها ت ( كليات في منطقة 3و) ،( كلية11) ،في مدينة سبها معظمها ،( كلية20اآلن ) ضم  ُأس 
 .وتشاد ،وزويلة ،وكلية تربية في كل  من أوباري وغات ،الشاطئ
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( عضو 12:1أي بمعدل ) ،(عضو هيئة تدريس قارين1310وطالبة، يقوم على تدريسهم ) ا( طالب11444يدرس بالجامعة عدد )
عضوًا في الكليات الموجودة خارج مدينة  25وعددهم ال يتجاوز  ،ن و تعاونما يوجد أعضاء هيئة تدريس مطالب، ك/ هيئة تدريس

وإيقاف  ،رفوتغير سعر الص ،ستقرار األمنيويعزى ذلك الى عدم اال ،سبها، ويوجد عدد قليل من أعضاء هيئة التدريس المغتربين
( موظفًا في جميع مرافق وكليات 2275) وإغالق مطار سبها الدولي، ويبلغ عدد الموظفين بالجامعة ،التحويالت الخارجية لهم

( هو تعيينات جديدة 250( العدد اإلضافي )491=  250+  241الجامعة، وعدد من الفنيين والمهندسين بالمعامل والمختبرات )
امعة جمركز ضمان الجودة، ويبلغ عدد المعيدين بالشروط يتوافق مع هذا و  ،معمل/ ( فني1:3.6ا الوزارة، أي بمعدل )وافقت عليه

 ( برنامجًا للدراسات العليا.22( موفدًا، كما تقدم الجامعة )282وعدد الموفدين للدراسات العليا ) ،معيداً  470
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 :مؤشرات ومالحظات

ستخدام الميكنة في كافة جوانب العملية حمسة للعمل، وجادة في محاولتها اللدى الجامعة قيادة أكاديمية شابة ومت -
 .التعليمية

 .في حين توجد كلية آداب في مدينة سبها ،وزويلة ،وغات ،وأوباري  ،كليات تربية في الشاطئ أربعالجامعة يوجد ب -
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حققت الكليات في جميع التخصصات العلمية المختلفة النسبة النمطية الدولية في نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى  -
 .الطالب

 ،تفعة نظرًا لتوقف اإليفاد لسنواتوهي نسبة مر  ،اجستيرمن حملة المهم ( %49) نصف أعضاء هيئة التدريس تقريباً  -
(، %5تعدى نسبتهم )تن درجة أستاذ وأستاذ مشارك ال ، كما أ%20أال تزيد نسبة حملة الماجستير عن  المطلوبحيث 

 في والذي قد يكون له أثر ،ن المستوى العلمي ألعضاء هيئة التدريس )بمقياس المؤهل( أقل مما ينبغيأومعنى ذلك 
وأستاذ  ،(68ضعف برامج الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة. عدد أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ )

 -من إجمالي أعضاء هيئة التدريس القارين %22.9أي بنسبة  ،(296بإجمالي ) ،(152وأستاذ مساعد ) ،(76مشارك )
 من عدد أعضاء هيئة التدريس. %37يمثل عدد المعيدين حوالي 

هذه النسبة مالئمة إلحالل إن  إذ ،من عدد أعضاء هيئة التدريس، وهذا مؤشر جيد %22ن حوالي و يمثل الطلبة الموفد -
المحدد لإليفاد  العمرالفاقد في أعضاء الهيئة التدريسية، ولكن نسبة كبيرة من المعيدين أصبحت أعمارهم اآلن تتجاوز 

خصوصا و  ،كبيرًا من الموفدين ال يرجعون للعمل بالجامعة اعن أن عدد فضالً  ،كما ورد في التقرير المقدم من الجامعة
 ،نخراط في برامج الدراسات العليا بالداخل فور التعاقد معهم، ووجب إلزام المعيدين بضرورة االالتخصصات الطبيةفي 

 .وتوقيعهم على تعهدات بذلك ،خاصة في التخصصات الموجودة بالداخلوب
وهي مسخرة لتقديم خدمات جيدة ومتقدمة، إال أن بعض الكليات غير  ،عض كليات الجامعةتوجد خدمات إنترنت في ب -

ـزة تجهيزًا كاماًل يخدم متطلبات العملية التعليمية، وبالتالي يتطلب األمر السرعة في نشر الخدمة على كافة الكليات  مجه 
بالتعاقد مع مجموعة من وذلك  ،هذا المشكلة الجامعة بأنه تم حل ت إدارةللجامعة بأكثر فاعلية. وقد أفادالتابعة 

 .توفير خدمة اإلنترنت لكل الكليات والمراكزل الشركات
إضافة  ،توغا ،وزويلة ،وأوباري  ،والشاطي ،تغطي الجامعة رقعة جغرافية واسعة من الجنوب الليبي تشمل منطقة سبها -

  لكلية في دولة تشاد.
ست بعد  -  ،ي من مشاكل كبيرة في المقرات، ألنها ُأنشئت في داخل كليات أخري قائمةم. تعان2016ُجل الكليات التي أ س 

ستحدثت ا هذه الكليات. وهذه الكليات التيحتياجات اأو في مواقع ال تفي ب ،مثل كلية تقنية المعلومات داخل كلية العلوم
العلوم ومات، الصيدلة، التجارة و يوجد لها مجمع كليات يضم أربع كليات )التربية البدنية، تقنية المعل 2016بعد عام 

خالل  به اوذلك نتيجة لتعرض المقر المخصص لها العتداءات الحقت أضرار  ،السياسية(، وتعتبر هذا المشكلة آنية
 .2018أحداث عام 

كالت من مش سيكون له دور فع ال في حل كثير   اإلسراع بتنفيذ المركبات الجامعية المخطط لها سابقاً - -
 .الكليات

)فني: معمل(،  1:1النسبة النمطية  إلى  كلية اآلداب / سبها من نقص في فني المعامل للوصول تعاني  -
ويوجد عدد كبير من الموظفين يحتاجون إلعادة تدريب وتوزيع بما يتناسب وعدد الطالب في األقسام، وعدم 

نية والفنية. اإللكترو  مالئمة بعض المباني للعملية التعليمية، نقص في القاعات الدراسية، ضعف التجهيزات
نقص المراجع والدوريات. تمت معالجة نقص الفنيين في الجامعة بالكامل كما ُذكر سابقًا، أما فيما يخص 

ام جامعة عالمراجع والدوريات فقد تم توريد العديد من المراجع والدوريات من معرض الكتاب الذي أقيم بال
 .لى المكتبة اإللكترونيةإوالدوريات والتحول جع تجاه نحو رقمنة المرا، باإلضافة الى اال2016
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هم بما زيعوربما يحتاج إلعادة تو  ،يوجد بكلية العلوم / سبها عدد كبير من الموظفين مقابل نقص في الفنيين -
 في قسمموظفا  13و ،موظفًا في قسم الحيوان 24تضح وجود احيث  ،قساميتناسب وعدد الطالب في األ

ة تدوير سابقًا، كما تم  إعاد اهيلإتمت معالجة مشكلة الفنيين كما تم اإلشارة  المعداتالكيمياء. نقص األجهزة و 
  .حتياجوإعادة تسكينهم وفقًا للتخصص واال ،الموظفين بعد إعطائهم دورات تدريبية

تعاني كلية الزراعة / سبها من نقص أعداد الطلبة باألقسام، وفنيي المعامل باألقسام حديثة اإلنشاء، وفي  -
وفي  ،حيث تقع الكلية خارج المدينة ،مواد التشغيل. وذلك نظرًا لموقع الكلية فراوعدم تو  ،تجهيزات المعامل

ما فيما يخص المعامل والتجهيزات أفي عزوف الطالب عن الدراسة بها. مما سبب  ؛شتباكات متكررةامنطقة 
لمستقر، ا ذلك بسبب الوضع األمني غيرو  ،فالوضع الراهن للكلية ال يسمح بتوريد أي تجهيزات وأي مستلزمات

 .والسرقات المتكررة
ة المتعاونين وبلغت نسبة األساتذ ،السيما التخصصات السريرية ،تعاني كلية الطب من نقص كبير في األساتذة -

 ،أن المتعاونين هم من كلية الطب بجامعة طرابلس عن طريق اإلنترنتوجدير بالذكر ،  %50بها حوالي 
فتقر مثالية. كما ت إن كانت غيرو  ،دة للجامعة في حل مشكلة توفير أعضاء هيئة التدريسوهي تجربة رائ

 ،إلى وجود مستشفى جامعي )لماذا لم يعتمد مستشفى سبها ليكون تعليميًا(، وضعف تجهيزات المعاملالكلية 
ن حاليًا و لقائما رية، فأعضاء هيئة التدريسوضعف البنية التحتية للبحث العلمي. بالنسبة للتخصصات السري

الذي  418قم قرار ر إال أنه تم نقلهم ب ،األصل أعضاء هيئة تدريس قارين بهافي التعليمة كانوا على العملية 
أعضاء هيئة تدريس  3لى وزارة الصحة، أما فيما يخص المتعاونين من جامعة طرابلس فعددهم إأحال تبعيتهم 

جامعة سبها، إال  يتبع اتشفى سبها كان مستشفى تعليمي  عد في بعض المقررات. مسيقومون بالتدريس عن بُ 
 .لى وزارة الصحةإوإحالة تبعيته  ،مركز طبي إلى  نه تم تغييره أ

 تعاني كلية العلوم الهندسية والتقنية، براك الشاطئ من المشاكل التالية: -
معدات األجهزة وال خاصة ببعض األقسام العلمية، ونقص ،وعدم تعويض من تقاعد منهم ،نقص فنيي المعامل -

فر اوعدم تو  ،وضعف تجهيز وتهالك بعض مرافق الكلية والبنية التحتية ،مواد التشغيلية للمعاملالالحديثة، و 
 ةشأنها شأن الكليات األخرى تتعرض الكلية دوريًا للسرق تتوقف عملية الصيانة بها، إال أنمعامل حاسوب. لم 

 والنهب وأعمال التخريب.
سام خاصة ببعض األق ،ية، أوباري من نقص فنيي المعامل وعدم تعويض من تقاعد منهمتعاني كلية الترب -

 .العلمية. تم  التعاقد مع فنيين لتغطية العجز بالكلية
وعدم توفر المواد التشغيلية للمعامل العلمية.  ،نقص األجهزة والمعدات الحديثة وعدم صيانة معامل اللغة -

ة بها من وبدأت الدراس ،ستقبال الطالبعادة صيانتها وتأهيلها من جديد الإ ، وتم  تدمرت الكلية بالكامل ونهب
 .2019خريف 

، من ألعضاء هيئة التدريس تعتمد كلية القانون، براك الشاطئ على عدد من حملة الماجستير والمتعاونين -
كتبة لصورية. الموقاعة المحكمة ا ،وتفتقر إلى المكتبة والمراجع وخدمة اإلنترنت يتعدى المعدل المعياري،

عمل بها وتوقف ال ،بالكلية تم دعمها بالكتب والمراجع التي تحتاجها، وقاعة المحكمة الصورية تحت اإلنجاز
 .نتيجة لجائحة كورونا
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وأغلب أساتذتها القارين والمتعاونين من حملة الماجستير،  ،تعاني كلية طب األسنان من نقص في األساتذة -
 يانة.فضاًل عن حاجة مباني الكلية للص ،دة التدريبية والتمريض ومواد التشغيلكما تفتقر إلى كراسي للعيا

وعلم  ،واللغة اإلنجليزية ،ببراك الشاطئ، تعاني من نقص األساتذة في تخصصات الحاسوب كلية التربية -
عات، اومواد ومعدات تشغيلها. بالنسبة للق ،وفنيي المعامل، ونقص القاعات والمدرجات والمعامل ،اإلجتماع
ستحدثة هو شعبة ممدرج، بالنسبة لقسم الحاسوب لى إناسب من القاعات إال أنها تحتاج عدد م يوجد في الكلية

 .بقسم الرياضات
ذة وتعاني الكلية من نقص في األسات ،أغلب أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، غات من حملة الماجستير -

  .ن أعضاء هيئة التدريس لتعويض النقصوالمعامل ومواد التشغيل. تم  تعيين مجموعة م
وتعاني الكلية من نقص األساتذة والقاعات الدراسية  ،أغلب أساتذة كلية الصيدلة، سبها من حملة الماجستير -

ومواد التشغيل. تعاني الكلية من نقص في أعضاء هيئة التدريس  ،والتجهيزات والمعدات المعملية ،والمعامل
أعضاء هيئة التدريس القارين حاليًا هم من حملة شهادة الدكتوراه، بالنسبة إال أن جل  ،لبعض التخصصات

 ه سابقًا.يلإوالذي تمت اإلشارة  ،للمقر، فقد تم تخصيص مبنى للكلية إلى حين تجهيز المبنى الخاص بها
فنيين. وال ،والمعامل ومواد تشغيلها ،سبها فهي تعاني من نقص في األساتذة بالرغم من أهمية كلية التمريض -

م من ن على العملية التعليمية بهذه الكلية هو هذه المشكلة للجامعة ككل، القائمن فقد حلت يبالنسبة للفني
المغتربين )جلهم من الفلبين(، إال أن منع الدولة الفلبينية رعاياها من العودة إلى ليبيا سبب في هذا النقص 

 .بالكلية
في أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه، وربما يكون من  تعاني كلية تقنية المعلومات، سبها من نقص- -

سبتهم حوالي نهيئة التدريس من حملة الدكتوراه األفضل إعادة التخصص كقسم بكلية العلوم. بالنسبة ألعضاء 
 ، وقد بنيت الكلية على أقسام حديثة.50%

 ،تعاني من نقص األساتذة والمعيدين م( فهي مازالت1991بالرغم من قدم تأسيس كلية التربية البدنية، غات ) -
ب نتيجة والذي تعرض للتخري ،بها اخاص   ان للكلية مقر  ألى ونشير إوتفتقر إلى المعامل والقاعات الدراسية. 

 .من األساتذة والفنيين ، ولدى الكلية عدد كاف  2018حداث أل
دريب ات الخاصة بالتإلى توفير اإلمكانوتحتاج  ،كلية الطاقة والتعدين جامعة سبها مهمة جدًا لخدمة المنطقة -

 ،ستحداث حقل تجريبي للمجم عات الشمسية والخاليا الكهروضوئية، وتوفير معامل وسوائل الحفراو  ،العملي
 ،معمل المثالورجيو   ،ستيراد معمل المواداستكمال او  ،ومعامل العمليات الموحدة ،ومعامل هندسة اإلنتاج

دة عدد المقاعد الدراسية بالقاعات. تم التعاقد مع مجموعة من الشركات لتوفير وزيا ،صيانة القاعات الدراسيةو 
 .أغلب المعامل والتجهيزات األساسية

نقطاع الا وتعاني من ،حدد منها التقرير نقص األساتذة ،ات/ زويلة ينقصها كثير من اإلمكان كلية التربية -
يخص  ، أما فيماكلهاللدولة  ةعام ةكهربائي مشكلالتيار الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي. رغم أن 

 .وذلك ألن الكلية حديثة ،األساتذة فالعدد مناسب مقارنة بعدد الطلبة
عضو  47طالبا وطالبة، يقوم على تدريسهم  566ها ، وُيْدرس ب2019كلية التجارة والعلوم السياسية. ُأنِشئت  -

 وال يوجد أي،  %35ت نسبة المتعاونين حوالي وبلغ، ( %30منهم من حملة الماجستير ) ،هيئة تدريس
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وفير المراجع وت ،نترنت، وتحتاج الكلية لتحسين خدمات اإلن للدراسات العلياو معمل بالكلية، كما ال يوجد موفد
 .العلمية وتجهيز المكتبة

يستفيد طالبها من و  ،كتبة المركزيةن بالكلية، والكلية غير بعيدة عن المو كلية، كما ال يوجد حاليًا متعاوننترنت بالتم توفير اإل
 .المراجع والكتب بالمكتبة المركزية

 :جـــامعــة ســرت

ست جامعة سرت سنة  ت ثم أصبح ،واآلداب ،واالقتصاد ،والهندسة ،بداية بكلية العلومبنغازي، م كفرع من جامعة 1989ُأس 
 ،سرت ومقرها مدينة .والطبية ،والتطبيقية ،نسانيةن عشر كليات في مجاالت العلوم اإلوتضم اآل، م1992جامعة مستقلة سنة 
 وأبي قرين. ،ولها فرعان في زمزم

 

 يدرسون التخصصات المبينة في اللوحة أدناه: ، وافداً  140من بينهم ، طالبًا  8417 م2019 عامطالب الجامعة وبلغ عدد 
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بالجامعة، فضال عن أكثر من القارين  10: 1بلغت ، بنسبة أستاذ/ طالب عضو هيأة تدريس 811تدريس هوالء الطلبة يتول ى 
 أغلبهم في درجة الدكتوراه: ،موفد للدراسة 100و ،منهم في كلية الطب 57،  امعيد 175
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 الدكتوراه.درجة كما أن أغلبهم يحملون 

 

 

ل الخمس سنوات الماضية الجامعة خالفي  ، وتخرجاً فني 137 إلى  وعدد فنيي المعامل وصل  ًا،موظف 1174بلغ عدد الموظفين 
الكليات  ، وأقلاً خريج 665ثم االقتصاد  ،خريج 700يليها التربية ًا، خريج 1959كان أغلبهم من كلية اآلداب خريجًا،  5365

كما أن الجامعة وق عت  ،مراكز بحثية وخدمية 4. يوجد بالجامعة اً خريج 56 ،سنانكلية طب وجراحة الفم واألخريجيها عدد في 
مة، وبها مكتبة مركزية تحتوي على  ع المؤسسات المناظرة، وتصدر أربعقية محلية ودولية متفاا 26 لعيد امجالت علمية محك 
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لت الجامعة لجنة لوضع الخطة اال. ولقد شمن المصنفات والمراجع م. في مجال  2023-2019ستراتيجية لتطوير الجامعة ك 
 التحسين المستمر وتطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين.البرامج التعليمية والبحث العلمي وضمان الجودة و 

 مؤشرات ومالحظات:

شبكة  وضعف ،ستخدام الوسائط اإللكترونية في الدراسة(االدراسة )ستخدام تقنية المعلومات في مجال اضعف  -
 المعلومات الدولية في الجامعة.

 وجود نقص كمي ونوعي في تجهيزات المعامل. -
فر الشروط المطلوبة لمساقات الدراسات اتو من رغم ال على   ،وعدم التوسع فيها ،سات العليامحدودية برامج الدرا -

 العليا ببعض الكليات.
 ،عدم عودة بعض الطالب الموفدين إلى الجامعة بعد حصولهم على الشهادات العلمية الموفدين من أجلها  -

 ستقطابهم في وظائف خارج الجامعة محليا ودوليا.او 
ما و  ،رتمدينة سفي خاصة بو  ،للجامعات امباشر  اتهديد دُّ تصادية التي تمر بها البالد تعية واالقالظروف األمن -

 وما لحق ببنيتها التحتية من دمار.، م2011مرت به من حروب منذ سنة 
علمي البحث ال بمحوري  اكبير  اهتماما وال تولي  ،التعليم والتعلم وهو محور ة،تهتم الجامعة فقط بأحد المحاور الثالث -

لجهد حتاج لمزيد من اي اما في المحورين األخيرين مازال ضعيفً اسهإو  ،ومحور خدمة المجتمع والبيئة ،والتطوير
 تفاقيات الدولية.ستثمار في االواال

لم تبن كوادرها التدريسية بشكل يراعي معايير فإنها مازالت الجامعة إنشاء هذه  على  مرور عشرين عاما رغم  -
م تناسب إضافة إلى عد ،معظم تخصصاتها مازالت تعتمد على حملة الماجستير والمتعاونين ففي تدريس ،الجودة

 9فمثاًل في قسم الفلسفة )التفسير( بكلية اآلداب يوجد تسعة طالب يقوم بتدريسهم ، ساتذةعدد الطالب إلى األ
 معيدين للدراسات العليا.  وأوفد القسم حاليا أربعة ،منهم أربعة من حملة الماجستير، 1:1، أي بنسبة أساتذة

 بيقية واللغات.قسام التطمواد تشغيلها والفنيين السيما األتفتقر الجامعة في الكثير من أقسامها للمعامل المجه زة و  -
عتمادها على حملة الماجستير مقابل كثرة الخريجين في سوق ا ام في كليات اآلداب والتربية و نمطية بعض األقس -

 الكليتين. عمل محدود جدًا لتخصصات
عضو هيأة تدريس قار أغلبهم  22لكترونية الذي يعمل به سة فإن قسم الهندسة الكهربية واإلرغم قدم كلية الهند -

حسب متطلبات الجودة إال أن بوهي نسبة مقبولة ، ( %22.7ونسبة حملة الماجستير به ) ،من حملة الدكتوراه 
 121 يقومون بتدريس ،ثنان من حملة الماجستيرامنهم  ،ن و وثالثة متعاون ،القسم به عضو هيأة تدريس مغترب

 طالب وطالبة.
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 ،عتماد الكلية في التدريس على حملة الماجستير بشكل كبيرا رها من الكليات يوجد بها خلل في كلية العلوم كغي  -
ع معايير مربما النسبة التي تتوافق  ،والفيزياء ،وعلم الحيوان والنبات ،والكيمياء ،خاصة في أقسام الحاسوببو 

 على مغتربين. عتمادها فر فقط في قسم الرياضيات رغم االجودة تتو 
والبد  ،عتماد كلية الزراعة كغيرها من كليات الجامعة بشكل أساسي في تدريس مقراراتها على حملة الماجستيرا  -

 ،ة المحيطةالبيئولم تهتم بتخصصات تخدم  ،خالل البيانات يبدو أن أقسامها نمطيةمن من معالجة هذه الظاهرة، و 
 فرة حاليًا فقيرة في الدراسة المعملية.اوهذه الكلية بأقسامها المتو  ،مثل الزراعات المائية والثروة السمكية

قسام أبعض عتماد ا و  ،وهو متكرر في جامعات أخرى  ،تداخل بعض األقسام مثل )المحاسبة والتمويل والمصارف( -
 مثل اإلحصاء على حملة الماجستير.

المعامل  في احاد اء هيأة التدريس بكلية العلوم الصحية من حملة درجة الماجستير، وهي تعاني نقصمعظم أعضا -
ي مهمة للمنطقة وه ،وهذا خلل كبير في كلية ترتكز على الدراسة المعملية والتدريب ،وفنيي المعامل ومواد التشغيل

 لحاجة سوق العمل لخريجيها.
العموم فقيرة  وهي في ،راه خاصة في تخصصات العلوم الطبية األساسيةتفتقر كلية الطب البشري لحملة الدكتو  -

ينعكس مما  ،لتجهيزات المعملية وفنيي المعاملحتى في التخصصات السريرية، فضال عن النقص في المعامل وا
 ويتطلب معالجة ذلك قبل التوسع في قبول الطالب. ،سلبا على جودة مخرجات الكلية

 فقط يحملون الدكتوراه(. 7عضو هيأة تدريس  44درجة كبيرة على حملة الماجستير )كلية طب األسنان تعتمد ب -
ن في كل معمالعلى سبيل المثال فيوجد  ون،األسنان المعملية من حيث الفني ال يوجد توازن في تجهيزات كلية -

 عدد منمعمل بهما في الوقت الذي يوجد  وييولكن ال يوجد فن   ،والطب الوقائي ،من تخصص طب األطفال
 الموظفين بالقسم يمكن إعادة تأهيلهم ليصبحوا فنيين.

 :جامعة فزان

ومقرها مدينة مرزق، وتضم خمس كليات منتشرة  ،م2017لسنة  138مجلس الرئاسي رقم ُأنشئت جامعة فزان بموجب قرار ال
 1544يم رقم زير التعلر السيد و لى تراغن، ثم صدر قراإمن غات في أقصى الجنوب الغربي  ،على طول المنطقة الجنوبية لفزان

 1545م. القرار رقم 2018بشأن إنشاء كليتي التمريض بمرزق، والهندسة بالرقيبة، ثم صدر فى شهر نوفمبر  م2018لسنة 
 ،م1991التي تأسست عام  ،قتصاد والمحاسبة بمرزق قل تبعية كليات االم. القاضي بن2019لسنة  277والمعدل بالقرار رقم 

من جامعة  ،2001التي كان تاريخ تأسيسها عام  ،وأخيرًا كلية التربية بتراغن ،م2010التي تأسست عام  ،بية بمرزق والتقنية الط
 .لى جامعة فزانإسبها 
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مها الجامعة إلى ثالثة فروع تضم  م التخصصات العلمية التي ُتقد   برنامجا:  23تُـقس 

 

 ،بكلية االقتصادطالبًا ( 867و) ،في كلية التربية بتراغنطالبًا ( 874)منهم طالبا وطالبة، ( 2294يبلغ عدد طالب الجامعة )
طالبًا بكلية التقنية  499، باالضافة إلى وهذه الكليات حديثة اإلنشاء .بكلية الهندسةطالبًا ( 30و) ،بكلية التمريضطالبًا ( 24و)

 .الطبية
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منهم ، %58 ،طالب/ ( عضو هيأة تدريس12:1ل )أي بمعد ،( عضو هيأة تدريس208)طالب الجامعة  يقوم على تدريس
ويبلغ عدد الفنيين والمهندسين بالمعامل ، ( موظفاً 166الموظفين بالجامعة ) ويبلغ عدد. نامغترب ، وعضوان اثنانن و متعاون

لعليا دراسات اوعدد الموفدين لل ،( فني لكل معمل، ويبلغ عدد المعيدين بالجامعة مائة معيد1:1.7أي بمعدل ) ،(34والمختبرات )
 .( موفداً 72بالخارج )
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 تير: عتماد على حملة الماجسبعضها اال ويغلب على ،ختالف التخصصاالعلمية ألعضاء هيئة التدريس ب وتختلف الدرجات

 

 يالحظ أن نسبة الطالب إلى أعداد هيئة تدريس تخالف معايير الجودة في بعض التخصصات: 
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 :مؤشرات ومالحظات

 ،وكليات االقتصاد ،وكلية التربية بتراغن ،كلية الهندسة في منطقة الرقيبة بوادي الحياة ، هي:معة خمس كلياتيوجد بالجا -
 بمرزق. ،والتقنية الطبية ،والتمريض

 ،( طالبا1741)أكثر من طالب كليات العلوم التطبيقية، حيث بلغ عددهم  نسانيةأعداد الطالب في كليات العلوم اإل -
قترحت اللجنة على الجامعة التوجه لتوفير التخصصات ا( طالبا. 553العلوم التطبيقية ) ب كلياتعدد طالبينما بلغ 

 وتوطين التعليم. ،وإعمااًل لمبدأ التنمية المكانية ،التطبيقية التي تخدم طبيعة المنطقة الواقعة فيها
(، وعدد الطلبة 867قتصاد بمرزق )لية االليها كت ،( طالبًا وطالبة874ر في عدد الطلبة )بكلية التربية تراغن هي األك -

(، ويعتبر العدد في طالباً  30كلية الهندسة بالرقيبة )في و  ،طالبًا( 24الذين تم قبولهم في كلية التمريض بمرزق )
 وسيوزعون  ،ذا أخذنا في االعتبار أن هؤالء الطالب مازالوا في المرحلة العامةإ دون المعدل المناسب،خيرتين الكليتين األ

 .قسام عند التخصصعلى عدد من األ
هذه وقد تؤثر ، تزيد عن المعدل المعياري وهي نسبة  ،من حملة الماجستيرهم ( %70) أعضاء هيأة التدريس معظم -

تعدى نسبة من ال تخارج. كما دراسة بالصدور قرارات إيفادهم لل ةالعملية التعليمية خصوصًا في حالالنسبة سلبًا على 
ن المستوى العلمي ألعضاء هيأة التدريس )بمقياس المؤهل( أ(، ومعنى ذلك %10)ذ وأستاذ مشارك أستا ةدرج على  هم 

 في ضعف برامج الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة.  ثر  أقد يكون له هذا و  ،أقل مما ينبغي
 ،ي كلية الهندسة( ف1واحد )، وعضو هيئة تدريس فقط (2اثنان ) عدد أعضاء هيأة التدريس القارين في كلية التمريض -

 .وهذا غير كاف لتأسيس كليات ناجحة
 %58لخارج حوالي ا إلى  ن و ويمثل الطلبة المبتعث ،من عدد أعضاء هيأة التدريس %50يمثل عدد المعيدين حوالي  -

سية، ولكن يهذه النسبة مالئمة إلحالل الفاقد في أعضاء الهيئة التدر  إذمن عدد أعضاء هيأة التدريس، وهذا مؤشر جيد 
قتصاد والتربية، وكثير من المبتعثين في تخصصات اال ،نسبة كبيرة من المعيدين أصبحت أعمارهم تتجاوز سن االبتعاث

 نخراط في برامج الدراسات العليا بالداخل.وعلى الجامعة إلزام المعيدين باال
يوجد تناسب  ان بكلية التقنية الطبية، كما الوقسم تقنية األسن ،ال يوجد طلبة في بعض األقسام مثل قسم العالج الطبيعي -

والمحاسبة  ادقتصقتصاد بكلية االفمثال يوجد بقسم اال ،بين عدد الطالب وعدد أعضاء هيأة التدريس في بعض األقسام
طالب لكل عضو  3أي بمعدل أقل من  ،(20أعضاء هيأة تدريس )، فيما يبلغ عدد طالبًا( 56)عدد قليل من الطالب 

 يس.هيأة تدر 
 تجهيز المكتبات ضعيف حسب رأي من هم على رأس هذه الكليات. -
ـزة تجهيزًا كاماًل يخدم متطلبات العملية ، في بعض كليات الجامعةتوجد خدمات إنترنت بشكل ضعيف  - وهي غير ُمجه 

 التعليمية.
ما يخدم رؤية ظيفي بالهيكل التنظيمي غير مكتمل بسبب أن الجامعة في طور التأسيس، وعليها أن تبني هيكلها الو  -

ا د التوصيف الوظيفي للمهام الوظيفية المختلفة على ماعتما و  ،ويتماشى مع متطلبات التعليم العالي ،ورسالة الجامعة
 ،دارات الجامعيةكيف بما يتناسب مع مهام وظائف اإلن يُ أارة العمل في قرارات سابقة، على من قبل وز  رهو مقر 

كل لي لم يرد لها توصيف وظيفي في تلك القوانين. مما يتطلب وضع توصيف وظيفي والت ،كاديمية منهاوخصوصًا األ
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إضافة لمهام وواجبات وصالحيات ومسؤوليات القائمين على تنفيذ األعمال األكاديمية  ،كاديمية بالجامعةالمهام األ
 المختلفة.

اد موزع بشكل ال يتناسب مع أعد فهو ،يتضح من خالل اإلحصائيات أن توزيع الموظفين على الكليات غير مناسب -
كليات  وهي من أكبرـ قتصاد ثال بلغ عدد الموظفين في كلية االالطالب وحجم المكاتب بالكليات. فعلى سبيل الم

بكثير  ا أقلالتي عدد طالبه ،أقل من نصف عدد الموظفين في كلية التقنية الطبيةـ الجامعة )من حيث عدد الطالب( 
 .صادقتمن عدد طالب كلية اال

إال أنها باشرت عملها بالمجهودات الذاتية وبعض الدعم من  2018مع أن الجامعة لم تتحصل على ميزانية لعام  -
 2019البلديات التي تقع في نطاق حدودها اإلدارية، ومع تخصيص ميزانية للجامعة في الميزانية العامة للدولة للعام 

 .دمات أفضل للكليات الواقعة تحت إدارتهاوسوف تقدم خ ،ُيتوقع أن يكون أداء الجامعة أفضل

 :جامعة صبراتة

كانت قبل ذلك مجموعة من الكليات (، و 157ر المجلس الرئاسي رقم )م. بناء على قرا2015هذه الجامعة عام  ُأّسست
 –كليات  4كلية موزعة على مدن )صبراتة  18م. وتضم اليوم 1992يعود تاريخ تأسيس بعضها إلى عام  ،تتبع جامعة الزاوية

يوجد في الجامعة العديد من المراكز البحثية رقدالين كليتان(، و  –كليات  3طن زل –كليات  4الجميل  –كليات  5صرمان 
 التخصصية العلمية والخدمية.

 

 نسانية واالجتماعية.يدرس أغلبهم في تخصصات العلوم اإلم، 2019لسنة طالبًا وطالبة  (12992ـ يبلغ عدد طالب الجامعة )
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 التالية:يدرس الطالب في أقسام وكليات الجامعة المبينة في اللوحة 

 

إضافة إلى  ،طالبأستاذ/  14:1(، بنسبة امغترب 28)منهم  ،قارعضو هيئة تدريس  874تدريس طالب الجامعة يقوم على  
 .(ماجستير 316و ،دكتوراة  86عضو هيأة تدريس متعاون ) 402
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 ريس في معظم التخصصات هم من حملة الدكتوراه.يالحظ أن أغلب أعضاء هيئة التد

 

 مؤشرات ومالحظات:

ير من جود عدد كبمع و  ،العديد من التخصصات والبرامج األكاديمية تعاني من النقص الحاد في أعضاء هيأة التدريس -
 فقط. ونينوتعتمد على المتعا ،ن بعض البرامج وصلت إلى العجز الكامل في األساتذة القار ينإالطالب بها، بل 
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 عزوف الطالب عن الدراسة ببعض التخصصات والبرامج النمطية مع وجود عدد كبير من أعضاء هيأة التدريس. -
 عتماد أغلب األقسام على أعضاء هيأة تدريس من حملة الماجستير.ا  -
نة على إدارة للجقترحت ااوقد  ،زيادة عدد الموظفين مقارنة بعدد الطالب، ونقص في عدد الفنيين بالمعامل والمختبرات -

هم في لالستعانة ب ؛وتحويلهم إلى شريحة الفنيين ،الجامعة إعادة تأهيل بعض الموظفين من حملة المؤهالت العلمية
 تشغيل المعامل. 

نقصًا  فرت فهي تواجهافر العدد الكافي من المعامل والمختبرات في العديد من التخصصات والبرامج، وإن تو اعدم تو  -
 مما يعيق التدريبات العملية الضرورية. ،دات ومستلزمات التشغيلفي األجهزة والمع

نظرًا للنقص في متطلبات بعض البرامج األكاديمية في بعض الكليات من أعضاء هيأة التدريس وقاعات ومعامل  -
الخصوص  هفرها في الكليات األخرى، السيما في البرامج المتشابهة والمتداخلة على وجاومختبرات ومكتبات ... الخ، وتو 

البرامج  ،كاديمية األدبية )لكليات اآلداب والتربية(وذلك فيما يتعلق بالبرامج األ ،في كليات اآلداب والتربية والعلوم
قترحت اللجنة على إدارة الجامعة معالجة عاجلة تتمثل في دمج بعضها المية )لكليات التربية والعلوم(، األكاديمية الع

كلية التربية والعلوم )صبراتة / زلطن / رقدالين(. ودراسة إمكانية  –اتة / زلطن / الجميل( )كلية اآلداب والتربية )صبر 
لمشاكل والتغلب على ا ،ات المتاحةمكانلتوحيد اإل ؛دمج )كليتي التقنية الطبية والتمريض بصرمان( في كلية واحدة

 .الصعوبات التي تعيق عمل الكليتينو 
وتحتاج إلى  ،فر منها ال يلبي متطلبات العملية التعليميةاوالمتو  ،لمرافق والقاعاتتعاني أغلب الكليات من النقص في ا -

 صيانة. 
بالرغم من أن الجامعة تمتلك مكتبات في معظم الكليات إال أنها تفتقر إلى مواكبة اإلصدارات الحديثة من مراجع  -

 ودوريات.
الهندسة )رقدالين( و  ،لتربية البدنية والعلوم )صبراتة(تواجه كليات التمريض والطب البشري والصيدلة والصحة العامة وا -

ومواد  ،فر األجهزة والمعداتاوعدم تو  ،اد فيما يتعلق بالمعامل والمختبرات، منها النقص الحالعديد من الصعوبات
 التشغيل الالزمة للعملية التعليمية.

