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 إدارة شؤون الجامعات
  

 أبرز أنشطة إدارة شؤون الجامعات

 -يشتمل هذا التقرير على أبرز أنشطة إدارة شؤون الجامعات والمتمثلة فيما يلي:

 الدورات التدريبية وورش العمل .1

 ةالنشاطات العامة لإلدار  .2

 اإلحصائيات والمؤشرات  .3

 أوال: الدورات التدريبية وورش العمل

 

 

 

 

 

التدريب 
والتطوير

ورشة عمل 
أصول الكتابة 

اإلدارية 
الفاعلة

ورشة عمل 
اإلجتماعات 
اإلفتراضية

دورة إعداد 
المدربين 
تجمع 
بنغازي 

دورة إعداد 
المدربين 

تجمع الزاوية
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 ورشة عمل بعنوان: أصـــــــــــــول الكتابة اإلدارية الفــــــــــــاعلة  .1

تقي" ـــــــــ رب ل ــــــــــــ ــــــــــ شعـــــــــــار: " ن  ت
 مقدمة:

هارات  موظفيها  ورفع كفاءتهم لضمان حسن سير في ضوء حرص إدارة شؤون الجامعات على تطوير م

قامت اإلدارة  بعقد ورشة عمل هي األولى من نوعها ،العمل اإلداري بشكل منظم وقانوني واقل أخطاء

م بقاعة 28/09/2021هذا العام بعنوان:  (أصول الكتابة اإلدارية الفاعلة)، وذلك  يوم الثالثاء الموافق 

 يبية، وفق البرنامج الزمني المرفق، حيث تم تسجيل اآلتي:االجتماعات باألكاديمية الل

 أهــداف الورشة: أن يتمكن المشاركون من:

تنمية مهارات الكتابة اإلدارية لدى موظفي اإلدارة وتمكين المشاركين من إعداد التقارير والرسائل  .1

العملية والمذكرات وإعداد محاضر االجتماعات وصياغتها وعرضها بصورة سليمة بما يخدم 

 اإلدارية في المؤسسة. 

تحديد أساليب صياغة محاضر االجتماعات وكيفية التعامل مع المصطلحات اإلدارية وتحديد  .2

  األخطاء الشائعة لتالفيها.

 تطوير القدرات المهنية في مجال كتابة الخطابات والمراسالت اإلدارية. .3

 لصياغة السليمة.تمكين المتدربين من استخدام أساليب التعبير المناسبة وا .4

 الفـئة المستهدفة:  

 هذا وقد استهدفت الورشة كال من:

 ن.ياإلداري 

 رؤساء األقسام. 

 اإلدارات. يمدير 

 ) نساء.  7(   –) رجال   26وكان عدد الحضور:(   

 تــوصيف الورشــة:
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ركز  حيثسيادة مدير إدارة شؤون الجامعات  ا.د سعد التائب  ألقاهاترحيبية   ةسبق الورشة كلم 

 فيها  على بث روح التنافس وحب العمل عند رؤساء األقسام ومدراء المكاتب.

فيها ثم تلته كلمة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ا.د عمران القيب الذي من خاللها أكد  

 على أهمية مثل هذه الورش للرفع من كفاءة اإلدارة وتطوير إدارات الوزارة. 

بد المجيد شتي رئيس قسم التطوير والتميز المؤسسي إدارة جلسات الورشة ثم تولى الدكتور/ ع 
 حيث تم مناقشة المــــــــــــــوضوعات اآلتــــــــــــية:

 الجزء األول من الورشة : أسس وسمات التقارير اإلدارية.

 الجزء الثاني من الورشة: مهارات إعداد المراسالت والمذكرات اإلدارية.

 من الورشة: صياغة القرارات ومحاضر االجتماعات. الجزء الثالث

 حيث قام بتنفيذ هذه الورشة مجموعة من المدربين هم:

 مالحظات المدرب ت

المستشارة القانونية بجامعة صبراتة، ومدرب  د. ناجية عياد العطراق 1

 معتمد.

عضو هيأة التدريس بكلية القانون بجامعة  أ.د. شعبان عكاش 2

 معتمد.طرابلس، ومدرب 

عضو هيأة التدريس بكلية االقتصاد بجامعة  د. عبد الكريم بشير 3

 الزاوية، ومدرب معتمد.

