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  ةتقو�م جودة برنامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة بجامعة مصرات

  د.مصطفى محمد معیتی�                   أ. هد� علي قز��     

mmamaitik83@gmail.com                 hodajamale@gmail.com 

 ة�ل�ة التر��ة جامعة مصرات              ة�ل�ة التر��ة جامعة مصرات   

  ملخص ال�حث:

هدف ال�حث الحالي إلى التعرف على درجة توافر معاییر الجودة في     

ا�ة برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مصــراته ، من خالل اإلج

ة على تساؤل ما درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�

صفات البرنامج من خالل محاور أر�عة هي (موا ةالتر��ة جامــعة مصــرات

�ة لماداالتعل�مي، اللوائح والنظم التعل�م�ة، طرق التعل�م والتعلم، اإلم�انات 

  ومصادر التعلم) ؟

�عة وقد استخدم ال�احث االست�انة �أداة لجمع الب�انات، وهي م�ونة من أر    

) ع�ارة، وزعت على عینة عشوائ�ة 32محاور، تحتو� في مجملها على(

التدر�س وطالب الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة  �س�طة من أعضاء ه�أة

ج بجامعة مصراته، و�االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي �اعت�اره المنه

  المالئم لل�حث الحالي، توصل ال�احث إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أظهرت النتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� بوضوح رؤ�ة  -1

 عل�مي، واتساق محتو� المقررات معمج التورسالة وأهداف البرنا

اإلطار الزمني للبرنامج، ف�ما �انت درجة التحق� متوسطة ف�ما 

mailto:mmamaitik83@gmail.com
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یتعل� بتلب�ة احت�اجات البرنامج الحت�اجات الطالب والمجتمع 

 المحلي، ومد� حاجة البرنامج إلضافة مقررات جدیدة.

وائح أظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� بوضوح الل -2

والقوانین ومد� االلتزام بتنفیذها وضمانها لحقوق الطالب، ف�ما 

جاءت االستجا�ة متوسطة ف�ما یتعل� بنظام التظّلمات واللوائح 

 المقیدة لقبول الطالب.

أظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� �ات�اع أعضاء  -3

االستجا�ة ه�أة التدر�س لطرق التدر�س األكثر فاعل�ة، ف�ما �انت 

 متوسطة ف�ما یتعل� �استخدام تقن�ات التدر�س الحدیثة، والتنوع في

 استخدام طرق التدر�س.

أظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� �الوقت الكافي  -4

المتاح للطالب لالستفادة من المصادر التعل�م�ة المتوفرة، ف�ما 

صادر والتقن�ات جاءت االستجا�ة متوسطة ف�ما یتعل� بتوفیر الم

التعل�م�ة الحدیثة، وتوفیر وتحدیث مراف� الخدمات الطالب�ة 

  المختلفة.

  

  المقدمة:

تـُعد الجامعة من أهم مؤسسات التعل�م العالي التي تقوم بتأهیل وتنم�ة    

الموارد ال�شر�ة وجعلها قادرة على تحقی� التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة 

والس�اس�ة، فالتعل�م الجامعي �عني الف�ر، والف�ر �عني ال�حث العلمي، 
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ات على التطلع إلى وال�حث العلمي �عني التقدم التكنولوجي، وتعمل الجامع

وٕانما  ،التجدید والتحدیث لتتعامل ل�س فق� مع مستلزمات الحاضر

مستلزمات وحاجات المستقبل، ألن الجامعات تؤد� دورًا حاسمًا وحیو�ًا في 

  ح�اة األمم حاضرًا ومستق�ًال.

ه في هذا اإلطار یبرز دور الدراسات العل�ا �ونها القطاع الذ� تجر� ف�   

ة في المجتمع، والتي من شأنها العمل على إثراء المعرفة ال�حوث العلم�

 وتطو�ر العلم، وتنم�ة الموارد وترشید استغاللها، والعمل على حل مش�الت

اسة ة لدراسة مش�الت العمل�ة التر�و�ة در اعلالمجتمع، �ما أنها الوسیلة الف

 أنها، �ما بها ووضع الحلول التي �م�ن مجابهة هذه المش�الت ،علم�ة واف�ة

دورًا أساس�ًا في صقل خبرات الطالب �ال�حث والتحلیل، ومسایرة  تؤد�

ع ودف التقدم العلمي، وخل� الق�ادات الصالحة الجدیرة بتولي المراكز الق�اد�ة

عجلة ال�حث العلمي، وٕاضافة اإلسهامات الحق�ق�ة للمعرفة العلم�ة 

  )1(المتخصصة.

لدراسات العل�ا �ش�ل عام ا تؤد�هونظرًا للدور االستراتیجي الذ�    

والدراسات العل�ا التر�و�ة �ش�ل خاص في تطور المجتمعات ومواجهة 

س�ما ال ،التحد�ات والمش�الت المتزایدة التي تواجهها في �افة القطاعات

ا تطو�ر برامج الدراسات العل�ل لزاماً قطاع التر��ة والتعل�م، �ان العمل 

اجعة تحق�قها ألهدافها عن طر�� التقو�م والمر �الجامعات اللیب�ة والتأكد من 

لتي االمستمرة ألدائها وفقا لمعاییر الجودة والتمیز، ووضع الحلول للمش�الت 

  تواجه هذا الم�ّون المهم والحیو� ضمن م�ونات منظومة التعل�م العالي.
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  مش�لة ال�حث:

 ي �ش�لأشارت العدید من ال�حوث والتقار�ر حول واقع التعل�م الجامع      

 قصور،نه �عاني العدید من السلب�ات وأوجه الإعام �ما فیها الدراسات العل�ا، 

وهي تحد�ات معاشة من خالل الواقع الممارس، األمر الذ� �ستلزم مراجعة 

لجودة في برامج الدراسات وتقو�م مستمر�ن لمد� توفر شرو� ومعاییر ا

  العل�ا.