 م كلية اآلداب / صبراتة.واالعتماد على المتعاونين في بعض أقسا ،العجز في أعضاء هيأة التدريس -
اللجنة  وألن ذلك قد تم  بعد لقاء ،فر أعضاء هيأة تدريس مختصيناكلية للسياحة واآلثار دون تو مؤخرا الجامعة  عتمدتا  -

 وتأجيل تفعيل هذا القرار(. ،الوزارةمن  بإدارة الجامعة فإن األمر يتطلب تدخال
قسام على متعاونين من حملة الماجستير دون تحديد تخصصاتهم تعتمد هذه األ ،عالم، المكتباتاللغة الفرنسية، اإل -

قترحت اللجنة على إدارة الجامعة إيقاف القبول في هذه األقسام إلى حين توفير الحد األدنى من األساتذة او  .الدقيقة
 ين(.صصختالم



  

121 
 

بل ورد  ،كيوالتأهيل الحر لم تقدم الجامعة بيانات بشأن تخصصات أعضاء هيأة التدريس بكلية علوم التربية البدنية  -
كلية آداب أو تربية )ربما اآلداب في ضمن وتقترح اللجنة أن يكون هذا التخصص  ،ضمن )المواد العامة(في  مذكره

 .نعدام المكتبةاو  ،أنها تعاني من نقص المعاملو بالجميل(، السيما 
صاتهم ى حملة الماجستير )دون تحديد تخصعتماد علواال ،يالحظ النقص في أعضاء هيأة التدريس بكلية التربية )زلطن( -

الدقيقة( في أقسام األحياء، الرياضيات، الدراسات اإلسالمية، اللغة اإلنجليزية، المكتبات، الفيزياء، الكيمياء(، ونقص 
 .المعامل ومواد التشغيل، فضال عن عدم كفاية القاعات الدراسية

في  حيث يقوم الطالب بدراسة ثالثة فصول ،ظام الفصل الدراسيوهي حديثة اإلنشاء وتدرس بن ،كلية الموارد البشرية -
جتياز هذه المرحلة يتخصص الطالب في أحد االقسام العلمية بالكلية، وهي تعاني من نقص في اوعند  ،المرحلة العامة

ناقشت و الكلية )عضو هيأة تدريس واحد( يحمل مؤهل موارد بشرية !!  تخصصأعضاء هيأة التدريس الذين ينتمون إلى 
 .!!وأوصت بضرورة إحالة طالبها مؤقتا إلى كلية االقتصاد ،اللجنة وضع هذه الكلية مع إدارة الجامعة

 .مل والفنيينحملة الدكتوراه، والمعاوبخاصة  ،تعاني كليتا العلوم )رقدالين/ وصبراتة( من نقص في أعضاء هيأة التدريس -
كلية االقتصاد / صرمان تعاني أيضًا من نقص في أعضاء هيأة  بالرغم من نقص المعلومات الواردة من الجامعة فإن -

  التدريس )خاصة في قسم التمويل والمصارف(، السيما من حملة الدكتوراه.
تواجه كليتا الهندسة / صبراتة والهندسة / رقدالين نقصًا في أعضاء هيأة التدريس والمعامل ومواد التشغيل والمراجع  -

 .العلمية
ست دون بالرغم من أهمية  - نها إلمقر إذ بدءًا با ،اتأدني إمكان كلية التقنية الطبية / صرمان للمنطقة فإنه يبدو أنها ُأس 

وتعتمد بعض أقسامها على عضو هيأة تدريس  ،وتعتمد على حملة الماجستير ،تشترك في القاعات مع كليات أخرى 
 .)تواحد )تقنية األسنان، السمعيا

كلية الصحة العامة / الجميل فإن اللجنة لم تستطع إبداء رأي بشأنها بسبب  بالرغم من حاجة المنطقة لتخصصات -
 .اللجنة بضرورة مراجعتها للوصول إلى رأي سليم بشأنهاوتوصي  ،غياب الدقة في البيانات المقدمة

دريس بها تبالرغم من أن كلية األسنان / صرمان قديمة قياسا بكليات طب األسنان في ليبيا فإن غالبية أعضاء هيأة ال -
 ولم تقدم الجامعة البيانات الدقيقة بشأنهم. ،من حملة الماجستير

تقترح اللجنة إيقاف القبول بكلية التمريض / صرمان بسبب النقص في أعضاء هيأة التدريس كمًا ونوعًا )الموجود حاليًا:  -
 عن نقص في المعامل.وجميع هذه التخصصات هي مواد عامة، فضال ، علم النفس( -فطريات  -أدوية  -ء أحيا

 رية والفنية.ات البشمكانفر اإلالكان مؤهالت االستمرار في ظل عدم تو تكليتا الطب البشري والصيدلة / صبراتة ال تم -
 :جامعة غريان

ومقر إدارتها ، كجامعة منبثقة عن جامعة الجبل الغربي سابقاً  م2017أنشئت بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق عام 
كلية التربية ،  1993وهي: كلية العلوم ن، اكلية في غري 13: هي مدن عدة موزعة على ،كلية تسع عشرةوتضم  ،مدينة غريان
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كلية  ،2000كلية القانون والعلوم السياسية ،  2001كلية الهندسة ،  1985كلية المحاسبة ،  1992كلية اآلداب ،  1998
 ،2017كلية تقنية المعلومات  ،2017كلية التربية البدنية  ،2008ة كلية العلوم الصحي ،2008مركز اللغات  ،2003 األسنان

كليات في مزدة،  3م، )1994والتربية(، )كلية واحدة( في ككلة )التربية(  ،. / )كليتان( في األصابعة )العلوم2018كلية الصيدلة 
 ستشارات.ركزان للبحوث واالان، ومم، ويوجد بالجامعة مركز لغات بمدينة غري2016والشقيقة، آداب وعلوم  م.2018تربية 

 

 و هي كما يلي: ا،قسم 144مجموع األقسام العلمية 
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 جتماعية واألساسية.وطالبة يدرس أغلبهم في العلوم اال اطالب 8684بالجامعة مجموع الطالب  -

 
  التالي:يتوزع الطالب على أقسام الجامعة وفقًا للجدول 

 
  356والمتعاونون  ،842ماجستير، والقار منهم  790و ،دكتوراه  408م منه، 1198مجموع أعضاء هيأة التدريس ،

يالحظ أن أغلب أعضاء هيئة التدريس من القارين ، 696، وعدد الموفودين للدراسة بالخارج 459عدد المعيدين 
 بالجامعة.
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 أغلب أعضاء هيئة الدريس من حملة الماجستير في العلوم الطبية. ويالحظ أن

 
 وهي كما يلي: ،زيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس مقبولة في بعض الكلياتتعد نسبة تو  
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  81 عدد فنيي المعامل، و 85 عدد المعاملو ، باإلدارة العامةموظفا  231و ،بالكليات موظفاً  659عدد الموظفين 

 .فنياً 
 طالبا وطالبة. 631فعليا هي  2019 عام سعة األقسام الداخلية بمدينة غريان في 

 
 رات ومالحظات:مؤش

واء س إلى مستويات واعدة، بمقارنتها بالجامعات األخرى بالمنطقة،للجامعة في مدينة غريان  األساسيةالبنية وصلت  -
تجهيز و  ،المعامل وفني، والموفدين ،والمعيدين ،والمعامل ،أو المباني واألقسام الداخلية ،من حيث عدد ونوع األساتذة

إن و الجهود المبذولة في مجال الجودة والتدريب والتطوير والبحث العلمي والدراسات العليا، ستعمال التقنية و او  ،المكتبات
 .من قبل مركز الجودة للوزارة المحددةالجودة  كانت دون معايير

في مدينة غريان، خاصة فيما يتعلق بمزدة لها ات من تلك المناظرة مدينة غريان أقل تجهيزًا وإمكان ن الكليات خارجإ -
فمثال ، ةت والكليات كردة فعل على المركزيستقالل الجامعااحد األسباب الرئيسة وراء المطالبة بنشر و وهذا أ ،يقةوالشق

بدون  2017فتتحت عام اوطالبة، وبجوارها كلية تربية  اطالب 694وبها  ،م2016فتتحت عام اكلية اآلداب باألصابعة 
يوجد بها الحد األدنى  ،وطالبة اطالب 376وبها ، 2016في عام  فتتحتاعلوم وطالبة، وكلية  اطالب 215وبها  ،معامل

طالب وطالبة  208درس فيها أقسام علمية، ي 10بها ، 1994فتتحت عام اعامل، وكلية تربية بمدينة ككلة فقط من الم
حد األدنى وطالبة، ال يوجد بها إال ال اطالب 498، وبها 2005فتتحت في اضعيفة، كلية آداب وعلوم بمزدة  اتبإمكان

 فتتحتاومات، كلية آداب وعلوم الشقيقة وطالبة بدون مق اطالب 48بها  2018من التجهيزات، كلية تربية بمزدة افتتحت 
 ، مقوماتها ضعيفة.اعلمي اقسم 14وبها طالب وطالبة،  505بها  2016في 
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ية معلومات وتقن ،بية رياضيةبدال من إنشاء كلية تر  ،كتفاء الجامعة بقسم علمي لكل تخصصايكون من األفضل  قد -
ت اعندما توفر لها اإلمكان لصيدلة في إحدى مدن الجبل الغربيبينما قد تكون هناك حاجة إلنشاء كلية ا ،بغريان
 ويحدد القبول فيها وفقًا لحاجة المنطقة. ،الالزمة

ادة توزيعهم أينما برنامج تدريبي، وإعكثرة الموظفين العاملين والقلة الكمية والنوعية للفنيين، ويمكن معالجة الخلل بوضع  -
لتزام بمعايير الجودة والشفافية عند التعيين والتوظيف اعدة قانون التقاعد بالخصوص، واالكانت الحاجة، وتطبيق ق

 الجديد.
هيأة التدريس خاصة من حملة درجة الماجستير والمتعاونين، ويعالج ذلك ببرامج للتأهيل  من نقص الخبرة لدى أعضاء -

 ستكمال الدراسة والتدريب.ا وإتاحة فرص ،تنشيط المستمروال
 ختيار.معايير العلمية والقانونية في االإخضاع قيادات الجامعات إلى ال 
 .مراعاة التراتبية العلمية في تكليف رؤساء األقسام العلمية ما أمكن 
 سم ية رياضية في ظل وجود قوجود أقسام وكليات مناظرة ومكررة ذات التخصص الواحد، مثال ذلك فتح كلية ترب

 وتكرار كليات التربية في مناطق عدة. ،تربية بدنية بكلية التربية غريان
 لة غريان، كلية الصيد-نقص المقومات األساسية لدى بعض الكليات المستحدثة، مثال ذلك )كلية تقنية المعلومات

 كلية التربية بمزدة، وكلية التربية الرياضية بغريان(.
 شاء كلية تقنية معلومات اآلن مع وجود أقسام الحاسوب في كليات العلوم والتربية.ال حاجة إلن 

 ،واإلشراف العلمي على كليات اآلداب والعلوم بمزدة ،تكليف الكليات المناظرة في غريان واألصابعة للتكامل والتعاون  -
 التعليمية ما أمكن.وتكثيف االستعانة بالتقنيات الحديثة في العملية  ،والتربية بمزدة ،والشقيقة

 التكامل بين كلية العلوم واآلداب والتربية باألصابعة مع كلية التربية ككلة المجاورة في المرحلة الحالية. -
لق بتغطية خاصة فيما يتعحث الجامعة على تفعيل التعاون والتكامل بين الكليات واألقسام العلمية في الجامعات المجاورة،  -

 فى المنطقة. وكليات الهندسة ،والجوانب العملية بين الكليات الطبية في غريان والزنتان ،النقص في أعضاء هيأة التدريس

 :األكاديمية الليبية

ست األكاديمية ال ثم أضيفت  ،وبدأت بمدرسة العلوم اإلدارية والمالية ،م1988ليبية للدراسات العليا سنة ُأسِ 
هي: مدرسة العلوم اإلدارية والمالية، ومدرسة  ،وهي اآلن تضم سبع مدارس )في حكم الكليات( ،لها تخصصات أخرى 

اتيجية ستر لوم اإلنسانية، ومدرسة العلوم االالعلوم الهندسية، ومدرسة العلوم األساسية، ومدرسة اللغات، ومدرسة الع
ول على لى الحصإيذ برامج دراسات عليا فقط، تؤدي دارس بتنفوالدولية، ومدرسة الفنون واإلعالم، وتختص هذه الم

فرع في ولها  ،مصن فة إلكترونيًا( األكاديميةفي طرابلس )به مكتبة  الدكتوراه، ويقع المقر الرئيس أو ،درجة الماجستير
تفاقية اوثالثين  ،تفاقيات محليةاسبع ستشارات والبحوث الهندسية، ولديها ويتبعها مركز لال ،وبنغازي  ،مصراتةكل من 

ــمة األكاديمية للعلوم اإلنسانية مجلة  :بعناوين ،ومذكرة تفاهم دولية، وتصدر األكاديمية ثالث مجالت علمية ُمحك 
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ستراتيجية، ية للعلوم اإلدارية والدراسات االومجلة األكاديم ،ومجلة األكاديمية للعلوم األساسية والتطبيقية ،جتماعيةواال
 من الكتب المرجعية. اعنوان 120وأصدرت 

 طالبًا وطالبة. 3737  م2020-2019مدارسها خالل العام  بلغ مجموع الطالب في جميع 
  امتعاونً  اأستاذ 236و ا،قار   اأستاذ 83يتول ى تدريسهم. 
  ونسبة الموظفين للطالب ،م2018حسب إحصاء بوموظفة  اموظف 260نحو عدد الموظفين العاملين في األكاديمية 

 ،ظفينوتوحي بتضخم كبير في شريحة المو  ،وهذه النسبة ال تنسجم مع معايير الجودة ،تقريبا اطالب 14لكل  موظف هي
وتعالج مشكلة  ،عاملم تأهيل بعض الموظفين ليصبحوا فنيييمكن معالجتها بإعادة و  ،ينما نسبة الفنيين للطالب متدنيةب

دارس بدليل أن أقسام الم ،لون في اإلدارة العامة لألكاديميةن الموظفين معظمهم يعمإثم  ،التضخم والنقص في آن واحد
 موظفين.الفر امن عدم تو  يتكشت

 مؤشرات ومالحظات:

 العليا(  سمها القديم )أكاديمية الدراساتان و كيوربما  ،ختصاصها الذي تحتويهامية األكاديمية الليبية ال تعكس تس
لك، بل ًا في المحتوى والتوجه كذس واألقسام قد ال يعكس تغيير أكثر داللًة ووضوحًا، كما أن تغيير مسميات المدار 

 .نه أعاق االعتراف المتبادل بين هذه المسميات المعتمدة في الجامعات العامةإ
 هتمام بالدراسات العليا والبحوث العلمية المفيدة في التطوير وهو اال ،إن إنشاء هذه المؤسسة كان بغرض محدد

 وعلوم العصر، وأن تمزج بين ،واللغات الحية ،والميكنة ،قتصادية والماليةاالت االالسيما في المج ،والتحديث
 .وبما يستجيب لحاجات المجتمع المتغيرة ،والبحث العلمي والتدريب ،التعليم النظري والتطبيقي

  مقابل  موجباية الرسو  ،التمويل الجزئي من ميزانية الدولةتجربة بخوض األكاديمية كانت أول مؤسسة ُسمح لها
ون مع استشارات والبحوث والتدريب، بل كان مقررًا لها التعدة من التمويل الذاتي من عائد االستفاواال ،الخدمات

سع ولكن تم التوجه إلى التو  في هذا االتجاه،ستثمار في هذا المجال، وبدأت فعال القطاع الخاص ومشاركته اال
 مما أثر سلبًا على التوجه إلى ،لمجاالت وبدون مقوماتفي اإلنفاق وفتح مدارس وكليات وتخصصات في كل ا

من  ،الهدف األصلي، واليوم هي تعتمد بشكل أساسي على أعضاء هيأة تدريس متعاونين من الجامعات العامة
لتدريس والبحث العلمي، في ظل الظروف األمنية وتقلص التمويل لكير في تكوين أطر متخصصة قارة  دون التف

رف مالي ظوقلة الرسوم وعدم دفع المستحقات المتراكمة للمتعاونين وجدت المؤسسة نفسها في  ،مةمن الخزانة العا
 .أثر على المكانة العلمية والمستوى األكاديمي الذي وصلت إليه

 م إدارة األكاديمية معلومات عن فرعيها في بنغازي ومصراتة  ولم توضح العالقة العلمية واإلدارية معها. ،لم تقد 
 من أن عمر المؤسسة يزيد عن الثالثين سنة فهي مازالت تعاني من نقص حاد في أعضاء هيأة التدريس بالرغم، 

 عليا.كونها تختص فقط ببرامج الدراسات ال ،السيما أنها تحتاج مواصفات خاصة للتدريس واإلشراف على الرسائل
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  ؤسسات المناظرة مثاًل من التعليم عتمدت هذه المؤسسة في توظيفها لألساتذة على غيرها من الجامعات والما
يل ي تأهولم تفكر ف ،أو التعاون  ،وذلك من خالل االنتقال للعمل بها ،األكاديمي والتعليم التقني ومراكز البحوث

، لتصل من خاللها للحصول على أساتذة متميزين قارين ؛ستراتيجية بعيدة المدىاأساتذتها بنفسها من خالل خطة 
من حملة الماجستير والدكتوراه حديثي التخرج بعقود مشروطة بزمن يساعدون في األعمال ويمكن توظيف متميزين 

قت ستاذ مساعد في و جات العلمية المطلوبة وترقيتهم ألحين حصولهم على الدر  إلى  وإجراء البحوث  ،البحثية
في التدريس  ن خرطو العمل في الدراسات العليا ينثم بعد حصولهم على متطلبات  ،منصوص عليه في عقد التوظيف

 ليصبحوا أساتذة قارين. ؛واإلشراف
 ي من الرسوم الت مأ ،لم يتضح من البيانات التي قدمتها اإلدارة مصادر التمويل، هل من الميزانية العامة فقط

لها من الطالب السيما  ،من االستشارات التي يقدمها مركز البحوث واالستشارات الهندسية مأ ،همايمن كل مأ ،ُتحص 
 ن تقارير المدارس تشير إلى شح المخصصات المالية.وأ

 شغيل والفنيينومواد الت ،فتقارها للمعامل وتجهيزاتهااو  ،مازالت األكاديمية تعاني من بنيتها التحتية غير المكتملة، 
 ،رراتدراسة المق سواء في ،ن تعتمد الدراسة فيهما على المعامل بشكل كبيران تطبيقيتاويوجد بها على األقل مدرست

 ن األكاديمية تفتقر حتى لمعامل اللغات.إبل  ،أو في الدراسة البحثية أثناء إعداد الرسائل
  وهذه نسبة متدنية جدًا خاصة  ،أستاذ قار لمجموع أعضاء هيأة التدريس %26نسبة أعضاءهيئة التدريس القارين

 مرحلة اإلشراف على الرسائل.السيما في  ،ستقرار األساتذةات الدراسات العليا التي تحتاج الفي مؤسس
  من الفرص الواعدة المتاحة أمام األكاديمية إيقاف برامج اإليفاد إلى الخارج خاصة لمعيدي الجامعات، ويمكنها

وضع برنامج لتستفيد من هذا الزخم لإلقبال على التعليم العالي من خالل توقيع اتفاقيات مع المؤسسات لتدريس 
 ستخدام معاملها وبنيتها التحتية ولو بشكل جزئي.او  ،معات القريبةوالتعاون مع الجا ،المعيدين

 المحلية  ل تفعيل االتفاقياتيمكن لألكاديمية حل مشاكل النقص في أعضاء هيأة التدريس القارين )مؤقتًا( من خال
أساتذة بة كإضافة إلى توقيع عقود مع بعض األساتذة المتقاعدين من جامعات قري ،قليمية باإلعارة أو الندبواإل

 وهذا أمر يسمح به القانون. ،شرف
ث ومحور البح ،من المعروف أن مهام مؤسسات التعليم العالي تنحصر في ثالث محاور هي التعليم والتعلم 

 ،هتمت بتحقيق المحور األولا ءة تقرير األكاديمية نالحظ أنها ومن قرا ،ثم محور خدمة المجتمع والبيئة ،العلمي
لم يتطرق التقرير الذي قدمته األكاديمية للمؤتمرات والندوات إذ  ،المحور الثاني غير واضحة وكانت مساهمتها في

الث المتعلق للمحور الثكذلك ولم يتطرق التقرير  ،أو تلك التي تخطط لعقدها ،وورش العمل التي عقدتها األكاديمية
 بخدمة المجتمع والبيئة.

 :خاصة بمدارس األكاديمية مؤشرات ومالحظات
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م برامج الدراسات العليا فإن اللجنة رأت أن تقدم بشأنها مالحظات تفصيلية عن كل مدرسة من م ا كانت ل األكاديمية تقد 
 ويمكن إيجاز المالحظات في اآلتي: ،مدارسها لعل إدارتها أو الوزارة تعالجها للمحافظة على جودة مخرجاتها

 مدرسة العلوم الهندسية: (1
 نة تأسيسها.ولم ُيشر إلى س ،ج التي تطبقها هذه المدرسة هي لنيل الماجستير أو لغيرهالم يذكر التقرير أن البرام 
 وقسم  ،وقسم الهندسة الميكانيكة والطاقات ،وقسم الهندسة المدنية والمعمارية ،في قسم الهندسة الكيميائية والنفط

 عامل ويرعاها؟ فمن يدير هذه الم ،ولكن ال يوجد فنيو معامل ،توجد معامل ،الهندسة الطبية
 لكل عضو هيأة  اطالب 12قسم الهندسة الكيميائية والنفط متوسط في وكذلك  ،في أقسام الهندسة المدنية والمعمارية

ا، ومعظم أعضاء هيئة طالب 16هيأة تدريس واحد يقابله  أما قسم إدارة المشاريع الهندسية فكل عضو ،تدريس
وكيف  ،توافق مع معايير الجودة المعتمدةرغم أن نسبها أقل لكنها ال ت وحتى بقية األقسام ،من المتعاونينالتدريس 

يمية من البد لألكاد ،تتمكن األكاديمية من توفير مشرفين لهذا العدد الكبير من الطالب في مرحلة إعداد الرسالة
 معالجة هذا الخلل.

  ليًا تفاقيات مع المؤسسات المناظرة محاد التشغيل الحظنا غياب تفعيل االبالرغم من النقص الحاد في المعامل ومو
فتحت  فقد ،والدعم المالي لشراء الخدمة خاصة في مرحلة إعداد الرسالة ،ناهيك عن النقص في الدوريات ،ودولياً 

 اتها المتاحة.لطالب بأعداد ال تتوافق مع إمكاناألكاديمية باب القبول أمام ا
 مدرسة اللغات: (2

، م2003اللغة العربية قسم و  ،م2000الترجمة سنة وقسم  ،م1997ة غة الفرنسية سناللغة االنجليزية والل امأنشئ قس
 .م2002السواحلية سنة اللغة اإليطالية و  ةاللغقسما و 
 يدرسهم أستاذان متعاونان في جميع المقررات  ا،طالب 33وعدد طالبه  ،ن و أساتذة قار  قسم اللغة الفرنسية ال يوجد به

 معايير الجودة المعتمدة.وهذا مخالف ل ،مجالتخصصية المعتمدة في البرنا
 له فمثال في قسم الترجمة عضو هيأة تدريس واحد يقاب ،نسبة عدد الطالب لألساتذة ال تتوافق مع المعايير النافذة

 بد فيه من إتقان أكثر من لغة.  إن تخصص الترجمة الفوطالبة، وللتذكير  اأكثر من عشرين طالب
  اء في ج ويوجد نقص في المراجع والدوريات كما ،اللغتين االنجليزية والفرنسية قسميال توجد معامل لغة في

 كاديمية.البيانات التي قدمتها األ
 ح التقرير ما المقصود بمصطلح "تجميد" هنا ،تم  تجميد قسمي اللغة اإليطالية واللغة السواحلية هل تم   !ولم يوض 

بل أو أن القسم لم يق ،هيأة تدريس وطالب في مرحلة متقدمة تجميد قبول طالب جدد، والقسمان اآلن بهما أعضاء
 ؟!وال يوجد به أعضاء هيأة تدريس ،نهائيا اطالب

 :نسانيةمدرسة العلوم اإل  (3
 ومن خالل التقرير المقدم يالحظ ما يلي:  ،وهي تضم تسعة أقسام ،م2002أنشئت هذه المدرسة سنة 
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  لسفةوالمتعاونين في األقسام العلمية، ويبدو أن أقسام الجغرافيا والفلم ترد تفاصيل عن أعضاء هيأة التدريس القارين 
 ن رؤساء بعض هذه األقسام من المتعاونين. إ، بل قارون ال يوجد بها أساتذة  والدراسات االسالمية وعلم النفس

  ين ر ذة القاونسبة األسات ،طالب لألستاذ الواحد ةمتوسط عدد الطالب إلى األساتذة في العموم هو أكثر من عشر
 وهي نسبة متدنية جدًا.،  %12قل من أ يلمجموع األساتذة بالمدرسة ه

  االقسام.عدد الطالب في قسم الفلسفة والدراسات اإلسالمية هو األكثر بين 
 مدرسة الفنون واإلعالم: (4

أن قسم ر التقري فيورد وإن كان قد  ،المدرسةهذه ولم يرد في التقرير تاريخ إنشاء  ،تضم هذه المدرسة أربعة أقسام
س سنة   م.2006اآلثار بها ُأس 

 لوحظ على المدرسة ما يلي:
 وزيع وال يوجد تفصيل لت ،عدد أعضاء هيأة التدريس القارين أقل من ثلث عدد أعضاء هيأة التدريس المتعاونين

 األساتذة المتعاونين على اآلقسام.
  11خاصة في مرحلة اإلشراف )بمتوسط  ،ير الجودةأعضاء هيأة التدريس ال تتوافق ومعايعدد الطالب لعدد نسبة 

 لكل أستاذ(. اطالب
 .ال توجد معامل أو مراسم خاصة بقسم الفنون التشكيلية 
 هذه ات الالزمة للقيام بعملية، فهل هذا القسم له اإلمكانوهي في غالبها فنية  ،دراسة علم اآلثار مركبة ومعقدة

 المهمة؟
 لية:ستراتيجية والدو مدرسة العلوم اال (5

 ويالحظ عليها ما يلي: ،وتضم أربعة أقسام، م2006أنشأت هذه المدرسة سنة 
 تاذ ن قسم الدراسات الدبلوماسية ال يوجد به أسإبل  ،تدني عدد أعضاء هيأة التدريس القارين بالنسبة للمتعاونين

كل ريس )أستاذ واحد لوكذلك متوسط نسبة مجموع الطالب إلى أعضاء هيأة التد ،ورئيس القسم متعاون  ،قار واحد
 169وهذه النسبة ال تنسجم مع معايير الجودة، كيف لقسم الدراسات الدبلوماسية اإلشراف على  ،طالب تقريبًا( 12
ب في قسم العلوم السياسية مقابل أستاذ واحد، الط 103فضال عن وجود  ؟دون وجود أستاذ قار واحدمن  اطالب

ولم يشر  ،في الدراسات اإلقليمية وأستاذ واحد اطالب 97باإلضافة إلى  ،)أليست الدبلوماسية من علوم السياسة(
 ؟!قليمية سياسية، تاريخية، جغرافيةالتقرير هل هي دراسات إ

 .لم تظهر البيانات تفصيل توزيع أعضاء هيأة التدريس المتعاونين على األقسام 
 تسمية  ستقرار علىأو تلك، واألمر يتطلب االدون هذه وثالثة ب ،وأخرى دراسات ،مسميات األقسام متغيرة مرة علوم

 .اسيةودراسات دبلوم ،لوم سياسيةوتكرار ع ،ستراتيجية والدوليةا عدم الوضوح في تسمية العلوم االوكذ ،واحدة
 مدرسة العلوم األساسية: (6
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 م. وتضم سبعة أقسام:2006تأسست سنة 
  سبة معبرة عن نفسها من حيث خلل المعايير، عدد أعضاء هيأة التدريس القارين يساوي ثلث المتعاونين والن

 ،لعضوين اثنين من أعضاء هيئة التدريس اطالب 374وإرتفاع نسبة عدد الطالب مقابل األساتذة مثال: )علوم الحياة 
 (.لثالثة أعضاء هيئة تدريس اطالب 87واحد، والرياضيات  لعضو هيئة تدريس اطالب 62والحاسوب 

 سبة أعضاء هيأة ن نوهذا ال يساعد في تكوين فكرة ع ،ألساتذة المتعاونين على األقساملم تتطرق البيانات لتوزيع ا
 لكل أستاذ. اطالب 13وعلى العموم فإن النسبة العامة مازالت متدنية حوالي  ،التدريس إلى الطالب في كل قسم

  ومعمل لعلوم ،سوبمعمل حا ،ن فقطجد بها إال معمالكيف لمدرسة عملية تطبيقية في جميع أقسامها وال يو 
وثهم وكيف لهم بإجراء بح ،األرض. كيف لطالب األحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم البيئة أن يدرسوا دون معامل

 ناهيك عن النقص في المراجع العلمية الحديثة. !أو أن الدراسة كلها نظرية ؟وإعداد رسائل تخرجهم ،ودراساتهم
 مدرسة العلوم االدارية والمالية: (7

م، 1988واإلقتصاد سنة  ،والمحاسبة ،اإلدارة :حيث بدأت بثالثة أقسام هي ،هذه المدرسة نواة تُأسيس األكاديمية كانت
 م.2002م. وقسم التسويق والسياحة سنة 1994ثم أضيف لها قسم التمويل والمصارف سنة 

لت المالحظات التالية: مدرسةوبدراسة بيانات أقسام هذه ال   ُسج 
  ولم تنجح في سد النقص في أعضاء  ،التدريس بالرغم من أنها أقدم مدارس األكاديميةنقص أعضاء هيأة

اع عدد الطالب رتفا، فضال عن أعضاء هيئة التدريسهيأة التدريس القارين الذين يمثلون الثلث فقط من جملة 
أساتذة  4 لـ اطالب 139أساتذة، التسويق والسياحة  6 لـ اطالب 326)اإلدارة  عدد أعضاء هيئة التدريسمقابل 

 أساتذة(. 4 لـ اطالب 146التمويل والمصارف  ،السياحة(في ص صخت)ربما أغلبهم غير م
 متكرر في جميع المدارس.  ذاوه ،النقص في عدد الموظفين 
 ات يطرحت اللجنة سؤااًل مفاده: هل قسم التسويق والسياحة موجود في المرحلة الجامعية؟ هل يقبل خريجي كل

 ؟ضمن علوم االقتصاد واإلدارةفي أم كليات السياحة واآلثار؟ أم هو تسويق سياحي يقع  ،دارةقتصاد واإلاال
 :الجامعة المفتوحة

نتساب نظام االتتبن ى يا، وقد بدأت بفكرة على مدن وقرى ليب اموزعا فرع 34وتضم حاليًا  ،م1987نشئت الجامعة المفتوحة سنة أُ 
يتطلب الحصول على  المفتوح للراغبين في مواصلة الدراسة )التعليم(، وكان االنتساب إليها الأواًل، ثم بدأت فيما ُيسمى بالتعليم 

)تعمل  ،، وتضم اآلن عشرين قسمًا علمياً أو ما يعادلها شرطًا للقبول بها أصبح الحصول على الثانوية العامةثم مؤهل دراسي، 
)الجامعة ال تطبق نظام شطب  ،وطالبة ا( طالب80014م، )2018 إلى 1990ة من الجامعة بنظام األقسام(، وسجل بها في الفتر 
ن في تقنية و العلوم اإلنسانية، والباقي مسجل ن فيو وطالبة مسجل ا( طالب76719القيد حتى تاريخ إعداد الدراسة(، منهم )

 المعلومات، واإلعالم، واللغة الفرنسية، واللغة اإلنجليزية، والتمريض، والعلوم الهندسية.
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 ،بيا بحجم قارةخاصة في دولة مثل لي ،المؤسسة الوحيدة المختصة بالتعليم المفتوح الذي ُيقدم عن ُبعد ويختصر المسافات وكونها
ة مرئية ستكمال إنشاء إذاعمنية وصعوبة التنقل، وهي تسعى الخيرة بسبب الظروف األقد صارت ذات أهمية في السنوات األف

 ستخدامها لوسائط تقنية أخرى.استمرار امع  ،ةخاصة بها تستخدم في برامجها التعليمي

 ،واللغات ،مثل التخصصات الهندسية ،وتوسعت الجامعة في إنشاء أقسام علمية تطبيقية تحتاج للدروس العملية بشكل مكثف
ستفادة الل ؛ةتفاقيات محلية ودولية مع الجامعات والمؤسسات المناظر اوالصحة العامة، وتحاول عقد  ،واإلعالم ،وتقنية المعلومات

 ختبارات العملية والنظرية.متحانات واالوإجراء البحوث واال ،من معاملها في الدراسة المعملية

قيرة في ولكن فروع الجامعة ف ،لدوريات العلميةاخاصة  ،يوجد بمقر الجامعة في مدينة طرابلس مكتبة ورقية في حاجة للتحديث
 س بها.ية لعدد من المقررات التي تدر  ذلك، وأصدرت الجامعة العديد من الكتب المنهج

 مالحظات:مؤشرات و 

 م الجامعة إحصائية بعدد الخريجين في كل سنة من السنوات المذكورة  وال بعدد الطالب الممتحنين ،لم تقد 
 وال بعدد الطالب المتسربين )الكم النائم(. ،فعاًل كل سنة

 ●  ُمما يخل  اوترك األمر مفتوح ،سمية بالكم النائمعاب على نظام التسجيل بالجامعة عدم تطبيق شطب ما ني
 قتصاديات التعليم.او  ،وبالتكوين العلمي للخريج ،بالصورة الحقيقية لعدد الطالب الفعلين

 قل بإفراد قسم في قانون أو على األ ،يجب مراجعة النظام القانوني الحاكم لنظام الجامعة، إما بقانون خاص
 . والتعليم المستمر ،النوع من التعليم والتعلم الجامعات يتعامل مع خصوصيات هذا

  ـل لوائحها إذا توافرت الشروط فيما يتعلق بتنفيذ برامجها في التعليم الجامعي والعالي على المؤسسة أن تُـفع 
  .والمهني الفني

  .إعادة النظر في المناهج وتحديثها، وتكييفها مع الطابع الخاص للمتعلم ذاتيًا وعن بعد 
 ون العلمية والشؤ  ،ورؤساء األقسام العلمية ،تقاء والتنشيط المستمر لألساتذة والمشرفين العلمييننحسن اال

 والمتابعة الدقيقة للتطوير. ،صولحسب األببالفروع لكي يقوموا بالتنفيذ 
  ،فتح و التأكيد على الدور المهم للقسم العلمي في المتابعة منذ البداية، وكذلك دعم المناهج بالجديد والعملي

 تصال والحوار بين المؤسسة والمتلقي ومؤسسات المجتمع ذات العالقة.نوات االق
 حصائيات بحيث تكون صادقة تسمح وتساعد على اإللمام بكل المعطيات وبما يسمح هتمام باإلضرورة اال

 بالتقييم العلمي للمؤسسة وإنتاجها.
 و أجنبية.ضرورة االستفادة من االتفاقيات المبرمة مع جامعات محلية أ 
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 عاجلة لمواجهة الصعوبات القائمة في مؤسسات التعليم الجامعي والعالي: اجراءات 2.3