محامي ومستشار قانوني بإدارة الجامعات،  أ.سليمان الخافي 4

 ومدرب معتمد.

 

  ومن خالل  التدريب توصل المتدربين إلى عدة نتائج وتوصيات:

 النتـائج:

 ارية مختلفة تحتوى على أخطاء شائعة. استخدام المؤسسات مخاطبات إد 
 عدم وجود ضوابط موحدة لكتابة المخاطبات اإلدارية بالمؤسسات الليبية.  
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ضعف مخاطبات المؤسسات الليبية بسبب عدم معرفة األصول السليمة لكتابة  
 المخاطبات.

 حاجة الكادر الوظيفي للدورات التدريبية. 

 

 التـوصيات:

رش المخصصة لمهارة إعداد وكتابة الرسائل والتقارير للوصول إلى ضرورة إقامة العديد من الو .0

 أعلى مستويات األداء.

تعميم مثل هذه الورش والدورات على كل الجامعات واإلدارات والمراكز والكليات واألقسام  .1

 والمكاتب بالوزارة.

ديوان ير على وضع معايير للمخاطبات اإلدارية ليتم تعميمها بعد اعتمادها من قبل معالي الوز  .2

 الوزارة وكافة الجهات التابعة لها للعمل بها.

 عداد المــــــــــــــــــــرفقات التالية في التقرير الرئيسي:إتم 

 ) البرنامج العام للورشة.1ملحق ( .1

 ) كشف الحضور.2ملحق ( .2

 ) معايير كتابة الرسائل اإلدارية ونماذج لكتابة الرسائل اإلدارية.3ملحق ( .3

 معايير كتابة التعميمات والمنشورات ونماذج لكتابة التعميمات والمنشورات.) 4ملحق ( .4

 ) معايير كتابة المذكرة الداخلية ونموذج لكتابة المذكرة الداخلية.5ملحق ( .5

 ) معايير كتابة محضر اإلجتماع ونموذج لكتابة محضر اإلجتماع.6ملحق ( .6

 ر.) معايير كتابة التقرير ونموذج لكتابة التقري7ملحق ( .7
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 ورشة عمل بعنوان: االجتماعات االفتراضية، األهمية والتطبيق .2

 تحت شعار: تقنية .. تطوير .. تميز
 :مـقدمـة

أمام محيط يعرف تحوالت متواصلة، تجد المؤسسة نفسها، بكل مكوناتها، مدعوة إلى التالؤم مع هذا 

متقدمة أو النامية فكرة التحول الرقمي، وهو في الدول ال العديد من المؤسسات سواءً  تبنتالتحول، بحيث 

تحويل نموذج اعمال المؤسسات إلى نموذج يعتمد على التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات وتسيير 

الموارد البشرية ويعتمد التحول الرقمي للمؤسسات على صياغة استراتيجية رقمية تنطلق من تشخيص 

رات الرقمية الحالية وما يجب أن تكون عليه المؤسسة مستقبالً. إن الوضع الراهن وتحديد الفجوة بين القد

حولها ستفشل حتماً وهذا ما حدث لعدة عمالقة من بينهم  يجريلم تسارع هذه المؤسسات في مواكبة ما 

 .شركة الجواالت الشهيرة نوكيا  وبالك بيري و شركة تأجير األفالم بلوك بستر

كية تغير المشهد في مكان العمل، ولم يعد هناك حاجة لتكون في قاعة ومع تطور االتصاالت واالجهزة الذ

اجتماعك األسبوعي. فمن أهم األمور التي غيرتها جائحة كورونا هي عملية عقد  لتعقدللمؤتمرات 

االجتماعات عن بعد، فأصبحت االجتماعات سهلة المنال للجميع وذلك بسبب سهولة االجتماع االفتراضي 

ع الحضوري الذي كان يراعى فيه العديد من العوامل مثل وقت الدوام والخروج على عكس االجتما

 والعودة وحجز غرفة اجتماعات وتجهيز الضيافة وغيرها من االستعدادات.