  تساؤالت ال�حث:

  لل�حث في اآلتي:یتمثل التساؤل الرئ�س    

تر��ة ة الما درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�    

  جامــعة مصــراته ؟ 

  و�تفرع عن هذا التساؤل الرئ�س التساؤالت الفرع�ة التال�ة:

 ��ة. ما درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر 1س

  مجال مواصفات البرنامج التعل�مي؟جامــعة مصــراته في 

 ��ة. ما درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر 2س

  جامــعة مصــراته في مجال اللوائح والنظم التعل�م�ة ؟

�ة ما درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر� 3س

  لتعل�م والتعلم ؟جامــعة مصــراته  في مجال طرق ا

�ة ما درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر� 4س

  جامــعة مصــراته في مجال اإلم�انات الماد�ة ومصادر التعلم؟

  أهداف ال�حث :

  یهدف الحث الحالي إلى تحقی� اآلتي :   

الدراسات . التعرف على ماه�ة األسس التي �قوم علیها مدخل الجودة في 1

  العل�ا .

�ة . التعرف على درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل2

  التر��ة جامــعة مصــراته في مجال مواصفات البرنامج التعل�مي.
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�ة . التعرف على درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل3

  ئح والنظم التعل�م�ة.في مجال اللوا ةالتر��ة جامــعة مصــرات

�ة . التعرف على درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل4

  في مجال طرق التعل�م والتعلم .  ةالتر��ة جامــعة مصــرات

�ة . التعرف على درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل5

  نات الماد�ة ومصادر التعلم.في مجال اإلم�ا ةالتر��ة جامــعة مصــرات

  أهم�ة ال�حث :

  �م�ن اإلشارة إلى أهم�ة ال�حث في اآلتي:   

.�فید ال�حث الحالي في إلقاء الضوء على أحد المداخل المعاصرة في 1

ت تطو�ر اإلدارة الجامع�ة وٕام�ان�ة اإلفادة منها في تطو�ر برامج الدراسا

  .ةالعل�ا بجامعة مصرات

رة أهم�ة �النس�ة للقادة اإلدار�ین المسئولین عن إدا تمثل هذه الدراسة. 2

�ش�ل عام، والمسؤولین عن إدارة �ل�ة التر��ة على وجه  ةجامعة مصرات

الخصوص، حیث توفر لهم أسسًا واضحة ومحددة لتطو�ر برامج الدراسات 

  العل�ا �الجامعة.

دة في . تن�ع أهم�ة هذا ال�حث من أهم�ة الموضوع الذ� تتناوله وهو الجو 3

الدراسات العل�ا وعلى حد علم ال�احثان، فإن هناك شح في ال�حوث التي 

  تناولت هذا الموضوع في بیئة التعل�م الجامعي في لیب�ا. 

  حدود ال�حث:

  تتمثل حدود ال�حث في اآلتي:    

  .الحدود الموضوع�ة: 1
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�قتصر موضوع ال�حث في التعرف على درجة توافر معاییر الجودة في     

  .ةمج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مصــراتبرا

تقتصر الحدود الم�ان�ة على �ل�ة التر��ة بجامعة  :.الحدود الم�ان�ة2

  .ةمصرات

ة ئهی : تقتصر الحدود ال�شر�ة على طالب وأعضاء.الحدود ال�شر�ة3

  .ةالتدر�س ��ل�ة التر��ة بجامعة مصرات

  .2018خالل فصل الخر�ف للعام أنجز هذا ال�حث  :.الحدود الزمن�ة4

  مصطلحات ال�حث:

.الجودة : "تحقی� رضا أطراف العمل�ة التعل�م�ة، و�ذلك تحقی� األهداف 1

الموضوعة �املة في ضوء مجموعة من المؤشرات والمعاییر التي توضع 

�ما تعرف �أنها " منهج عمل تطو�ر شامل ومستمر �قوم على جهد ، )2(لها"

نهج �شمل �افة مجاالت النشا� على مستو� الجامعة جماعي بروح الفر�� م

 دم�ةوالكل�ة، و�ش�ل مسئول�ة تضامن�ة إلدارة الجامعة والكل�ة واإلدارات الخ

  )3(العاملة بها واألقسام العلم�ة وأعضاء هیئة التدر�س ومساعدیهم"

 و�عرفها ال�احثان إجرائ�ا �أنها: مجموعة من الشرو� والمواصفات التي   

�مي فرها في برامج الدراسات العل�ا وتتعل� �مواصفات البرنامج التعلیجب توا

  م.لتعلواللوائح والنظم التعل�م�ة وطرق التعل�م والتعلم واإلماكانات ومصادر ا

 . الدراسات العل�ا: هي " المرحلة الدراس�ة التي تلي المرحلة الجامع�ة2

یل ة التدر�س لنئأعضاء هیولى، و�تا�ع فیها الطالب دراستهم بإشراف أحد األ

  .)4("ةدرجة الماجستیر أو الد�تورا 
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وج�ه ح �مو�عرفها ال�احثان إجرائ�ًا �أنها البرنامج العلمي المقدم والذ� تمن   

  درجة اإلجازة العال�ة ( الماجستیر). ة�ل�ة التر��ة جامعة مصرات

  اإلطار النظر� والدراسات السا�قة:

  .مقدمة:1

و�ر التعل�م الجامعي وتحقی� الجودة الشاملة محور �مثل االهتمام بتط   

یث االرتكاز �النس�ة القتصاد�ات البلدان المتقدمة والنام�ة على السواء؛ ح

ا، قوتهتمثل جودة التعل�م مق�اسًا حق�ق�ًا لتطو�ر المجتمعات ورمزًا لقدرتها و 

  وتعد �ذلك ر�یزة أساس�ة وضرور�ة من ر�ائز تحقی� التقدم والتنم�ة.

م الجودة الشاملة مدخًال مهمًا لتطو�ر التعل�م الجامعي، وهي تقو  دوتع   

�ة على معاییر محددة تساعد في ق�اس األداء وتطو�ره والرفع من �فاءة العمل

اإلدار�ة والتعل�م�ة من خالل أداء األعمال �ش�ل صح�ح ومتقن، والعمل 

  .جاتهم وتوقعاتهمعلى رضا المستفیدین من خدمة التعل�م الجامعي وتلب�ة حا

  .مفهوم الجودة في التعل�م الجامعي :2

عرفت الجودة �أنها مجموعة من المواصفات التي تؤسس المتطل�ات    

الخاصة �أنظمة الجودة في المؤسسات المختلفة، ومن الضرور� وضعها في 

ج بدا�ة في مراحل تطبی� منهج�ة إدارة الجودة الشاملة، وذلك لق�اس النتائ

مؤسسة، و�دون هذه المواصفات لن تتم�ن المؤسسة من الح�م على الفعل�ة ل

  )5(أدائها وٕانجازها.
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�ما تعرف �أنها ع�ارة عن أسلوب متكامل �طب� في جم�ع فروع الجامعة    

ن ومستو�اتها لیوفر لألفراد وفرق العمل الفرصة إلرضاء الطالب والمستفیدی

  )6(من التعل�م وال�حوث الجامع�ة.