إن التوجه نحو إصالح منظومة التعليم الجامعي والعالي يقتضي البدء بدراسة الوضع الراهن للجامعات الليبية، بهدف 
 ى لإلصالح.المنظومة للنهوض بها وتطويرها في المرحلة األول معرفة ما تحتاجه هذه

ذه المعلومات، وتحليل ه ،واإلحصائيات حول منظومة التعليم الجامعي والعاليت بدأ قامت اللجنة بتجميع البيانانطالقاُ من هذا الماو 
 ،اقتراح معالجات لهال ؛وتصنيف المعوقات ،من أجل تحديد مواطن القصور ؛نبثق عنها من مؤشرات ونتائجاستخالص ما او 

ستقصاء الذي ما كان له أن يتحقق لوال قيام إدارات الجامعات )في المنطقتين الغربية جة لهذا االليلها. ونتيورصد الصعوبات لتذ
بمنظومة  حصائيات، ومبادرتها بعرض العراقيل والسلبيات التي لحقتاللجنة بالبيانات والمعلومات واإلوالجنوبية من البالد( بتزويد 

في  ائجستخالص ما أدت إليه من نتاتلخيص هذه البيانات والمبادرات و لحالي. وقد جرى التعليم الجامعي والعالي في وضعها ا
معات. أنها موضوعية( حول تلك الجامن إجراء المقاربات )والتي نرى  ، والتي مكنت اللجنةالجزء السابق )الثاني( من هذا الفصل

 ت في الوقت الحاضر توصف بما يلي:ن الظروف التي تعيشها الجامعاإ :نادًا على كل ذلكستاويمكن القول 
حو لتزامات نوقدرة المخرجات على اإليفاء باال ،تواضع من حيث نوعية التعليم الجامعيمإن مستوى أداء الجامعات  (1

 التنمية والتطوير.
اعها دون إخضمن  ،هتمام الشكليجامعي بقيت في إطارها النظري واالهتمام بمعايير ضمان الجودة في التعليم الاال (2

 وتفعيلها على أرض الواقع. ،للتطبيق العملي
 زال ضعيفًا.ما وتوظيفها في التنمية والتطوير  إن دور الجامعات في إنتاج المعرفة ونشرها (3
 ضمن خططها العلمية برامج لخدمة المجتمع والبيئة.في لم تضع الجامعات  (4
وهي تخصصات ) ،زها على توفير التخصصاتجتماعي من التعليم الجامعي والعالي بتركيستجابت الجامعات للطلب االا (5

ستيعاب العدد المطلوب منها قبوله من الطلبة اوالحرص على  ،والتوسع في سياسة القبول ،تقليدية في معظمها(
بدافع  وبين )الكيف( المرغوب ،ً جتماعيا ورسمياارة من أمرها بين )الكم( المطلوب والطالبات، وبقيت )الجامعات( في حي

 ع الجامعات تحقيق توازن بينهما.صص والجودة. ولم تستطلمهنة والتخا
مكانات اإلقص ومع ن ،نتشار الواسع وغير المدروس للجامعات على الرقعة الجغرافية لليبياإضافة إلى هذه الظروف يالحظ اال

 ليؤدي وظيفته بالجودة المطلوبة. ؛المادية والبشرية والتنموية الالزمة للتعليم الجامعي
كل  تعيشها -مناسبةغير –أو في منطقة محدودة، ولكنها ظروف  ،محصورة في جامعة معينة روف غيرالظإن هذه 

 ختلفت في شكلها وموضوعها.اوإن  ،الجامعات في جميع مناطق ليبيا
ادر بد لنا من فهم مص وبالنظر إلى هذه اإلشكاليات والمؤشرات المدعومة بالمعلومات والبيانات التي سبق ذكرها ال 
اإلشكاليات والمؤشرات، والعمل على بذل الجهد لمحاولة إيقاف العديد من الممارسات التي أضرت )عن غير قصد( هذه 

 حتى نقلل من وقع النتائج السلبية لهذه الممارسات. ،بقطاع التعليم الجامعي والعالي
ومة ة بعض المظاهر السلبية في منظوتأسيسًا على هذا الفهم فإن اللجنة تقترح جملة من اإلجراءات التي من شأنها معالج

 أخذت هذه اإلجراءات المقترحة مسارين: وقد -محددولو بشكل  -التعليم الجامعي والعالي 
 نتظار.اعلى تطبيقها في الحال دون التي يتطلب الموقف العمل  ،المسار األول: الحلول اآلنية العاجلة 
 ط قريب المدى لتنفيذها.التي ينبغي إجراء تخطي ،المسار الثاني: حلول مرحلية 
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 ،األكاديمي وتفعيل النشاط ،وفي هذا الشأن ينبغي على وزارة التعليم ومجالس الجامعات القيام بدور أكبر في التنظيم واإلدارة
عليم لمعالجة المعوقات التي تعترض قطاع الت ؛وتفعيل الصالحيات الممنوحة لكل منهم وفق القانون  ،تخاذ قرارات حازمةاوذلك ب

 وقد أتت الدراسة على ذكرها في الجزء السابق من هذا الفصل. ،لجامعي والعاليا
تخاذ حزمة من اإلجراءات أثناء مناقشة البيانات والمعلومات الواردة من الجامعات مع قيادات هذه اونذكر أن اللجنة أوصت ب

 إلى -حينها–نتظار، وقد ُأحيلت في ال تحتمل االار أن تلك اإلجراءات عتباوذلك ب ،الجامعات في المنطقتين الغربية والجنوبية
 .هالتنفيذ ما لم يتم إنجازه من ًيازال العمل جار ما و  ،تخذت بشأن بعضها إجراءات تنفيذيةاوقد  ،الوزارة وأخرى إلى الجامعات

 وتتمحور هذه اإلجراءات حول المسألتين التاليتين:
ة والبحثية، واالحتياجات الفنية والمعملي ،رف بين المتطلبات اإلداريةتنفيذ الموازنات المعتمدة بشيء من التوازن في الص (1

صالحية  المالية في موازنة الجامعات، وتفعيلوتثبيت اعتماداتها ومخصصاتها  ،والتأكيد على استقاللية الكليات مالياً 
 الصرف لعمداء الكليات في إطار االعتمادات المخصصة لها.

كزية داخل مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة، وإصدار تشريع يلزم الجامعات بتحديث ربط الجامعات بالمنظومة المر  (2
ألن النظم اإلحصائية داخل الجامعات حاليًا تواجه تحديات عديدة  ؛نسيابها بشكل دوري سلساوضمان  ،بياناتها

والمراكز  ،ثيق بالوزارة، وضعف التنسيق بين مركز المعلومات والتو ، منها ضعف وتيرة تحديث البياناتومتواصلة
 ،واألجهزة المناظرة له داخل الجامعات، إضافة إلى التحدي في إيجاد آلية تقديم المزيد من البيانات في الوقت المناسب

ك لرصد وكذل ،الوزارة في قطاع التعليم العالي وسهولة الوصول إليها، وألهمية المعلومات اإلحصائية لدعم سياسات
 واإلفادة بها على المستوى الدولي. ،ع على المستويين المحلي والوطنيالمؤشرات داخل القطا

نها، وتثبيت بعض المقرحات الخاصة بجامعات بعي ،لتوثيق المالحظات التي أبدتها اللجنة حول الجامعات بشأن أدائها األكاديمي
 التنفيذالعالقة بهدف إحاللها موضع  وي  إفادة التوصيات التي جرى  نورد فيما يأتي نود أن

 أوال : الحلول اآلنية العاجلة:
 حلول موجهة لكل الجامعات: (1

م، ووضعها 2021/2020وهي مجموعة الحلول المقترحة التي يتوجب سرعة اتخاذ قرارات بشأنها مع حلول العام الجامعي 
الجامعي، والتي  مية على المستوى موضع التنفيذ خالل فترة ال تتجاوز هذا العام، لتفادي الممارسات المعرقلة لسير العملية التعلي

 نختصرها في:
 ادًا أو نقصا ح ،معالجة وضع عدد من األقسام المتخصصة القائمة في بعض الكليات والجامعات التي تعاني انعداًما

 اآلتي: في المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس، باتخاذ 
ع عدد من أعضاء هيئة التدريس، وبنسب متوافقة م لسد النقص من المتخصصينواالمتيازات؛ تبني مبدأ تقديم الحوافز  .أ

 وحسب التخصصات المطلوبة. ،لألقسام الطالب المنسبين
لى سد النقص والعمل ع ،حتياجاتها الفعليةا، وتحديد إلزام الجامعات بحصر أعضاء هيئة التدريس المنخرطين في سلكها .ب

 من خالل:
 قسام المختلفة.التكليف الداخلي بالجامعة للعمل بين الكليات واأل 
  فعيل التخصصات، مع تنقل أو إعارة أعضاء هيئة التدريس للجامعات التي تعاني عجزًا أو نقصًا في بعض

 نخراط في هذا البرنامج.اال لتشجيعهم على ؛متيازاتحزمة من اال
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وإلى حين تحسين  2021/2020إيقاف تنسيب الطالب إلى األقسام التي تعاني عجزًا، اعتبارا من العام الجامعي القادم  .ج
 فر الحد األدنى من االشتراطات المطلوبة لتنفيذ العملية التعليمية وفق المعايير المحددة.اوتو  ،أوضاع تلك األقسام

 اآلتي: وفي هذا اإلطار نقترح
  خالل: العمل على سد العجز في أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة الواحدة من 

وتمكين األساتذة من إعطاء المادة العلمية وإلقاء  ،داخل الجامعة الواحدةالتنسيق فيما بين الكليات  أـ .أ
 هيئة التدريس.أعضاء في نوعيا  أو  كمياالمحاضرات التخصصية لدى الكلية التي تعاني نقصا 

ت العملية وإجراء التطبيقا ،فيما بين الكليات واألقسام لتمكين الطالب من دراسة بعض المقررات التنسيق-ب .ب
 ات.فر فيها تلك اإلمكاناتتو  واألقسام التيملية لدى الكليات والمع

 نحو استخدام التقنيات ووسائط التواصل الحديثة في إلقاء المحاضرات التخصصية. التوجيه-ج .ج
  عاون األفقي البيني إلى التكامل والتإلزام الجامعات المتقاربة جغرافيا للتنسيق فيما بينها بتشكيل لجان مشتركة للوصول

 كتوفر أعضاء هيئة التدريس، واستخدام المختبرات والمعدات ،ي ظل النقص الحاصل في متطلبات العملية التعليميةف
 واألجهزة المعملية المطلوبة.

 ستحداث األقسام داخل الكليات، وعدم الموافقة على فتح أي قسم فيالتشريعات النافذة في شأن أهمية التقيد بنصوص ا 
 ومقومات اإلنشاء، بما في ذلك معايير الجودة المؤسسية والبرامجية. طرو رت معايير وشفاأي كلية إال إذا تو 

 ( بشأن تعيين أعضاء هيئة التدريس501التأكيد على تنفيذ ما جاء في الئحة تنظيم التعليم العالي رقم )، وإيقاف أي 
  الواردة في الالئحة المذكورة. الضوابط والشروطمع تعيينات بالخصوص ال تتفق 

  األقسام  أنشئت باألساس على مسمىاتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإيقاف تنسيب الطالب لمعالجة االزدواجية بالكليات التي
 البدنية، اإلعالم، والشريعة(. الحاسوب، التربيةالمتخصصة في ظل وجود تلك األقسام، مثال ذلك )أقسام 

 لتسهيل  ؛خصوصا البعيدة عن اإلدارة العامة للجامعة ،في الكليات السماح بإتمام اإلجراءات المبدئية اإلدارية والمالية
اإلجراءات والبدء المرحلي في التوجه نحو الالمركزية، على أن يقوم مجلس الجامعة بتحديد نوعية اإلجراءات التي 

 ويعتمد ذلك في محاضر المجلس. ،يمكن أن تتوالها الكليات
 مستوى األقسام والكليات ووفقا للكادر الوظيفي لكل وظيفة، وأن تحدد  اعتماد المالكات الوظيفية بالجامعات على

 احتياجات الجامعات من الموظفين بناء على النسب المحددة في معايير الجودة.
  الكادر  يكتظاظ فاالالكليات الطرفية، وتخفيض إعادة توزيع الموظفين لدى الجامعات، بما يكفل تغطية العجز في

 العامة. الوظيفي باإلدارات
  دعوة الجامعات للتنسيق مع هيئة التعليم التقني والفني للبدء في تنظيم دورات تدريبية للموظفين بشكل تناوبي ـ خاصة

قص في لسد الن ؛يحملون مؤهالت فنية ـ والذين تفوق أعدادهم حاجة إدارات الجامعات والكليات، وتأهيلهم فنيا الذين
 رش والمختبرات.العنصر الفني لتشغيل المعامل والو 

 حلول موجهة لمؤسسات جامعية محددة: (2
 اديمية الليبية:كاأل 

 ،أو الندب ،حل مشكلة نقص أعضاء هيئة التدريس القارين مؤقتا من خالل تفعيل االتفاقيات المحلية واإلقليمية باإلعارة
 أو توقيع عقود مع بعض األساتذة المتقاعدين كأساتذة شرف.
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 جامعة صبراتة:
يئة نتيجة النقص الحاد في أعضاء ه ؛ر في وضع كلية الموارد البشرية، بنقل طالبها لكلية االقتصادإعادة النظ .1

 التدريس بتلك الكلية.
 ا ونوعا.إيقاف القبول بكلية التمريض/صرمان بسبب النقص في أعضاء هيئة التدريس كم   .2

 جامعة الزاوية:          
 في ظل وجود نفس البرامج الدراسية بكلية  العلوم السياسية واالتصالء كلية يالحظ عدم وجود مبررات علمية إلنشا

 االقتصاد.
 جامعة الزيتونة:

معالجة التشابه في البرامج الدراسية في أقسام الصيرفة اإلسالمية، التمويل والمصارف، وإدارة الموارد البشرية بكلية  .1
 ة العملية التعليمية.وجود ،اتبما يكفل توفير اإلمكان ،االقتصاد والعلوم السياسية

 معالجة مسألة تكرار قسم الدراسات اإلسالمية في أكثر من كلية بالجامعة. .2
معالجة وضع كلية العلوم االجتماعية / العواته، ومراعاة حاجة المنطقة، مع مالحظة أن نمط األقسام وتشابه  .3

 بعضها ال يخدم المنطقة وسوق العمل.
 جامعة المرقب:

 وفتح آفاق فرص عمل أمام الخريجين. ،قسام كلية االقتصاد / الخمس، لضمان جودة المخرجاتمعالجة التداخل بين أ 
 الجامعة األسمرية:

  ،معالجة التكرار في تخصصات أقسام كليتي الشريعة والقانون / زليتن، وكلية التجارة واالقتصاد اإلسالمي / مسالته
 قتراح بضمهما لكلية االقتصاد.واال ،وتمويل إسالمي ومصارف ،قسمي االقتصاد والمالية اإلسالميةفي خاصة وب
 

 ثانيا : الحلول المرحلية:
 حلول موجهة لكل الجامعات: .أ

مهيدا لالنتقال ت عامين جامعييننذكر فيما يلي جملة من اإلجراءات التنفيذية التي يتطلب اتخاذها خالل فترة محددة ال تتجاوز 
 .2030للمرحلة االستراتيجية متوسطة المدى 

 بناء القدرات المهنية ألعضاء هيئة التدريس. .1
إن األستاذ الجامعي يجب أن يكون قادرًا مهنيًا )في منهجيات التعليم وحداثة المادة الدراسية( حتى يكون فاعاًل في 

يل هومؤثًرا بشكل إيجابي في طالبه، عليه فإن الجامعات مطالبة بتنظيم برامج تأهيلية في مجال التدريس والتأ ،تدريسه
 تي:لحديثة في التدريس، وذلك وفقا لآلاألكاديمي، توجه لغرض إكسابهم األساليب ا

 يتم من خاللها تقديم دورات بيداغوجية تخصصية لألستاذ  ،داخل الجامعات استحداث مراكز للتأهيل المهني
لتحاق بها اال كون ل ألعضاء هيئة التدريس، ويالجامعي قبل التحاقه بالعملية التعليمية، ودورات قصيرة األج

 إلزامي ا.
 ؛ُتكلف كل جامعة لجنة متخصصة لوضع برامج تدريبية في تقنيات التعليم التي يحتاجها عضو هيئة التدريس 

 ويكون فاعاًل في العملية التعليمية. ،للرفع من أدائه المهني
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 تطوير المناهج الجامعية: .2

له الدراسية ونواتج التعلم، والمحتوى الدراسي وتقنيات التعلم ووسائالبدء في تطوير المناهج الجامعية )األهداف والبرامج 
واساليب التقويم والقياس( بما يواكب المستجدات في المعارف المختلفة، واحتياجات المجتمع، وما يتطلبه سوق العمل، 

 مع مراعاة التالي:
  ى المقرر الدراسي بالحذف أو اإلضافة ومجاالت واسعة، وتغيير محتو  ،أبعاد متعددة المناهج لهاإن عملية تطوير

 ال يمكن أن يكون تطويًرا حقيقًيا ما لم يرتبط بالعناصر األساسية للمنهج الدراسي بمفهومه الواسع.
 وال تتم في وقت محدد وتقف عنده. ،عملية تطوير المناهج عملية مستمرة تتصف بالديمومة 
  ُالل التواصل مع المنظمات الدولية واإلقليمية.عد دولي، من خيجب أن يكون لعملية تطوير المناهج ب 
 .مراعاة االبتكار العلمي لدى الطالب، وربط الدروس النظرية بالتدريب العملي 
  ُتبنى المقررات الدراسية على أساس المرونة والترابط والتكامل، وال ُتقدم في صورة قوالب جامدة تلتزم بها جميع

ا، بل في صورة خطوط عريضة، وُتترك للجامعة نسبة محددة ُتمنح من خاللها مؤسسات التعليم العالي التزاًما كلي  
ى شريطة أن يكون قادرًا عل ،فرصة لألستاذ الجامعي من اإلبداع والتجديد وفق المستجدات في مجال تخصصه

 ذلك.
 توضع في  يجب أنالتي  ،المنهج الدراسي كائن ديناميكي يخضع للعديد من العوامل والمتغيرات المحلية والعالمية

 االعتبار عند التطوير.
 لمؤسسات التعليمية عتماد اجودة ا ن قبل المركز الوطني لضمان تطبيق نظم الجودة وفق المعايير المعدة م

 والتدريبية.
 :تشكيل فرق متخصصة داخل الجامعات إلعادة النظر في اآلتي 

 .الرؤى واألهداف التعليمية للكليات الجامعية وأقسامها 
 يجيات وتقنيات التعليم الجامعي وفقا للمستجدات والمتغيرات.استرات 
 .نوع التخصص والبرامج الدراسية ومحتوى هذه المقررات 
 .أساليب تقييم مستويات التحصيل الدراسي 

لتكون  تإقرار مبدأ تثبيت كلية واحدة بالنسبة للكليات المتكررة في نطاق الجامعة الواحدة، واعتماد الكلية التي تمتلك المقوما .3
 وتتبعها بقية الكليات في شكل فروع أو قاعات. ،كلية أساسية

علم اللغات وت ،بإعطائهم األولوية في مواصلة الدراسة والتدريب ؛ومعالجة أوضاعهم ،التمسك بنظام المعيدين في الجامعات .4
اثً لكونهم  ؛األجنبية  وأساتذة المستقبل.  ا،ُبح 

ي من أهم المؤثرات التي ه ،لتوفير البيئة التعليمية المالئمة ؛ستكمالهااعية المتوقفة و ات المركبات الجامإعادة تفعيل مشروع .5
وزيادة مستوى تحصيله، وباعتبار أن المبنى التعليمي والبنى التحتية من أهم ركائز العملية  ،على سلوك الطالب الجامعي

 يمي مالئما كانت الجودة التعليمية أفضل، لذا فإن وزارةالتعليمية، وعامال موثرا من عوامل نجاحها، فكلما كان المبنى التعل
 بهذا الخصوص. الجهات المعنيةالتعليم مطالبة بالتواصل مع 
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التداخل غير المبرر فيما يتعلق بتدريس الشريعة اإلسالمية، بحيث تدرس الدراسات اإلسالمية كقسم في كليات معالجة  .6
 خالل أقسام القانون في كليات القانون.اآلداب وكليات الشريعة، وكمعامالت تدرس من 

أو  ،تطبيق معايير الحد األدنى لعدد األقسام الفاعلة في كل كلية، وإيجاد معالجات لألقسام المخالفة للمعايير، إما بالضم .7
 اإللغاء.

طلوب العدد المإلزام الجامعات بوضع مالكات أكاديمية داخل األقسام على غرار المالكات الوظيفية، شريطة أن يتم تحديد  .8
 رؤى وأهداف القسم. واستنادا إلى ،من أعضاء هيئة التدريس ودرجاتهم العلمية وتخصصاتهم وفقا لمعايير الجودة

 
 حلول موجهة لمؤسسات محددة: .ب

 الجامعة المفتوحة:
ر و يواكب التط ،مراجعة النظام القانوني للجامعة، والنظر في إمكانية إصدار تشريع خاص بالجامعة المفتوحة .1

أو بتخصيص جزء لمثل هذا النمط من التعليم في قانون الجامعات يتعامل مع  ،الحاصل في التعليم المفتوح
 خصوصيات هذا النوع من التعليم والتعلم.

 جامعة الزاوية:
في ظل النقص في المعامل والمختبرات النوعية )هندسة نفط، والبيئة والطاقات المتجددة( لكليتي الموارد الطبيعية  .1

 بئر الغنم، والعجيالت، نقترح ضمهما إلى أقرب كليتي هندسة بالجامعة. /
 جامعة الزيتونة:

نظرًا لعدم وجود مقر لكلية التربية البدنية / سوق الجمعة، وافتقارها لمتطلبات البرنامج الدراسي للكلية، نوصي  .1
 بضمها كقسم في كلية اآلداب أو التربية.

 كلية الدراسات العليا إلى األقسام العلمية بالكليات. إعادة اختصاص الدراسات العليا من .2
 

 جامعة المرقب:
وافتقارها لمتطلبات العملية التعليمية، نوصي بإعادتها إلى  ،بمالحظة عدم وجود مبنى لكلية تقنية المعلومات .1

 وضعها السابق كقسم بكلية العلوم.
 بية.نقترح جعل كلية التربية البدنية / الخمس، قسمًا بكلية التر  .2
 

 الجامعة األسمرية:
 فتقار كلية تقنية المعلومات لمتطلبات العملية التعليمية، نرى إعادتها إلى وضعها السابق كقسم بكلية العلوم.نظراً ال .1
 ضرورة معالجة وضع كلية الصيدلة قبل االستمرار في قبول دفعات جديدة. .2
ال سيما في  ،تغطية العجز في أعضاء هيئة التدريسل ؛نقل تبعية كلية الدراسات اإلسالمية/سبها إلى جامعة سبها .3

 غياب اي خصوصية للجامعة أو الكلية.
 جامعة سبها:

 أقرب مسافة من جامعة سبها.لكونها  نقترح نقل كليات التربية / أوباري /وغات / وزويلة، إلى جامعة فزان، .1
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 مقدمـــــــــــــة:

خارطة توزيع الجامعات على المستوى المحلي والوطني، وتحديد مواقعها في الوسط البيئي الحاضن لها يمثل حجر  نإ
جتماعي، قتصادي واإللمرحلة الجامعية والعليا، وتسهم في توفير أساسيات التغيير االاألساس في سياسة توزيع الخدمات التعليمية ل

تهدفات، بوسائل التنفيذ وآليات التطبيق بالكفاية التي تحقق المسـ بما في ذلك التنمية البشرية  ـ ويمد مخططات التنمية المستدامة
ية في الوسط جتماعلتؤدي الجامعة مهمتها اال ؛الذي ينبغي إيالءه العناية الالزمة ،فضاًل عن الربط بين موقع الجامعة ووظيفتها

 ل فيه.الذي تعم

بات الجامعية والمبادئ التي تحكم رسم  ،الوطن ربوععلى  من هذا المنطلق تحتل األسس التي تنتشر على ضوئها الُمرك 
ب تحقيق الغايات وأسالي ،في نشر التعليم الجامعي والعالي يةرؤية المجتمعالالخريطة الوطنية لتوزيع الجامعات أهمية في تطبيق 

 المرجوة منه.

لتي توقعتها ا ،فتراضية للتعليم الجامعي والعالير هذا الفصل ليبدأ من األهداف االهذا المنطلق نحدد مسا وانسجامًا مع
لتستهدئ بها في وضع مرتكزات الخريطة الجامعية ومالمحها الرئيسية، ولتوظيف هذه  ؛كغايات لهذه المنظومة من التعليم اللجنة

وضوابط  ،المبادئ العامة إلنشاء الجامعات - أيضا –ساسها أ على  ولتقترح  ،يبياالمرتكزات في رسم خريطة توزيع الجامعات في ل
طالع ولتخلص من هذا اال ،نتشار الجامعات في عدد من الدولطالع على المعايير الدولية النتشارها. ومن ثم على اللجنة االا

ما تم مالحظته  أن على  ، وغني عن القول التأكيد عاتقتراح إعادة هيكلة الجاماحلة إلى معايير وضوابط وطنية تحتكم إليها في مر 
واقتراحه وتوثيقه في الفصل السابق )الثاني( من هذه الدراسة حول الجامعات الحالية، هو مؤشرات ومالمح تسترشد بها اللجنة، 

 ل.إلى جانب عوامل ومعالم أخرى في التوصل إلى مقترحها بشأن إعداد هذه الهيكلية المضمنة في هذا الفص

إلى هذه المعايير تأسيسًا على ما هو منشور في أدبيات الموضوع على  - في هذا الفصل -لقد تعرضت اللجنة 
إلى قائمة من المتطلبات والشروط الواجب مراعاتها عند تأسيس الجامعات أو الكليات  -اللجنة–نتهت اوبهذا  ،المستوى العام

 ،نتشارهااو  قتراح مشهد لتوزيع الجامعاتااطها، لقد أدت هذه المنهجية إلى مزاولة نش ستمراريتها فياتخاذ القرار باالجامعية، وعند 
 والذي يمكن تلخيصه في مرحلتين:

 وهي مرحلة تتوسط بين ما هو قائم حاليًا وبين المقترح لخطة متوسطة المدى. ،مرحلة تمهيدية المرحلة األولى: -
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ع م ،والتي رأت حصرها في عشر جامعات أكاديمية عامة ،لجامعاترؤية اللجنة في إعادة هيكلة ا المرحلة الثانية: -
وخمس جامعا تكنولوجية تتقاطع مع مؤسسات  ،وضع تصور حول كل من الجامعة المفتوحة وأكاديمية الدراسات العليا

 التكوين المهني العالي.

ن ك تحديد المناطق الجامعية دو بما في ذل ،لتزمت اللجنة بتحديد األسس العامة والتفصيلية إلنشاء الجامعاتاوقد 
كاديمي ألنتهى الفصل بتحديد عناصر لتقويم األداء اادًا( بدافع المرونة والخصوصية، و الوقوف عند مكان إدارة كل جامعة )قص

 سترشاد بها عند التقويم الذاتي لكل جامعة.)المؤسسي والبرامجي( لال

 بأهداف التعليم الجامعي والعالي.  ـ سبقت اإلشارة  كماـ الذي نستهله  ،هذا هو اإلطار العام لهذا الفصل

 

 أهداف التعليم الجامعي والعالي: .3.1

ار نتشاووضع آلية  ،ستناد عليها في رسم خريطة مؤسسات التعليم الجامعي والعالياال تم   التيالركيزة األولى  إن 
بات الجامعية هي األهداف المرسومة للتعليم الجامعي والع نعكاس ان تلك األهداف هي إصار من البديهي القول الي، وقد الُمرك 

 قتصاد الوطني )ريعي، معرفي، إنتاجي، خدمي، ...تها للمستقبل بما في ذلك هوية االستجابة لرؤيالألهداف العامة للدولة، و 
 حددها المجتمعوإن هذه األهداف العامة والتطلعات المجتمعية ي ،وتطلعات المجتمع )في نظام الحكم وأسلوب الحياة( ،إلخ(

ت الجهات المسؤولة دأب صياغة واضحة لهذه المبادئ العامةبمختلف فئاته في الدستور والتشريعات الصادرة بمقتضاه. وفي غياب 
ية ضمن القوانين المنظمة لتلك المؤسسات، والقرارات التنظيمفي والراعية لمؤسسات التعليم الجامعي والعالي على وضع أهدافه 

أو ما في حكمه، وغالبًا ما تكون هذه األهداف عامة وأساسية تستقي  ،ممثلة في مجلس الوزراء ،جهزة التنفيذيةالصادرة عن األ
منها مؤسسات التعليم العالي أهدافها الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها، وتسقطها على خصوصية وظيفتها وطبيعة مهامها في 

ن في المكان المناسب له، لم تتمكن الجامعات م جيدز عن توظيف العنصر الإداري عج البيئة المحيطة بها. ولكن نتيجة لواقع
وكتابة الرسالة المكلفة بالقيام بها. وعليه جاءت أهداف كل جامعة إما نمطية تتطابق مع  ،التعمق في صياغة األهداف الخاصة

ن غيرها نبغي أن تتميز بها هذه الجامعة عوال تراعي الخصوصية التي ي ،أهداف جامعات أخرى مختلفة عنها في البيئة والمحتوى 
سبة حساب ن نعل المتابع أو المقي م عاجزًا عمما يج ؛ختصارًا مخاًل بالمعنىا، أو تأتي رسالة الجامعة مختصرة من الجامعات

خطط المنفذة لنفصلت عن أثر ذلك ااقيد التقويم. و أوتطبيق تلك الرسالة خالل الفترة الزمنية  ،اإلنجاز في تحقيق تلك األهداف
 عتبار.مما أفقدها األهمية واال ،عن األهداف والرسالة المعتمدة

عذر تناول إذ يت ،فتراض صياغة ألهداف التعليم الجامعي والعالي ألجل المقاربة المنهجية لهذه الدراسةاكان البد من  ولما
 ،ائنا للواقعستقر او  ،د بناء على خبرتنا السابقةلذلك نحد ،األهداف المرسومة لها نتشار الجامعات ووظائفها بمعزل عناموضوع 

 ستشرافنا للمستقبل، غايات التعليم الجامعي والعالي في ليبيا في األهداف التالية:او 
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جتماعي لنسيج االا تعميق اللحمة الوطنية، وتأكيد الهوية الليبية )لغة وديناً وتاريخاً وثقافة(، وتنمية روح المواطنة، وتمتين .1
جتماعية التي ُتنم ي فيه الشعور بالمسؤولية الدافعة لتسخير إمكاناته ومهاراته العلمية لخدمة لب بالقيم االبتزويد الطا

 المجتمع.
جتماعية القائمة على المساواة في إشباع الحاجات األساسية لألفراد، ة السلم األهلي، ونشر العدالة االتقوية بناء ثقاف .2

 حترام.االمواطن للعيش مع اآلخر بتوافق و من أجل تهيئة  ؛المجتمع الليبي وتوظيف المناهج الدراسية لفهم خصائص
والتفاعل مع  ،بما يرتب قاعدة متينة للتبادل الفكري  ؛والتمكن من معرفة اللغات األخرى  ،ستعمال اللغة العربيةاتعزيز  .3

 التقدم العلمي العالمي.
 الليبي بفضل خريجي مؤسسات التعليم الجامعي والعاليالمجتمع  متعما يؤكد على تتوطين العلوم وإكساب المعرفة ب .4

رة( وبما يجعلها في استحقاق مشرف، و مرموقة،  مكانةب والعمل على نقل العلوم والمعرفة )نقل التقنية الحديثة والُمتطو 
ن  ،متناول الجميع، باإلضافة إلى تنشيط حركة التأليف واإلنتاج العلمي بما يوظ ف العلوم في خدمة المجتمع وُيمك 

 الباحثين الليبيين من اإلسهام بدور إيجابي ملحوظ في تطوير اآلداب والعلوم.
نه من أداء واجبه في تلبية متطلبات التنمية  ءإعداد المواطن الكف .5 المؤهل علميًا وفكريا وثقافيًا وتأهيله تأهياًل ُيمك 

 والوظيفي. للتقدم في المجال العلمي من الفرصستفادة والشاملة، واالالمستدامة 
ستحداث االتنموية الواعدة التي تؤدي إلى خلق روح المبادرة لدى الطالب عن طريق غرس مهارات اإلبداع في األنشطة  .6

 فرص عمل في المستقبل.
 ،التوسع في أنماط التعليم الجامعي والعالي، وإكساب الطالب المنهجية العلمية بالمزاوجة بين الدروس النظرية المقررة .7

نهموإجراء ال ستمرار في واال ،ونقل المعرفة إلى الغير ،ستيعابمن تعزيز قدراتهم الذاتية في اال بحوث العلمية التي ُتمك 
 تحصيلهم العلمي بعد التَّخرج من خالل عملية التعليم والتعل م الموسع والمستمر مدى الحياة.

لسليمة ختراعات، وإيجاد الحلول اب والعلوم واالهم في تقدم اآلداضطالع بدور إيجابي في ميدان البحث العلمي بما يساال .8
تجاهاتها التنموية، مع المواءمة الضرورية والمفيدة بين الدراسات النظرية والدراسات ائمة لمتطلبات الحياة المتطورة و والمال

 التطبيقية، والعمل على:

 يسية، وتطوير األهداف التدر  ،السيما عن طريق إعداد المعلمين ،تحديث المناهج الدراسية في كافة مستوياتها
 المحتوى التعليمي، طرق ووسائل التدريس، وأساليب التقييم والتقويم، وإيالء عناية خاصة للبحوث التربوية.

  ستخدام التقنيات الحديثة لدعم العملية التعليمية.اتطوير 
 وللمساهمة في التنمية الشاملة. ،ستفادة منهلال نشر نتائج البحث العلمي 

بغرض تجويد  ؛سترشاد به من قبل مؤسسات التعليم الجامعي األهلي والخاصموذج للتعليم الجامعي والعالي لالنتوفير  .9
 منتج هذه المؤسسات وتطويرها.

هتمام بالتعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين مؤسسات التعليم العالي الليبية ونظيراتها في اال .10
ي ذلك دات في مجال التخصص، بما فوربط الطالب الليبي بالمستج ،نفتاح على المجتمع الدوليبما يضمن االالعالم، 
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لة(، تفضي إلى تيسير عودة العلماء ا  عتماد سياسات وطنية تؤدي إلى إجراء ترتيبات دولية )معاهدات أو إتفاقيات ُمفع 
ستفادة من وذلك لال ،واء بصفة دائمة أو مؤقتةوالباحثين الليبيين ذوي المهارات العلمية المتميزة إلى أرض الوطن، س

الكفاءات الليبية المهاجرة في برامج تعاون دولية من شأنها تعزيز دور الجامعات الوطنية، وتسهم في التوظيف األمثل 
 للقدرات المحلية.

