توصيات المؤتمر الدولي  2021حول ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي
في الفترة  2021 28-27جامعة بنغازي
تعتبر الجودة بش ك ع م م طتباب ه ط إلنج ز أي ممع ،األطر الذي أض ك

مايه أهمية كبيرة بش ك ع

م م وفي التعايم بش ع خ ص ،ولهذا ك ن انعق د هذا المؤتمر ،وذلك استج بة ألهمية الموضوع ول ت
انتب ه المسئوولين وصن ع القرار لهذا األطر ،وفيم ياي أهم توصي ت المؤتمر:
 .1ضككرورة تبوير طؤسككسك ت سككول العمع الايبي طع الرفع طن جودة طخرج ت التعايم الع لي،
وككذلكك إظهك ر كي يكة التنسككككيا ال ك طكع بينهمك ؛ لخاا ربط وتعك ون مامي وتقني يم ن العمكع
مايه في إنشك ء ق مدة بي ن ت يم ن طن خالله طعرفة المشك كع والعراقيع التي ك نت السككب
في ال وض الموجودة ح لي في طؤسس ت سول العمع.
 .2إجراء البحوث العاميكة لتحقيا التنميكة المسككككتكداطكة خكدطكة لامجتمع ،وخاا إدارة خك صكككككة
ب لتخبيط االسكتراتيجي ،وتشكجيع الج طع ت ما القي م به؛ وذلك لضكم ن اسكتلالا المدك در
المت حة ب ع لية طع ضككككرورة الربط بين التخبيط اإلسككككتراتيجي والميلة التن فسككككية لتحقيا
طخرج ت م لية الجودة.
 .3زي دة الدمم الم لي والمعنوي والح وطي لألنشبة والبحوث العامية ،وتوفير ك فة االحتي ج ت
لاب حثين لمس مدتهم في إنج ز بحوثهم بم يعود ب لن ع ما الج طعة والح وطة والمجتمع.
 .4إمكداد البراطج التكدريبيكة ال عك لكة لتحسككككين كك فكة المهك رات واإلتقك ن والثقكة في أداء الخريجين،
والتأكيد ما إم دة النظر ب لمن هج والبراطج الدراسككككية طم يسككككهم في ضككككم ن أكتسكك ك
المه رات والمع رف التخددية وتأهيع الخريجين بم يتن س وطتباب ت سول العمع.
 .5دمم الوحدات والم ت والمراكل الخ صة بتدري طدربين وطشرفين وإداريين وفنيين ذوي
ك ءة ،وتأهياهم بدكككورة فريا طت طع ن جح ب سكككتخدام الحق ا التدريبية ،ومقد اجتم م ت
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وطؤتمرات دورية لاتعريف والتوميكة بهكذا االتجك ه التكدريبي المعك صككككر االحقك ا التكدريبيكة ،
وبحضور الخبراء ب لمج ا؛ لنشر ثق فة التدري الذاتي بين طديري ط ت الجودة.
 .6حث صكككن ع القرار ما العمع ما تذليع الدكككعوب ت ك فة ،وطنه  :تعديع طع يير االمتم د
المؤسككككسككككي والبراطجي بمك يالام البيئكة الايبيكة ،بمك فيهك إيجك د طعيك ر خك ص يتنك وا حا
االمعوقين ضكككمن طع يير االمتم د الدككك درة من المركل الومني لضكككم ن جودة وامتم د
المؤسس ت التعايمية والتدريبية.
 .7السكعي نحو وضكع سكي سكة م طة ر كيدة واسكتراتيجي ت وقوانين وتشكريع ت صك رطة تضكمن
تببيا طع يير االمتم د والمؤسكسكي والبراطجي الدولية ،وإصكدار ق نون يمنح الجمعية الايبية
لاجودة والتميل في التعايم صالحي ت واسعة ،وامتم د براطجه المقدطة لاج طع ت.
 .8االسككككت ك دة طن التجك ر

الكدوليكة ،وتجك ر

الجك طعك ت األخري في تببيا ط ك هيم طبك د

الحوكمة ،ووضع تدور طقترح لاج طعة المستداطة كمدخع لضم ن جودة التعايم الع لي.
 .9االهتم م بتبوير التعايم الج طعي؛ لم له طن أهمية كبري وطحورية في تحسككين اقتد ك دي ت
الدوا ،والتن فسككية ما المسككتوي الدولي ،وإق طة ككراك ت ويلي ت تع ون ط بين الج طع ت
والمراكل البحثيكة العربيكة ،ودمم االبت ك ر بك متبك رهك طن أهم الوسكككك اكع لتحقيا الجودة في
التعايم الع لي.
 .10نشككر الومي بثق فة الجودة بين أمض ك ء هيئة التدريس والبال واإلدارات وتبوير قدرات
أمضكككك ء هيئكة التكدريس ما اسككككتخكدام التقنيك ت التعايميكة الحكديثكة طن خالا إقك طكة الكدورات
التدريبية الالزطة.
 .11العمع ما توفير البنية التحتية الالزطة لاتعايم اإلل تروني بشككك ع م م داخع طؤسكككسككك ت
التعايم الع لي الايبية ،وتجهيله ب لوسكك اع الت نولوجية الالزطة ،ووضككع براطج لعقد دورات
تدريبية وورش ممع ألمضك ء هيئة التدريس والبال ب ألقسك م العامية؛ لالسكت دة طن التعايم
اإلل تروني واستخداطه في التعايم الع لي.
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