 أهـــــــــــداف الورشة: أن يتمكن المشاركون من:

 التعرف على التحول الرقمي. .11

 ة.التعرف على أهم برامج إدارة االجتماعات االفتراضي .2

 كيف تجعل اجتماعاتك اإلفتراضية منتجة ومفيدة. .3

 القدرة على التعامل األمثل مع المجتمعين باإلجتماعات اإلفتراضية. .4

 التعرف على معوقات سير االجتماع اإلفتراضي.  .5

 اإللمام بقواعد إدارة اإلجتماعات اإلفتراضية. .6

 اختيار البرنامج االفضل إلدارة االجتماعات االفتراضية. .7
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-الورشة:محاور   

. مقدمة عن التحول الرقمي. 1  

. أساسيات التحضير والتخطيط لإلجتماعات اإلفتراضية. 2  

. اشهر البرامج إلدارة االجتماعات االفتراضية.3  

. آليات تنفيذ اإلجتماعات اإلفتراضية. 4  

. مهارات التعامل مع المجتمعين باإلجتماعات اإلفتراضية.5  

فتراضية وكيفية التغلب عليها.. معوقات سير اإلجتماعات اإل6  

. اختيار افضل برامج إدارة االجتماعات االفتراضية.7  
 

 الفـــــــــــــئة المستهدفة:  

 هذا وقد استهدفت الورشة كال من:
 اإلدارة العليا للوزارة.  .1

 اإلدارات والمراكز بالوزارة. ريمدي .2

 رؤساء االقسام باإلدارات والمراكز بالوزارة. .3

 
 لورشة:محتويات ا

  
 التحول الرقمي.  
 اشهر البرامج إلدارة االجتماعات االفتراضية. 
 معوقات سير اإلجتماعات اإلفتراضية. 
 اختيار افضل برامج إدارة االجتماعات االفتراضية. 

 
 زمن ومكان الورشة:

 2021 - 10 -25زمن الورشة: يوم اإلثنين الموافق: 
 طرابلس -مكان الورشة: جامعة طرابلس 

 مج العام للورشةالبرنا
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 10:05 مدير إدارة الجامعات (د. سعد التائب) كلمة الترحيب

 10:10 وزير التعليم العالي (د. عمران القيب) كلمة الوزارة

 10:15 د. عبدالمنعم االسود مقدمة عن التحول الرقمي

أشهر برامج اإلجتماعات 
 اإلفتراضبة

 10:45 د. عبدالرحمن الفقي

 11:15  استراحة

 11:45 تقسيم الحضور إلى مجموعتين بيق عمليتط

 13:15  عرض ومناقشة المقترحات

 13:35  التوصيات واإلختتام

 تــــــــــــوصيف الـــــــــــــــــورشـــــــــــة:

سبق الورشة كلمة ترحيبية  ألقاها الدكتور/ عبد المجيد شتي رئيس قسم التطوير  

 اآلتــــية:لورشة حيث تم مناقشة المـــوضوعات المؤسسي إلدارة جلسات اوالتميز 

 الجزء األول من الورشة : التحول الرقمي.

 الجزء الثاني من الورشة: اشهر البرامج إلدارة االجتماعات االفتراضية.

 الجزء الثالث من الورشة: معوقات سير اإلجتماعات اإلفتراضية.

 االجتماعات االفتراضية. الجزء الرابع من الورشة: اختيار افضل برامج إدارة
 الجزء الخامس من الورشة: تطبيق عملي.

 :األساتذة هم مجموعة من حيث قام بتنفيذ هذه الورشة 
 مالحظات االسم ت
 إدارة شؤون الجامعات د. عبدالجيد خليفة شتي 1
 إدارة شؤون الجامعات د. عبدالرحمن سالم الفقي 2
 جامعة طرابلس د. عبدالمنعم االسود 3
 إدارة شؤون الجامعات أ.فوزي خليفة حبيل 4
 إدارة شؤون الجامعات أ.عبدالحميد محمد ضوء 5
 إدارة شؤون الجامعات أ.إبراهيم عمر الزروق 6
 جامعة طرابلس أ.أحمد الهوني 7
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  ومن خالل  الورشة توصل الحضور إلى عدة نتائج وتوصيات:

 :النتائج

 ميع القيادات والموظفين.الحاجة الماسة إلى التدريب في تكوين ج .1

 التحول الرقمي المتسارع يحتم علينا مواكبته.  .2

 أهمية التدريب على برامج االجتماعات االفتراضية. .3

 حاجة الكادر الوظيفي للدورات التدريبية المستمرة. .4

 التـوصيات:
 ضرورة إقامة العديد من الورش المخصصة لرفع كفاءة كل شرائح الموظفين بالوزارة. .3