لتعليم جحين في مرحلة اجتماعي على التعليم الجامعي والعالي، ومواجهة األعداد المتزايدة للطالب الناتلبية الطلب اال .11
 خالل بمبدأ توفير وتكافؤ فرصعلى مواصلة دراستهم الجامعية، مع عدم اإل - علميا وفكريا –والقادرين  ،المتوسط

ات عتبار الظروف الخاصة لبعض فئمع الوضع في اال ،لتحاق بمرحلة التعليم الجامعي على أساس القدرة والكفاءةاال
 ة السكانية المنخفضة.والمناطق ذات الكثاف ،المجتمع

ت ة الضرورية في مجاالوخدمة المجتمع بتزويد الطالب بالخبرة والمهارة العلمي ،حتياجات سوق العملستجابة الاال .12
 جتماعية والثقافية.قتصادية واالالتنمية اال

لى خلق أجيال عية إتحسين نوعية التعليم الجامعي والعالي، وتجويد مخرجاته بما يؤدي إلى بناء القدرات البشرية السا .13
 وغير المادي )المعنوي(. ،قادرة على المنافسة في ميادين العمل واإلنتاج بشقيها المادي

جتماعيا بما في ذلك تنمية القيم السلوكية واألخالقية التي تؤدي ا( ثقافيا و 21 – 16لفئة العمرية )هتمام برعاية ااال  .14
رية وذلك من خالل تنشيط البرامج الثقافية والفك ،سي أو القيميسواء في الجانب النف ،إلى تكامل وتوازن شخصيتهم
وقادر على  ،الهادفة إلى تنمية قدراتهم العقلية الالزمة إلعداد جيل خال  من العقد النفسية ،والرياضية والترفيهية للطالب

 مة. وعمق في الرؤية لمتطلبات الحياة في المرحلة القاد ،تحمل المسؤولية عن فهم ووعي وإدراك
هذه العملية هي  نأعتبار االعالي، وتوفير التمويل الالزم باإليفاء بالتزامات العملية التعليمية في المستوى الجامعي و  .15

 مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في ذلك. ،خدمة عامة للمجتمع
األجيال  ونقله إلى ،ضافة إليهوالعمل على اإل ،المحافظة على التراث بما في ذلك الذاكرة الوطنية واألرشيف الوطني .16

 مع توظيفه في فهم خصائص المجتمع الليبي. ،القادمة
بحاث األهتمام بجتماعية مع االقتصادية واالختراعات بما يحقق األهداف االستثمار في مجال األبحاث واالفتح باب لال .17

جتماعية البحث في المجاالت اال إهمال وعدم ،ودعم البحوث التطبيقية ،بتكاراترتكاز لالافي العلوم األساسية كمحور 
امة ؛هتمام الذي تحتاجهوإيالءها اال ،واإلنسانية وتقويم السلوك المجتمعي لخلق مجتمع نابذ  ،لمعالجة الظواهر الهد 

 وقابل للغة الحوار الحضاري المتزن في معالجة المشاكل التي قد تحدث بين فئاته. ،للعنف
لتصبح مراكز للتمي ز في األبحاث والتطوير، وذلك بالعمل على إنشاء الوحدات  ؛ثيةتطوير المؤسسات التعليمية والبح .18

قتصادية تنمية االالالزمة لتنفيذ برامج الستشرافية، التي تعمل على توفير المعلومة لبحثية ذات الطبيعة التخصصية واالا
 جتماعية والثقافية.واال

وجوب و  ،إلعدادهم في برامج الدراسات العليا ؛ين بشفافية وموضوعيةنتقاء المتفوقين والمبدعين والموهوباهتمام باال .19
 هتمام بها وتطويرها.اال
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ز على وظيفة الجامعة في عملية التعل –كما تشير إليها الفقرة السابقة  –إن أهداف التعليم الجامعي والعالي  .20 يم تُـرك 
علمي )إنتاج وفي البحث ال ،ة نحو التحصيل الدراسي(تجاهات اإليجابيوتكوين اال ،والتعلم )توفير المعلومات والمهارات

نية هتمام بالهوية الوطية والخدمية(، وتتعدى ذلك إلى االوفي خدمة المجتمع والبيئة )دعم المواقع اإلنتاج ،المعرفة(
وانبها جوصيانة المنظومة األخالقية وتوازن الشخصية وتكاملها في  ،)السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية(

 الوجدانية والفكرية.

ستراتيجية والمباشرة للتعليم الجامعي والعالي هي الدعوة إلى أن تستعيد الغاية من صياغة األهداف اال إن
قتصادية. وعلى رأسها المؤسسات اال ،الجامعة دورها كقاطرة للدفع بمؤسسات المجتمع نحو تحقيق األهداف المرسومة لها

واإلبداع، وأداة التغيير الفعلي والحقيقي والمتكامل للمجتمع، وليست مجرد مؤسسة تستجيب فالجامعة هي بيئة الخلق 
هواء الساسة )تابع( أل اوليست متغير  ،للمتغيرات وتواكبها. فهي متغير )مستقل( بناًء على عوامل موضوعية وعلمية

 راء الخاصة.واآل

حصر في ال ين ا،عام   اشأنكونها ن نتعامل معها بهي الفاعل األساسي في تغيير المجتمع، وينبغي أ الجامعة 
فهي  ،–رغم أهمية هذا وذاك  -وال يقتصر على تقديم الخدمة المباشرة للفرد والمجتمـــــــع  ،الجانب اإلداري والتنظيمي

ع تعارض مت –تلك المبادئ  –ن كانت إحتى و  ،أيضًا مؤسسة حاملة لقيم ومبادئ تسعى لترسيخها في الواقع العملي
ين متطلبات المزاوجة بو  ،مكونات مظاهر الحياة في المرحلة الراهنة، وذلك عبر البحث عن الحقيقة العلمية والفكر النقدي

 متياز العلمي.جتماعة واالالعدالة اال

ة الثمن، وتمويله يثقل كاهل أي ميزانية. ولكن نسبة اإلنفاق ظلفة التعليم الجامعي والعالي باهجرم أن  ك ال
 تحسب من مؤشرات مدى التقدم في –في المنظومة الدولية  –تعليم العالي والبحث العلمي إلى الدخل القومي على ال

قيمة اإلنفاق  أن حسابوالتحليل؛ ندرك  ستقصاءضاري ألسباب موضوعية يؤيدها االوالتطور الح ،مجال التنمية البشرية
الص المؤشر الدال على مدى التقدم الحضاري، والبد أن ستخوالبحث العلمي وحدها غير كاف  ال على التعليم العالي

نضباط المحاسبي. ومن هذا المنطلق نجهر واال ،واألداء اإلداري  ،يصاحب التمويل حوكمة فاعلة في التصرف القانوني
ية العامة نلتزام باإلبقاء على التمويل من الميزال التعليم الجامعي والعالي مع االبالدعوة إلى ضرورة تنويع مصادر تموي

ي تمويل التعليم الجامععتقاد بأن جتماعية، مع االوازن في أداء المهام العلمية واالللدولة كعامل أساسي لتأمين الت
 وينبغي أن يخضع للتسيير والتقويم طبقًا لذلك. ،ستهالكًا(استثمار( وليس )اوالعالي )

 مرتكزات الخريطة الجامعية: .3.2

اء باألهداف ومراعاة لألسس والرؤى لتطوير مؤسسات التعليم الجامعي والعالي يمكن ستهداستنادًا إلى المنطلقات و ا  
 سترشادية للخريطة الجامعية على المرتكزات التالية:امالمح  تأسيس
 ستخدام أنماط فياو  ،وإعادة النظر في المناهج السائدة ،هناك حاجة ماسة لوضع رؤية متكاملة عن التعليم الجامعي .1

 وتحقيق متطلبات المجتمع. ،ومسايرة العصر وتوجهاته ،تجيب لفلسفة العلومالتعليم بما يس
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زدواجية في الكليات التي ُأنشئت في األساس على مسمى األقسام المتخصصة في ظل وجود تلك ضرورة معالجة اال  .2
 األقسام.

لهذه  ربط المالك الوظيفي التأكيد على تحديد مفهوم المالك األكاديمي على مستوى األقسام في الجامعات، مع ضرورة .3
سيةالموخضوعها لمعايير الجودة  ،األقسام، بأعداد الطالب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى كل كلية أو جامعة  ؤسَّ

 .والبرامجية
ياجات حتاسات الجامعات من منطلق المعرفة بدعوة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في رسم سيا .4

 العجز في بعض التخصصات المطلوبة لسوق العمل. المجتمع لتغطية
تأسيس وإنشاء برامج الدراسات العليا وفق رؤى وغايات وأهداف مرسومة على المستوى العام، وفي إطار منظومة كاملة  .5

 ومتكاملة يؤسس لها في المرحلة القادمة.
 ؛المختلفة يين من خريجي األقسام العلميةإرساء برامج تأهيلية في مجال التدريس والتأهيل التربوي توجه لغير التربو  .6

والعالي من  يوإلزام كل من يريد أن ينخرط في برامج التدريس الجامع ،لغرض إكسابهم األساليب التربوية في التدريس
 .التعليموتقنيات  ،جتياز هذه الدورات التأهيلية في المجال التربوي اذوي هذه التخصصات ب

ال تتجاوزها من الطالب وأعضاء  لوبة داخل كل كلية من الكليات وفقا لحدود دنياتوفير األقسام والتخصصات المط .7
 هيئة التدريس.

 حصائيات المتعلقة بواقع الجامعات والكثافة الطالبية بها بمعايير الجودة المعتمدة وطنيًا ودوليا.ربط اإل .8
وربط  ،يتوثيق العالقة بالتعليم التقنوضع أسس للتطوير المؤسسي والبرامجي، وتقنين مسميات الكليات واألقسام، و  .9

 حتياجاتها ومتطلباتها.اتعليم الجامعي بالبيئة المحيطة و ال
فر الموارد، ومراعاة التوزيع السكاني، والبعد األمني، وخاصة في اتوزيع الجامعات والكليات وفق متطلبات التنمية، وتو  .10

فضة. إضافة إلى أهمية وضوح األهداف من خالل ما ورد المناطق البعيدة )عن الساحل( ذات الكثافة السكانية المنخ
 في هذه الدراسة.

تقييمه و ستراتيجية المتاحة للتطوير من خالل واقع التعليم الجامعي والعالي في الوقت الراهن مراعاة الخيارات اال .11
 .الموضوعي

رتكاز ا لقومي والتنمية المكانية كنقاطاعتبار معايير البعد الجغرافي )كمعيار مرن( والتعداد السكاني ومتطلبات األمن ا  .12
 .ليبيالتوسيع ونشر مؤسسات التعليم الجامعي والعالي على خريطة 

بات الجامعية المزمع إنشاؤها لتسهيل توطين الجامعات.األخذ في اال .13  عتبار نسب اإلنجاز العالية المتحقق في إنشاء الُمرك 
 ات.جية للكليات التكولوجية والتقنية جزءاً من الروافد الداعمة لتوزيع الجامعمراعاة أن تكون مسألة التبعية اإلشرافية والبرام .14

 
 المعالم األساسية للخريطة الجامعية: .3.3
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المنطلقات التي تتأسس عليها الخطوات  وانب المبادئ الدستورية الحاكمة هإن الذي يحدد معالم الخريطة الجامعية إلى ج
بحث العلمي موضع التنفيذ ومرتكزات الخريطة الجامعية، ويمكن رصد هذه المنطلقات العملية لوضع أهداف التعليم العالي وال

 والمرتكزات من خالل المبادئ التالية:
 وأداة لتحقيق: ،التعليم والثقافة حق دستوري لكل مواطن 

 المساواة بين الليبيين )ذكورًا وإناثًا(. -
 التنمية الشاملة والمستدامة. -
 جتماعية.العدالة اال -
 روح المواطنة. تنمية -

 ستقرار والتعايش السلمي والمشاركة الوطنية ى نبذ التعصب والتطرف، ويدعم االكما يساعد التعليم عل
 خلف جتمع المعلومات، وقهر التقتصاد المعرفة وبناء ماوسائل مشاركة في تحقيق  التعليم والتعلم والبحث العلمي

 ستفادة من نتاج العلم والتقنية.واال
 ة على تجاوز المرحلة شفة في البر والبحر قادر تكشفة وغير المتكالهائلة؛ الم ستراتيجي وثرواتها الطبيعيةها االليبيا بموقع

 ،منيةوتحسنت الظروف األ ،فرت اإلرادة السياسيةالتحاق بركب الحضارة في فترة زمنية قصيرة إذا تو واال ،الراهنة
 خاصة العالي منه.بر مؤسسات التعليم و وروعيت المعايير العلمية والضوابط الموضوعية في نش

 
 يلي: وبرصد الخارطة الجامعية في الوقت الحاضر نالحظ ما ،المالمح األساسية للوضع الراهنبالنظر إلى 

االمستمرين،  هتمام الكمي، ولم يطلها بعد التجديد والتطويرنات التعليم الطابع التقليدي وااليغلب على آليات التسيير ومكو  .أ
 وان لذلك.وقد آن األ وخدمة المجتمع، ،نحو سوق العمل واإلنتاجولم تتجه 

ل وما الساح والخدمات منذ خمسينات القرن الماضي كانت ومازالت محصورة في مدن أنَّ توجهات التنمية في اإلنتاج .ب
فاض مستوى نخا بحكم ،التي ُأْجِبَر سكانها ،نخفاض الكثافة السكانية في المناطق غير الساحليةاحولها، مما أدى إلى 

ع هجرة  ،نحسار سوق العملاالخدمات، و  على ترك مواقعهم في مدن وقرى الدواخل والهجرة إلى مدن الساحل، مما شجَّ
حتى أصبحت اليوم مناطق الجنوب والجنوب الشرقي للبالد على سبيل  ،األجانب إلى تلك المناطق من دول الجوار

موغرافي، بسبب التغير الدي ،صبحت السلطة الوطنية محدودة التأثير فيهاوأ ،المثال مواقع ُمستغل ة من قبل األجنبي
ا من الرعاية اية التي يستحقهستقرار وتفشي الجريمة، األمر الذي ينبغي إيالءه العنوصارت تلك المناطق مهددة بعدم اال

ات التعليم مؤسسنشر كمن في والمفتاح دائما ي ،ستقرار في تلك المناطقومن األولويات في ذلك تعزيز اال ،هتمامواال
 زدهار.اعدة بالتنمية واالالجامعي والعالي الو 

i. تبط مخرجاته ومن ثم  لم تر  ،قتصادية هادفةاعلى دراسات علمية و  يم في ليبيا وخاصة الجامعي بناءً جـ( لم ينتشر التعل
 أخره.همت في إرهاقه وتسأوالتطوير وخدمة المجتمع. وقد تعرض بسبب ذلك لكثير من الهز ات التي  ،بسوق العمل

 ناهيك عن ضعف التكوين العلمي ،وكانت أغلب مخرجاته نظرية ضاعفت في مستوى البطالة )السافرة والُمقن عة(
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 ،نظرةأن تعمل على تغيير هذه ال –والحاله هذه  –والعملي التطبيقي، ولزامًا على مؤسسات التعليم الجامعي والعالي 
لى البحوث العلمية إستنادًا ا ،مجتمعم الجامعي والعالي بالمتطلبات المستقبلية لتنمية الوتستبدلها بربط مخرجات التعلي

 ستشرافية.والدراسات اال

أقطاب  دارة والتعليم يشجع قيامودون القفز على ما تمر به البالد من أزمات تهدد كيانها، فإن مطلب الالمركزية في اإل .ج
لتنمية وهو مطلب عالمي في ا ،وتحقق التوازن بين المناطق ،ارد الطبيعيةستغالل المو اوتجمعات جديدة تضمن  ،متيازا

تظ ة المك .ويخفف العبء على المدن الساحلية ،ستقرارويضمن اال ،والتطوير الشامل. وهذا المطلب يزيد اإلنتاج
 التعليم الجامعي والعالي. بمنظومة بالسكان، والدور الحاسم في هذا المجال ُمناط 

 عتبار هذه المالحظات.في اال نطالقتنا الموعودة نحو تطوير بنية التعليم العالي من األخذاوالبد عند 

 نتشارها:اأسس إنشاء الجامعات وضوابط  .3.4

والتعليم  ،ةوالتكامل بين المركزية والالمركزي ،تتمحور أنظمة التعليم المتبعة في العالم حول التركيز على جودة نظام التعليم
 :لكذ على   أمثلة -بإيجاز –يلي  نورد فيماو ومنه التعليم المدمج.  ،والتعليم المتعدد والمتنوع ،مجانيالعام اإللزامي وال

  ة.مع منح بعض االستقاللية للجامعات الحكومي ،ماليزيـــا: وزارة التعليم العالي تؤدي مهامها في ظل نموذج نظام مركزي 
 ة التنسيق بين ويتولى عملي ،ومية تحت إشراف وزارة التربية القوميةفرنســـا: تتميز الجامعات الفرنسية بأنها جامعات حك

 الجامعات على المستوى القومي مجلس  قومي للتعليم العالي.
  الصيـــن: تـم  وضع معايير وسياسات لتطوير التعليم العالي بها، وذلك عن طريق تطبيق مبدأ الالمركزية في صناعة

 ي جديد يمنح صالحيات إضافية لمؤسسات التعليم العالي.مما نتج عنه وضع نظام إدار  ،القرار
 لتصبح ؛ لجامعات والكليات مع بعضها البعضوذلك بدمج ا ،ستراليـــا: تـم  إجراء تعديل البنى الهيكلية واألكاديمية القائمةأ

 مؤسسات أكثر فاعلية.
  يشترك و  ،ولكل جامعة مجلس يتولى إدارتها ،اطيةالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة: تتم إدارة الجامعات على أسس ديمقر

 ستقالل في النواحي التعليمية واإلدارية والمالية.األقسام العلمية بالجامعات بلطلبة، كما تتمتع الفيه ممثلون 
ت المعدال فوتُـــعر   ،بد لمنظومة التعليم العالي الجيد أن تراعي المعايير والمعدالت القياسية إلنشاء وتأسيس الجامعات وال

ن المعدالت إث حي ،عات الجامعية الجديدةلتخطيط الُمجم وكذلك ،تخاذها كأساس للمقارنة والتحليلاالقياسية " بأنها معايير يمكن 
 .تعتبر نموذجا نمطيا قاباًل للتطبيق"

وذلك  ،لحرم الجامعيوتمثل المعدالت القياسية إلنشاء الجامعات بجوانبها الكمية والنوعية مؤشرات قياسية لمعدل أداء ا
ـنها من أداء وظيفتها األساسية كمؤسسة تعليمية ،لتوفير بنية تحتية ذات بيئة داخلية وخارجية للجامعة والقيام بدورها في  ،تُـمكِ 

 لوظيفتها لتحقيق رسالتها السامية. ءوتوفير مناخ صحي لها مهي ،المجتمع
كالت وتساعد على تفسير الظواهر والمش ،ة وما يجب أن تكون عليهوتعكس هذه المعدالت القياسية الوضع المثالي للجامع

تجه ومن ثم معرفة أين ي ،من خالل مقارنة ما عليه الجامعة موضوع الدراسة وما يجب أن تكون عليه ،الناتجة في الواقع المحلي
 وأسلوب معالجة وإعادة هيكلة هذه المؤسسات. ،واقع الجامعات في ليبيا
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 ير والمعدَّالت إلى نوعين:وتنقسم هذه المعاي
 Quantitative Standardsقياسات كمية  .1
 Qualitative Standardsنوعية  معايير .2

 وللوصول لمقاربة بشأن هذه المعدالت يمكن الرجوع إلى:
 .دراسة بعض المعدالت المنشورة للجامعات والهيئات العالمية 
  اعتماد المؤسسات التعليمية.دراسة المعدالت الكمية المعتمدة لدى مركز ضمان الجودة و 

 معايير دولية: .3.4.1

فهي تتسم بالمرونة بشكل ،  Performance Standardsالمعدالت القياسية العالمية بمعدالت األداء  تختص
 أكبر من الُمعد الت الكميِ ة.

ا هتخطيط وتصميم الجامعة على مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قيام الجامعة بدور  ويتوقف
ألنه تتوفر  ؛وبالتالي تؤسس لضرورة إنشاء هذه المؤسسة في ذاك الموقع بالتحديد ،على المستويين المحلي والوطني

 فيه أسباب موضوعية لتوطين وإنشاء هذه الجامعة.

انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت المفاهيم التخطيطية والتصميمية إلنشاء الجامعات في كثير من دول  فبعد
نخراط في ى االعل الفترة، وأزداد اإلقبال الطالبي تلكنتيجة لتقدم العلوم والتكنولوجيا في  ؛الم المتقدمة والناميةالع

وبدأت الجامعات من خالل برامجها وتكوينها لخرجين بمواصفات معينة ترتبط بخطط  ،التعليم الجامعي بشكل كبير
 التنمية بهذه الدول.

ات قامت الدول األوربية وأمريكا بوضع مجموعة من األسس والمعايير إلنشاء منها ألهمية الجامع وإدراكا  
 ما يلي: والتي نوجز منها ،الجامعات

 المعايير األوربية:  .3.4.1.1

وهو معيار  ،تجاه تفضيل العدالة اإلقليمية في توزيع الخدمات بين المدناتتبنى سياسة الدول األوربية 
ففي  ،بوضع مفاهيم تخطيطية وتصميمية للجامعات القائمة والجديدةقامت بعض الدول  ،مهم بداًل من المركزية

وفي فرنسا تم  تحديد بعض  ،Robbinsبريطانيا تم  وضع المعايير في إنشاء الجامعات من خالل تقرير روبينز 
لمانيا فقد تم تحديث قانون أأما في ، Edger Faureاألسس في إطار قانون اإلصالح الجامعي إدجار فاور 

 ر وإنشاء الجامعات األلمانية الجديدة من خالل المركز القومي األلماني للعلوم.تطوي

 منها في اآلتي: كالبإيجاز وسوف نستعرض  ،وهذه الدول مازالت تراعي تلك المعايير
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 المعايير البريطانية: .3.4.1.1.1

عات جامال فييعتمد على التقاليد المتوارثة  والذي ،من خالل تقرير روبنز للجامعات البريطانية
 ،ياتوالقائم هيكلها األساسي على نظام الكل ،والمتمثلة في جامعتي أكسفورد وكامبريدج ،اإلنجليزية العريقة

وتمثلت أهم المعايير والمحددات  ،حيث قامت اللجنة العليا للتعليم بإقامة مجموعة من الجامعات اإلقليمية
 الواردة في تقرير روبينز في اآلتي:

 ويصل العدد إلى  ،طالب 5,000 – 3,000الجامعات الصغيرة من  يتراوح عدد الطالب في
 طالب في الجامعات الكبيرة. 20,000

 ختيار مواقعها على أطراف المدن أو خارجها.او  ،التوسع في إنشاء الجامعات اإلقليمية 
 ستغالل الجامعة كعنصر جذب في تنمية المدن الصغيرة.ا 
 حتى ال تؤثر على خدمات المدينة ومرافقها. ،دماتهاإقامة الجامعات على النمط المتكامل في خ 
  أي  ،في الجامعات الصغيرة اهكتار  60ال تقل مساحة الموقع المقترح إلقامة الجامعة عن

 لكل طالب. 2م 200 – 120بمتوسط 

 المعايير الفرنسية: .3.4.1.1.2

بوضع بعض  Edger Faureجاء قانون اإلصالح الجامعي الفرنسي الذي أعده أدجار فاور 
وتتمثل  ،تجاه نحو الجامعات اإلقليميةواال ،عايير واألسس إلنشاء الجامعات الفرنسية في إطار الالمركزيةالم

 تلك المعايير فيما يلي:

 طالب. 10,000 – 5,000 الجديدة منتراوح أعداد الطالب في الجامعات ت 
 ة.تباع مبدأ األقليمية في إنشاء الجامعات الجديداو  ،البعد عن مركزية الجامعة 
 .إقامة الجامعات على أطراف المدن 
 ة بخدمات المدينة بما ال يتحقيق التكامل بين الجامعة والمدينة من خالل ربط خدمات الجامع

 يتعارض مع كفاءة الخدمات والمرافق بالمدينة.

 المعايير األلمانية: .3.4.1.1.3

لك وتتمثل ت ،عاتقام المركز القومي األلماني بوضع قانون البناء الجامعي في إطار إقليمية الجام
 األسس في اآلتي:
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 مع إمكانية  ،طالب   10,000 – 6,000ديدة ما بين يتراوح عدد الطالب في الجامعات الج
 طالب. 20,000ستيعاب التوسع المستقبلي ال

 ختيار مواقع الجامعات الجديدة على أطراف المدن أو خارجها.ا 
 الجديدة. ستغالل الجامعة بمقوماتها كعنصر جذب في تنمية المدنا 
 حتى ال تؤثر بصورة سلبية على المدينة في خدماتها  ،إقامة الجامعة متكاملة الخدمات واألنشطة

 ومرافقها.
  ؛لكل طالب 2م 200 – 150أي بواقع  ا،هكتار  150ال يقل الحد األدنى لمساحة الجامعة عن 

 .ليقبو المستوكذلك في التوسع والنم ،قصى مرونة في التنمية والتعليم للجامعةألتحقيق 

 المعايير األمريكية: .3.4.1.1.4

ستخالص المعايير إلنشاء الجامعات األمريكية اللجنة الفيدرالية األمريكية تم  من خالل دراسة ا
 وتتمثل فيما يلي:

  طالب  25,000وال يزيد عن  ،طالب 5,000ال يقل عدد الطالب بالجامعات الصغرى عن
 للجامعات الكبرى.

 أو  ،ف المدن الرائيسية كامتداد طبيعي لجامعات المدن الحضريةختيار موقع الجامعات بأطراا
 أو في إطار المدن المتوسطة للجامعات الجديدة. ،ئيسيةخارج المدن الر 

 الجديدة.ستغالل الجامعة كعنصر يساعد على سرعة تنمية الضواحي والمدن ا 
 ضواحي.على المدينة أو ال بئامتكاملة الخدمات بحيث ال تشكل ع قامة الجامعاتإ 
 تبني حلول لمشاكله  ربط الجامعة بالمدينة أو األقليم الذي تقوم على خدمته بالعمل على

 ستشاري.ابأسلوب علمي 
 .مراعاة االمتداد المستقبلي الناتج عن تطور العلوم والتكنولوجيا 
  دقيقة. 45أال يزيد عن  ويجب ،دقيقة 20زمن الرحلة المثالي بالسيارة إلى الجامعة هو 
  طة واألنش ،وسكن الطالب ،ه الخدمات األساسيةفيمعة حرم رئيسي توضع أن يكون للجاالبد

 والمناطق الترفيهية. ،وإدارة الجامعة ،الطالبية الرئيسية
 يه وإمكانية التغيير ف ،يجب أن يخطط الحرم الجامعي بمرونة وتصميم يعكس النظام التعليمي

ونمو المدينة  ،حتمال زيادة أعدادهمامع  ،مل على خدمة الطالب المسجلينوالع ،في أي وقت
 أو األقليم.

 .يجب أن يحتوي الحرم الرئيسي على فراغات مصممة بكفاءة 
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 .يجب أن تشتمل خدمات الحرم الرئيسي على فراغات تستوعب النمو المستقبلي 
 وأن تكون ُمجم عة معا بكفاءة على  ،يجب تكثيف الخدمات في التنمية العمرانية للجامعة

 ات ومسارات المشاة.الساح
 والمعدالت القياسية الخاصة ،يجب أن توفر الخدمات تبعاً لعدد الطالب المسجلين في الجامعة 

 بهم.
 وف والذي س ،يجب مسبقا تحديد الحجم الطالبي األقصي الذي سوف يتسع له الحرم الجامعي

 يتم حساب الخدمات الطالبية على أساسه. 

 الضوابط والمعايير الوطنية: .3.4.2

تستمر ل ؛ستحداث الجامعات على المستوى الوطني تشكل المعايير الحاكمة لالبقاء على القائم منهااأسس  إن
ذن بإنشاء غيرها بناء على معطيات واعدة بظهور جامعة مرموقة. وإعالن هذه األسس في أداء وظيفتها األكاديمية، واإل

 ،ة إلنجاح أي جامعة )قائمة أو في مخطط اإلنشاء(والترويج لها ينبع من الحرص على التنبيه للمقومات المطلوب
للقيام بمهامها التعليمية والبحثية والخدمية. يؤطر لصياغة الرؤية الموضوعية ألي جامعة في أي بيئة  ؛والنهوض بها

لمدنية ااألجهزة المشرفة والمسؤولة على المنظومة التعليمية في جوانبها  -هذه األسس–وتمد  ،تعليمية أو منطقة جغرافية
ذه األجهزة من إتمام مكن هوالبرامجية )التعليمية والبحثية( باآلليات واألساليب التي ت ،والمؤسسية )الهيكلية( ،)اإلنشائية(

تبرز  حتى ،تخاذ خطوات تحليل المعطيات والظواهر بالموضوعية المتوخاةاالتقويم بالمنهجية المرسومة، و  اتإجراء
كتشاف مظاهر القوة لتعزيزها، والكشف عن األخطاء امعة )القائمة والمقترحة( من أجل مواطن القوة أو الضعف في الجا

 إلصالحها وتصويبها.

جية ثرًا بالمنهوُمد ،أي جامعة محصنًا بالموضوعية ستحداثبا -إصدارهفي حالة –النهج يكون القرار  وبهذا
ولة نشاطها مؤسس على قاعدة من العناصر لجامعة قائمة بالمضي في مزا اإلذن -عندئذ –العلمية، ويصبح أيضًا 

ن بناًء و نحو تجميد نشاط جامعة ما أو تحويرها أو إلغائها يك - في حالة حدوثه –كما أن التوجيه  العلمية العملية.
 ختبارها.اعايير وضوابط حاكمة تم  قياسها و ستجابة لماعلى معطيات تؤيد ذلك، و 

تؤثر في  هي عوامل ،وحجم مرافقها التعليمية والبحثية والخدمية ،بها كانت سعة الجامعة والكثافة الطالبية ولما
المتطلبات والمعايير والضوابط. لذلك فمن المحتم تقسيم الجامعات من حيث السعة والكثافة  -من: عدد ونوع كل 

ل األحوال ه، وفي ككل منها له المتطلبات والمعايير والضوابط الخاصة ب ،الطالبية وحجم مرافقها إلى عدد من األنواع
اولة ستمرار في مز تخاذ القرار بمنحها األذن في االاأو  ،سترشاد بها عند إنشاء أي جامعةي االهناك مبادئ عامة ينبغ

 نشاطها.
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اسات ومن بعض الدر  ،فيما يلي بعض المعدالت والمتطلبات األساسية للجامعات المستقاة من التجارب العالمية نوجز
نظرًا لمراعاتنا لخصوصية الحجم من حيث عدد الطالب  ؛ءمة هذه المعدالت لتخطيط الجامعات الليبيةمالونعتقد  ،النظرية

 ومنطقة عن أخرى. ،والظروف التي تميز بيئة عن أخرى  ،بالجامعة

 قياسات كمية: .3.4.2.1

 5,000وهي التي ال يزيد عدد الطالب فيها عن  ،تصنف الجامعات تبعا للحجم الطالبي إلى جامعات صغيرة -
، طالب  15,000 – 5,000وهي تلك التي يتراوح عدد الطالب فيها ما بين  ،وجامعات متوسطة ،لبطا

ويتراوح معدل الطالب  طالب. 25,000 – 15,000والتي يكون عدد طالبها ما بين  ،وجامعات كبيرة الحجم
  2م200 – 150إلى مساحة الموقع 

 مبنى. طالب لكل كلية/ 1250عدد الطالب بالمباني العامة بالجامعة عن  ال يزيد -

 ،من إجمالي الطالب المسجلين %20بنسبة ال تقل عن  ،جـ( يتم توفير إسكان طالبي داخل الحرم الجامعي -
 من إجمالي الطالب المسجلين. %50وال تزيد عن 

وخاصة في المجتمعات التي تعتمد على المواصالت  ،محطات السيارات من العناصر المهمة في الحرم الجامعي -
والمعدل المناسب لها أن يكون موقف سيارة ها، لضعفالمواصالت العامة بها أو لعدم وجود  ؛لخاصة في التنقلا

 .2م30ولكل حافلة ،  2م20وتكون المساحة المخصصة لكل سيارة  ،طالب 10واحدة لكل 
صات صفتبلغ في التخ ،يتوقف نصيب الطالب من مجموع المساحة المبنية بالكليات على نوعية التخصص -

 لكل طالب. 2م30وتزداد لتصل في كليات الطب والهندسة إلى  ،طالب لكل  2م 10 – 8نسانية اإل
بالنسبة لخدمات الجامعة من مطاعم ومقاهي ومعارض ونوادي ومعامل كومبيوتر فإن الجدول التالي يوضح  -

جب فمثاًل ي ، بالجامعةالحد األدنى واألقصى للنسب التي يجب مراعاتها من إجمالي عدد الطالب المسجلين 
ليكون نصيب الطالب ال ؛  %64وال تزيد عن  ،من إجمالي الطالب كحد أدنى %32أن تستوعب المطاعم 

 كما يحددها الجدول التالي: 2م4يقل عن 

 النسبة من الطالب المسجلين الخدمة

 الحد األقصى الحد األدنى

 %64 %32 المطاعم

 %8 %4 المعارض

 %8 %4 القاعات السمعية
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صاالت رياضية 
 مغطاة

0% 20% 

%0 معامل  8%  

%0 معامل كومبيوتر  8%  

%0 نادي للطالب  8%  

ماكن جلوس أ
 مغطاة

0%  8%  

 .يعامل فرع الجامعة كأنه جامعة في هذا المؤشر
 

 معايير نوعية للدراسة الجامعية: .3.4.2.1.1

لتي الي هي تلك االتعليم الع في مؤسساتفرها اإن المعدالت والضوابط والمعايير التي يجب تو 
 عتماد عليها فيوالتي يمكن اال ،صدرت عن مركز ضمان الجودة واعتمدها لتقويم المؤسسات التعليمية

طمئنان حتى يمكن اال ،وضوابط البد من مراعاتها في أي مؤسسةشروطا وتشمل  ،الحكم على هذه المؤسسات
ومن أولى  ،ة وأهداف واضحة ومعلنةإضافة إلى ضرورة أن يكون لكل جامعة رؤية ورسال ،إلى مخرجاتها

  :المتطلبات الكمية

 يقل عدد األقسام في الكلية الواحدة عن قسمين. وأال ،يقل عدد الكليات في الجامعة الواحدة عن كليتين أال

 ويمكن حصر المتطلبات الكمية في اآلتي:

 :مباني ومرافق المؤسسة :أوال  

 :أرض الجامعة .أ
  لب من مساحة الموقع الجامعيمترًا مربعًا لكل طا 35يخصص. 

 :قاعات التدريس .ب
  األقلمترًا مربعًا على  50مساحة القاعة. 
 طالباً  40 الحد األقصى لعدد الطالب في قاعات تدريس المواد العلمية. 
 طالباً  60 الحد األقصى لعدد الطالب في قاعة تدريس المواد اإلنسانية. 
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 لجامعة في وقت واحدمن مجموع طلبة ا % 60ستيعاب قاعات التدريس ا. 
 :قاعات للمحاضرات العامة .ج

           طالب  لكل منهما على األقل 100 بسعةتوفير قاعتين. 
 :مدرج نشاطات وندوات .د

 بمساحة ال تقل عن 200 مدرج نشاطات واحد على األقل، بسعة حدها األدنى ،  طالب 
 .مترًا مربعاً   280

 معامل والمختبرات:ال .ه
 :معامل الحاسوب واللغات 

 .طالب 100 جهازًا وطابعة لكل 20 كل معمل حاسوب يحتوي على -
 .مترًا مربعًا، على أن يكون جيد التهوية 40 مساحة المعمل الواحد -
 .طالباً  20 الحد األقصى في كل محاضرة بالمعمل -
 .وحدة تعليمية، على أن يكون جيد التهوية 20 كل معمل لغات يحتوي على -

 المعامل والمختبرات المتخصصة:  
مترًا مربعًا على األقل، بمعدل مترين مربعين  40تكون مساحة المعمل يجب أن  -

أقصى، طالبا كحد  20 بحيث يكون عدد الطلبة في المعمل الواحد لكل طالب.
 .فر فيه وسائل األمن الصناعياأن يكون جيد التهوية، وتتو  على

  :هيئة التدريس :ثانيا  

 في 1:20 في التخصصات اإلنسانية، و 1:30 نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس
 .تخصصات العلوم األساسية والتطبيقية

  نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير إلى أعضاء هيئة التدريس القار ين من حملة
 .%20الدكتوراه يجب أال تزيد عن 

 أال  يجب القارين إلى مجموع أعضاء هيئة التدريس القارين نسبة أعضاء هيئة التدريس غير
 .%10تــــــــــزيد عن 

  :الكوادر المساندة :ثالثا

 فني واحد على األقل لكل مختبر أو معمل :فنيو المختبرات 
 1:20 نسبة الطالب إلى فنيي المختبرات في المختبر الواحد  
  ساعة أسبوعياً  18العبء التدريسي للفني. 
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 المحافظة على نسبة الطالب إلى من مختبر، مع  ال يمكن لفني المختبر اإلشراف على أكثر
 لفني. طالب 1:60 الفنيين دون 

  :المرافق اإلدارية :رابعا  

 :مكاتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين .أ
  هيئة التدريس في المكاتب المنفردة. أمتار مربعة لعضو 9.0تخصيص مساحة 
 أمتار مربعة لكل مكتب موظف إداري وللمكاتب المشتركة  7.5 تخصيص مساحة

ن الواحد عضاء هيئة التدريس، على أالَّ يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس في المكتب إلع
 .ثنينا

 :متحاناتواالوحدة القبول والتسجيل والدراسة  .ب
 طالب 100 مربعة لكل أمتار 10 تخصيص مساحة. 
 طالب 200 تخصيص موظف تسجيل لكل. 