إلیها �أنها "ترجمة احت�اجات وتوقعات الطل�ة إلى خصائص �ما �شار    

تها محددة تكون أساسًا في تعل�مهم وتدر�بهم لتعم�م الخدمة التعل�م�ة وص�اغ

  ).7(في أهداف �ما یتواف� مع تطلعات الطل�ة المتوقعة"

تر�یز على أن الجودة الشاملة هي الُ�الح� من التعر�فات السا�قة    

اصفات ومؤشرات تستخدم لتطو�ر المؤسسة ورفع مجموعة معاییر ومو 

مستو� النوع�ة بها وذلك لغرض تحقی� أهداف المؤسسة وتلب�ة رغ�ات 

  وحاجات المستفیدین منها سواًء �انوا من داخل المؤسسة أم خارجها.

  .م�ادئ الجودة في التعل�م الجامعي:3

عي في �م�ن اإلشارة إلى أهم م�اد� ومرتكزات جودة التعل�م الجام   

  :)10( )9) (8(اآلتي

الذ� یؤد� إلى وضع خطة شاملة للمؤسسة  التخط�� االستراتیجي: -

تعتمد على رؤ�تها وفلسفتها للمستقبل؛ األمر الذ� س�م�ن من وضع 

المؤسسة خالل الفترة  الس�اسات والبرامج وصوغها �محددات لعمل

  .المستقبل�ة

لة دة الشاموتفهمها الكامل والتزامها الفعلي وجعل الجو  دعم اإلدارة العل�ا -

نى في قائمة أولو�اتها هو أهم عوامل نجاحها، و�ذلك التأكید على إیجاد الب

واله�اكل التنظ�م�ة، وٕاجراءات س�اسات العمل المالئمة، وتطو�ر أنظمة 

 الحوافز التي تشجع جهود تطبی� الجودة الشاملة.

أو المستفیدین من المؤسسة الجامع�ة وتلب�ة لین التر�یز على رضا العام -

مبدأ مهم من م�اد� الجودة الشاملة، وهناك  وهذا ،وتطلعاتهم احت�اجاتهم
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نوعان من المستفیدین من المؤسسة الجامع�ة. المستفیدون الداخلیون 

الموظفون)، والمستفیدون الخارجیون  –عضو هیئة التدر�س  –(الطالب 

 مؤسسات التمو�ل). –الح�ومة  –المجتمع مؤسسات  –(الوالدان 

د على : و�تطلب تطب�قه االعتمااتخاذ القرارات المبن�ة على الحقائ� - 

من  التقن�ات الحدیثة والموارد الالزمة لتم�ین األفراد، وٕا�صال ما �ملكونه

معلومات تتحدث عن الحقائ� إلى حیث یجب أن تصل هذه المعلومات 

ي فقرارات، �ما یجب أن یتم إشراك �افة العاملین لالستفادة منها في صنع ال

ة حیث تعتمد الجودة الشامل المشار�ة: .على اختالف مستو�اتهم صنع القرار

على مشار�ة �افة العاملین في المؤسسة الجامع�ة في عمل�ات التحسین 

المستمر، ولكون فلسفة الجودة الشاملة فلسفة شمول�ة تعتمد على جم�ع 

 ن داخل المؤسسة.األفراد العاملی

ستثمار احیث �مثل التدر�ب المستمر ر�نًا أساس�ًا في التدر�ب والتطو�ر:  -

م الموارد ال�شر�ة �المؤسسة، فهو �ضمن أن تكون مهارات األفراد واتجاهاته

�حتل أهم�ة متمیزة بوصفه سلسلة من  وهو مسایرة لفلسفة التحسین المستمر

رفة األفراد �ما یتصل بوظائفهم األنشطة المنظمة والمصممة لتعز�ز مع

  ومهاراتهم.

  . فوائد تطبی� الجودة في التعل�م الجامعي:4

جودة �م�ن للمؤسسة الجامع�ة أن تحق� العدید من الفوائد جراء تطب�قها لل   

ارة الشاملة، وتهیئة الظروف المناس�ة والمناخ المالئم لنجاحها، و�م�ن اإلش

  :)12) (11(یليأهم هذه هذه الفوائد ف�ما إلى 

توفیر خط� استراتیج�ة للمؤسسة الجامع�ة، وخط� سنو�ة للوحدات مبن�ة  -

 على أسس علم�ة.
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تم�ن اإلدارة من دراسة احت�اجات العمالء (الطالب، عضو هیئة تدر�س،  -

 ولي األمر، المجتمع) ومحاولة الوفاء بها.

المؤسسة توفیر معاییر واضحة ومحددة لجم�ع مجاالت العمل في  -

 مال�ة..). –دار�ة إ –كاد�م�ة أ –الجامع�ة (خدم�ة 

تسهم في اتخاذ القرارات على مستو� الجامعة في سهولة و�سر، وذلك  -

 الصح�حة والدق�قة؟من خالل المعلومات والب�انات 

تنم�ة الشعور �العمل الجماعي ووحدة الفر�� واالعتماد المت�ادل بین  -

�االنتماء داخل العمل وهو أمر ضرور� وحیو� أل� نجاح األفراد، والشعور 

 �م�ن أن تحققه اإلدارة.

توفیر حلول للمش�الت التي تعترض طر�� المؤسسة في التطو�ر والرقي  -

 من خالل المهارات الالزمة لحل المشاكل �طر�قة علم�ة مناس�ة.

ما تخف�ض التكالیف التر�و�ة داخل المؤسسة، وذلك یتضح تمامًا إذا  -

أدر�نا أن الجودة الشاملة تؤد� إلى خفض التكالیف من خالل تقلیل 

 األخطاء واحتمال إعادة العمل مرة ثان�ة.