 ثل هذه الورش والدورات على كل اإلدارات والمراكز واألقسام والمكاتب بالوزارة.تعميم م .4

 وضع معايير لكيفية اختيار البرنامج االنسب إلدارة اإلجتماعات االفتراضية التي تجريها الوزارة.  .5

 

ر3 اد م  . دورة إع

اء   ةل مهارات أع ة ه امعات الل ال ر   ال

 :مقدمة

اح المؤسسات التعليمية على حسن إدارتها لمبادي التطوير والتميز المؤسسي والتي يعتمد نج
من أهمها تنمية وتطوير مواردها البشرية والتي ال تقل أهمية عن إدارة باقي الوظائف 
األخرى كالشؤون اإلدارية والعلمية والمالية، وذلك ألهمية العنصر البشري ومدى تأثيره في 

يز المؤسسي.  وقد اتسع مفهوم إدارة وتنمية الموارد البشرية ليشمل أنشطة كفاءة األداء والتم
متعددة يأتي على رأسها جذب واستقطاب وتحفيز وتنمية وتدريب الموارد البشرية. ومن هذا 
المنطلق قامت بعض المؤسسات التعليمية العربية والدولية باستحداث مراكز وإدارات وأقسام 

تمر للكوادر البشرية وتعزيز التميز المؤسسي داخل هذه المؤسسات. تعنى بتطوير األداء المس
وتستهدف هذه المراكز واإلدارات واألقسام في تطويرها لكوادرها البشرية كل القياديين 

الذي يعّد أهم ركائز والموظفين والعاملين داخلها وعلى راس القائمة عضو هيئة التدريس 
ة والمعرفة والتجربة، ومسؤول عن بناء أفكار الطلبة العملية التعليمية؛ ألنه ناقل للخبر

وتشكيل سلوكهم وتكوين قيمهم ومثلهم ودمجهم في المجتمع الذي يعيشون فيه. وبالتالي فإن 
  .أي تحسين أو تطوير يكون اكثر كفاءة وفاعلية إذا بدأ بعضو هيئة التدريس

لبشرية بوزارة التعليم، بإعداد من هنا جاءت فكرة إدارة شؤون الجامعات في تطوير الكوادر ا
الخطط التدريبية المختلفة والسعي إلى تنفيذها، الذي سيسهم بشكل مباشر في تطوير األداء 
لجميع الموظفين بالوزارة ولجميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم ويرفع ويرقي 
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ل على التنمية المستدامة في ليبيا بمستوى هذه المؤسسات عربياً ودولياً ليكون لها التأثير الفعا
بصورة مباشرة حيث بدأت اإلدارة في اعداد خطة تدريبية متكاملة لتطوير مهارات أعضاء 

 التدريس بالجامعات الليبية.ئة هي

  :ـالخطة التدريبية
تسعى إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تطوير الوزارة 

ن خالل إعداد الخطط الكفيلة وتشخيص الوضع الراهن وتحديد الفجوة بين وتميزها وذلك م
ً وما تطمح أن تكون عليه في المستقبل. من هنا قامت إدارة شؤون  ما عليه الوزارة حاليا
الجامعات بإعداد الخطط الالزمة للتطوير وذلك بالتركيًز على أحد أهم العناصر بالوزارة 

 هيئةات وذلك بوضع خطة متكاملة لرفع كفاءة أعضاء التدريس بالجامع هيئةوهو عضو 
التدريس الجامعيين بالمهارات الالزمة  هيئةالتدريس. تهدف هذه الخطة إلى تزويد أعضاء 

وذلك  المملكة المتحدةوفقا ألحدث الطرق العلمية المطبقة في إحدى الدول المتقدمة وهي 
برنامج تدريبي التدريس في  هيئةأعضاء بتقديم دورة تدريبية مكثفة في مجال تطوير مهارات 

ساعات تدريبية في اليوم. حيث تم ترجمة هذه الحقائب إلى اللغة العربية  6يوم بواقع  11لمدة 
وإضافة اللمسات الخاصة لكي توافق البيئة الليبية مع تزويدها ببعض األمثلة من الواقع الليبي. 