 :المكتبة: خامسا

 .عضاء هيئة التدريس في وقت واحدمن مجموع الطلبة وأ  % 25توفير مقاعد تستوعب  .أ
 .مترًا مربعًا لكل طالب 0.8تخصيص مساحة   .ب
 .مجلد 1000مترًا مربعًا لكل  1.4تخصيص مساحة  .ج
  .كتب لكل طالب 10توفير مصادر معلومات بواقع  .د

 .عناوين لكل مقرر 5مصادرمعلومات بواقع  توفير .ه
 .كترونية لكل تخصصشتراك المكتبة بخمسة عناوين من الدوريات الورقية واإللا .و
فى  أجهزة 5عدد األجهزة عن  على أالَّ يقل طالب، 200تخصيص جهاز حاسوب أو مطرف لكل  .ز

 .المكتبة
 .طالب 300تخصيص موظف متخصص لكل  .ح
 .مجلدًا من نوع األرفف المفتوحة 25توفير رف واحد لكل  .ط
المطلوبة من مجموع عناوين الدوريات  % 50يتوجب على الجامعة توفير ما ال يقل عن  .ي

 للتخصص بصورتها الورقية.

 :توفيرفيها ويشترط  ،المرافق الصحية: سادسا  

 .مترًا مربعاً  20بمساحة غرفة كشف  .أ
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 .مترًا مربعًا، تحتوي على أربعة أسر ة 35غرفة طوارئ بمساحة  .ب
 .مترًا مربعاً  16 صيدلية واحدة بمساحة .ج
 .مترًا مربعاً  20مختبر للفحوصات الروتينية بمساحة  .د

 .مترًا مربعاً  20نتظار بمساحة اة قاع .ه
 .مترًا مربعاً  20مساحتها غرفة إدارة  .و
 .مترًا مربعاً  16مخزن بمساحة ال تقل عن  .ز
 .أمتار مربعة 4حمام مع مغسلة للموظفين، وآخر للموظفات بمساحة  .ح
 .أمتار مربعة 4حمام مع مغسلة للطالب، وآخر للطالبات بمساحة  .ط
 .طالب وطالبة 4,000 تخصيص طبيب عام وطبيبة لكل .ي
 .سيارة إسعاف مزودة باألجهزة الطبية الالزمة، يخصص لهاسائق ومسعف .ك

 :المالعب الرياضية: سابعا  

 م.14× م 26السلة، بمساحة  ملعب لكرة .أ
 م.9× م 18ملعب لكرة الطائرة، بمساحة  .ب
 م. 20× م 40ملعب لكرة اليد، بمساحة  .ج
 م.11× م 24ملعب للتنس األرضي، بمساحة  .د

 .م 70×م 105القدم، بمساحة  ملعب لكرة .ه
 :طالب، يجب توفير صالة رياضية بالمواصفات التالية 4,000إذا زاد عدد طلبة الجامعة عن  .و

  متر مربع 2,000صالة مغلقة ال تقل مساحتها عن. 
 أمتار 7 اليقل إرتفاع الصالة عن. 
 أمتار مربعة  لكل مشرف 7.5 مكاتب للمشرفين، وتخصيص مساحة. 
 شخص فأكثر 2,000 رك، ومنصة رئيسية تتسع لـمدرج ثابت ومتح. 

 :المرافق العامة والخاصة: ثامنا  

 .من مجموع طلبة الجامعة في آن واحد %25القاعدة أن يستوعب كل منها 

 :دورات المياه -1
  طالباً  30واحد مع مغسلة لكل  مرحاض((مقعد. 
  عضو هيئة تدريس أو إداري  20 واحد مع مغسلة لكل مرحاض((مقعد. 



  

157 
 

 :شارب الصحيةالم -2
  د بمعدل  طالب. 60:1مشرب ماء ُمبر 

 :الساحات الخضراء -3
 من مساحة أرض الجامعة الكلية %25 مساحة الساحات الخضراء ال تقل عن. 

 :مياه الشرب -4
 طالب. 1000 متر مكعب لكل 300 خزان ماء أرضي بسعة 
 100  2,000 طالب في حال زاد عدد الطلبة في الجامعة عن 1000متر مكعب لكل 

 .طالب
 في حال وجود سكن داخلي تتم زيادة السعة لتصبح مترًا مكعبًا لكل طالب في السكن. 

 :مواقف السيارات -5
  متراً  12مواقف ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية بواقع موقف لكل شخصين، وبمساحة 

 .مربعًا لكل موقف
  ًا لكل موقفمترًا مربع 12مواقف الطلبة بواقع موقف لكل عشرة طالب، وبمساحة. 
  مربعًا للموقف متراً  30مواقف مخصصة للحافالت بمساحة. 

 :األجهزة والوسائل التعليمية -6
 اطالبً  25وجهاز لكل  ،أجهزة حاسوب بمعدل جهاز واحد لكل عضو هيئة تدريس. 
  جهازLCD .في كل قسم أو إدارة 
 طالب. 400قسام األكاديمية بمعدل آلة لكل للتصوير في األ آالت 
  خرى في الكلية قسام والوحدات األستخدامات اإلدراية في األحواسيب شخصية لالأجهزة

 .WAN, LANمتصلة بشبكة حاسوب محلية ودولية 
 .توفير خدمة الشبكة الدولية للمعلومات 
 .ألواح بيضاء أو سبورات ذكية في كل قاعة دراسية مع مستلزماتها وملحقاتها 

 :معايير نوعية لبرامج الدراسات العليا .3.4.2.1.2

 :قاعات التدريس أوال :

أن يكون الحد األدنى لمجموع  من مساحة قاعات التدريس، على 2م  1.5يحتسب لكل طالب ما اليقل عن
 .من المجموع الكلي لعدد طلبة الدراسات العليا % 50قاعات التدريس في وقت واحد هوة سع
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 :مكاتب أعضاء هيئة التدريس ثانيا :

 مربعةأمتار  9تدريس، بمساحة التقل عن مكتب مستقل لكل عضو هيئة  توفير. 
 مترًا مربعًا، ملحقاً به غرفة أمين سر المكتب  30مكتب لعميد الكلية بمساحة ال تقل عن  توفير

 .مربعةأمتار  10بمساحة التقل عن 
 :القاعات العامةثالثا : 

  مترًا مربعا كحد  أدنى 50جتماعات بمساحة اتوفير قاعة. 
 مترًا مربعًا كحد  أدنى 60ساحة توفير قاعة للندوات بم. 
  طالباً  250مترًا مربعًا لكل  40ستراحة للطلبة، بمساحة اتوفير غرفة. 
  من مجموع طلبة الدراسات  %25توفير خلوات دراسية للطلبة، على أن يكون عددها يستوعب

 .العليا
 :المختبراترابعا : 

  لكل مختبر، وبمعدل جهاز حاسوب  مترًا مربعًا على األقل 30توفير مختبرات حاسوب بمساحة
 .واحد لكل ثالثة طالب

 توفير خدمات الشبكة الدولية للمعلومات. 
 توفير طابعات بالعدد المناسب. 
 توفير المختبرات الالزمة للتخصصات التي ُتدرِ سها الجامعة، وتزويدها باألجهزة المناسبة. 

 :التعليم مصادرخامسا : 

  التعليم المختلفة دراسات عليا لتوفير مصادرلكل طالب  2م1.2يخصص ما مساحته. 
  عناوين كتب مختلفة بشكليها الورقي واإللكتروني لكل مادة تدرس في  10توفير ما ال يقل عن

 .الجامعة
  دوريات متخصصة لكل تخصص تقدمه الجامعة 10االشتراك بما اليقل عن. 
  من مصادر التعليم بلغات أجنبية %50توفير. 

 :دريسهيئة التسادسا : 

  برنامجيكون الحد األدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس القارين ثالثة أعضاء لكل. 
  على األكثر، من مجموع  %25على األقل، ونسبة األساتذة المساعدين  %50تكون نسبة األساتذة

 .أعضاء هيئة التدريس القارين
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 قارهيئة التدريس ال يعتبر عضو هيئة التدريس غير القار مكافئًا لنصف عضو. 
  من مجموع أعضاء هيئة التدريس الكلي %50أالَّ تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس القارين عن. 
 :نسبة عدد الطلبة إلى األساتذة .أ

 .1:20في مرحلة الدبلوم للتخصصات العلوم األساسية والتطبيقية  -
 .1:30في مرحلة الدبلوم للتخصصات اإلنسانية  -
دقيقة الماجستير والدكتوراه لتخصصات العلوم األساسية في مرحلة اإلجازة العالية واإلجازة ال -

 .1:12والتطبيقية 
في مرحلة اإلجازة العالية واإلجازة الدقيقة الماجستير والدكتوراه لتخصصات العلوم اإلنسانية  -

1:15. 
 امربع امتر  35بحيث تكون في حدود  ،أن تكون مساحة الجامعة في تناسب مع عدد الطلبة بها 

 لكل طالب.
 د الطلبة في أي كلية مقيد بسعة مبنى الكلية، فالمبنى المكون من طابقين والمقام على مساحة عد

 وطالبة. اطالب 1250يصل عدد الطالب به ألكثر من  أالمتر مربع )هكتار( ينبغي آالف عشرة 
  (:أستاذ: طالبنسبة عدد أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب )نسبة 

 اعية واإلنسانية.جتمفي كليات العلوم اال 30:1 -
 في كليات العلوم األساسية وما في حكمها. 20:1 -
 في الكليات الهندسية والطبية. 15:1 -
  من إجمالي الطالب المسجلين  %20توفير إسكان طالبي داخل الحرم الجامعي يكفي لما نسبته

من  %50ولما نسبته  ،في الجامعات الواقعة في مدن ذات كثافة سكانية عالية )مدن الساحل(
إجمالي الطالب المسجلين في الجامعات الواقعة في مدن ذات كثافة سكانية منخفضة )مدن 

 الدواخل(.
  لكل سيارة. امربع امتر  20وبمساحة  ،طالب 10توفير محطات وقوف للسيارات بمعدل سيارة لكل 
 من الطلبة المسجلين حسب البيان التالي: اتوفير مرافق خدمية في الجامعة تستوعب عدد 

 من العدد اإلجمالي للطالب. %50لمطاعم والمقاهي تستوعب ما نسبته ا -
 من العدد اإلجمالي للطالب. %6المعارض تستوعب ما نسبته  -
 من العدد اإلجمالي للطالب. %6القاعات السمعية تستوعب ما نسبته  -
 من العدد اإلجمالي للطالب. %10صاالت رياضية مغطاة تستوعب  -
 من العدد اإلجمالي للطالب. %4مختبرات تخصصية تستوعب  -
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 من العدد اإلجمالي للطالب. %4معامل الحاسوب تستوعب  -
 من العدد اإلجمالي للطالب. %4نادي يستوعب  -
 من العدد اإلجمالي للطالب. %4أماكن جلوس مغطاة تستوعب  -

 مع مالحظة أن المساحة المكانية لكل مرفق تحدد بمعدل أربعة أمتار مربعة لكل طالب.

 ة ال يقل عن ثالثأوعدد األقسام يجب  ،ثنتيناالجامعة الواحدة يجب أال يقل عن ليات في عدد الك
 .. )وقد سبقت اإلشارة إلى هذا المعيار في السابق(أقسام في كل كلية

  فر اطالبًا، يتو  50ستيعابية اوبقدرة  ،ً مترًا مربعا 40توفير قاعات للمحاضرات بمساحة ال تقل عن
 من مجموع طلبة الجامعة في آن واحد. %60الدراسية تستوعب فيها عدد من المقاعد 

  طالب لكل منهما. 100توفير قاعتين للمحاضرات العامة على األقل بسعة 
  طالب كحد أدنى. 200يستوعب  امربع امتر  280توفير مدرج للنشاط بمساحة 
  ل معمل على أن يحتوي ك ،طالب 100توفير عدد من معامل الحاسوب بمعدل معمل واحد لكل

 مترًا مربعًا. 40وبمساحة  ،وطابعة اجهاز  20على 
  وحدة تعليمية لكل تخصص من تخصصات اللغات على  20توفير معمل لغات يحتوي على

 األقل.
 .توفير فني واحد لكل معمل أو مختبر على األقل 
 أمتار مربعة. 9عضاء هيئة التدريس بمعدل مكتب لكل عضو بمساحة تخصيص مكاتب أل 
 أمتار مربعة لكل موظف. 7كاتب مشتركة للموظفين بمساحة تعادل تخصيص م 
 100أمتار مربعة لكل  10متحانات بمساحة تعادل دة القبول والتسجيل والدراسة واالتوفير وح 

 طالب. 200لكل  اوبعدد من الموظفين يعادل موظف ،طالب
  فر فيها اآلتي:اإيجاد مكتبة يتو 

 وأعضاء هيئة التدريس في آن واحد.من مجموع الطلبة  %25مقاعد تستوعب  -
 أمتار مربعة لكل طالب مسجل بالجامعة. 0.8مساحة المكتبة يجب أن ُتحسب بتخصيص  -
 أمتار مربعة لكل ألف مجلد. 4تخصص مساحة  -
 كتب لكل طالب. 10مصادر معلومات بواقع  -
 عناوين لكل مقرر. 5مصادر معلومات بواقع  -
 لورقية واإللكترونية لكل تخصص.الدوريات ا فيشتراك بخمسة عناوين اال -
 طالب. 200توفير جهاز حاسوب في المكتبة لكل  -
 طالب. 300موظف متخصص في علم المكتبات لكل  -
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 مجلدًا من الرفوف المفتوحة. 25رف واحد لكل  -
من مجموع عناوين الدوريات المطلوبة  %50ويتوجب على الجامعة توفير ما ال يقل عن  -

 للتخصص بصورتها الورقية.
 وفير المرافق الصحية بالمواصفات التالية:ت 

 مترًا مربعًا  20غرفة كشف بمساحة  -
 مترًا مربعًا تحتوي على أربعة أسر ة. 35غرفة طوارئ بمساحة  -
 مترًا مربعًا. 16صيدلية بمساحة  -
 مترًا مربعًا. 20مختبر إلجراء التحاليل الروتينية بمساحة  -
 مترًا مربعًا. 20نتظار بمساحة اقاعة  -
 مترًا مربعًا. 20ة إدارة بمساحة غرف -
 مترًا مربعًا. 16مخزن لألدوية والمعدات الطبية ال تقل مساحته عن  -
 أمتار مربعة. 4بمساحة  ،وآخر للموظفات ،حمام مع مغسلة للموظفين -
 وطالبة.طالب  4000طبيب عام وطبيبة عامة لكل  -
 مسعف.سيارة إسعاف مزودة باألجهزة الطبية الالزمة يخصص لها سائق و  -
 ةتوفير المرافق الرياضية التالي: 

 م.14× م 26ملعب لكرة السلة بمساحة  -
 م.9× م 18ملعب لكرة الطائرة بمساحة  -
 م.20×  40ملعب لكرة اليد بمساحة  -
 م.11× م 24ملعب للتنس األرضي بمساحة  -
 م.70× م 105ملعب لكرة القدم بمساحة  -
 ر صالة رياضية بالمواصفات التالية:طالب يجب توفي 4000عن  إذا زاد عدد طلبة الجامعة -
بها مكتب للمشرفين بمساحة تعادل ، أمتار 7رتفاع اوب ،متر مربع 2000صالة مغلقة بمساحة  -

 طالب. 2000ومدرج ثابت ومتحرك ومنصة رئيسية تستوعب  ،لكل مشرف 2م 7.5
  من مجموع طلبة الجامعة في آن واحد. %25قاعة عامة تستوعب 
 ومرحاض واحد ومغسلة  ،طالب وطالبة 30عدل مرحاض واحد ومغسلة لكل توفير دورات مياه بم

 عضو هيئة تدريس أو إداري. 20لكل 
  د بمعدل  طالب. 60:1توفير مشرب ماء ُمبر 
 من المساحة الكلية ألرض الجامعة. %25تخصيص مساحات خضراء بمساحة ال تقل عن 
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 بة في وتزيد هذه النس ،عشرة طالب ل بمعدل متر مكعب لكليستعمال والغستوفير مياه صالحة لال
 لكل طالب. امكعب االسكن الداخلي لتصبح متر 

 نتشارهــا:اوزيع الجامعات و ت .3.5

وما  ،هو قاعدة تؤسس لما يستجد من إجراءات –بمقتضى قرار التكليف بإعداد هذه الدراسة  –محتوى هذا البند  إن
د وما سُينف ذ من أعمال ذات العالقة بهذه المؤسسات عن ،في ليبيا سيصدر من قرارات ُتنظ م مؤسسات التعليم الجامعي والعالي

نتشار األفقي واال ،ستيعابية للجامعات القائمة والكثافة الطالبيةومنها السعة اال ،مراعاة المعايير الوطنية والدولية إلنشاء الجامعات
مكن وي ،تحديد عدد الجامعات منسوبا لعدد السكانار الدولي في لمرافق بها، وأيضًا مراعاة للمعيالمتاح لكل جامعة وحجم ا

 تـــــي:نتشارها جغرافيا على خريطة ليبيا في اآلاأسس الجامعات الليبية و  تلخيص هذه المعايير الواجب مراعاتها في تحديد عدد
اني خالل العقد أو العقو 21- 16الكثافة السكانية للفئات العمرية ) - يث تشير الدراسات د القادمة، ح( ومعدل النمو السك 

اني في ليبيا إلى أن عدد سكان ليبيا سيبلغ ثمانية مليون نسمة بحلول سنة اال وهذا يؤشر  ،م2030ستشرافية للنمو السك 
ـ ـة( إضافة إلى الجامعة المفتوحة وخمسة جامعات تكنولوجي ،جامعة في ليبيا )عشر جامعات أكاديمية 15إلى أن عدد 

سوف تكون  -ها تعتمد نظام التعليم عن بعد وتوف ر التعليم المستمر لكل فئات المجتمع وهي ذات طبيعة خاصة في كون
وبمقارنة ليبيا بدولة فنلندا على سبيل المثال ،  -جامعة لكل نصف مليون نسمه -في مدى المعيار الدولي للجــامعات 

 43بدولة ماليزيا والتي عدد جامعاتها  وكذلك الحال ،جامعة 14مليون نسمة وبها  5.7والتي يبلغ عدد سكانها حاليا 
مليون  28وبقسمة عدد سكان ماليزيا الذي بلغ  ،فروع لجامعات أجنبية تمارس نشاطها في ماليزيا 9جامعة إضافة إلى 

 لف مواطن.أ 600ون المعدل تقريبا جامعة لكل م يك2017نسمه تقريبا حسب تعداد 
 ا.ستحداثهاامعة المستهدف اإلبقاء عليها أو يمكن أن تغطيها الج تساع الرقعة المكانية التياالبعد الجغرافي و  -
لقابلة للنمو بشرية المتاحة وامتطلبات النمو الُمْجَتَمِعي واألمن القومي والتنمية المكانية وفق مصادر الثروة الطبيعية وال -

عالي مؤسسات للتعليم الجامعي والقتصادية ُمتمثِ لة في وجود امن الضروري أن توجد مراكز تنمية قتصادي، كما أنه اال
ي بزحف افتجنبا للتغير الديموغر  ،ستقرار السكان في تلك المناطقاللمحافظة على  ؛دية كما في الجنوبفي المناطق الحدو 

لمدن فكثير من ا ،والجامعات لها دور في هذا الشأن ،ستيطانها هناك عند وجود فراغ سكانياسكان من الدول المجاورة و 
بات الجامعية في أستراليا وأمريكا وفي غيرها من دول العالم.أنشئت ونم  ت سكانيًا حول الُمرك 

بات الجامعية القائمة والمعتمدة ومدى تو  - فر المرافق الخدمية ومتطلبات العملية التعليمية من مبان  وعناصر تدريسية االُمرك 
 قرة السابقة.في الف ابالمعيار المطلوب كما هو مبين في المتطلبات المشار إليه

هم في نشر سمما ي ،ويكون لهذه الفروع صالحيات واسعة ،يمكن للجامعات أن يكون لها فروع في المدن المتقاربة جغرافيا -
 ،التعليم الجامعي والعالي المقن ن والُمراقب على الخريطة الجغرافية الليبية الواسعة دون التوسع العشوائي في عدد الجامعات

 مكانات المتاحة لهذا القطاع في الدولة.ويهدر اإل ،يخدم جودة التعليم الذي أصبح إجراء ال
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 ،ةفي المناطق التعليمية المجاورة للجامعة القائم -لجامعات ا على  الرافد األساسي للتدفق الطالبي  وهي –عدد الثانويات  -
ي ت متداخلة جغرافيا لخلق توازن فقتراح جامعااعتبار خاصة عند هو أيضا معيار يمكن أخذه في اال ،هاؤ أو المزمع إنشا

 الكثافة الطالبية بين هذه الجامعات.
اهية وما م ؟السؤال المركب: كم جامعة يمكن نشرها في ليبيا نم يمكن أن نؤسس قاعدة لإلجابة ععلى ما تقد وبناء  
امعات تقسيم الجامعات إلى ج وهذا المقترح يتمركز حول المقترح؟ومتى يتم تنفيذ هذا  ؟تكون سوأين  ؟ونوعها ؟هذه الجامعات
وهي تلك التي تجمع بين النمط األكاديمي في  ،إضافة إلى خمس جامعات تكنولوجية ،وعددها عشر جامعات ،أكاديمية عادية

 نخراط في العمل الفني مباشرة دون الحاجة إلى تدريب.وتعد الخريج إلمكانية اال ،التدريس والنمط التقني
امعات بمقتضى التصور المقترح يؤدي تنفيذه إلى إحداث تغيير مؤسساتي في منظومة التعليم كانت إعادة هيكلة الج لما

وتحسين  ،عداد البرامجيويحتاج الولوج إليه اإل ،يختلف في مضمونه وشكله عن الحاصل في الوقت الحاضر ،الجامعي والعالي
وقد تستفحل أثناءه  ،أن بداية إعادة الهيكلة تستغرق وقتاً  نع فضال ،الخدمات التعليمية بطريقة متوازنة بين كافة الكليات الجامعية

حلة إعادة نتقال إلى مر نخراط الفوري في مرحلة تمهيدية تؤدي إلى اإللذلك رأت اللجنة اال ؛وتتعمق فيه الصعوبات ،المشاكل
لحالي نتقالية من الوضع ااها مرحلة كما أن ،مرحلة إعادة الهيكلة نيؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة م ن   أنسياب وتاالهيكلة ب

بإيجاز مالمح المرحلة التمهيدية قبل التعرض لمرحلة إعادة  -اآلن–ونعرض  .إلى الوضع المرتقب الذي تدعو إليه هذه الدراسة
 الهيكلة.

 المرحلة التمهيدية:

تشرة في ت المنم الجامعالتئااذه المرحلة قصيرة المدى )من ثالث إلى خمس سنوات دراسية( في التغيير في ه يتركز
ذا ه –والشاطئ الغربي( في مجمع جامعي، ويهدف  ،والمنطقة الجنوبية ،والجبل الغربي ،لجبل األخضرمنطقة محددوة )كا

لى جعلها وذلك بالعمل ع ،ندماج في المرحلة التالية )متوسطة المدى لفترة عشر سنوات(تهيئة تلك الجامعات لالإلى  -التغيير
لتمهيدية( مرحلة للتهيئة البرامجية والمؤسسية للمرحلة التالية. ويظهر في هذه المرحلة )قصيرة المدى( تعزيز التعاون )أي المرحلة ا

مات التعليمية وتوظيف الوسائل والمستلز  ،والتنسيق في الخدمات ،بين الجامعات المستهدفة في التعليم والتدريب والبحث العلمي
جامعات لتستخدم من قبل المكونات التعليمية والبحثية في تلك ال ؛شرية والتسييرية واللوجستيةات البمكانمع حشد اإل ،والبحثية

حسب الحاجة وبقدرها، وعلى قدم المساواة دون تمييز يخل بأداء العملية التعليمية أو الخدمية أو البحثية أو التنموية في أي مرفق 
لتعمل جميع المكونات وفق مبدأ التكامل والدعم وتكافؤ الفرص.  ؛ني والعلميمع ضرورة توفير الدعم المادي واإلداري والف ،جامعي

انت تنظيمية ك ويتطلب لتنفيذ هذه المرحلة وضع خطة متكاملة قابلة للتنفيذ تجسد توصيات اللجنة الواردة في هذه الدراسة، سواء
قتراحها في اتم   )كالتيستعجال بها على سبيل اال ية مقترحة لألخذأو حلول عمل ،الفصل الرابع( يقتراحه فا)على ضوء ما سيتم 
ذ ما عليها من بتنفي -ختصاصهااكل في مجال  –وأن يطلب من الجهات المعنية في الجامعات المستهدفة  ،نهاية الفصل الثاني(

 وأن توكل مهمة المتابعة والتقويم لجهة مختصة فاعلة. ،الخطة المرسومة
 بة لتنفيذ هذه المرحلة نبدي المقترحات التالية:بأسباب نجاح الخطة المرتق ولألخذ

 تحديد المجّمعات الجامعية موضوع الخطة القريبة المدى على النحو التالي: .1
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  مجمع الجبل األخضر يشمل الجامعات التي تقع في المنطقة من مدينة البيضاء إلى الحدود الشرقية لليبيا
 جامعة طبرق.و وسي، ار، جامعة محمد بن علي السنمثل: جامعة عمر المخت

 ا جدابيمجمع بنغازي ويشمل الجامعات الواقعة في المنطقة ما بين المرج شرقا إلى الحدود الغربية أل
 وجامعة النجم الساطع. ،وجامعة أجدابيا ،وتشمل جامعة بنغازي  ،والواحات جنوبا

 وجامعة خليج  ،وهي جامعة سرت ،مجمع خليج سرت ويشمل الجامعات الواقعة في خليج سرت والجفرة
 وجامعة بني وليد. ،وجامعة الجفرة ،السدرة

 .مجمع الجنوب ويشمل جامعة سبها وجامعة فزان 
 والجامعة األسمرية. ،مجمع منطقة مصرته وزليتن ويشمل جامعة مصراته 
 ةوجامعة الزيتون ،ويشمل جامعة المرقب ،مجمع الخمس إلى القربوه بوللي غربا وترهونة جنوب غرب. 
 وجامعة الجفارة. ،س ويشمل جامعة طرابلسمجمع طرابل 
 ةوجامعة صبرات ،مجمع جامعات الساحل الغربي ويشمل جامعة الزاوية. 
 ونالوت. ،والزنتان ،مجمع الجبل الغربي ويشمل جامعات غريان 

 

 مجمع جامعي بالئحة داخلية تراعي اآلتي:أي ُينّظم العمل في  .2
ا وقد تمت اإلشارة إليه ،سيم المؤقت والتمهيدي موضوع هذه المرحلةجلها ظهر هذا التقأالرؤية واألهداف التي من  .أ

 مختصرة عند بداية تناول هذا الموضوع. 
 وتجويد مكوناته ومخرجاته. ،المبادئ واألسس التي تدعو إليها هذه الدراسة من تطوير التعليم العالي .ب

 ي ليبيا.جـ. التشريعات النافذة المنظمة والحاكمة للتعليم الجامعي والعالي ف

 ثناء التنفيذ:أضروة مراعاة المبادئ التالية  .3
 ا(والذي حدث في مرحلة التأسيس )تاريخي ،ستفادة القصوى من الترابط بين الجامعات في المجمع الواحداال، 

 وحاصل بفعل العامل الجغرافي )القرب المكاني(.
 والبحث  ،مجال التعليم والتدريبجتماعي من خالل التعاون في وتمتين النسيج اال ،تعزيز السلم األهلي

 وخدمة المجتمع داخل المجمع الجامعي الواحد. ،العلمي
 ب ما قد لنتجن ؛بعيدا عن المسميات القبلية والجهوية ،التمسك بالمسميات الوطنية للتجمعات الجامعية

 يترتب على ذلك من حساسيات ونفور.
 بات الجامعية في المنطقة بهدف إحداث ستثمار القدرات المتاحة في المجمع الجامعي لصالح كل ا المرك 

 النمو والتطوير المتوازن في تلك المنطقة.
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 ؛ومعايير فتح الكليات واألقسام الجامعية بالمنطقة ،إيجاد آلية منضبطة لسياسة القبول في الجامعات 
 لضمان تقديم الخدمات التعليمية الجامعية يراعي معايير الجودة المعتمدة.

 ني الواعد للمرحلة القامة )متوسطة المدى( لهيكلة الجامعات.اإلعداد المتأ 

 مرحلة إعادة هيكلة الجامعات:

ارية جراءات اإلدتخاذ اإلالة الجامعات )إصدار التشريعات، و العمل على توفير المتطلبات األساسية إلعادة هيك بعد 
 الجامعات في ليبيا على النحو التالي: ستفادة من نتائج المرحلة التمهيدية تنظم وبعد اال ،والفنية الالزمة(

 أوال الجامعات األكاديمية:

 جامعة حدودية(. -)المركبات الجامعية البطنان  جامعة في المنطقة الجامعية طبرق الجغبوب والكفرة. .1
. )المركب الجامعي الجبل ةوالقب ة،ودرن ،وسوسة ،وشحات ،جامعة في المنطقة الجامعية البيضاء وضواحيها .2

 (.األخضر
 إلى مناطق الجامعية ،وسلوق  ،األبيارو  ،وتوكرة ،والمرج ،جامعة في المنطقة الجامعية بنغازي وضواحيها .3

 جدابيا(.أوالواحات والكفرة و  ،والواحات جنوبًا. )المركبات الجامعية المرج وبنغازي  ،جدابيا غرباأ
المركب الجامعي بني وليد وسرت وخليج السدرة.) ،والجفرة ،وسرت ،جامعة في المنطقة الجامعية بني وليد .4

 والجفرة(.
 مركبات في مصراته وزليتن(. 4جامعة في المنطقة الجامعية مصراته وزليتن.) .5
 مركبات جامعية في المرقب(. 3جامعة في المنطقة الجامعية الخمس إلى القره بوللي غربا وترهونة وزليتن. ) .6
ومدن سهل الجفارة. )مركبات  ،وقصر بن غشير ،وتاجوراء ،جامعة في المنطقة الجامعية طرابلس الكبرى  .7

 والجفارة(. ،جامعية في طرابلس
 2ومدن الساحل الغربي إلى الحدود الليبية الغربية. )مركبات جامعية   ،جامعة في المنطقة الجامعية الزاوية .8

 في زوارة وما جاورها(.  2 ،في الزاوية
ًا. وغدامس ومزدة جنوب ،إلى نالوت غربا ،غريان شرقاجامعة في المنطقة الجامعية الجبل الغربي وباطنه من  .9

 في الجبل الغربي(. 3)مركبات جامعية 
ومدن وادي الشاطئ )تغطي  ،وغات ،وأوباري  ،ومرزق  ،جامعة في المنطقة الجامعية الجنوبية في مناطق سبها .10

 المركبات الجامعية في الجنوب والجنوب الغربي(.
 هو مبين في الخارطة التالية. كما
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ختصاصات واسعة، وتدار من قبل رئيس الجامعة ومجلس اذات  الجامعات فروع   هذهيمكن أن يكون ألي من 
أو  وإذا وجدت الحاجة لوجود فروع ،ويجب أال تتكرر فيها الكليات ،وعمداء الكليات ،الجامعة المتكون من ورؤساء الفروع

ومن . سميةوإصدار الوثائق الر  ،لتعليميةوالعملية ا ،ن التسجيلقاعات تدريسية يجب أن تكون الكلية األم هي المسئولة ع
 صغيرة.الجامعات تنتفي الو  ،أو متوسطة ،التوزيع السابق سوف تكون الجامعات إما كبيرة

 ثانيا: جامعات تكنولوجية )تجمع بين نمط التعليم الجامعي والعالي األكاديمي والتقني(:

 آلتي:تتوزع كا فقط، فقط جامعات أقسام وهذه

وتشمل  ،جامعة تكنولوجيا في المنطقة الشرقية تغطي المنطقة من أجدابيا غربا إلى الحدود الليبية الشرقية .1
 .(A)منطقة الواحات والكفرة 

جامعة تكنولوجيا في المنطقة الجنوبية تغطي مناطق الجنوب من الشاطئ ومدينة سبها إلى الحدود الليبية  .2
 . (E)والجنوبية الغربية ،الجنوبية

 ،جامعة تكنولوجيا في المنطقة الوسطى تغطي المناطق من خليج السدرة شرقًا إلى مدينة القره بوللي غربا  .3
 . (B)والجفرة وبني وليد جنوباً 

، غربي وباطنهلجامعة تكنولوجيا في منطقة مدن الساحل الغربي من الزاوية إلى الحدود الليبية الغربية والجبل ا .4
 . (D)الجنوب الغربيفي غدامس و  ،إلى مدينة مزدة جنوبا
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 . (C)وسهل الجفارة ،جامعة تكنولوجيا في مناطق مدينة طرابلس الكبرى  .5

عتبار النشاط القائم في التعليم التقني بالتنسيق مع هيئته في برامج وخطط التكوين على أن يؤخذ في اال .6
 والتدريب.

 
 

ستيعاب وأن يكون بها أقسام داخلية ال ،واد التشغيلأن يتم تجهيز هذه الجامعات بتوفير المعامل والورش وم ويجب
مع تخصيص نسب لقبول الطالب فيها حسب الكثافة السكانية  ،الطالب من المناطق التي ال يوجد بها هذا النمط من التعليم

 أو جنوب. ،أو وسط ،أو غرب ،للمنطقة التي بها الجامعة شرق 
بين الدراسة التطبيقية والنظرية، فهي تهتم بتخصصات في مجاالت  الدراسة في الجامعات التكنولوجية دمجاً  وتعتبر

كس )الكترونيات كتكنولوجيا الميكاترون ،رتباطًا بسوق العمل، مثل البناء والتشييد والصيانة، والعلوم الصحية والتطبيقيةا أكثر
صيانة األجهزة ت المالية، وتكنولوجيا تشغيل و وتكنولوجيا إدارة المؤسسا ،واألتوترونكس )صناعة السيارات وصيانتها( ،والكهربيات(

ة شبكات وأنظمة التحكم ومراقب ،وتشغيل وصيانة أنظمة محطات الطاقة ،بما في ذلك صيانة اآلثار ،وتكنولوجيا السياحة ،الطبية
فية لمتطلبات سوق استشر الدراسات االحسب ببحيث تكون برامجها الدراسية مرنة تتغير  .وغيرها ،وصناعة المالبس الجاهزة ،نقلها
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 ،في أي مكان من المنطقة المحددة لها -إذا دعت الحاجة –وألي جامعة تكنولوجية أن تفتح أقسامًا لها  العمل من التخصصات.
 والتي تتعدى المنطقة الجامعية التي تقع فيها إدارتها المركزية.