 تحسین سمعة الجامعة محل�ًا ودول�ًا �سبب مستو� الجودة الذ� تحققه. -

  .نشأة الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة بجامعة مصراته :5

تطل�ات برنامج الماجستیر بها خالل شرعت �ل�ة التر��ة في إعداد م      

م، وتحصل على الموافقة من الجهات  2015 -2014العام الجامعي 

للغة العر��ة المختصة �منح اإلجازة العال�ة (الماجستیر) في تخصص ا

األدب�ات) �عد توافر شرو� منح الترخ�ص وذلك  -( اللغو�ات �الشعبتین

م، وأعلن عن فتح �اب 2018- 2017خالل فصل الر��ع من العام الجامعي 

) طال�ا وطال�ة من 20القبول للدراسة في الفصل نفسه، حیث تم قبول (

) تقدموا �طل�اتهم لاللتحاق �البرنامج، وتوالى قبول الطالب في 40أصل (
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) طال�ا وطال�ة، 20م وتم قبول (2019- 2018ح� وهو خر�ف الفصل الال

وفقًا إلفادة م�تب الدراسات العل�ا والتدر�ب والمعیدین ��ل�ة التر��ة للعام 

2018.  

یثا، الح� أن برنامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة الیزال برنامجا حد�ُ    

و�قتصر فق� على تخصص واحد من بین أكثر من ستة عشر تخصص 

ضمها الكل�ة، ومن المعلوم أن تخصص اللغة العر��ة  من التخصصات ت

اإلنسان�ة التي التحتاج إلى إم�انات ماد�ة وتطب�ق�ة مثل تخصصات أخر� 

تضمها الكل�ة، مما یجعل الحصول على ترخ�ص للبرنامج ل�س �األمر 

  مج.العسیر مع توفر الكفاءات التدر�س�ة المتخصصة القادرة على تنفیذ البرنا

  ة في الدراسات العل�ا:د. مجاالت ومعاییر الجو 6

�م�ن اإلشارة  إلى أهم مجاالت ومعاییر الجودة اللیب�ة في برامج    

  :)13(الدراسات العل�ا في النقا� التال�ة

 التعل�مي البرنامج مواصفات : األول المجال

 للقائمین المد� ال�عیدة التطلعات عن تعبر رؤ�ة تعل�مي برنامج لكل   

 في تعبر وواضحة موجزة رسالة العل�ا الدراسات برنامج لد� ��ون  وأن عل�ه،

 �دلیل استخدامها �م�ن حیث للبرنامج، الرئ�سة الرسالة عن قلیلة أسطر

 المؤسسة؛ برسالة والغا�ات األهداف ر�� یجب �ما، والتطو�ر للتخط��

 تتضمن وأن والتطو�ر، للق�اس وقابلة واضحة محددة األهداف لتكون 

   ل.الوصو  المطلوب األداء مستو�ات
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  التعل�م�ة والنظم اللوائح : المجال الثاني

 واألدلة الداخل�ة األنظمة أن العل�ا الدراسات برنامج یؤ�د أن یجب   

 ملالع قضا�ا مع في التعامل واإلجراءات األنظمة تلك فاعل�ة تبین اإلجرائ�ة

 تخص التي العامة اللوائح شاملةً  التعل�م�ة المؤسسة داخل األساس�ة

 والفني، الوظ�في، والمالك والموظفین، التدر�س، هیئة وأعضاء الطالب،

 واألنظمة اللوائح أن على تبرهن أن البرنامج إدارة على یجب �ما .والعلمي

  .المستفیدین جم�ع متناول في و مفّعلة و وواضحة معتمدة

  التدر�س�ة والتقن�ات المصادر : المجال الثالث

 شاملة متطل�ات من العل�ا الدراسات برنامج و�ضم �ل ما �حتاجه   

 الم�ت�ات منها، والمراف� التعل�م�ة الدعم وخدمات التدر�س، هیئة ألعضاء

 توفر أن یجب و�ذلك اإللكترون�ة للمراجع الوصول تكفل التي والترتی�ات

 هیئة وأعضاء للطل�ة وجذا�ة، آمنة، صح�ة، بیئة التعل�م�ة المؤسسة مراف�

 شرو� مع تتطاب� أن على التعل�م�ة، المؤسسة في العاملین وجم�ع التدر�س

  .والتعلم التعل�م ومتطل�ات

 األكاد�م�ة اإلدارة : الرا�ع المجال

 والنشر والمعلومات والتوثی� اإلدارة على �التدقی� المجال هذا یختص   

 شامل ونظام البرنامج، إلدارة ومعلن معتمد مناسب تنظ�مي ه��ل بوجود

 على �حتو�  التدر�س، هیئة وأعضاء الطالب ملفات لحف� البرنامج لد�

 لكل المنشورة واألدلة واألكاد�م�ة، واإلدار�ة الشخص�ة المستندات جم�ع

  .والطالب التدر�س هیئة أعضاء
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 المستمر والتحسین الجودة ضمان : الخامس المجال

 تقی�م في المستخدمة اآلل�ات فاعل�ة على �التدقی� یختص المجال هذا   

 تقد�م المؤسسة على یجب �ما، علیها تحصل التي والنتائج البرامجي األداء

 تقوم التي التخط�� عمل�ات من جزء البرنامج جودة تحسین أن على البراهین

 والتنفیذ، التخط��، من دائمة دورة في دور�، �ش�ل التعل�م�ة المؤسسة بها

  .والمراجعة والتقو�م،

  الدراسات السا�قة:

سا�قة ذات العالقة �موضوع یتناول هذا الفصل عرضًا للدراسات ال   

  .ال�حث

  .)14()2009حلو(دراسة عساف وال -1

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع جودة التعل�م في برامج الدراسات    

عینة  ت، وتكونجاح الوطن�ة من وجهة نظر الطل�ةالعل�ا في جامعة الن

) طال�ًا وطال�ة، استخدم ال�احثان المنهج الوصفي، 248(من الدراسة

 راسةواعتمدت االست�انة �أداة للدراسة، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الد

ت ة من وجهة نظر الطل�ة �انأن واقع جودة التعل�م في جامعة النجاح الوطن�

  .عال�ة

  .)15()2009دراسة الناد� ( - 2

الدراسة إلى تقو�م برامج الدراسات العل�ا في جامعة النجاح  تهدف   

الوطن�ة. وتكون مجتمع الدراسة من جم�ع طل�ة الدراسات العل�ا ��افة 

) طال�ًا 176ت العینة من (برامجها في جامعة النجاح الوطن�ة، وتكون

 ،وتم استخدم المنهج الوصفي ،استخدمت االست�انة �أداة للدراسةو  ،وطال�ة

ن درجة تقی�م طل�ة الدراسات إهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أ  ومن
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فیها لجم�ع مجاالتها الدراسات العل�ا في جامعة النجاح الوطن�ة لبرامج العل�ا 

  .�انت �بیرة

  . )16( )2013سة الطائي وقاسم والواد� (درا - 3

 التعرف على مستو� جودة العمل�ة التدر�س�ة الجار�ة إلىالدراسة  هدفت   

عضاء أ في الدراسات العل�ا �ما استهدفت دراسة وتحلیل أثر �عض العوامل (

ة هیئة التدر�س، المنهاج، الطالب، اإلدارة، والتسه�الت الماد�ة) على جود

العمل�ة التدر�س�ة في الدراسات العل�ا، وشملت العینة التي جرت علیها 

د دارة واالقتصا) مفردة من طل�ة الدراسات العل�ا في �ل�ة اإل40سة (الدرا

  �غداد �ما تم استخدام المنهج الوصفي. 