اسات خاصة أن برامج الدر  ،توجه إلى ضمها للجامعةأو ال ،أكاديمية الدراسات العليا فيمكن إعادة هيكلتها وإصالحها أما
 وال تشكل األكاديمية في وضعها الحالي إضافة نوعية لهذه البرامج. ،فرة في أقسام معظم الجامعات القائمةاالعليا متو 

في أغلب  ا فروعوله ،ومقرها مدينة طرابلس ،إلى وجود الجامعة المفتوحة التي تتبع نظام التعليم المفتوح عن بعد إضافة
 وهي جامعة أقسام. ،المدن الليبية

 تقليص عدد الكليات في الجامعات العامة األكاديمية بحيث تكون على النحو التالي: نقترح
 مع توفير أقسام داخلية بالجامعات التي سوف توط ن بها هذه الكليات.جامعة، بشري واحدة في كل  طب كلية -
 وأخرى في المنطقة الجنوبية. ،وواحدة في المنطقة الغربية ،الشرقيةكلية طب أسنان واحدة في كل من المنطقة  -
 كلية صيدلة واحدة في كل من المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية. -
 وكلية في الجنوب. ،وثالث كليات في الغرب ،كليتان للتمريض في المنطقة الشرقية والوسطى -
 .المتوفرة في المنطقة ردعشر كليات هندسة بتخصصات هندسية متعددة حسب الموا -
 ب.الوسط والجنو كل من وواحدة في  ،ثنتان في الغرباو  ،في الشرق منها ثنتان كون استة كليات للقانون ت -
 

قتصاد فكليات العلوم واآلداب واال ،فرةامكانات المتو حسب اإلبيمكن توزيعها على كل الجامعات فبقية التخصصات  أما
لرعوية ها في المجتمعات الزراعية وايلإحسب الحاجة بينما كليات الزراعة والبيطرة توزع ب ،هي قواسم مشتركة لجميع الجامعات

 عبر خريطة البالد.
 ،نخراط في مهنة التدريسالل التعليم للمطلوبينوتعل م تقني ات  ،يجب تحويلها إلى مراكز للتأهيل التربوي فكليات التربية  أما

وتطوير  ،إضافة لواجباتها السابقة القيام بالبحوث التربوية ويمكن لهذه المراكز .والعالي أو الجامعي ،سواء في مراحل التعليم العام
ر والدكتوراه في تدريسًا وإشرافًا لمرحلتي الماجستي ؛وتنفيذ برامج الدراسات العليا في المجال التربوي  ،المناهج لجميع مراحل التعليم

 ذات المجال.
بات الجامعيةا م( بعد2032 – 2022طة عشرية )أن يتم تطبيق هذا المقترح في خ على وتوفير  ،ستكمال المرك 

 ومواد التشغيل. ،ومكتبات ،مستلزمات العملية التعليمية من معامل وورش
 سترشادي لتوزيع الكليات الجامعية:انموذج 

ن أو اروع )فرعولها عدد من الف ،النموذج المقترح يخص الجامعات التي تنتشر في أكثر من مركب جامعي واحد إن 
وتغطي مساحة جغرافية واسعة. ففي هذه الحالة يمكن تطبيق نظام المجمعات الجامعية التخصصية كنماذج تكاملية.  ،أكثر(

 ،اتهامكانإروف المنطقة و ظحسب بيؤخذ بإحداها  ،ونقترح أن يكون لموقع اإلدارة المركزية للجامعة )متعددة الفروع( أربعة مشاهد
 وهي:

 دارة العامة للجامعة في وسط المنطقة الجامعية )والتي تقع فيها الجامعة(.يكون مقر اإل .1
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 يكون مقر اإلدارة العامة للجامعة في المقر التاريخي للجامعة )المكان الذي نشأت فيه الجامعة(. .2
 يكون مقر اإلدارة العامة للجامعة في أكبر مركب للجامعة. .3
 الذي يقع في أكبر مدينة في المنطقة الجامعية )التي تقع فيها الجامعة(. يكون مقر اإلدارة العامة للجامعة في المركب .4

 يلي: كل األحوال يراعى ما وفي
 لكل من: -جامعي–تخصيص مجمع  .أ

 .الطب البشري، طب األسنان، الصيدلة، التقنية الطبية، والتمريض والصحة العامة 
  قتصادية، وتقنية المعلومات، وكلية الهندسة.االالعلوم 
  الزراعة، وكلية البيطرة.كلية 
 .القانون والعلوم السياسية 

حسب بالمجمع في المنطقة الجامعية  موقععلى أن تكون العلوم األساسية واآلداب مشتركة في كل الُمجم عات. ويتحدد 
في  ةفر البنية األساسية له، وضمان األفضلية في الجودة المؤسسية والبرامجيااألقدمية في التخصص المعني، ومدى تو 

 على الُمجم عات. مقارنة بالمواقع األخرى، مع ضمان التوزيع المناسب ،ذلك المجمع

تكون الكليات التي تم اختيارها في تخصص معين حسب الفقرة )أ( هي الكليات الوحيدة في الجامعة في ذات التخصص،  .ب
ة المناظرة الكليت للدراسة ملحقة بفروعا لها أو قاعا - وجودها في حال –التي تعمل في نفس المجال  الكلية وتصبح

 في الفقرة السابقة. شار إليهفي المجمع الم
ها لذات ختيار ارف عليه الكلية المعنية التي تم وتش ،البرنامج الدراسي ألي تخصص في الجامعة هو برنامج موحد .ج

 التخصص في الُمجم ع المعني. 
بات الجام يشك ف ال  في نطاقها لتحقيق مستهدفاتها. ولتؤدي التي تقععية أن الُمجم عات الجامعية ستوظف المرك 

الُمجم عات دورها التنموي عليها أن توجه جهودها في مساعدة المجتمع المحلي في حل المشاكل ذات العالقة بمجاله التخصصي، 
لتي تؤدي إلى يارات والبدائل اويتبنى )أي الُمجم ع الجامعي( تقديم الخ ،على تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة المجاورة له لالعم

 حتياجاته التنموية.اي ليواجه متطلباته ويستبق توفير قتصادية. ويستشرف التطور الديموغرافظيف األمثل لمواردنا البشرية واالتو 
 وتفعيل ،الُمجم عات الجامعية في المناطق اآلهلة بالسكان عليها واجبات مضاعفة نحو التدريب والتعليم التكنولوجي إن

 هتمام بفتح قاعات للدراسة في تخصصات تتبع كليات في ُمجم عات أخرى.إلى جانب اال ،األقسام الداخلية
 

 عناصر تقويم األداء األكاديمي: .3.6

ما توصلنا إليه اآلن هو مشهد إلعادة بناء هيكلة الجامعات، وتصور لتحديد مناطق التعليم الجامعي في ليبيا، ورؤية  إن  
اء على تخاذ اإلجراء باإلبقااألساسية للخارطة الجامعية. إن  ستنادًا على المرتكزاتاالمناطق ات على هذه لطريقة توزيع الجامع

ط لية ألسس إنشاء الجامعات وضوابستجابة تلك الجامعة أو الكامقيد بمدى  - بمقتضى هذه الدراسة–جامعة أو كلية في جامعة 
لمعدالت المعيارية التي سبق ذكرها. إن تطبيق هذه األسس على الخارطة نسجامها مع القياسات الكمية واانتشارها، ومدى ا
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سيؤدي إلى تغيير في بنية هذه الخارطة. غني عن البيان القول  - نتيجة ما ورد من مالحظات وتقارير حول الجامعات –الحالية 
كافية  ريغ ــ أي هذه القياسات والمعدالتــ ولكنها  ،عتماد أي كلية جامعيةمعدالت المعيارية ضرورية الالقياسات الكمية والإن 
 ستجابة لمتطلبات األداء األكاديمي أثناء مزاولةمرهون بمدى قدرة المؤسسة على اال عتمادستمرار في نشاطها، فصالحية االلال

لمؤسسات  رامجيعتماد المؤسسي والبوهي مستقاة من شروط اال ،النشاط. ونذكر في هذه الفقرة عناصر تقويم األداء ااألكاديمي
ها نجهات المختصة من خالل اإلجابة عالتعليم العالي الصادرة عن مركز ضمان الجودة. وقد أوردناها على هيئة أسئلة لتقيس ال

 ،جه بالرفضأو توا ،ى بالقبولظالجودة المؤسسية والبرامجية لتح مدى قرب أو بعد الجامعة أو الكلية موضوع التقويم من معايير
 ُقسمت هذه األسئلة على محاور على النحو التالي: طبقا لذلك .ذاكأو بين هذا و 

 الشؤون اإلدارية:
 هل تطبق الجامعة وكل من كلياتها اإلدارة األلكترونية؟ -
 هل لدى الجامعة وكل من كلياتها وحدة لحفظ وتوثيق البيانات والمعلومات األساسية؟ -
 الوحدات والمرافق؟ هل للجامعة ولكل كلياتها قاعدة بيانات إلكترونية عن -
 فر للجامعة ولكل من كلياتها سجالت للبريد الصادر والوارد؟اهل يتو  -
 هل للجامعة ولكل كلياتها الئحة للدراسات الجامعية؟ -
 هل للجامعة ولكل من الكليات التي بها دراسات عليا الئحة للدراسات العليا؟ -
 ؟هل يوجد تصور للميزانية السنوية للجامعة ولكل من كلياتها -
 هل يوجد وصف وظيفي معتمد للوظائف بإدارات الجامعة والكليات التابعة لها؟ -
 هل يوجد هيكل تنظيمي معتمد للجامعة ولكل من كلياتها؟ -
 ستراتيجية للتنمية والتطوير؟اهل للجامعة ولكل من كلياتها خطة  -
 وجد آلية لتعيين الموظفين ولتنو عهم؟تهل  -
 لعملية التعليمية؟هل توجد ميزانية معتمدة لمتطلبات ا -
 هل لكل كلية عهدة مالية خاصة بها؟ -
 هل توفر الجامعة وكل من الكليات التابعة لها برامج للتنمية المهنية للموظفين؟ -
 ؟هل للجامعة رؤية لتطوير اإلدارة -
 بتكارات.علومات، إدارة المعرفة، إدارة االهل للجامعة تصور لألنماط الحديثة لإلدارة: إدارة الم -
 ج التعليمي:البرنام
 ن للبرامج التعليمية على مستوى األقسام؟و د منسقهل يوج -
ني بل المركز الوطهل يوجد توصيف للبرامج التعليمية وللمقررات الدراسية حسب النموذج المعتمد من ق -

 عتماد المؤسسات التعليمية؟ا لضمان الجودة و 
ة؟ وعلى مستوى الكلية؟ وعلى مستوى متحانات( على مستوى الجامعتوجد لجنة للمناهج )الدراسة واال هل -

 األقسام العلمية؟
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 هل توجد آلية لتقويم البرنامج التعليمي؟ -
 هل توجد خطة لتطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية؟ -
ة على شبكة المعلومات الدولي صفحة ،ولكل قسم من أقسامها ،ولكل كلية من كلياتها ،فر للجامعةاهل يتو  -

 نترنت(؟)اإل
 خضع كل صفحة للجامعة وللكليات واألقسام على الشبكة للتحديث المستمر؟هل ت -
والبحوث والمنشورات العلمية الصادرة عن  ،وهل الصفحات محمل عليها البيانات والمعلومات األساسية -

 أو األقسام التابعة لها؟ ،أو الكلية ،الجامعة
 الهيئة التدريسية:

 م؟2010لسنة  501س عدا تلك المعلنة بمقتضى الالئحة هل توجد آلية لتعيين أعضاء هيئة التدري -
 ه؟وبيان درجاتهم العلمية واألكاديمية في ،والكوادر المساندة، ر كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريسفاهل يتو  -
ة والكوادر المساندة متضمنة السير الذاتية الحديث ،هل الملفات األكاديمية لكافة أعضاء هيئة التدريس متكاملة -

 لهم؟
 هل توجد برامج للتنمية المهنية والمهارات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس؟ -
 هل يطبق أعضاء هيئة التدريس التقنيات الحديثة في التعليم؟ -
 فر أدوات التواصل اإللكتروني بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس؟اما مدى تو  -
 حتياجات البرامج التعليمية؟ا وتغطي ،إلى أي مدى تتنوع المدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس -

 الشؤون الطالبية:
 ستيعابية؟ع الجهات المعنية وحسب القدرة االوبالتنسيق م ،هل يتم قبول الطلبة وفق سياسة واضحة الضوابط -
لكتروني على شبكة هل توجد منظومة إلكترونية لقبول الطالب وتسجيلهم موصولة بموقع الجامعة األ -

 نترنت(؟المعلومات )اإل
 وهل يوجد دليل لكل كلية وقسم؟ ،يوجد دليل لكل جامعةهل  -
 متحانات؟هل توجد مطويات للدراسة واال -
 هل توجد أدلة إرشادية للطالب؟ -
 بشؤون الخريجين؟ ىهل يوجد مكتب يعن -
 بالنشاط الطالبي؟ ىهل يوجد مكتب يعن -
 تصال لدى الطلبة؟هل توجد برامج لتنمية مهارات اال -
 بي يهتم )خاصة( بالطالب الجدد؟هل يوجد مكتب للدعم الطال -

 المرافق التعليمية:
 وهل توجد مكتبة لكل كلية؟ ،هل توجد مكتبة مركزية للجامعة -
 فر في كل مكتبة الحد األدنى على األقل من المراجع والدوريات؟اهل يتو  -
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 تصال وشبكات المعلومات )الربط المعلوماتي(؟فر في كل مكتبة حواسيب وشبكات االاهل يتو  -
 جد مكاتب ألعضاء هيئة التدريس بالكيفية التي تمت اإلشارة إليها في هذا الفصل من الدراسة؟هل تو  -
 هل يوجد خطة إلدارة األزمة والمخاطر؟ -
 هل يوجد أعداد كافية من المخازن والمختبرات والمعامل والورش المجه زة؟ -
 هل توجد لوحات إرشادية؟ -
 بالمواصفات المعيارية المذكورة؟ ...الخ؟هل توجد مالعب رياضية، مواقف سيارات، مقاهي . -
 هل توجد برامج لصيانة المرافق؟ -
 هتمام بالنواحي الصحية والسالمة العامة؟هل توجد برامج لال -
 حتياجات الخاصة من العاملين والطالب والزوار؟توجد تسهيالت لحركة وعمل ذوي اال هل -

 البحث العلمي:
 صدر عن كل كلية مجلة خاصة؟وهل ت ،هل تصدر عن الجامعة مجلة خاصة بها -
 ،وإدارة شؤونه على مستوى الجامعة ،ووضع الخطط للبحث العلمي ،هل توجد وحدة تهتم بالنشاط البحثي -

 وعلى مستوى أي كلية؟
 هل توجد الئحة خاصة بالبحث العلمي؟ -
 وعلى مستوى كل كلية نابعة من أقسامها؟ ،هل توجد خطة للبحث العلمي على مستوى الجامعة -
 وجد آلية لتمويل البحث العلمي وصرف حوافز للباحثين؟هل ت -
اث بالجامعة بأخالقيات البحث العلمي؟ -  هل توجد وثيقة توضح أدبيات وتلزم البح 

 خدمة المجتمع:
 فر بالجامعة وبكل كلية من كلياتها وحدة تهتم بخدمة المجتمع والبيئة؟اهل يتو  -
 ،حول مخرجات الجامعة ،األعمال وجهات التوظيف وأصحاب ،ستطالع رأي الخريجينستبانات الاهل توجد  -

 ومتطلبات سوق العمل؟
 هل توجد برامج للتعلم والتدريب المستمر؟ -
 يب؟هيل والتدر أهتمام بالتة واالءستفادة منها لرفع الكفاتفاقيات مع مؤسسات أخرى يمكن االاهل توجد  -

 ضمان الجودة:
 هل يوجد بالجامعة إدارة للجودة وتقييم األداء؟ -
 ل يوجد في كل كلية قسم للجودة وتقييم األداء؟ه -
 هل توجد منسقية للجودة وتقييم األداء على مستوى األقسام العلمية بكل كلية؟ -
 هل توجد نماذج لمتابعة سير العملية التعليمية؟ -
 هل توجد خطة للميزانية الخاصة بتنظيم الجودة؟ -
 هل توجد برامج ودورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة؟ -
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توجد خطط إلعداد دراسات وإجراء مسوحات تهدف للتقييم الذاتي من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس هل  -
 والكوادر الفنية؟

 هل توجد آلية معلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوي؟ -
 راء أعضاء هيئة التدريس والطلبة والفنيين والموظفين حول البرامج التعليمية؟آستطالع ستبانات الاهل توجد  -
 هل توجد مواثيق أخالقية؟ -
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 الفصل الرابع
 اإلجراءات التنفيذية والتنظيمية املصاحبة 
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 مقدمـــــة:
طوات لتواكب خ؛  –على المدى القريب والمتوســط -هذا الفصل بعض المقترحات حول التشـــريعات الالزمة  يتناول

ن أاللجنة  وترى وتحسين مخرجاتها.  ،وتعزز اإلجراءات الخاصة بتجويد منظومة التعليم الجامعي والعالي ،عاتإعادة هيكلة الجام
لفها ومحتواها؛ للتشريعات المطلوبة وأهددور هذه المقترحات هو تزويد أصحاب القرار ومستشاريهم القانونيين بالمكونات األساسية 

 األغراض القاضية بتحقيقها.لبي لت

ستهل موضوعه بالتصور العام للتشريعات الالزمة لمراحل تطوير المنظومة التعليمية في اة هذا الفصل فقد ولطبيع
حة عتماد الخطة المقتر ا قتراح خطوات الشروع في اإصالح هذه المنظومة. ثم شرع في  الجامعات في المرحلة الراهنة، وخطوات

 هي:  ،ية)إعادة هيكلة الجامعات(، بعد تناول ثالث قضايا رئيس

 األهداف أو البرامج. ربط الجامعات بالمؤسسات التي تشترك معها في الرؤية أو 
  ستشاري للتعليم العالي ليواكب خطوات إعادة هيكلة الجامعات.اإنشاء مجلس 
 .مالمح تطوير المنظومة التسييرية )اإلدارية، المالية، الفنية( لمنظومة التعليم الجامعي 

صدار مجموعة من التشريعات ذات العالقة بتحقيق األهداف التي دعت إليها هذه الدراسة في قتراح إاالفصل ب وانتهى
 المرحلة الحالية والمستقبل المنظور.

 الالزمة لها.   تبمراحل تطوير المنظومة التعليمية في الجامعات والتشريعا ونبدأ

 مراحل تطوير المنظومة الجامعية والتشريعات الالزمة لها:

ج أجمعت على تدني مستوى إنتاإلى أن العديد من اآلراء والكثير من التقارير والدراسات اإلشارة سبقت  لقد
ي ف منظومة التعليم الجامعي والعالي، وتأخر مكوناتها وبرامجها عن مواكبة التطور الحضاري القائم في الوقت الحاضر

ور بقطاع التعليم العالي بتكليف لجنة لوضع تص ، ونتيجة لذلك بادرت الجهة المختصةبرامج تلك المنظومة وهياكلها
 والتشوهات العالقة بالمنظومة الحالية.  ،المعوقات الضاغطة –حين التطبيق  –يعالج  ،حول تطوير هيكلة الجامعات

أن هذه الدراسة هي بداية لتطوير منظومة عتقاد لدى أعضائها سة من نتاج تلك اللجنة، وترسخ االفكانت هذه الدرا
يق وألجل أن تكون هذه البداية واعدة بتحق ،يم الجامعي والعالي بكافة مكوناتها ومحتوياتها المادية وغير الماديةالتعل

 عتبار النقاط التالية:بد من األخذ في اال المستهدفات المرسومة، ال

متوسطة المدى  وأخرى  ،يمثل خطة تمهيدية –وخاصة في الباب الثالث منها  –إن ما ورد في هذه الدراسة  أوال :
ون يبدأ تنفيذها في غض)خطة متوسطة المدى(، إلصالح التعليم العالي على المستوى الوطني، كأن تكون عشرية 

د لها بمرحلة سنوات قليل ذ المرحلة ُتعالج الوضع الراهن قبل البدء في تنفي ،نتقالية )قصيرة المدى(اة، وينبغي أن ُيمه 
ز المرحلة اال  التاليين: المسارييننتقالية )التمهيدية( على المتوسطة، على أن ترك 
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مثل تلك  ،إليقاف الممارسات التي تضر بالعملية التعليمية ةثة وواثقة وبطريقة تلقائية وآنيالتوجه بخطى حثي -1
المؤثرة  ،أو أعداد حملة الماجستير بين أعضاء هيئة التدريس ،الناتجة عن الزيادة المفرطة في أعداد المتعاونين

مثل المعامل والورش ومواد  ،على مستوى األداء األكاديمي. أو النقص الحاد في المتطلبات الضرورية سلباً 
ات بالدرجة مكانن النقص في اإلإوب للتعليم الجامعي والعالي. إذ تشغيلها إلنجاز الحد األدنى من المستوى المطل

غير  –نـحراف ئة التدريس يؤدي إلى االأعضاء هي أو الزيادة السلبية في عدد نمط من ،التي تخل بالمطلوب
دوى منها. والتوقع  جويبطل تقنياته، ومن ثم  ينتهي بتخريج دفعات من الطلبة ال ،بمنهجيات التدريس –المقبول 

ت المرتقبة نتيجة هذا التوجه قد تفضي إلى تجميد مرفق تعليمي معين أو الغائه. وفي هذه الحالة اأن اإلجراء
لجة ما يترتب على ذلك من أضرار محدودة بطريقة مهنية وصائبة، من شأنها تخفيض يكون من الالزم معا

ا وتحفظ الحقوق لكافة العناصر المتأثرة بهذ ،وإيقاف الهدر في الموارد البشرية قبل الموارد المادية ،الخسائر
 اإلجراء.

ستدامة، مستمر وعلى سبيل االالتنفيذ بشكل العمل على وضع معايير الجودة ومعدالت األداء األكاديمي موضع  -2
وذلك بإصدار المذكرات والمنشورات الحاثة على ذلك بشكل تفصيلي ومحدد وواضح، والطلب من الوحدات 

الحيات وتزويد هذه الوحدات  بالص ،اإلدارية والفنية المختصة بضرورة العمل على مراقبة تطبيق هذه التعليمات
الة عدم وجود وحدة إدارية أو فنية قابلة ألن تتحمل مسؤولية القيام والكوادر الضرورية إذا لزم األمر. وفي ح

ويدها وتز ، ستحداث تلك الوحدةاتكون مسؤولية اإلدارة العليا  – في إطار األداء األكاديمي –باإلجراء المطلوب 
 مكانات والكوادر الالزمة.بالصالحيات واإل

 ستشاري للتعلم العالي البد من رعاية اإلجراءاتلس االنفيذية وإلى حين إنشاء المجلضمان سالمة الخطوات الت
برة تشكيل لجان من الخبراء المشهود لهم بالخ –بالضرورة  –والساعية لتطبيق هذه الرؤية، وهذا يتطلب  ،المؤدية لها

يمية، وتجويد بما في ذلك تطوير البرامج التعل ،والكفاءة، لتجتهد هذه اللجان في تحسين آليات وأساليب النشاط التعليمي
المقررات الدراسية. والتفكير في إيجاد السبل الكفيلة بتنفيذ الجانب العملي والميداني والحقلي للمناهج الدراسية والبرامج 

ليات وتوفير المهارات الالزمة لسوق العمل، وتمكين آ ،التعليمية بما يؤدي إلى تزويد برامج التنمية بالخبرات المطلوبة
لتعليم بالوسائل والمنهجيات التي تضمن تحسينها وتطويرها، وتعمل هذه اللجان لضمان تنفيذ المرحلة ومستلزمات جودة ا

 واإلعداد لتطبيق المرحلة المتوسطة. ،التمهيدية

 ،للتعليم العالي والبحث العلمي –مثالً  –( 2062-2022ستراتيجية بعيدة المدى )اتكليف لجنة متخصصة بوضع  ثانيا :
 ول منها هو ما جاء في هذه الدراسة.يكون الفصل األ

طوير وتعديل ما يجب تعديله ليالئم خطة ت ،مراجعة التشريعات النافذة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي ثالثا :
 منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

 –يـــذها يـجري تنف نبغي أني ،ستراتيجية )بعيدة المدى(واال ،، متوسطة المدىالمراحل الثالثة: التمهيدية إن
 –واإلدارية  ت الماليةايات والمشاريع والبرامج واإلجراءومرورًا باألولو  ،نتهاء بمرحلة تقويم النتائجاعتماد و بداية من اال
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ننا نواجه في الوقت الحاضر تشريعات نافذة صدرت في فترة إ في بيئة تشريعية منضبطة، وقوانين محددة واضحة.
ون التعليم قان –مثاًل  –وما سيسود في األيام القادمة. نذكر ر، الوقت الحاض تختلف عم ا هو سائد في وبرؤية ،سابقة
عان المتاحان في الوقت هما التشريف ،م2010لسنة  501والئحة تنظيم التعليم العالي رقم  ،م(2010لسنة  18)رقم 

 ي، حيث صدرا منذ عشر سنوات في ظروف تختلفحتكام إليهما في تسيير شؤون التعليم الجامعي والعالالحاضر لال
راح قتاتها، وقد تؤدي هذه المراجعة إلى مما يملي ضرورة مراجع ،عن الظروف التي نعيشها اآلن –في جوهرها  –

 ،التي يمكن أن تكون أكثر مالءمة للظروف الحالية ،بعض التعديالت أو النصوص التشريعية اإلضافية أو البديلة
 ستشراف المستقبل.اوأكثر إحاطة في 

م، 2020لسنة  4رقم القانون له هو المعلوم أن الجامعات في ليبيا ينظمها )قانون تنظيم الجامعات(، وآخر إصدار  من
عتماده على عدد من أعضاء هيئة التدريس الجامعي في ا وقد ُعرض قبل  ،د في مدينة )طبرق(قمجلس النواب المنعالذي أصدره 

ا في إجراء حوكمة ستئناس بهواال ،وهو يحتوي على إيجابيات يمكن التأسيس عليها ،ء من المنطقة الغربيةي ذلك أعضابما ف ،ليبيا
ي تجاه هذا الموقف السياسالجامعات في المنطقة الشرقية. و مناسبة لمؤسسات التعليم العالي. إن هذا القانون ساري المفعول لدى 

في كافة مناطق ليبيا. وعند سريان هذا القانون على كافة المناطق تظهر الحاجة  القانون ينبغي أن يكون واضحًا وملزما للجامعات
هو  –في حالة اإلقرار بسريان هذا القانون  –والتوصية  ،إلى إصدار الئحة تنفيذية له، وجرى التداول بوجود مشروع الئحة له

 م الجامعات.الرئاسي إصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيالتوجه إلى مشروع الالئحة التنفيذية لدراسته، ومن ثم  الطلب من المجلس 

الحيتها، صوابها وصطمئنان إلى عالي، وتوضيح الموقف اتجاهها واالالحسم بشأن التشريعات المنظمة للتعليم ال إن
 شيدة وفاعلة.حوكمة ر و  ،تخاذ خطوات تنفيذية واعدة بإصالح التعليم العالي وتطويره، في ظل إدارة واعية وملتزمةيفتح المجال ال

افق ت القانونية والتنظيمية التي ينبغي أن تر افي سرد التوصيات الخاصة باإلجراءعلى هذه األسس نشرع  بتأكيدنا
 :ت التاليةوهذا ما نرمي إليه من خالل الفقرا ،طبيق الهيكلية المقترحة وتساندهاالخطوات التنفيذية لت

  :(ة الجامعاتخطوات الشروع في إعتماد خطة إعادة هيكل

 عتماد أهداف للخطة متوسطة المدى:ا  .أ

إن تبني خطة متوسطة المدى لتطوير التعليم الجامعي والعالي على المستوى الوطني يعني قبول ما دعت  
تفاق على اإلطار العام لهذه الخطة. ومن أولى ابط ومعايير، كما يتضمن أيضًا االإليه هذه الدراسة من ضو 

عالي والبحث العلمي. لقد سبق أن ددة لها. وهذه األهداف هي جزء من أهداف التعليم البنودها األهداف المح
هذه من  هدفا  وردت في الفصل الثالث 19قترحت اللجنة قائمة بأهداف التعليم الجامعي والعالي تتكون من ا

بالقطاع يا اإلدارة العل اللجنةوصي ، تت التنفيذية لهذه الخطةانسجام في األجراءالدراسة، ولضمان التوافق واال
 تكون منسجمة مع ما تم  عرضه في الفصل الثالث من هذه الدراسة. ،عتماد أهداف للخطة متوسطة المدىا 

 تعميم الهيكلية المقترحة للجامعات: .ب
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إن الهيكلية المقترحة للجامعات تمثل األساس الذي تبنى عملية الخطة متوسطة المدى، وهي المحور الرئيسي  
 – على مدى قناعة المنفذين –في األساس  –حور حوله هذه الدراسة، ولما كان حسن التنفيذ يعتمد الذي تتم

ه الخطة، قة بهذفالبد من العمل على إقناع ذوي العال بجدوى المشروع قيد التنفيذ –لمة وهم من الطبقة المتع
ودعوتهم  ،مي في الكليات الجامعيةويكون ذلك بمشاركة العناصر الفاعلة في الوسط األكادي، وحشد التأييد لها

بما ال يتعارض واألسس العامة  –إذا دعت الضرورة  –لمراجعة الخطة وتحليلها. وقد يبادرون إلى تحويرها 
واسع في  ها على نطاقوتبني ،للهيكلية المقترحة. كل ذلك بغية قبول الخطة في األوساط األكاديمية والعلمية

الجهات التنفيذية مشاركة في صناعة الخطة، واألعضاء األكاديميون في  –عندئذ  –لتكون  ؛هذه األوساط
 والمتحمسينمنها، ومن ثم  يلتحق هؤالء بالحريصين على هذه الخطة والمدافعين عنها  االجامعات جزءً 

( إلى ة )هذه الدراسةمكانات لتنفيذها وإنجاحها. ألجل ذلك نقترح إحالة مشروع الخطوالمجتهدين لتوفير اإل
كتابة المالحظات حول ما ورد في الفصل األول  –تحديدًا  -ومطالبتها طالع والتعليق عليها، جامعات لالال

ون أن يك على ،راء وإبداء المقترحات حول محتويات الفصل الثالث والفصل الرابعوطرح اآل ،والفصل الثاني
يمكن أن تعاد كتابة هيكلة الجامعات  راء والمقترحاتستنادًا لحوصلة هذه اآلاذلك طبقًا لجدول زمني محدد. و 

 مرفقة بالصيغة التنفيذية لتأخذ طريقها إلى التطبيق. ،)الفصل الثالث( إلصدارها في صورتها النهائية

 التوجيه بتطبيق عناصر تقويم األداء األكاديمي: .ج

أساس تعليمية، و تمس عصب العملية ال )الجزء األخير من الفصل الثالث( إن عناصر تقويم األداء األكاديمي 
لنظر ا عتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي. فمداومةلجامعي. وهي مستقاة من معايير االتطوير التعليم ا

عليمي ن يجعل النشاط التستمرار إلى التعمق في مكوناتها ومحاورها من شأنه أافي هذه العناصر والتوجه ب
برامج كما يدفع القائمين على تنفيذ ال – يوذلك ما كنا نبغ –هتمام اإلدارة في مستوياتها المختلفة ا في بؤرة 
ج وفق نضباطية والموضوعية في تنفيذ تلك البرامإلى تحري اال ،وعلى رأسهم أعضاء هيئة التدريس ،التعليمية

 ختصاص.األكاديمي المجاز من قبل ذوي اال وحسب المضمون  ،المنظور المحدد في الخطة المبرمجة

ة العليا في القطاع بمهمة التوجيه إلى ضرورة مراعاة ورعاية عناصر تقويم األداء األكاديمي إن قيام اإلدار   
 ،في كافة الكليات الجامعية وأقسامها العلمية، يضع أعضاء اإلدارة العليا في تلك الكليات أمام مسؤولياتهم

بعة هتماماتهم في المتاا ضمن أولويات في ويجعلهم منشغلين بشكل دائم بعناصر هذا األداء ويموضعونه 
والتقويم. وفي ذلك عودة طبيعية ألصل الوظيفة الجامعية في التعاون بين اإلدارة وعضو هيئة التدريس من 

 وولي األمر على حاضر التعليم ومستقبله. ،تطمئن المسؤول ،أجل تقديم خدمة تعليمية بجودة عالية

 هي:، ةاإلجراء الذي يجسد هذا المنحى يأخذ مسارات ثالث إن

إصدار عناصر تقويم األداء األكاديمي في صورة منشور ملزم بالتنفيذ، تخاطب به كافة  المسار األول: -
التطبيق الفعلي لعناصر هذا األداء الخاضع للتقويم والقياس نتيجة متابعة  –تحديدًا  –الجامعات، ويطلب منها 
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صر تقويم األداء األكاديمي( الواردة في الفصل سترشاد بـ )عنايمكن االر. صياغة محتوى هذا المنشو ومراقبة ل
 الثالث.

بعها تت -ضمن مكتب ضمان الجودة وتقييم األداءفي  -ستحداث وحدة فنية داخل كل جامعةاالمسار الثاني:  -
ق نفيذ تطبيلمتابعة ت؛  –وحتى على مستوى األقسام إذا دعت الضرورة  –وحدات على مستوى الكليات 

حدده وفق أسلوب ت ،داء األكاديمي ومعايير الجودة البرامجية والتفتيش على ذلكعناصر تقويم مستوى األ
ح ليصب ؛إلى تعزيز وضع مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء في كل جامعة -هنا–الئحة خاصة، والدعوة 

 قاطرة الجامعة للجودة والتطوير. 
مجية ومستوى األداء األكاديمي تستهدف كل لتزام بمعايير الجودة البراإصدار الئحة بشأن االالمسار الثالث:  -

تفاني في ممن له عالقة بالنشاط التعليمي )بما في ذلك عضو هيئة التدريس(، تتضمن منظومة بالحوافز لل
 .كاسلعمله وبالروادع للمت

هذا  يوتمت اإلشارة إليه في الفقرة األولى ف ،نتقاليةبدأ في المرحلة اال –قد  -مع ما  إن هذا األجراء يتكامل
 الفصل.

 هتمام المشترك:ربط الجامعات بالمؤسسات ذات اال

أو  ،وازي إما بالت ،شتراكها معًا في الخطط والبرامجالتعليم العالي مع مؤسسات أخرى البحكم تشابك منظومة 
ومن تلك  .هاملنسجام البرامج والمشاريع وتكاان الُمحت م التنسيق معها من أجل أو التقاطع، لذلك م ،أو التداخل ،التتابع

 المؤسسات:

 :مؤسسات ومراكز ووحدات البحث العلمي 

والمراكز  ،إن مؤسسات البحث العلمي في الدولة الليبية متمثلة في هيئة أبحاث العلوم والتكنولوجيا الوطنية
ابط، و البحثية التابعة لها، ومراكز البحوث التابعة لقطاعات الدولة المختلفة، ال يوجد بينها وبين الجامعات ر 

ي سسات، سواء فوهذه ظاهرة غير صحية، فكثير من الموارد تهدر بسبب عدم وجود تكامل بين هذه المؤ 
ستخدام تقنيات وأدوات البحث واألجهزة ومواد تشغيلها، والتي من خالل التكامل بين ا في أو ،تكرار األبحاث

وتوجهه  ،ولة، وترقى بمستوى البحث العلميكثيرة لخزينة الد هذه المؤسسات والتعاون فيما بينها، توفر أمواال
لحل المشاكل والمختنقات، التي تواجه المجتمع، سواء كانت صحية أو زراعية أو إجتماعية أو غيرها، كذلك 

ستوى الدراسة الجامعية تساعد مؤسسات التعليم الجامعي والعالي في إنجاز مشاريع تخرج طالبها على م
لذلك وجب إيجاد صيغة تفاهم بين مؤسسات التعليم الجامعي  ،لدكتوراه(ا وحاتوأطر  الماجستيررسائل والعليا )

  .ومؤسسات البحث العلمي في الدولة

 :منظومة التعليم التقني 
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د  ،ن التعليم التقني من أنماط التعليم المهمة ألي دولةأال شك  لالزمين بالفنيين ا المؤسساتفهو الذي ُيـزو 
ذ ي القطاع وُيـغ ،هم في خلق فرص عمليس ى أن التأهيل التقني للخريجينإلإضافة  ،لتنفيذ خطط التنمية

 ،في ليبيا ةتقني لياد عهامع 105و ،تقنيةللكلية  24ويوجد حاليًا  .الخاص بحاجته من هذه التخصصات
اعي بة، وال ُتر فر فيها المواصفات المطلو اتشرف عليها هيئة التعليم التقني، بعض هذه الكليات التقنية ال تتو 

، حيث لوحظ أن بعض (من المقررات في هذا النظام التعليمي تكون عملية %60) ،متطلبات التعليم التقني
عليه  تطلباته،وال توفر م ،هذه الكليات هي نسخة من كليات التعليم األكاديمي، ال تتقيد بخطط التعليم التقني

بعد  جامعة تقنية تشرف مباشرة على هذه الكليات،بهذا الصدد نقترح أن تُــنشأ وفي وجب أن ُيعاد النظر فيها، 
 لكليات،ستقاللية اافيذ هذه المناهج، مع الحفاظ على ومراجعة مناهجها وطرق تن ،دراسة وضع الكليات القائمة

تباعها للمسار الذي ُأنشئت من أجله، ودعمها بمتطلبات العملية التعملية من أجهزة ومواد اطمئنان إلى واال
 ديث معاملها وورشها.وتح ،تشغيلها

تبقى تحت إشراف هيئة التعليم التقني، مع التأكيد على دعم هذه المعاهد بما تحتاجه فأما المعاهد التقنية 
 لتجويد مخرجاتها.

 التدريبية: البرامج 

ال بد من التكامل بين مؤسسات التعليم الجامعي والعالي، وبقية مؤسسات الدولة في مجاالت التدريب، ألن 
ي التخصصات ف وتنفيذ برامج التدريب ،للقيام بهذه األنشطة ينبغي أن تكون مؤهلةت التعليم العالي مؤسسا

اعات ، التي تقيمها المؤسسات في قطالمناظرة تستفيد من المؤتمرات والندواتأن المؤسسات  ولهذهالمختلفة، 
ذه خبراء دوليين تستقدمهم ه الدولة، وخاصة تلك المؤتمرات وحلقات النقاش التي لها ُبعد دولي، بحضور

 .لمؤسسات لتلك الندوات والمؤتمراتا

 :)منظومة التعليم الجامعي األهلي )الجامعات الخاصة 

إن  تجربة التعليم الجامعي الخاص في ليبيا تعتبر حديثة نسبيًا، ويشوبها الكثير من التشوهات، وهي تحتاج 
س معيارية لنشاطاتها، وتطبيق هذه الضوابط على هذه للمراجعة والتقويم النوعي والكمي، ووضع ضوابط وأس

طمئنان إلى أن مؤسساته رجات التعليم الجامعي الخاص، واالالمنظومة بموضوعية، تهدف إلى تجويد مخ
ية، ربحي ا على حساب الرسالة التعليمية والمسؤولية المهنتتمسك بمتطلبات الجودة، ولن يكون هدفها األساسي 

 ههذثل مإال بعد مراعاة متطلبات الجودة، إلنشاء  تمنح تراخيص لمزاولة هذا النشاط أن الأهم الضوابط ولعل 
نشاء إفقط تمويل مؤسسات، ومنها في األساس أن ال تمنح تراخيص مزاولة لرجال أعمال، ألنهم يستطيعون ال

ؤهلهم ت دكتوراه( مية عالية )ماجستير أولما يسمى بجامعات خاصة، وهم ليسوا حاملين لمؤهالت عل مقر ات
 لإلشراف على مؤسسات التعليم الجامعي وإدارته 
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هم هذا القطاع في معالجة الضغط الواقع على ح منظومة التعليم الخاص في ليبيا سوف يسمن خالل إصال
أن التعليم الخاص في العالم هو األفضل، فالجامعات ذات المراكز األولى إذ نالحظ التعليم الجامعي العام، 

 عالم هي جامعات خاصة.في ال

 :هيئات ومراكز التوثيق والمعلومات 

إن توفير البيانات واإلحصائيات الدقيقة في كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجامعات وما في حكمها من 
 ستراتيجيات لهذه القطاعات، وتصميمالي، تعتبر حجر األساس في رسم االمؤسسات التعليم الجامعي والع

دي إلى تطوير هذه القطاعات، ونتاج مراكز التوثيق والمعلومات يسهم في تسهيل وتجويد عمل الخطط التي تؤ 
 المؤسسة المالية والخدمية.

 ختصاصات األصلية لقطاع التعليم الجامعي والعالي مثل:حتفاظ باالكل ذلك مع اال

 العالي من خالل مراكز ضطالع بالتوثيق وجمع البيانات والمعلومات ذات العالقة بالتعليم الجامعي و اال
 متخصصة على مستوى كل جامعة، وعلى مستوى التعليم العالي ككل.

  حتى تتمكن من تسخير مصادر المعرفة في خدمة على مستوى القطاع، الرفع من مستوى إدارة المعلومات
 البحث العلمي بتوفير المعلومة للباحثين في كافة المجاالت.

 
 امعي والعالي:إصالح منظومة التعليم الج مالمح

وإعادة توزيعها على الخريطة الليبية البد أن  ،إن إعادة هيكلة الجامعات على مدى العقد أو العقود المقبلة
ودة الطموح المستهدف في جللرقي به إلى مستوى  ؛يصاحبها خطوات جادة إلصالح منظومة التعليم الجامعي والعالي

تصاد المعرفي قعتماد االا و  ،قتصاد الوطنينطالقا من تنويع مصادر االا ،ووضعه في مستوى المنافسة العالمية، مخرجاته
 وهذه الخطوات تمر بـ: .قتصاد الريعي الذي تعتمد عليه بالدنا حالياً بديال لال

 ستشاري للتعليم العالي:ء المجلس االضرورة إنشا  .1

وهذا  ،وير والتحديث المستمرن التعليم الجامعي والعالي من أهم قطاعات الدولة التي تحتاج للتطأال شك 
العالي أكاديميا  التعليميقوم بوضع مالمحها خبراء لهم دراية في إدارة  ،ستراتيجية طويلة األجلااألمر يتم برسم سياسات 

ن هيكيلة ضم فيوتعمل هذه الخبرات في منظومة  ،ويكونون ذوي تخصصات تغطي كل مجاالت هذا التعليم، وبحثياً 
لس على رسم المجوال يجب أن ينحصر عمل هذا  ،ستشاري لقطاع التعليم العاليا يعرف بالمجلس االليم العالي فيمالتع

قتراح آليات او  ،بل يتعداه لتقديم المشورة لمعالجة المختنقات اآلنية التي تواجه هذا القطاع ،ستراتيجيات فقطمالمح اال
 حلولها وتقديمها إلى الجهات التنفيذية في الدولة لمعالجتها.

 تحديد آليات تمويل التعليم العالي والبحث العلمي: .2
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نطالقا من الحق الدستوري للمواطنين في ا ،إن تمويل برامج التعليم الجامعي والعالي واجب تتحمله الدولة
ثقل كاهل وهو بقدر أهميته ي ،أموال طائلة لتنفيذ برامجه إلى  التعليم الجامعي والعالي يحتاج  ولكن بحكم أن ،التعليم

 مايلي: بد من تقاسم المسئولية بين الدولة والجامعات وفق وعليه فإنه لمعالجة مسألة التمويل ال ،خزينة الدولة بمتطلباته

اء أعضو الطالب والعاملين عدد يجب أن ُتخصص الدولة ميزانيات للجامعات وفق حجمها من حيث كثافة  .أ
جهزة التي تحتاج أقسامها ألستهالكية االوتراعي التخصصات ذات الطبيعة  ،هيئة تدريس ومن في حكمهم
 ،ةوالهندس ،كما في بعض أقسام كلية العلوم ،مثل المذيبات والكيماويات ،وورش ومعدات ومواد تشغيل

 وما في حكمها. ،والطب البشري  ،واألسنان ،كلية الصيدلة :مثل ،الكليات الطبيةو  ،والزراعة
 ها.ستفادة منلميزانيات في وقتها حتى يمكن االاعتمادات المخصصة في هذه ضرورة تسييل هذه اال .ب

ن معات في مداخيلها مالبد من إعادة النظر في اللوائح والقوانين المالية الحالية الحاكمة في تصرف الجا .ج
م خصمها من وعد ،والسماح لهذه المؤسسات بالتصرف في هذه اإليرادات ،ستشارية التي تنفذهاالمشاريع اال

 ،ستثمار بهذه الطريقة إضافة أعباء على هذه المؤسساتوإال أصبح اال ،ها من الدولةالميزانيات المخصصة ل
عها على المضي فيه وتنميته وهذا ال يعني أن التصرف في هذه اإليرادات من قبل الجامعات يمر  ،ولن ُيشج 

 .الدقيقة بيةسحامبل يجب أن يخضع ألنظمة المراجعة ال ،دون محاسبة وتدقيق حفاظًا على المال العام

 وعلى مؤسسات التعليم الجامعي والعالي:

 ومحاربة الفساد واإلهدار في الميزانيات المخصصة لها. ،أن تقوم بترشيد اإلنفاق وتقنينه .أ
 اكز بحثية في تخصصاتمن خالل إقامة مر  ،البحث عن موارد تمويل بديلة فيما يعرف بالتمويل الذاتي .ب

مجتمع العامة والخاصة ومعامل ومختبرات وورش ومطابع تنفذ ستشارات بمقابل لمؤسسات الاعديدة تقدم 
 ما يخصص لها من ميزانيات من الدولة.، إضافة إلى هم ريعها في زيادة دخل الجامعاتمشاريع يس

تمول  للعالج بعض المشاك .تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة مع الشركات ومؤسسات الدولة الخدمية والبحثية .ج
 تمع.عتبار الجامعات بيت خبرة للمجاوتقدم الجامعة الخبرة البشرية ب رف الثاني،هذه المشاريع من قبل الط

تفاقيات التعاون الدولية التي عقدتها الجامعات مع مؤسسات مناظرة ة مشاريع بحثية مشتركة تنفيذًا الإقام .د
 ونقل وتوطين المعرفة. ،بهدف الحصول على التمويل ؛دولية

أسوة  ،ستبداله بقروض للطالباو  ،أن تعيد النظر في نظام المنح الدراسية اإلقراض الطالبي: البد للجامعات .ه
 ، نظرا للظروف االقتصادية الضاغطة.ي في كثير من الجامعات في العالمبما يجر 

المراحل األولى، حتى يتحسن  على المدى البعيد البد للجامعات من فرض رسوم دراسية ولو مدعومًا في .و
 ن الدراسة المجانية المطلقة لم تعد قائمة في العالم.أل ؛قتصاد الدولة مستقبالاوضع 

ذلك لتقنين الجامعة، و  مكانات التدريسية والبحثية بكلياتستغالل اإلاة إيجاد آلية لتكامل الكليات في ضرور  .ز
 مكانات المتاحة.ستغالل األمثل لإلالصرف واال

 إنشاء مختبرات مركزية بالجامعات: .3
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 ،توضع به أجهزة التحليل والمعدات الثقيلة، له إدارة مركزية مستقلة ،مختبر مركزي ضرورة أن يكون في كل جامعة 
 وربما يخصص وقت للتحليل بمقابل للقطاعات األخرى لتوفير متطلبات التشغيل. ،ويقدم خدمات التحليل لكل الكليات

ختصاصات اومنحها  ،معي والعاليإعادة هيكلة إدارات مؤسسات التعليم الجاالتوسع في االختصاصات وتفعيل المراقبة:  .4
 وذلك من خالل: ،واسعة

م ختيار قيادات التعليم الجامعي والعالي من رأس الهر اسية والشفافية بموضوعية تامة في عتماد مبدأ التنافا  .أ
لكليات ورؤساء لالقسام وإدارات الجامعة األخرى، تكون معايير ا عمداءووكيله و  –يس الجامعة رئ –فيها 

 ختيار والتكليف لهذه المناصب.خبرة واألمانة هي الحاكمة في االلالكفاءة وا
ستقاللية واسعة للجامعات وفروعها وكلياتها وأقسامها بالقدر الذي يجعلها تستطيع تنفيذ برامجها بكفاءة امنح  .ب

 وكفاية.
لجامعات ا عليه يجب أن ُتمنح مجالس األقسام العلمية في ،إن العملية التعليمية والبحثية تتم في القسم .ج

نه ،صالحيات واسعة من  مكنتتماليا حتى  اويجب دعمه ،من إدارة العملية التعليمية بمرونة وكفاءة اُتمك 
راء بعض مواد وش ،توفير مستلزمات العملية التعليمية من صيانات خفيفة للمرافق واألجهزة بالمعامل والورش

ط المالية تخضع للضواب ،ة متجددة لهذه األقسامويمكن أن يتم ذلك بصرف عهد مالي ،التشغيل لهذه األجهزة
 الموضوعية المتبعة في مؤسسات الدولة المالية.

لتزام باإلشراف المباشر على الدراسات العليا بالداخل والخارج، كأن تتولى كل جامعة كافة شؤون طالبها اال .د
 الموفدين للدراسة بالخارج.

 العملية التعليمية بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس.القيام بالرقابة الفنية على أداء كافة عناصر  .ه
تفعيل األقسام الداخلية: وجود األقسام الداخلية في الجامعات ضرورة يحكمها الترشيد في التخصصات  .و

ية في بوجود أقسام داخل ،خاصة تلك المكلفة منها مثل التخصصات الطبية والهندسية ،بالجامعات الليبية
لسكن في إضافة إلى ا ،فرة بقرب ُسكناهمالطالب بالدراسة في تخصصات غير متو الجامعات يمنح الفرصة ل

ويؤسس للسلم  ،جتماعي بين شباب المناطق المختلفة في ليبياة يمنح الفرصة لزيادة الترابط االاألقسام الداخلي
 المجتمعي بين الشباب الليبي المنشود حاليًا.

ختناقات يسهم في حل مشاكل االألنه  ،جامعي يومي لطالبها النقل الطالبي: يجب على الجامعات توفير نقل .ز
 ،املين بهاوالع ،إضافة إلى توفير وسيلة نقل حضارية تليق بمستوى طالب الجامعة ،المرورية في الجامعات

ة وتوفير النقل الطالبي مهم في تنفيذ الرحالت العلمي ،هذا من ناحية ،وتخفيف الضغط على السكن الطالبي
 والترفيهية لطالب هذه الجامعات من الناحية األخرى.والرياضية 

إذ ، اُشرطي   اعتباره نظامانظام التراتبية في إدارته ب الذي يجب أن يعتمد على ،إعادة تنظيم الحرس الجامعي .ح
، لم يخضعوا لمعايير التوظيف الصحيحة، مما سبب في كلها وفي كل الجامعات الليبية ،عناصره اآلنإن 

يصعب تعويضه، إضافة إلى أن  ابعضها ثمينكان ممتلكات الجامعات المنقولة، والتي سرقة كثير من 
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ر من فئات التي يرتادها الكثي ال يتناسب مع هيبة هذه المؤسسات مظهر أفراده من حيث القيافة والسلوكيات
 إضافة إلى طالبها وأساتذتها والعاملين بها. ،المجتمع المحلية واألقليمية والدولية

هتمام ببرامج الدراسات العليا القائمة اآلن، والتوسع فيها، وتوفير على الجامعات االمام ببرامج الدراسات العليا: االهت .5
رة ومواد تشغيلها، واالمستلزماتها من أجهزة تح ات ذ  شتراك المستمر والفاعل في الدوريات العلمية اإللكترونية،ليل ُمتطو 

لة بأقسام هذه الجامعات. العالقة بتخصصات الدراسات العليا ال جاوز عمر والتي ت ،القصور أن تظل جامعاتنافمن ُمفع 
 ،علوم األساسيةمثل ال ،خاصة في مجال العلوم التطبيقية ،منح درجة الماجستير فقط على  مقتصرة  ،بعضها الستين سنة

جامعات أقليمية  فيهلذي تقوم والهندسية، دون التفكير في منح شهادة الدكتوراه في مثل هذه التخصصات، في الوقت ا
برامج متقدمة في مجال الدراسات العليا، بل إنه من الغريب أن تقوم جامعاتنا  عمرًا، بتنفيذأقل منها كفاءة وأصغر 

بحوا أعضاء وتأهيلهم ليص ،نخراط في مثل هذه البرامجقليمية الحديثة اإلنشاء لالرسال طالبها إلى تلك الجامعات اإلبإ
 جامعاتنا.بتدريس هيئة 

وجب على الجهات التنفيذية في الدولة الليبية، دعوة الجامعات ذات التصنيف العالمي مراعاة تصنيف الجامعات:  .6
لب وضمانات أمنية لهذه الجامعات، وهذا اإلجراء يج ،العالي، لفتح فروع أصلية لها في ليبيا، وتقديم تسهيالت مالية

 العالي، يوازي المؤسسات الليبية العامة والخاصة في هذا المجال، ويخلق مناخفي مجال التعليم الجامعي وا اجيد انموذج
الداخلي إلى  بتعاثوير ذاتها، إضافة إلى إمكانية االويشجع المؤسسات المحلية على تط ،بين هذه المؤسسات اتنافسيً 

من المشاكل  ري معالجة الكثيويسهم ف ،بتعاث حالياالمؤسسات مرموقة السمعة، تجنبا للصعوبات التي يسببها االذه ه
عاث إليها، بتتأشيرات دخول للدول المستهدف اال نا إلى الخارج، وعلى رأسها صعوبة الحصول علىو التي يواجهها مبتعث

 نا في الغربة.و جتماعية التي يتعرض إليها مبتعثإضافة إلى المشاكل اال
هتمامنا ا الجامعي والعالي أولوية في سلم  الل التعليمنؤكد على أن المبدأ في إحتوظيف التعليم العالي في التنمية:  .7

ة، ولكن ينبغي جتماعيه المواقف السياسية والتوجهات االفذاك مبدأ متفق عليه، وتؤيد ،بالتنمية البشرية في مجتمعنا
 ،شاطهان إحالل هذا المبدأ محل التطبيق من قبل مؤسسة التعليم الجامعي والعالي في المجتمع المحلي الذي تزاول فيه

نية األساسية والنهوض بجوانب الب ،جتماعيةتها التنمية المحلية والعدالة االإذ ينبغي أن تضع الجامعة في أعلى سلم أولويا
 ،ها التدريبيومن خالل نشاط ،في أي منطقة ينبغي عليها -الهندسة مثالً –ختصاصها، فكلية اضمن محيط في التي تقع 

ع مؤسسات هتمام الذي تستحقه هذه البيئة، وتنخرط مأن تولي البيئة المحلية اال ،البحثيةومشاريع تخرج طالبها وبرامجها 
الصحية  للنهوض بالجوانب ؛وطب األسنان ،المجتمع األخرى في التنمية السكنية المجاورة للكلية، وبالمثل كلية الطب

ثير كل كلية بد أن ينعكس تأ قتصاد، فالالوبالمثل تعمل كلية الزراعة وا ،للسكان المقيمين في نطاق هاتين الكليتين
 على البيئة المحلية والنشاط السكاني في المنطقة التي تقع فيها.

تغيير وخاصة أثناء مرحلة ال ،وعلى الرغم من وجود عالقات مثبتة تربط بين هذه المؤسسات، إال أن طبيعة العالقة مع الجامعات
ه ن هذوهذا يتطلب تقني ،اجة الجامعات إلى التعاون والتنسيق مع هذه المؤسساتتزيد فيها ح ،)مرحلة إعادة هيكلة الجامعات(
 نسياب وتفاهم.اا بستمراريتهاوتفضي إلى  ،أو إصدار تشريعات تعمق هذه العالقة ،تفاقيات تعاون االعالقة وتوثيقها من خالل عقد 
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 الواقع. ل التشريعات المقترحة لتطبيقها على أرضسنأتي على هذه المالمح في فقرة )إصدار لوائح تنظيمية( لتقديم تصور حو 

 تطوير المنظومة التسييرية:

طويرية وتنظم الحركة الت ،العلمي( هي القاطرة التي تقود -المالي والفني  -ن المنظومة التسييرية )بشقيها اإلداري أال شك 
ليها تنمو وتتطور بناء على ما ينعكس ع –تسييرية أي المنظومة ال –والتنموية لمنظومة التعليم الجامعي والعالي، وهي أيضًا 

مة وأن تكون )المنظو  ،نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الناتج عن مكونات منظومة التعليم الجامعي والعالي ،من مؤثرات
ومة التسييرية المنظبد من التوسع في مهام  خرى، والنسجام يخدم كل منهما األا( في والتنمية العلمية والتكنولوجيةالتسييرية، 

 ذكر منها:ن ،لتواكب الطموحات المعلنة المتعلقة بهيكلة الجامعات. ويأخذ هذا التوسع في الحسبان جملة من المسارات ؛الحالية

د على قواعد عتماالتقنيات اإلدارية الحديثة، واال التأكيد على أهمية تطوير آليات المنظومة التسييرية الحالية بإدخال -1
 تصال عن بعد، والتوثيق األلكتروني للبيانات والمعلومات.الستخدام أدوات ااو  المعلومات،

لتعمال على نقل المرحلة الجامعية من مرحلة دراسية تقليدية  ؛دارة النشاط وإدارة البحث العلميتعزيز دور كل من: إ -2
 إلى مرحلة يعيش فيها الطالب حياة جامعية بمكوناتها وأنشطتها المختلفة.

يدور داخل  رتباطًا بماالتزاما و اليصبح أكثر مهنية و  ؛عالمي في الجامعةادة تنظيم النشاط اإلدارة اإلعالم( بإعتفعيل )إ -3
 ،ات(إعادة هيكلة الجامعبمنظور ، وليواكب التغير الحاصل في الوسط الجامعي )وفاعلياتالحرم الجامعي من ممارسات 

عالم الجامعي والعمل على ربط اإل ،نات المادية والفنية الضرورية لهمع ضرورة توفير اإلمكا ،هم في إثرائه وتجويدهويس
 بوسائل اإلعالم خارج الحرم الجامعي.

 تعميق التوجه نحو )إدارة أعمال( ناجحة تعمل في مسارين: -4
مج نفيذ براوتلك الهادفة إلى ت ،إدارة المشاريع اإلنتاجية التي تنفذها الجامعة، ولتجعل منها حواضن لمشاريع صغرى  -أ

 تدريبية إلى جانب وظيفتها األساسية الداعمة لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية مواردها المادية.
العمل على إيجاد فرص عمل للخريجين بالتواصل مع جهات العمل المستقبلة لخريجي الجامعة، والتنسيق بينها  -ب

وفير التغذية لت؛  –فيما بعد  –نشاطهم الوظيفـــي  وبين األقسام العلمية القائمة على تعليم هؤالء، ومن ثم  متابعـة
 الراجعة ألجل تطوير البرامج التعليمية في األقسام العلمية.

 ستحداث أبعاد جديدة للمنظومة التسييرية الحالية لتشمل المهام التالية:ا -5
ألمثل لهذه ا رات، والتوظيفالموارد، وحصر القدإدارة الموارد البشرية بما يتعدى الشؤون اإلدارية لتتناول: تصنيف  .أ

 ستثمارها.ابما يضمن مداومة تنميتها و  ،الموارد والقدرات
وينميها ويعدد مصادرها. وال تبقى اإلدارة محصورة فقط  ،إدارة الموارد المادية للكليات الجامعية بما يحافظ عليها .ب

 في الشؤون المالية التقليدية.
 والتي تعمل على: ،بتكاراال إدارة .ج

 والترويج لهذه النتائج بهدف تطبيقها. ،صلة بين النتائج العلمية والجهات المطبقة لهاتوثيق ال 
 لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية. ؛ختراع وتوثيقهاتسجيل براءات اال 
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 األعمال(. )إدارةستخدام صل مع بنوك المعلومات وميادين االالتوا 
 .)نشر المعرفة في الوسط الجامعي )إدارة المعرفة 

 دار لوائح تنظيمية:إص

 نقترح إصدار لوائح تنظيمية في المجاالت التالية: في الفصل الثالث من هذه الدراسة تأسيسًا على ما ورد 

 ستشاري للتعليم العالي:اإنشاء مجلس  (1

تحمالن في طياتهما مظاهر اإلصالح وما يتبعه من تحوالت في  –ومتوسطة المدى  ،قصيرة المدى –إن المرحلتين 
في هذه المرحلة  – قعنتو  .البرامجيةة الحالية وتغييرات لواقع منظومة التعليم العالي في شكلــــها المؤسســي وهيئتــها البني

عين، نتقالي مافي الرؤية حول مدى سالمة إجراء  أو ،ظهور خالفات في وجهات النظر حول تفسير طبيعة المرحلة –
م ثناء تنفيذ الخطط التطويرية لمنظومة التعليألمرجعية لذوي العالقة رية تمثل استشاااألمر الذي يتطلب وجود جهة 

اسي بناء على رار من المجلس الرئستشاري للتعليم العالي يصدر بتشكيله قاوالعالي. لذلك نقترح إنشاء مجلس الجامعي 
ية دون تهم الشخصسمى أعضاؤه بصفاقتراح من وزير التعليم، ويعمل داخل نطاق قطاع التعليم العالي. على أن تا
مج اليتولى دراسة الجوانب المتعلقة بالتعليم األكاديمي والتكنولوجي والفني إلى جانب البر  ؛م اإلداريةعتبار لوظائفها 

 وله على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية: ،ها(ءالتدريبية )قبل الخدمة وأثنا

رة المعمقة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المرسومة متابعة تنفيذ مقترح إعادة هيكلة الجامعات، وإسداء المشو  .أ
 إلعادة هيكلة الجامعات.

 للدراسة األكاديمية والتكنولوجية والفنية. وضع سياسة واضحة لتنسيب الطلبة والطالبات .ب
 قتراح مشاريع للبحث العلمي، ومتابعة تنفيذها.ا .ج
وربط  ،دريبيةيمية والتكنولوجيه والفنية( والبرامج التالتوجيه بكيفية الدراسة الجامعية والعليا )في مجاالتها األكاد .د

ق أو المخطط له أن يقوم في المناط ،قتصادي )الخدمي واإلنتاجي والتنموي( القائم منهامخرجاتها بالنشاط اال
بات الجامعية )األكاديمية أو التكنولوجية(  ريب.ومؤسسات التكوين المهني والتعليم الفني والتد ،المحيطة بالمرك 

قتراح سبل اعليمية والتكنولوجية والتقنية، و رصد مستوى األداء األكاديمي والتكنولوجي والفني في المؤسسات الت .ه
 تحسين مستوى هذا األداء.

فالحاجة ملحة لمعالجة هذه الجوانب، ليس فقط على المستوى الوطني، بل حتى على المستوى المحلي )في 
فرع لهذا المجلس في كل منطقة جامعية يتولى القيام بذات المهام على لهذا نقترح إنشاء  ؛المناطق الجامعية(

 مستوى المنطقة.

 المرحلة التمهيدية: (2
أو  ،نتقالية من الوضع الراهن إلى بداية مرحلة إعادة هيكلة الجامعات بخطة تمهيدية: ثالثيةامرحلة ت اللجنة قترحا

جامعي والبحثية )البشرية والمادية( في تطوير منظومة التعليم ال ات التعليمية والتدريبيةمكانتستهدف توظيف اإل ،خماسية
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كل  بد من تنظيم العالقة بين الكليات الجامعية في جل تنفيذ هذه المرحلة المناطق. وأل تسعةمقسمة  ،والعالي في ليبيا
ات نتفادة من اإلمكاسواال ،والتخطيط والتعاون  ،ومعالجة الصعوبات التي تواجهها على أساس مبادئ التضامن ،منطقة

وذلك كما ورد في المقترح الخاص بهذه المرحلة في الفصل الثالث  ،ستحواذ والمناطقيةبعيدًا عن اال ،المتاحة في المنطقة
وة ال غنى خطة بين المكونات الجامعية وفق ذلك التصور قمن هذه الدراسة. لذلك فإن إصدار تشريع )مؤقت( ينظم العال

 مرحلة.  في تنفيذ هذه العنها 
 ستثمار الجامعي:اال (3

 نطالقا من المرتكزات التالية:ا 

والتطور  ،نتيجة المتطلبات التكنولوجية آلليات التعليم ،رتفاع تكلفة التعليم الجامعي والعالي ألسباب موضوعيةا .أ
مما  ؛ية العامةنرتفاع المقابل المادي للخدمات في المؤسسات التعليمية. وميزانية التعليم ترهق الميزااو  ،العمراني

يستوجب البحث عن مصادر أخرى لتمويل التعليم الجامعي والعالي من خارج الميزانية العامة، وال تكون هذه 
 وإنما رافدًا لها. ،المصادر بدياًل عن الميزانية الرسمية

ى جانب إل ،معتبارها من أهم مصادر التمويل للتعليم الجامعي والعالي في معظم دول العالاالرسوم الدراسية ب .ب
ي جميع مراحله ف االمخصصات من الميزانية العامة. ودأبت السياسة التعليمية في ليبيا على جعل التعليم مجانيً 

وان إلى أن نجعل الدراسة في الجامعة بمقابل؟ وإذا كان األمر كذلك ذلك المرحلة الجامعية. فهل آن األبما في 
عتماد سياسات واضحة تحدد اإليرادات وأوجه ا ، إلى جانب يصبح مطلوبًا لإلصدارفإن تشريعًا بالخصوص 

 صرفها، ويؤدي ذلك إلى ظهور مسارين:
  المسار األول: ضرورة تحسين الخدمات التعليمية بما يلبي حاجة المسدد للرسوم، الذي سيصبح أكثر فاعلية

جي كاديمي والتكنولو نعكاس إيجابي على مستوى األداء األاولهذا المنحى  ،في المطالبة بتجويد التعليم
 للجامعة.

  المسار الثاني: توفير مصدر مالي للطالب يساعده على تسديد الرسوم المستحقة، وقد تعالج سياسة والئحة
 اإلقراض الطالبي )المستهدفة( هذا الجانب.

م ميزانية يدع ،ستدر عليها دخاًل ماديا واعداً  –في حالة نجاحها  –ستثمارية التي تقوم بها الجامعة المشاريع اال .ج
لوضع هذه و ويطور برامجها البحثية.  ،ويحسن ظروفها المادية بما يؤدي إلى تجويد خدماتها التعليمية ،الجامعة

 عتبار:وتأخذ في اال ،بد من إصدار الئحة تنظم هذا العمل ستثماري المناسب الالمشاريع في إطارها اال
  ستثمارية.المشاريع اال فر في هذهاالمواصفات والمعايير التي ينبغي أن تتو 
 ادة من ريعهاستف( ووضع آلية االوأوجه االنفاق عليهاستثمار )مصادر تمويل هذه المشاريع، تحديد طريقة اال 

لتزام مواجهة متطلبات الجامعة، دون االستفادة منها مباشرة في بطريقة موضوعية وشفافة، وبما يسهم في اال
 جهزة الرقابية بالتفتيش عليها.مع تكليف األ ،بتوريدها للخزانة العامة
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ستهم أثناء فترة درا –حاضنة لمشاريع صغرى تستقطب الطالب  في أن تكون إصدار الئحة تنظم دور الجامعة  .د
 .ستثمار في هذه الحواضنمع دعوة الشركات الخاصة لال ،على سبيل عدم التفرغ، وكذلك الخريجين الجدد –

 لسابقة.عتبار الرؤية التي وردت في النقاط اح الئحة تنظيمية تضع في االقترااتأسيسًا على هذه المرتكزات يمكن و 

 متياز للبحث العلمي في الجامعات:اتأسيس مراكز  (4
ن الدراسة الجامعية في أي جامعة تتأثر إيجابا بتفعيل النشاط البحثي في تلك الجامعة، كما أن النشاط أبات من المؤكد  

برامج التعليمية والمقررات الدراسية في الجامعة الحاضنة لذلك النشاط البحثي. ومن البحثي نفسه يتأثر بمستوى جودة ال
تطبيقية لثم  فإن النشاط البحثي في أي جامعة ومدى فعاليتة في مراكزها البحثية ذات التخصصات المتنوعة في العلوم ا

 ظىحيف الجامعات. فالجامعات التي تصنهتمام ورصد من قبل لجان تقويم وتا قتصادية هي محط والطبية واإلنسانية واال
ظ على بقية والذي كان له تأثير إيجابي ملحو  ،هي في الواقع متميزة في البحث العلمي - قليمياً إا و دولي –بتصنيف متقدم 
ة ه مرتبة عاليءفإن تمييز النشاط البحثي وإيال أو في خدمة المجتمع. ومن ثم   ،سواء في الجانب التعليمي ،أنشطة الجامعة

نا من تشجيع بد ل في تصنيف الجامعة له مبررات تتعدى ذلك النشاط البحثي إلى بقية أنشطة الجامعة ومهامها. لذلك ال
ن مناخا بحثيًا مثمرًا اقادرة على  ،الجامعات على إنشاء مراكز بحثية متميزة ستقطاب أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتكو 

 ،البها إلى مراتب عليا في التحصيل األكاديمي والنشاط التعليمي، واإلبداع البحثييرقى بمستوى أساتذتها وط ،في الجامعة
قتصادية للجامعة. ويكون تشجيع الطالب مقننًا في جتماعية واالجابي على الجوانب األكاديمية واالويكون له مردود إي

ذه الالئحة على أن تركز ه ،لحياة الجامعيةوإنشاء المراكز البحثية في الجامعات ودورها في ا ،الئحة تنظم النشاط البحثي
 على:

 نشر نتاجها و  ،عتمادها وتنفيذهاا قتراحها و اودور المركز البحثي في  ،آلية وضع الخطط البحثية في الجامعة
 ستفادة منها.واال

 .كشف نقاط البحث في البيئة المحلية وطرق معالجتها 
 دولي.ربط الجامعة بالنشاط البحثي القائم على المستوى ال 
 .المشاركة مع الهيئات البحثية أو الداعمة للبحث العلمي )في الداخل والخارج( في إجراء مشاريع بحثية 
 .البحث عن تمويل للمشاريع البحثية من خارج ميزانية الجامعة 
 وثوالبح ،طبيةالتطبيقية والاألساسية و  ضرورة إيجاد توازن في شكل ونوع البحوث بين تلك البحوث في العلوم 

 .، وإيالؤها العناية الالزمةجتماعيةفي مجال العلوم اإلنسانية واال
 

 تأسيس مركز تحليل مركزي في كل جامعة: (5
من أدوات البحث العلمي وجود أجهزة وأدوات  وأنمهمة أصيلة من مهام الجامعات، لما كانت مهمة البحث العلمي 

الهندسة ي األقسام العلمية التطبيقية في كليات العلوم و خاصة تلك التي تتم ف ،البحوث لنتائج ومخرجاتتشخيص وقياس 
 ،التشخيص في معظمها غالية الثمن تثقل كاهل ميزانيات الجامعاتالقياس و ونظرًا ألن أجهزة  ،والكليات الطبية ،والزراعة
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ركز تشخيص م عليه فإننا نوصي بإنشاء ،وهي أيضا تحتاج لمواد تشغيل باهضة الثمن ،وهي ما يعرف باألجهزة الثقيلة
، الجامعة لقادمة إليه من كل أقسامويقوم بتحليل عينات البحث ا ،توضع فيه األجهزة الثقيلة ،مركزي واحد في كل جامعة

إضافة إلى قيامه بتحليل عينات بمقابل للمؤسسات  ،يمكن أن تستفيد من خدماته جامعات في نطاق المنطقة الجامعيةو 
 وصيانة هذه األجهزة. ،مقابل في توفير مواد التشغيلهم هذا اليس العامة والخاصة، حتى

ضح عالقته بمراكز وتو  ،وتشريعات تنظم سير العمل فيه ،هذا المركز يحتاج إلى توفير بنود في ميزانية الجامعة لتجهيزه
 البحث والتطوير المنوه عنها في الفقرة السابقة.