ن مستو� الجودة العام أومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة    

   .اسات العل�ا �ان اعلى من المتوس�للدر 

  .)17()2015فران (آل س دراسة- 4

لك الم �م برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامعةهدفت الدراسة إلى تقو    

خالد في ضوء معاییر الجودة واالعتماد األكاد�مي من وجهة نظر أعضاء 

النتائج التي توصلت لها هم أ ومن  التدر�س وطل�ة الدراسات العل�ا، هیئة

ن محاور معاییر الجودة تحققت جم�عها من وجهة نظر أعضاء أالدراسة 

�ما  بدرجة متوسطة، عدا محور�ن تحققا بدرجة مرتفعة، هیئة التدر�س

�ة الدراسات العل�ا تحققت محاور معاییر الجودة جم�عها من وجهة نظر طل

   .بدرجة متوسطة

  التعلی� على الدراسات السا�قة:

لى تقو�م جودة إ معظم الدراسات السا�قة هدفت:  من حیث الهدف -

  في الكل�ات والجامعات محل الدراسة. العل�االدراسات 

ه التحلیلي �ون الدراسات السا�قة المنهج الوصفي ات�عت من حیث المنهج: -

  مالئم لهذا النوع من الدراسات.المنهج ال
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 أعضاء ة معظم الدراسات السا�قةشملت عین العینة من حیث الفئة والعدد: -

  هیئة التدر�س �اإلضافة الى طل�ة الدراسات العل�ا.

  إجراءات ال�حث المیدان�ة:

یتناول هذا الجزء من ال�حث اإلجراءات المیدان�ة من خالل استعراض    

أداة ال�حث، ومجتمع وعینة الدراسة، وٕاجراءات التطبی�، ثم عرض نتائج 

  الدراسة وتحلیلها.

  أداة ال�حث.1

 تم إعداد محتو� االست�انة من خالل اإلطار النظر� والدراسات السا�قة   

وقد اشتملت االست�انة في صورتها األول�ة  ذات العالقة �موضوع ال�حث،

على أر�عة محاور هي: (مواصفات البرنامج التعل�مي، اللوائح والنظم 

 تو� علم ) تحالتعل�م�ة، طرق التعل�م والتعلم، اإلم�انات الماد�ة ومصادر الت

  ) ع�ارة.34على (

  .مجتمع ال�حث:2

ة التدر�س في الدراسات العل�ا ئتمثل مجتمع ال�حث في جم�ع أعضاء هی   

ة تدر�س، وطالب الدراسات العل�ا ئ) عضو هی��15ل�ة التر��ة وعددهم (

  ) طال�ا وطال�ة.46وعددهم ( 2018 خالل فصل الخر�ف من العام

  عینة ال�حث: .3

 تم اخت�ار عینة عشوائ�ة �س�طة من مجتمع الدراسة المتمثل في في جم�ع   

ة التدر�س القار�ن ��ل�ة التر��ة خالل فصل الر��ع من العام ئأعضاء هی

 ) عضو ه�أة تدر�س �الدراسات العل�ا،7، وقد بلغ عدد أفراد العینة (2018

عل�ا  ) طالب دراسات26) من مجتمع ال�حث، و(�47مثلون ما نسبته (

  ) من مجموع الطالب المقیدین �المرحلة. %�56الكل�ة، �مثلون ما نسبته (
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  .منهج ال�حث: 4

استخدم ال�احث المنهج الوصفي التحلیلي �اعت�اره المنهج المناسب    

  لتحقی� أهداف الدراسة.

  .صـدق االست�انـة:5

تم التأكد من صدق االست�انة من خالل عرضها على �عض الخبراء    

ح�مین (الصدق الظاهر�) في مجال التر��ة واإلدارة التعل�م�ة، بهدف الم

إبداء الرأ� حول مناس�ة الع�ارات للهدف الذ� وضعت من أجله، ومد� 

و حذف أو تعدیل ما مناسبتها لكل محور من محاور االست�انة، مع إضافة أ

، ) فقرة�32حیث أص�ح العدد النهائي لفقرات االست�انة (، یرونه مناس�اً 

  موزعة على ثالث محاور.

  .ث�ات االست�انة:6

تم حساب معامل ث�ات االستب�ان من خالل استخدام معامل ألفا �رون�اخ    

)Cronbach Alfa) مما �عني 0.85)، حیث بلغ معامل ث�ات االستب�ان (

  تمتع األداة بدرجة ث�ات عال�ة.

  .إجراءات التطـبی� المیداني :7

قام ال�احث بتوز�ع االست�انة على أفراد عینة ال�حث وذلك خالل فصل    

م، حیث استلم ال�احث من جملة االستب�انات 2018الخر�ف من العام 

دد ) استب�انًا مستهدفًا، تم است�عاد ع45) استب�انًا من أصل (35الموزعة (

وع ) من االستب�انات لعدم صالح�اتها للتحلیل، و�التالي أص�ح مجم2(

  ) استب�انًا.33االستب�انات الصالحة للتحلیل (

  



  2018دیسمبر -العدد السادس-السنة الثالثة -عالم جامعة مصراتة مجلة كلیة الفنون واإل

  

 

  
159 

 
 

  .المعالجـة اإلحصائیـة:9

م �عد تفر�غ االست�انات الصالحة والموزعة على أفراد عینة الدراسة، قا   

ال�احث بإجراء المعالجة اإلحصائ�ة للب�انات من خالل استخدام برنامج 

عدة مقای�س  مخد)، وقد استSPSSالحزمة اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة (

إحصائ�ة �الوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� ومعامل االرت�ا� ألفا 

  ) لحساب معامل ث�ات االستب�ان.�Cronbach Alfaرون�اخ (

  وقد استخدم المق�اس التالي للح�م على درجة فقرات االست�انة �اآلتي:   

ي ) فهذا �عن 1.66 -1إذا �انت ق�مة الوس� الحسابي تتراوح بین(  -1

 درجة استجا�ة منخفضة.

 ) فهذا 2.33 -1.67إذا �انت ق�مة الوس� الحسابي تتراوح بین(  -2

  �عني درجة استجا�ة متوسطة.

عني )  فهذا � 3 -2.34إذا �انت ق�مة الوس� الحسابي تتراوح بین(  -3

 درجة استجا�ة مرتفعة.

4-   

  اإلجا�ة على تساؤالت ال�حث:

  

 اإلجا�ة على التساؤل الفرعي األول: -1

ة لإلجا�ة على التساؤل الفرعي األول وهو( ما درجة توافر معاییر الجود   

 صفاتفي برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مصــراته في مجال موا

  البرنامج التعل�مي؟ ) �م�ن النظر إلى الجدول التالي:
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  ) یوضح ع�ارات مجال مواصفات البرنامج التعل�مي1الجدول  رقم (

الوسط   الفقـرات  ت
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الدرجة

  مرتفعة 618. 2.51  .رؤیة البرنامج، ورسالتھ، وأھدافھ معلنة لجمیع الطلبة  1

  مرتفعة 616. 2.45  أھداف البرنامج یمكن تنفیذھا.  2
  متوسطة 696. 2.12  أھداف البرنامج تلبي االحتیاجات الفعلیة للطالب.  3

  متوسطة 765. 1.90  تسھم في حل مشكالت المجتمع المحلي.أھداف البرنامج   4

یر البرنامج یتوافر فیھ توصیف لكل المقررات وفقاً لمعای  5
  االعتماد األكادیمي اللیبیة.

2.33 .692 
  متوسطة

محتوى كل مقرر من المقررات یتناسب مع ساعاتھ   6
 616. 2.45  المعتمدة.

  مرتفعة

  مرتفعة 662. 2.42  النظریة والتطبیقیة.المقررات توازن بین الجوانب   7

  متوسطة 790. 2.00  البرنامج ال یحتاج إلضافة أي المقررات أخرى.  8

  متوسطة 645. 2.33  ترتبط جمیع مقررات البرنامج بأھدافھ .  9
 المادة العلمیة للمقررات تواكب االتجاھات الحدیثة في  10

  التخصص .
2.42 .708 

  مرتفعة

  مرتفعة 613. 2.57  البرنامج تناسب طبیعة المرحلة الدراسیة .مقررات   11

  متوسطة 649. 2.12  مقررات البرنامج یتم تحدیثھا بشكل مستمر .  12

) تحققت بدرجة مرتفعة،  2، 1) أن الفقرات ( 1یتضح من الجدول رقم (   

د مما یدل على وضوح أهداف البرنامج ورؤ�ته ورسالته عند أفراد العینة، وق

یرجع سبب ذلك أن الكل�ة تعمل على نشر وٕاعالن رؤ�ة ورسالة أقسامها 

  مختلفة.التعر�ف بها من خالل األنشطة الو�رامجها المختلفة وتشجع على 

) وهي على التوالي (محتو� �ل 7، �6ما تحققت �ال من الفقرات (    

مقرر من المقررات یتناسب مع ساعاته المعتمدة) (المقررات توازن بین 

الجوانب النظر�ة والتطب�ق�ة) بدرجة مرتفعة، مما �ع�س رضا عینة ال�حث 

والعملي،  حل تناسب محتو� المقرر مع الزمن المتاح له، وتوازنه النظر� 

 ر��ةور�ما یرجع سبب ذلك أن برنامج الدراسات العل�ا المتاح حال�ا ��ل�ة الت

انب هو برنامج اللغة العر��ة، وهو من أنواع البرامج التي ال یلعب فیها الج

  التطب�قي دورًا �بیرًا في تحقی� أهدافه.
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ة علم�) وهي على التوالي (المادة ال11،  �10ما تحققت �ال من الفقرة (    

مقررات البرنامج  للمقررات تواكب االتجاهات الحدیثة في التخصص ) (

تناسب طب�عة المرحلة الدراس�ة ) بدرجة مرتفعة، مما یدل على اهتمام 

أعضاء ه�أة التدر�س بتحدیث محتو� ومضمون المناهج وتناسبها �ش�ل 

  �بیر مع أهداف البرنامج.

و�النظر إلى �اقي فقرات المجال فقد تحققت بدرجة متوسطة، مما �ع�س    

وجهة نظر عینة ال�حث حول �عض القصور في فاعل�ة برنامج الدراسات 

عي العل�ا للكل�ة ف�ما یتعل� �احت�اجات الطالب والمجتمع المحلي، مما �ستد

اجات �الضرورة إضافة �عض المقررات أو الجزئ�ات التي تمس هذه االحت�

جات وتحدیثها �استمرار �مًا ونوعًا، ور�طها �ش�ل أكبر وأكثر فاعل�ة �احت�ا

  الطالب والمجتمع المحلي.

  

 اإلجا�ة على التساؤل الفرعي الثاني: - 2

3 -   

دة لإلجا�ة على التساؤل الفرعي الثاني وهو( ما درجة توافر معاییر الجو    

 وائحــراته في مجال اللفي برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مص

  والنظم التعل�م�ة ؟ ) �م�ن النظر إلى الجدول التالي:
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  یوضح ع�ارات مجال اللوائح والنظم التعل�م�ة )2الجدول رقم (

الوسط   الفقـرات  ت
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الدرجة

لوائح البرنامج محددة وواضحة ومتاحة   1
  للجمیع.