 
 اإلقراض الطالبي: (6

طلبة في المرحلة الجامعية لم تكن ناضجة فهي متقطعة من الناحية التنفيذية، وال إن تجربة ليبيا في صرف منح مالية لل
ى ورق دون عل اتكفي لمواجهة المتطلبات من ناحية قيمتها المادية، وبقيت القرارات الخاصة بها في معظم األوقات حبر 

نا الحاضر؛ زالت قائمة حتى وقت ات مالية اللتزاماوكبلته ب ،وزادت الدين العام ،تنفيذ أو متابعة. وأثقلت ميزانية الجامعة
 ستمرار في هذه التجربة ال ينبئ بتجاوز مثالبها.دون اإليفاء بها أو إيقافها. واال

قلة متفردة، تونظرًا للظروف المعيشية التي تواجه الطالب في المرحلة الجامعية، وهي تتحدى تطلعاته في بناء شخصية مس
ى ذاته في مرحلة عمرية تتشكل فيها الخصائص اإلبداعية، وتظهر المجاهرة بالتأثير في عتماده علا وتحول دون تميزه، و 

مسؤولة لزامًا على الجهات ال كون لق وصنع األمجاد. يأالقادر على التغيير والت ةجتمع والرغبة في التموضع في مكانالم
المعتمدة  هذه المرحلة من عمره. واألداة وبنائها في  ،ستقالل شخصية الطالبث عن سبل لتوفير مصدر رزق يكفي الالبح

في معظم دول العالم هي إقراض الطالب أثناء فترة دراسته الجامعية بمبلغ مالي بدون فوائد، يمنح له على أقساط يكفيه 
رض ديد القن يقوم الطالب بتسعلى أ،  –في حالة إقرارها  –لتغطية متطلبات الحياة الجامعية بما في ذلك الرسوم الدراسية 

 نخراطه في العمل بعد التخرج.اعند 
 هي: ،إن هذا اإلجراء )اإلقراض الطالبي( ينبغي أن يستند على ركائز ثالث

 سترجاع قيمة القرض منه.اوآلية  ،الئحة تنظم قيمة القرض، وطريقة وفترة منح األقساط للطالب .أ
ها لتغذية وتحصيل ،بدون فوائدإنشاء صندوق لإلقراض الطالبي برأس مال مناسب لتمويل القروض الطالبية  .ب

 ستمراريته.االصندوق و 
بمنح القروض  سواء ،تفاقية مع المؤسسة المالية لتنفيذ اإلجراءات المالية المتعلقة باإلقراض الطالبياجـ( إبرام  .ج

 أو تسديدها.
 عتماد الالمركزية في اإلدارة الجامعية:ا (7

تند على تخاذ القرار فيها يساحتفاظ بمركزية دارة الجامعية مع االنفيذي في اإلعتماد مبدأ الالمركزية في الجانب التا إن 
 تجاهين:ا

 تهدف إلى إحالة العديد  –ي في نطاق الحكم المحل –جراءات القائمة في الوقت الحاضر تجاه األول: اإلاال
 معات(.ختصاصات التي كانت من مهام اإلدارة العليا إلى اإلدارة المحلية في المناطق )فروع الجامن اال
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 دمج جامعتين أو ثالثة في جامعة واحدة،  –أحيانًا  –تجاه الثاني: إن إعادة هيكلة الجامعات تتضمن اال
د من ب وظهور فروع للجامعات في هذه الهيكلية. ولكي تؤدي إعادة هيكلة الجامعات دورها المرسوم لها ال

ذا يدفع كانية والتعليمية. وهطلبات المختصاصات واسعة للفروع، وذلك لظروف موضوعية تمليها المتاإحالة 
. لذلك دارة العليا بالجامعةختصاصات اإلاضمن في تجاه تحميل الفروع مسؤوليات إدارية كانت تحسب افي 

 –ة دارة المركزية للجامعبين الكليات في الفرع واإل –ديدة ينبغي التعامل مع فرع الجامعة كوحدة إدارية ج
نطاق ذلك الفرع بما في ذلك الشؤون  المركزية فيختصاصات اإلدارة ا ختصاصات تنفيذية تماثلالها 

 ساسية.مركز باتخاذ القرارات األحتفاظ الامع  ،اإلدارية والمالية
لة والتي بطريقة المفاض ،سواء األكاديمية أو اإلدارية ،ختيار القيادات العليا في الجامعةاوال تنجح هذه الالمركزية إال ب

ان عتبار وجود الشخص المناسب في المكوفق آلية تأخذ في اال ،ه الوظائف قيادات ذات كفاءة عاليةتضمن أن يتولى هذ
أال تزيد فترة التكليف و  ،وأن تخضع هذه القيادات للتقييم المستمر سنويا ،تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية ،المناسب
ية ختيار والتقييم لشغل الوظائف القيادوضع معايير االلذلك وجب  ،سنوات تجدد مرة واحدة في أحسن الظروف عن أربع

 لمؤسسات التعليم العالي األكاديمي والتكنولوجي.
 التشريعات النافذة.مع ئحة تنظم هذا الوضع بما يتوافق وبهذا تظهر الحاجة الى إصدار ال

 السكن الطالبي واألقسام الداخلية: (8
بات الجامعية،  وجود السكن الطالبي واألقسام الداخليةأن نذكر  بين القاطنين في أماكن بعيدة عنها والراغ يمكنفي المرك 

هم سأد واإلعاشة. وقستفادة من خدمات األقسام الداخلية في اإلقامة تقال إليها لالني الدراسة في تلك المؤسسات من االف
ير من تمكين عدد غف فضال عنجتماعية في البالد، وتعميق عرى العالقات اال ،ذلك الوضع في تعميق اللحمة الوطنية

حال عدم  في حدوثه ومواصلة تحصيلهم العلمي، الذي لم يكن في اإلمكان ،ستفادة من الخدمات التعليميةالطلبة من اال
 وجود األقسام الداخلية.

ة إلى إن الحاجهمال، مما أفقدها القدرة على القيام بالدور المأمول منها. ومة األقسام الداخلية الترهل واإلعترى منظا لقد 
وستبرز أيضًا عند إعادة هيكلة الجامعات والتوجه نحو  ،األقسام الداخلية قد ظهرت بإلحاح خالل السنوات الماضية

التوزيع العادل للخدمات التعليمية بالجودة العالية المأمول الوصول إليها، والطريقة السابقة التي كانت عليها األقسام 
با ،فإن التوجيه بمراجعة خارطة األقسام الداخلية لذلك ؛االداخلية لن تلبي مستهدفاته ت الجامعية، وإعادة توزيعها في المرك 

والعمل على تحديثها وتطويرها بالعدد والكيفية المطلوبين، يصبح عمليًا وحتميًا. والمقترح أن تتولى جهات خاصة تشغيلها 
ة لها. ظ الجامعة باإلشراف والمراقبة، ووضع اللوائح التنظيميحتفاامع  ،بمقابل على هيئة رسوم تجبى من المستفيدين منها

 إلى جانب إمكانية دعمها من الميزانية العامة.
 شبكة مواصالت للنقل الطالبي: (9

من نافلة القول التأكيد على أهمية وجود شبكة مواصالت لنقل الطالب من مقر سكناهم إلى المركب الجامعي الذي 
ة دور نظرًا ألهمي ؛هتمامات الجامعةا ه الشبكة واإلشراف عليها تعد من عمل على تنظيم هذيدرسون فيه والعودة. إن ال

نتظام للجامعة. لهذا يتوجب إصدار تشريع ينظم االتحصيل العلمي من خالل الحضور بالمواصالت في المواظبة على 
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تكون  والتي قد المنخفضة،السكانية أو المناطق ذات الكثافة  ،سواء في المناطق اآلهلة بالسكان ،خدمات هذه الشبكة
م قيام الجامعة رغ –الحاجة فيها إلى المواصالت أكثر من غيرها. وال ننصح بأن تتولى الجامعة تقديم هذه الخدمة بنفسها 

ير وشروط ومعاي ،لكن لها أن تكلف جهات خاصة بتقديم الخدمة بمواصفات محددة –بذلك في بعض المناطق في السابق 
 .متفق عليها

 فتح فروع لجامعات أجنبية في الداخل: (10
لعل من أهم عوامل تطوير التعليم الجامعي في الداخل هو توطين نماذج دولية في مجال التعليم الجامعي في البيئة 
المحلية، تلك النماذج التي ثبت نجاحها وتفوقها في الخارج. فالتطوير بالمحاكاة والمنافسة في ذات البيئة كثيرًا ما يؤتي 

ويحقق أهدافه. ومن الوسائل المتاحة هو دعوة جامعات عريقة في دولها ولها حضور دولي وسمعة عالمية بأن  ،مارهث
تؤسس فروعا لها في داخل ليبيا، وتعمل هنا بذات النظم األكاديمية والتكنولوجية المطبقة في الجامعة األم، وتطبيق نفس 

رة السائدة في المرك ب الجامعي األصل. على أن يفتح المجال ألعضاء هيئة معايير الجودة وتقنيات التعليم وأساليب اإلدا
فر فيهم شروط الجامعة المعتمدة في مقرها األصلي للعمل في تلك الفروع، وأيضًا قبول الطلبة االتدريس الليبيين ممن تتو 

 الليبيين حسب سياسة القبول لديها.
نها من تقديم برامج للدراسات الونرى تسهيل إجراءات هذه الفروع حتى تمتلك المس عليا تلزمات والوسائل والقدرات التي تمك 

وجه يحتاج إلى وهذا الت .لإليفاد للخارجأو رافدًا فتكون بذلك بدياًل ،  –وغيرهم  –تستقطب من خاللها الطلبة الليبيين 
ها على الجامعات المعنية لتشجيعتفاقيات مع اوإبرام  ،وضمانات توفرها الجهات المختصة إلنجاحه ،تشريعات تنظيمية

 القيام بذلك.
 إعادة تنظيم الدراسات العليا في الداخل: (11

إنما ليس لبرامج الدراسات العليا فحسب، و  ،تكتسب الدراسات العليا في الداخل أهمية قصوى في تحقيق أهداف الجامعة
نمية المهنية وفي الت ،اهج الدراسية الجامعيةالجانب البرامجي، وتطوير المن يلتأثيرها المباشر على التعليم الجامعي ف

تمام بها ه، ومن ثم  ينبغي االفضاًل عن دعم البحوث والدراسات، وإنتاج المعرفة والمعلومات ،ألعضاء هيئة التدريس
 وتطويرها، ودعوة أعضاء هيئة التدريس لتحمل مسؤولياتهم تجاهها.

لتداخل في نتيجة ا ،التشوهات في برامج الدراسات العليا بالجامعات لقد أدت بعض اإلجراءات اإلدارية والمالية إلى بعض
هما وبين وبين ،إدارة هذا البرنامج بين إدارة الدراسات العليا بالجامعة من جهة وكلية الدراسات العليا بها من جهة ثانية

اإلضافة ختصاصات بابك في االستوجب فك هذا التشالمية المختصة من جهة ثالثة. مما العمل األكاديمي في األقسام الع
مطبق  كما هو –ا ونقلها من خانة العمل اإلضافي ،إلى طريقة التعامل مع الواجب التدريسي لمحاضرات الدراسات العلي

ي ضمن المحاضرات الت في –أي محاضرات الدراسات العليا  –حتسابها اللقسم المعني، و إلى الواجب األساسي  –اآلن 
سباب وضمن واجباته األساسية، وذلك أل ،التدريس المختص ضمن حصته في التدريس بالقسمُيكل ف بها عضو هيئة 

 موضوعية تحتمها أهمية الدراسات العليا نفسها، وأخرى أسباب وظيفية مهنية تتعارض مع جعل الدراسات العليا عمال
يا إلى ضافة إلى أن نقل الدراسات العلوهي من صميم الوظيفية األكاديمية للقسم العلمي المختص بالجامعة، باإل ا،إضافي

عضو هيئة التدريس من أعباء العمل اإلضافي الذي قد يضطر إلى أدائه ل اتحرير  يعدالواجبات الرئيسية للقسم المعني 
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كفاءته  ويؤدي إلى تدني ،مما يسبب إرهاقًا له ،زيادة على نصابه القانوني في عدد المحاضرات األسبوعية المكلف بها
 .في عمله

 عتبار التوصيات التالية:تشريع ينظم هذا الوضع يأخذ في االلذلك نقترح إصدار 
 ها من خانة العمل اإلضافي.ؤ والغا ،ضمن الواجب التدريسي للقسمفي حتساب محاضرات الدراسات العليا ا 
 هتكليف القسم المختص بكافة الواجبات األكاديمية لطلبة الدراسات العليا المنخرطين بالدراسة في. 
  دمج إدارة الدراسات العليا مع كلية الدراسات العليا بالجامعة، على أن تكون مهام هذه الكلية مقصورة على

تخرج، متابعة ستيفاء متطلبات الاجراءات القبول والتسجيل، مراقبة وتنفيذ اللوائح التنظيمية )إ ،األعمال اإلدارية
منح إفادات  –بالنسبة للطالب  –في الدراسة أو إنهائها  ستمراررنامج الدراسي، تطبيق إجراءات االتنفيذ الب

 التخرج( كل ذلك بالتنسيق مع القسم المختص دون التدخل في الجوانب األكاديمية.
  تمييز معاملة المحاضرات األسبوعية في برامج الدراسات العليا عن المحاضرات األسبوعية في برامج الدراسة

 والتوقيت وأماكن المحاضرات. ،لعضو هيئة التدريس من حيث الحمل التدريسي ،الجامعية
 ر الماجستي يتى البحوث المؤدية للحصول على درجت الخاصة باإلشراف علآستمرار في منح المكافاال

جع وال تش ،ألنها غير مجزية ؛وإعادة النظر في قيمها المعتمدة حاليا ا،والمكافآت المتعلقة بمناقشته ،والدكتوراه 
 تعاب اإلشراف والمناقشة. أريس على تجشم أعضاء هيئة التد

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا في الخارج: (12
ستهم ستكمال دراالماجستير للدراسة بالخارج ال دأبت الجامعات على إيفاد المعيدين وأعضاء هيئة التدريس من حملة

يخضع  - ارةفي الوز  –سب خطة مركزية حببحصولهم على شهادة الدكتوراه في التخصصات التي أوفدوا من أجلها، وذلك 
 وبتسيير من إدارة مختصة في وزارة التعليم. ،والسياسات المعتمدة ،تطبيقها للميزانيات المخصصة

إن المبتعث من أي جامعة يمثل عنصرًا هامًا في خطة مستقبلية للقسم العلمي الذي ينتمي إليه، والمنتظر أن يسد فراغًا 
مهمة  ن يتولىموعد محدد، إذ يمثل المبتعث مشروع عضو هيئة تدريس من المرتقب أ معينًا في تخصص علمي وفي

وتقييم  ،ستحقاق بعد تخرجه. والوضع الحالي ال يسمح للقسم المعني أن يتولى متابعة مبتعثيهاالتدريس عن جدارة و 
قسم العلمي خبار المبتعث تنقطع عن الوتقدير المدة الزمنية إلنهاء دراستهم والعودة للعمل بأقسامهم. فأ ،تحصيلهم العلمي

عث في ستثنائية التي تحول دون رجوع المبتوخاصة اال ،بالجامعة بمجرد مغادرته إلى بلد الدراسة. وتغيب بذلك البيانات
 الموعد المقرر له.

قوف على سير و لذلك نرى أن تعدل التشريعات بحيث تتولى كل جامعة مسؤولية متابعة طالبها أكاديميًا، وتمكينها من ال
وعلى أي تغيير في برنامجهم الدراسي، ومعرفة الظروف المحيطة ببيئتهم التعليمية حتى يصبح القسم العلمي  ،دراستهم

 الدراسة. نتهاء منستفادة منه بمجرد االويتهيأ لال ،ويقدر موعد رجوعه ،المختص على دراية بما يتعرض له المبتعث
 التعليم عن بعد: (13

هذا  عن بعد( هذه األيام والمتفشي فيها فيروس كورونا، وتسود النظرة إلىأو التعلم هذا المصطلح )التعليم كثيرًا ما نسمع ب
 ؛النمط من التعليم على أنه تعويض عن الغياب الفعلي عن قاعات الدراسة بإمكانية توفير المادة العلمية بالتقنيات الرقمية
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نما بدأ قبله إم ال يرتبط فقط بزمن )كورونا(، و الواقع أن هذا النوع من التعليلتقدم بعيدًا عن البيئة التعليمية الطبيعية. 
هتمامًا ا زخماً و شهد فتراضية. ونتوقع أن يالتعليمية االومبداؤه البيئة  ،وسيلة )مكملة( من وسائل التعليموهو  ،وسيستمر بعده

الجات القانونية ظل ضعف المع تقبل الذي ينتظره فيأكثر في التعليم ما بعد كورونا. ونظرًا لواقع التعليم عن بعد والمس
والمرشح  ،فر من معالجات وإجراءات للتعليم الطبيعي )عن قرب(اجراءات التنظيمية لهذا النوع من التعليم مقارنة بما تو واإل

من التعليم عن  ةبعد. لذلك نرى أهيمة إصدار تشريع ينظم الجوانب التالين أن يتكامل ويرتبط بطريقة وثيقة مع التعليم ع
 عد:بُ 

من  اً عتماد المادة التعليمية المقدمة بتقنيات التعليم عن بعد جزءا للتعليم عن قرب، و  عتبار هذا التعليم مكمالا  (أ
 ستمرارًا لها.االمادة المقررة و 

لطالب تتعدى توصيل المعلومة )الساكنة( ل ،وضع معايير ومواصفات لتقنيات ومحتويات برامج التعليم عن بعد (ب
ة، والمختبرات لتطبيقات العمليعد بما في ذلك اإلى المعلومة التفاعلية، وإبراز الدور التفاعلي في التعليم عن بُ 

 فتراضية، وسائل التقويم والقياس الشاملة.اال

 عتماد نتائجها.ا عد، وطريقة جـ( تقنين طرق ووسائل التقويم والقياس عن بُ 

في  هدور برها لدى عضو هيئة التدريس، والتي تمكنه من القيام بفاعلية فاد( تحديد الخبرات والمهارات الواجب تو 
 عد، وجعل ذلك من شروط التعيين في الوظيفة.عملية التعليم عن بُ 

ومنهجية توزيعه في الوعاء الزمني المخصص له، والتداخل  ،هـ( وضع توصيف لطريقة إدارة المقرر الدراسي
نهما بطريقة تخدم فتراضية، والتوازن بيالطبيعية، والتعليم في البيئة االئة المرغوب والمطلوب بين التعليم في البي

 تكنولوجية في المنطقة المحيطة بالمؤسسة التعليمية.لالعملية التعليمية، وتراعي الظروف العلمية وا

ل وتقنيات التعليم ئات والمتطلبات الضرورية لتنفيذ النشاط التعليمي بوسالمؤسسة التعليمية بتوفير اإلمكانو( إلزام ا
 عن بعد.

وضرورة مراعاة وسائل وأساليب التعليم عن بعد أثناء  ،ز( إلزام الجهات المعنية بصياغة المادة التعليمية وإعدادها
 عملية اإلعداد والصياغة للمادة التعليمية.

ل عقد ة بالتعليم مثستخدام وسائل التعلم عن بعد لتشمل كافة األنشطة ذات العالقاح( الدعوة إلى التوسع في 
اللقاءات التعليمية والعلمية بين الطالب ومشرفيهم، متابعة المحاضرات التي يلقيها طلبة الدراسات العليا كجزء من 

 واجباتهم الدراسية.

 دور الجامعة في المجتمع المحلي: (14
المجتمع  قتصادية في مؤسساتوااللي في إحداث التنمية البشرية أهمية دور أي مؤسسة للتعليم الجامعي والعاانطالقًا من 

ؤسسة إخضاع هذا الدور للتطبيق العملي من قبل مأن يبذل الجهد في  القائمة في المنطقة المحيطة بتلك المؤسسة، ينبغي
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التعليم الجامعي والعالي في المجتمع المحلي الذي تزاول فيه نشاطها. إذ ينبغي أن تضع الجامعة في أعلى سلم أولوياتها 
 ختصاصاتها.اضمن فيالمحلية والنهوض بعناصر البنية األساسية التي تقع  التنمية
 فمثاًل:

 ( عنكلية التربية في أي منطقة جامعية مسؤولة )الرفع من مستوى أداء المؤسسات التعليمية في  أخالقيًا
تحقيق ذلك يلة بتخاذ الوسائل والسبل الكفافي تلك المنطقة الجامعية، ولها  مراحل التعليم المختلفة الواقعة

 الهدف.
  كلية الهندسة في أي منطقة جامعية ينبغي عليها ومن خالل نشاطها التعليمي والتدريبي ومشاريع تخرج

هتمام الذي تستحقه هذه البيئة، وتنخرط مع مؤسسات بحثية أن تولي البيئة المحلية االطالبها وبرامجها ال
 السكنية المجاورة للكلية.المجتمع األخرى )الرسمية واألهلية( في التنمية 

 ع المؤسسات الصحية ذات كليات أي مجال طبي )بشري، صيدلة، أسنان، بيطرة( من مهامها المشاركة م
 ختصاصها في الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة الواقعة بها هذه الكليات.االعالقة ب

 ة المجاورة.ختصاصها في المنطقاالقيام بالنشاط المتعلق بعليها  قتصاد واإلعالم،مثل الكليات األخرى كالزراعة واالوبال
إن هذه المهام ينبغي تقنينها في الئحة تنظم النشاط المستهدف لتلزم الكلية المعنية القيام بما ينبغي أن تقوم به. كما تلزم 

 ت. الحقوق والواجباداء المهام المطلوبة في إطار تشريعي محدد يوضح ألرسمية وغيرها بالتعاون معها في الجهات ا
 التعليم المستمر والتعلم الذاتي: (15
 نطالقا من المبادئ التالية:ا

 م الذاتي يكتسب أهمية في الوقت الحاضر تضاهي أهمية التعليم بالوسائل التقليدية التعليم المستمر والتعل
 المعروفة في السابق.

 م الذاتي.وافد الرئيسية للتعليم المستمر والتعليالمتنوعة للمعرفة من الر  راألدوات الحديثة في التعليم والمصاد 
 م الذاتي يحقق مبدأ التعليم مدى الحياة.التعليم المستمر والتعل 
  م الذاتيفي برامج التعليم المستمر والتعلتظهر بوضوح المساواة في توزيع الفرص التعليمية. 
اسات التحليلية لتنمية البشرية، والبيانات اإلحصائية والدر في ا على أن التعليم المستمر والتعلم الذاتي منهج رئيسي وتأسيساً 

داء م الذاتي مردوده إيجابي على مستوى األوالتوجه نحو التعل ،ريب المستمرينالموضوعية تؤكد على أن التعليم والتد
ذا النشاط، ه ونوعية اإلنتاج في مجال التعليم. وعند البحث في التشريعات النافذة نالحظ غياب وسائل قياس ومتابعة

ع داعمة للتعليم يوالذي ينبغي أن يظهر في صورة برامج ومشار  الذاتي،م مر والتعلثدير نتائج التعليم الموعدم وجود آلية لتق
 م الذاتي، كما يظهر في صورة حوافز معنوية ومادية.المستمر والتعل

 طوات التالية:تخاذ الخاالمستمر والتعليم الذاتي نوصي ب لتعزيز التوجه نحو التعليم 
توى م الذاتي قادرة على تقويم نتائجه على مسدد برامج التعليم المستمر والتعلوضع آلية منضبطة وحاكمة تح (أ

 األداء ونوعية إنتاجه.
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عتبار اوتشجيع هذا النوع من التعليم ب ،م الذاتيير نتائج التعليم المستمر والتعلإنشاء منظومة حوافز لتقد (ب
 أبناء المجتمع هو نمط تعليمي يستمر مدى الحياة.يستهدف شريحة واسعة من 

جـ( تبني سياسات واضحة لتطوير وتأهيل عضو هيئة التدريس الجامعي حتى يتمكن من إيجاد بيئة جامعية 
 .والتعلم ممن التعليوع تتفاعل مع التجارب المختلفة المطبقة على المستوى الدولي بخصوص هذا الن ،مستنيرة

وتحديد الطرق  ،هم في نشر وتعزيز التعليم المستمر والتعليم الذاتيات وبرامج تعليمية تسهداف ومنهجيد( وضع أ 
طريقة  كونه يختلف عن أنماط التعليم األخرى فيوالتعلم،  والوسائل التي يمكن تطبيقها في هذا النوع من التعليم

 وأساليب وأدوات تقييم النتائج وإخضاعها للقياس. ،التنفيذ

 وتحدد موقعه بين أنماط التعليم المختلفة.والتعلم، ت تنظم هذا النوع من التعليم هـ( وضع تشريعا

 إعادة تنظيم كليات التربية: (16
ذه ويكاد اإلجماع ينعقد حول أهمية ه ،ةكثر النقاش حول دور كليات التربية وطريقة تموضعها في المنظومة التعليمي

ختالف اال ، وإجراء البحوث حول تقنيات التعليم. ويظهرالتعليميةناهج وضبط إيقاع تطوير الم ،الكليات في تأهيل المعلمين
لى إصدار ختالف تبرز الحاجة إاالمظاهر تفاق و االأسباب  حول سياسة التنسيب لهذه الكليات، وبرامجها الدراسية. وبين

ستراتيجية اة إعداد )د على ضرور طار نؤكتشريع ينظم كليات التربية بما ينسجم والسياسات المطبقة في التعليم. وفي هذا اإل
 واإلعداد لها ،ختيار للمهنةحيث االوطنية لمهنة التعليم( تتناول المعايير المهنية للمعلمين، والتكوين المهني لهم من 

الرتب المهنية  لتحاق، وبيانوكيفية هذا اال ،لتحاق بمهنة التعليمسس المتعلقة باالعليها، وتحدد الضوابط واأل والتدريب
 وكيفية تجديده وأسباب إلغائه، وبما سيترتب على ،وكيفية منحه اإلذن بمزاوة المهنة، ومدى صالحية هذا اإلذن ،معلملل

عليم. بمهنة الت رتقاءالمعلم في المجتمع واالهذا اإللغاء، وتأثره بها، مع التأكيد عى كافة الجوانب المتعلقة بتعزيز مكانة 
جية( بالكيفية التي تجعلها المرجعية لكافة المعنيين بمؤسسات إعداد المعلمين وتدريبهم ستراتيعلى أن يكون إعداد هذه )اال

اط كليات ستراتيجية( نقترح أن ينحصر نشسية بها، وإلى حين إعداد هذه )االبما في ذلك كليات المعلمين والهيئات التدري
 التربية في اآلتي:

طلوبة ممن تخرجوا في التخصصات الم ،ختلفة ما قبل الجامعةتقديم دورات لتأهيل المعلمين لمراحل التعليم الم .أ
 وبالعدد الذي يتوافق والخطة الرسمية الموضوعة لذلك. ،نخراط في سلك التعليموالراغبين في اال ،للتدريس

 تصميم وثيقة لتنفيذ برامج للتأهيل التربوي والمهني ألعضاء هيئة التدريس الجامعي. .ب
وانبها المختلفة )األهداف التدريسية، ونواتج التعلم، المحتوى الدراسي، أساليب تطوير المناهج الدراسية في ج .ج

 وطرق وتقنيات التعليم، أساليب التقويم والقياس للعملية التعليمية(.
 القيام بالبحوث التربوية التي تؤدي إلى التطوير المؤسسي والبرامجي للمنظومة التعليمية. .د

 لمجاالت التربوية والتعليمية.تقديم برامج للدراسات العليا في ا .ه
نسجم والخطة وت ،طة توزيع كليات التربية وإعادة هيكلتها بما يتناسب والحاجة إلى خدماتهاير على أن تراجع خ .و

 المستقبلية للتعليم.
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 إعادة تنظيم الحرس الجامعي: (17
بط النظام داخل الحرم وض ،من نافلة القول التأكيد على أهمية الحرس الجامعي في المحافظة على منشآت الجامعة

نضباطية األمنية، بالتراتبية الشرطية، واال –ذاته  هو –بد من أن ينضبط  الجامعي. ونظراً للطبيعة األمنية الموكلة إليه، ال
 –بشكل كامل  –ليؤدي الدور المناط به على أكمل وجه. ويالحظ أن الحرس الجامعي بوضعه الحالي، لم يخضع 

في قيافته ومظهره وفي سلوكه، مما أدى إلى هشاشة المجاهرة  –بفاعلية  –ة، ولم ينضبط لمعايير التوظيف الصحيح
وضعف في حفظ النظام داخل الحرم الجامعي. لذلك فإن الالئحة المنظمة للحرس الجامعي تحتاج إلى تعديل  ،باألمن

تراعي  ييزه ببعض المظاهر والشكليات التيبما يربط هذا الجهاز مع النظام العام لألمن والشرطة في البالد، مع إمكانية تم
  تموضعه داخل الجامعة.

 

 

 خاتمةال

 
 لراسخةاوالقدرات المهنية  ،إن الممارسات الوظيفية في الحياة الجامعية تستمد مقوماتها من الفكر الناضج

إلى  ،انية والقيميةوجدلدى القائمين على النشاط التعليمي والبحثي، وتهدف إلى بناء اإلنسان بمكوناته السلوكية وال
اتية: عتماد على القيم الذأثناء القيام بهذا النشاط من اال جانب مكوناته المعرفية والمهارية والعملية، وال مناص

مية. وإن إلى جانب قدراتهم المهنية ومهاراتهم العل ،ة والعقائدية لدى األعضاء الفاعلين في العملية التعليميةيالمعنو 
وكتابة المنشورات التوجيهية لترسيم األداء اإلداري واألكاديمي والتنموي في  ،التنظيميةإصدار التشريعات 

وسمو شرف المهنة لدى المشتغلين في أي  ،مائرضوصحوة ال ،تؤتي ثمارها في ظل صدق النوايا ،الجامعات
 الفنيةتوجيهات اإلدارية و القانونية والجانب من جوانب العملية التعليمية والبحثية في الجامعات. وما اإلصدارات 

اجبات حتى تتوظف كافة الجهود ووضع الضوابط للحقوق والو  ،وتحديد المسؤوليات ،إال لتنظيم اإلجراءات
 ات لتحقيق األهداف المرجوة من منظومة التعليم الجامعي والعالي.مكانواإل

ت واب، لذا ينبغي وضع إجراءاعن المسار الصحيح وتحيد عن الص -أحيانا–ولما كانت الطبيعة البشرية تميل 
تنظيمية حاكمة وضبطية رادعة لتجنب أي عراقيل قد تعيق تطبيق التشريعات والمعايير المنظمة للعمل في 

 الجامعات.
التأكيد على  البد منمنظومة التعليم الجامعي والعالي وبيان برامجها التنفيذية الواعدة،  وألجل توضيح مستهدفات

 اآلتي:
جامعي ستمرارية لمنظومة التعليم الح والشمول والتكامل والترابط واالية تتسم بالوضو سترتيجاإعداد  (1

 ومداومة النظر في ،بعة والتقويماهتمام والمتدها الجهات المختصة بالعناية واالتتعه ،والعالي
 محتوياتها وبرامجها من أجل التطوير والتحديث.
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ألي نشاط  - وأثناء التنفيذ –يم القبلي والبعدي تكوين جهاز متابعة في الوسط الجامعي يسعى للتقي (2
وير وجهات التطتعلى ضمان التنفيذ األمثل ل - هذا الجهاز -وليعمل  ،علمي )تعليمي أو بحثي(

 – المعيبة قبل حدوثها ، وأيضا للتصدي للممارساتحدوث األخطاءلمنع  بحيث يسعى ،والتحديث
وضع مع ال ،ه خطأ بقصد أو بدونه بحزم وإنصافوليأخذ على يد كل من صدر عن،  -ستفحالهااأو 

األخطاء على العملية التعليمية ال تظهر في حينها، والخسائر الناتجة  هعتبار أن أضرار هذفي اال
بثمن، وال يمكن حصر ما سيعانيه المجتمع من ويالت نتيجة ذلك، ونتطلع إلى اليوم  رعنها ال تقد

لنسبة الرقابة اإلدارية والمالية لتزاول ذات المهام باتحاكي ليمية الذي يقبل فيه المجتمع إنشاء رقابة تع
 يمة وإصرار.ها بعز ءة وأثناموالتكوين المهني والتدريب قبل الخد ،للشاط التعليمي )في جميع مراحله(

طالع على من اال -امعة أو خارجهافي الج –خاللها الوسط المجتعي يتمكن من وضع آلية  (3
األحصائيات الحقيقية حول النشاط التعليمي والبحثي في منظومة التعليم المعلومات والبيانات و 

الذاتي بموضوعية وإتقان. وعلى منظومة  والتوجه إلى تطبيق الشفافية والنقد، الجامعي والعالي
فضي إليه وما ت ،التعليم العالي أن تخلق اآلليات التي تقرأ من خاللها ما يسفر عن هذا النقد الذاتي

 ،ستبانات والدراسات الميدانيةية من ردود فعل رسمية من خالل االاإلحصائية والمعلوماتالبيانات 
هذا وذاك الدراسات التحليلية جتماعي. وتجري على غير رسمية عبر وسائل التواصل اال أو

برؤية احصة و بنظرة ف واإلعداد للمستقبل ،ستشرافية بغية إصالح الواقع وتحديثهستقصائية واالواال
 .ثاقبة

 بما في ذلك ،تكليف جهاز قانوني متخصص لضبط النظام القانوني للجامعات وما في حكمها (4
ومتطلبات  ،نظمتها التسييرية بما يستجيب للحداثةأومعايرة  ،ضبط الهياكل التنظيمية للجامعات

 لألجيال القادمة. ازاهر  من مستقبالضلتعليم والحوكمة الرشيدة، وبما يا تقنيات
–مالية الالزمة لتطوير منظومة التعليم الجامعي والعالي من خالل الميزانية العامة رصد الموارد ال (5

ومن خالل ما يمكن توفيره من موارد ذاتية في ظل تشريعات ،  - في المواعيد المحددةلصرف قابلة ل
على تحقيق أهداف  - مقابل هذه الموارد–حكيمة وقدرات مهنية رائدة. ولتعمل أجهزة المنظومة 

ولتلبي حاجة المورد )من القطاع العام والخاص( من جهة  ،ليم )الجامعي والعالي( من جهةالتع
أخرى. غني عن القول التذكير بأن الموارد المالية هي عنصر أساسي )ضروري وغير كافي( لتنمية 

النظر إلى خارطة الجامعات )العامة بومؤشر لتطوره وحداثته وتقدمه. و  ،القطاع: مهنيًا وعلمياً 
بات الجامعية )قيد اإلنشاء أوو  في مرحلة التخطيط( والمقار التي تزاول منها  التكنولوجية( والمرك 

ضمنها مؤسسات ُأنشئت في األساس لمنظومة التعليم المتوسط، يمكن أن  فيو  ،الجامعات مهامها
ض د لها النهو نتوقع حجم الموارد واإليرادات المطلوبة لمنظومة التعليم الجامعي والعالي إذا ما ُأري

 حسب ما ورد في هذه الوثيقة.
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