2.51 .565 
  مرتفعة

  مرتفعة 565. 2.51  ة .العلمي یلتزم بتنفیذ اللوائح المعتمدالقسم   2
  مرتفعة 652. 2.63  نظم ولوائح البرنامج تضمن حقوق الطلبة.  3
ت البرنامج یتوافر فیھ نظام فعال لقبول تظلما  4

  الطلبة، ومراجعتھا.
2.24 .708 

  متوسطة

 ناتاللوائح تسمح بقبول األعداد المناسبة إلمكا  5
  واحتیاجات المجتمع.القسم، 

2.36 .699 
  متوسطة

) 3، 2، 1) یتضح أن الفقرات ( 2من خالل النظر إلى الجدول رقم (   

م وهي على التوالي (لوائح البرنامج محددة وواضحة ومتاحة للجم�ع ) ( القس

قوق العلمي یلتزم بتنفیذ اللوائح المعتمدة ) ( نظم ولوائح البرنامج تضمن ح

درجة مرتفعة من وجهة نظر عینة الدراسة، مما یدل على الطل�ة ) تحققت ب

وضوح في لوائح البرنامج التعل�مي والتزام من القسم العلمي المختص 

 بتطبی� هذه اللوائح، وأن هذه اللوائح والقوانین هي عادلة وتضمن ح� �ال

  من الطالب وعضو ه�أة التدر�س.

) وهي على التوالي (البرنامج  5، 4في حین تحققت �ًال من الفقرات (    

ح یتوافر ف�ه نظام فعال لقبول تظلمات الطل�ة، ومراجعتها ) ( اللوائح تسم

�قبول األعداد المناس�ة إلم�انات القسم، واحت�اجات المجتمع ) مما یدل 

بول القلیلة على قصور في آل�ة قبول ومعالجة تظلمات الطالب، ونسب الق

  رنامج من وجهة نظر أفراد العینة.نسب�ًا المتاحة في الب

  اإلجا�ة على التساؤل الفرعي الثالث: - 4

ة لإلجا�ة على التساؤل الفرعي الثالث وهو(ما درجة توافر معاییر الجود   

ق في برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مصــراته  في مجال طر 

  التعل�م والتعلم ؟ ) �م�ن النظر إلى الجدول التالي:
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  یوضح ع�ارات مجال طرق التعل�م والتعلم )3الجدول رقم (

الوسط   الفقـرات  ت
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الدرجة

استراتیجیات التدریس وطرائقھ المتبعة   1
  تناسب طبیعة مقررات البرنامج.

2.2727 .57406 
  متوسطة

طرائق التدریس المتبعة  تعمل على   2
  بین الطلبة واعضاء ھیئة التدریس التفاعل 

2.3939 .65857 
  مرتفعة

البرنامج تقدم طرائق التدریس المتبعة في   3
  أسالیب فاعلة لتنمیة التعلیم الذاتي .

2.5152 .61853 
  مرتفعة

طرائق التدریس المتبعة تراعي قدرات   4
  الطلبة وفروقھم الفردیة .

2.2121 .59987 
  متوسطة

ي تستخدم تقنیات التعلیم والتعلم الحدیثة ف  5
  تدریس البرنامج.

1.6970 .63663 
  متوسطة

واالنشطة تتناسب مع طبیعة التكلیفات   6
  المقررات الدراسیة وأھدافھا.

2.1515 .56575 
  متوسطة

االستراتیجیات والطرائق التدریسیة   7
  المستخدمة تشجع على الحوار والمناقشة.

2.4848 .61853 
  مرتفعة

) اتفاق بین عینة ال�حث من أعضاء ه�أة 3یتضح من الجدول رقم (   

التدر�س وطالب دراسات عل�ا ��ل�ة التر��ة من خالل االستجا�ة بدرجة 

) وهي على التوالي (طرائ� التدر�س  7، 3، 2مرتفعة على الفقرات ( 

المت�عة  تعمل على التفاعل بین الطل�ة واعضاء هیئة التدر�س ) ( طرائ� 

     )  تدر�س المت�عة في البرنامج تقدم أسالیب فاعلة لتنم�ة التعل�م الذاتيال

  )شةاالستراتیج�ات والطرائ� التدر�س�ة المستخدمة تشجع على الحوار والمناق(

مما یؤشر على ات�اع أعضاء ه�أة التدر�س لطرق التدر�س األكثر فاعل�ة 

ین والتي تعتمد على دور أكبر للطالب وتفتح أبوا�ًا أوسع للنقاش والحوار ب

  المدرس والطالب، وتز�د من فرص التعلم الذاتي للطالب.

ف�ما تحققت �اقي فقرات المجال بدرجة متوسطة، مما یدل على أن    

أعضاء ه�أة التدر�س للتقن�ات الحدیثة وتنو�عهم لطرق التدر�س  استخدام

المستخدمة ال یزال محدودًا، وهو یؤثر �طب�عة الحال على فاعل�ة المنهج 
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الدراسي و�همل إلى حٍد ما احت�اجات الطالب والفروق الفرد�ة بینهم والتي 

  تتطلب في �ثیر من األح�ان تنوعًا في مصادر وطرق توصیل المعلومة.

  اإلجا�ة على التساؤل الفرعي الرا�ع : - 5

في  لإلجا�ة على التساؤل الفرعي الرا�ع وهو ( ما درجة توافر معاییر الجودة

نات برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مصــراته في مجال اإلم�ا

  الماد�ة ومصادر التعلم؟ ) �م�ن النظر إلى الجدول التالي:

  ارات مجال اإلم�انات الماد�ة ومصادر التعلمیوضح ع� )4الجدول رقم (

الوسط   الفقـرات  ت
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الدرجة

  متوسطة 59512. 2.3333  توفر المكتبة الكتب والمراجع والدوریات المطلوبة  1

مج وسائل االتصاالت وتقنیة المعلومات متاحة لطلبة البرنا  2
 63663. 2.3030  جمیعھم 

  متوسطة

  متوسطة 68396. 2.3030  الكلیة توفر الخدمات التقنیة ألعضاء ھیئة التدریس  3

البرنامج یوفر الوقت المالئم؛ لتمكین المستخدمین من   4
نفیذ لت االستفادة من المكتبة، بما یتماشى مع الجداول الزمنیة

  البرنامج 
2.4242 .70844 

  
  مرتفعة

المخصصة المناخ الصحي متوافر في المباني والمعامل   5
  للبرامج التھویة، واإلضاءة الطبیعیة، والنظافة

2.1515 .71244 
  متوسطة

  متوسطة 70711. 2.0000  قاعات التدریس تُلبي احتیاجات البرنامج  6

  متوسطة 72822. 2.0303  القاعات الدراس�ة تكفي أعداد الطل�ة المسجلین �البرنامج   7

الجامعة تهتم بتوفیر المراف� المساعدة، مثل: استراحات   8

  الطل�ة، ومقاهي، ودورات م�اه، ومواقف س�ارات 
2.3636 .65279 

  متوسطة

 ) وهي ( البرنامج یوفر 4) أن الفقرة رقم (  4یتضح من الجدول رقم (    

ى الوقت المالئم؛ لتم�ین المستخدمین من االستفادة من الم�ت�ة، �ما یتماش

ى مع الجداول الزمن�ة لتنفیذ البرنامج ) تحققت بدرجة مرتفعة، مما یدل عل

لطالب الفرصة أن توز�ع الجداول الدراس�ة وجداول االمتحانات تت�ح ل

  لالستفادة من المصادر التعل�م�ة المتوفرة �الم�ت�ة.
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في حین تحققت �اقي فقرات المجال بدرجة متوسطة، ور�ما یرجع السبب    

في ذلك إلى أن فقرات هذا المجال ترت�� �ش�ل �بیر �اإلم�انات الماد�ة 

 الدولةللكل�ة، وهي إم�انات ضع�فة في ظل أزمة نقص التمو�ل التي تعانیها 

ومؤسساتها المختلفة، مما ینع�س �الضرورة على قدرة الكل�ة في توفیر 

ة المصادر والتقن�ات التعل�م�ة الحدیثة، وتحدیث وتوفیر مراف� خدم�ة جدید

عم ومقاهي ودورات م�اه ة التدر�س من قاعات ومطائللطالب وأعضاء هی

  وغیرها.  

  ملخص النتائج:

  تتلخص نتائج هذا ال�حث في النقا� التال�ة:   

أظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� بوضوح رؤ�ة  - 1

ورسالة وأهداف البرنامج التعل�مي، واتساق محتو� المقررات مع اإلطار 

الزمني للبرنامج، ف�ما �انت درجة التحق� متوسطة ف�ما یتعل� بتلب�ة 

اجات الطالب والمجتمع المحلي، ومد� حاجة احت�اجات البرنامج الحت�

 البرنامج إلضافة مقررات جدیدة.

وائح أظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� بوضوح الل -  2

والقوانین ومد� االلتزام بتنفیذها وضمانها لحقوق الطالب، ف�ما جاءت 

دة لقبول االستجا�ة متوسطة ف�ما یتعل� بنظام التظّلمات واللوائح المقی

 الطالب.
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اء ه�أة ظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� �ات�اع أعض - 3

 التدر�س لطرق التدر�س األكثر فاعل�ة، ف�ما �انت االستجا�ة متوسطة ف�ما

 �س.یتعل� �استخدام تقن�ات التدر�س الحدیثة، والتنوع في استخدام طرق التدر 

كافي رتفعة ف�ما یتعل� �الوقت الأظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� م - 4

المتاح للطالب لالستفادة من المصادر التعل�م�ة المتوفرة، ف�ما جاءت 

 یثة،االستجا�ة متوسطة ف�ما یتعل� بتوفیر المصادر والتقن�ات التعل�م�ة الحد

  وتوفیر وتحدیث مراف� الخدمات الطالب�ة المختلفة.

 

  التوص�ات:

قائمة معاییر معلنة وموثقة  ةمصراتأن تطور �ل�ة التر��ة بجامعة  -1

 إلدارة برنامج الدراسات العل�ا بها.

أن تعمل الكل�ة على تحدیث مراف� خدماتها، وتوفیر المصادر  -2

 والتقن�ات التعل�م�ة الحدیثة لكل من الطالب وأعضاء ه�أة التدر�س

 وأن توفر لهم التدر�ب المناسب الستخدامها.

تصال مع مؤسسات المجتمع أن تعمل الكل�ة على فتح قنوات ا -3

 المحلي للتأكد من ر�� محتو� مقررات البرنامج �احت�اجاتها.

  المقترحات:

ر� إجراء مثل هذا ال�حث على البرامج الدراسات العل�ا �الكل�ات األخ -1

 بجامعة مصراته.

إجراء �حوث ودراسات القتراح معاییر واضحة ومحددة لتجو�د برامج  -2

 جامعة مصراته.الدراسات العل�ا ��ل�ات 

ة إجراء ال�حوث المقارنة مع برامج الدراسات العل�ا في جامعات عر�� -3

ودول�ة واالستفادة من خبراتها في تطو�ر برامج الدراسات العل�ا 

  .ة��ل�ات جامعة مصرات
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  الهوامش والمصادر:

حمد، واقع البیئة الداخل�ة للدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة وائل عادل م - 1

افه، في فلسفته وأهد -المؤتمر العلمي السا�ع تطو�ر �ل�ات التر��ة�المن�ا، 

  .109. ص 2004أبر�ل، �ل�ة التر��ة جامعة المن�ا، 28-27الفترة بین 

ناجي رجب س�ر، تقو�م أداء جامعة األقصى �غزة �خطوة على طر��  -2

)، 10تحقی� جودتها الشاملة، مجلة دراسات في التعل�م الجامعي، العدد (

  245. ص2006ة عین شمس، القاهرة، جامع

بدو�،.إدارة التعـل�م والجـودة الشـاملة، دار التعل�م  محمـود فوز�  - 3

  .332ص .2010، الجامعي، اإلس�ندر�ة

ا لدراسات العل�اعل�ان عبدهللا الحولي، سناء إبراه�م أبودقة، تقو�م برامج  - 4

مجلة الجامعة في الجامعة اإلسالم�ة �غزة من وجهة نظر الخر�جین، 

  .392. ص2004اإلسالم�ة، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، 

ودة ، إدارة الجودة الشاملة، مفاه�م وتطب�قات، دار جمحفو� أحمد  - 5

  .136.ص2004وائل للنشر والتوز�ع، عّمان، 

لنظر�ة اشرف أحمد الشهار�،  الجودة الشاملة في إدارة الجامعة بین  - 6

  .65ص.2006، السنة السادسة،ال�حر�ن، 17لتر��ة، عدد والتطبی�، مجلة ا

لع�اد�، یوسف حج�م الطائي، التعل�م الجامعي من هاشم فوز� ا -  7

  .130.ص2011منظور إدار�، دار ال�ازور�، عمان، 

هاب العزاو�: إدارة الجودة الشاملة، ال�ازور� للنشر، محمد عبدالو  - 8

  .65، ص2005عمان، 

س�ة، ندوة البیرق، اإلدارة اإلستراتیج�ة في اإلدارة المدر عائشة رضا  - 9

  .23. ص2003الثقافة والعلوم، دبي،
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