ات ليبية هي جامعة الزاوية (وذلك بتدريب ما وقد تم تنفيذ هذه الدورة التدريبية بثالث جامع
وجامعة صبراتة، وجامعة نالوت مما كان له ،تدريس) ئة) عضو هي1000يقرب من ألف (

 ثر الكبير في تطوير العملية التعليمية بكاملها.اال
 

 :ـالحقائب التدريبية
 ) أدناه.1حقائب حسب الجدول ( 9تحتوي الخطة التدريبية على 

 الحقائب التدريبية ) أسماء1جدول (

 عدد الساعات التدريبية اسم الحقيبة التدريبيةرقم
 6 أخذ وتدوين المالحظات 1

 6 مهارات االتصال والعرض 2

 6 كيف يتعلم الناس 3

 6 مخرجات التعلم 4

 6 التقييم والتقويم 5

 6 اعداد وتصميم المناهج 6

 6 تدريس المجموعات الكبيرة  7

 6 الصغيرة تدريس المجموعات 8

 6 إدارة السلوكيات الصعبة 9
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 ويخصص اليوم العاشر والحادي عشر لتقييم المتدربين.

 
 :محتويات الحقائب التدريبية
 أخذ وتدوين المالحظات

 كيف يعمل العقل ونظريات التفكير. 
 .كيفية أخذ المالحظات في المحاضرة 
 .كيفية أخذ المالحظات أثناء القراءة 
 . الحظات و إعداد المالحظاتالفرق بين أخذ الم 
 .تقنيات أخذ المالحظات وطرقها 
 .استراتيجيات معالجة المالحظات 
 إعداد وتصميم الخرائط الذهنية. 

 
 مهارات االتصال والعرض

 مهارات االتصال. •
 األبعاد الرئيسية لمهارات االتصال. •
 العرض والغاية منه. •
 عناصر ومفاتيح العرض. •
 عال.العوامل المعيقة للتواصل الف •
 الجوانب المهمة لتصميم وكتابة العرض. •
 المهارات المطلوبة قبل وأثناء العرض (متطلبات العرض). •
 

 كيف يتعلم الناس
 التعرف على مفهوم التعلم. 
 التعرف على مفهوم الذاكرة ومكوناتها وعملياتها. 
 التمييز بين التعلم والذاكرة. 
 (VAK)أساليب التعلم (سمعي بصري حركي)تحديد  
 ات التعلمنظري 

 

 مخرجات التعلم
 الفرق بين التعليم التقليدي والتعليم الحديث وعالقته بمخرجات التعلم. 
 تعريف اهداف المقرر وكيفية كتابتها. 
 تعريف مخرجات التعلم. 
 الفرق بين اهداف المقرر و مخرجات التعلم. 
 .أهمية مخرجات التعلم 
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 .كيفية كتابة مخرجات التعلم 
 .انواع مخرجات التعلم 
 .األفعال المستخدمة لكتابة المخرجات 
خارطة المنهج ومدى مطابقة المنهج لمخرجات التعلم للبرنامج التعليمي ومعرفة المواد التي  

 تساعد الطلبة في تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة وتقييمها ومواطن القصور فيها.
 

 التقييم
 أهمية التقييم والغرض منه. 
 أنواع التقييم ومبادئه. 
 وتقنيات التقييم. طرق 
 الوزن النسبي للتقييم. 
 التغذية الراجعة لنتائج التقييم. 
 التصحيح. 
 الُسلّم التقييمي. 

 
 اعداد وتصميم المناهج

 مكونات التدريس الهامة. 
 كيفية اعداد المقررات الدراسية. 
 وكالة ضمان الجودة . 
 ماهي أطر التعليم  العالي . 
 ارنة المعيارية.ما المقصود بالوحدات الدراسية والمق 
 الخطوط االساسية لتصميم المناهج. 
 المخرجات التعليمية  عامل اساسي  لتصميم المناهج. 

 
 تدريس المجموعات الكبيرة والصغيرة

 التعليم والتعلم 
 إعداد المحاضرات 
 دور المحاضرة في عصر المعلومات 
 التعليم التقليدي والتعليم النشط 
 وعات الكبيرة.المفاهيم الرئيسية في تدريس المجم 
 لمحة عامة عن أنشطة التدريس والتعلم  في تدريس المجموعات الصغيرة.  
 صغيرةالمجموعات المناقشة اإلمكانيات ومحاذير العمل مع  
 التعريف  بدور الميسر(المرشد) 
التعرف على االستراتيجيات والطرق واألبعاد التي  يمكن استخدامها في األنشطة لتدريس  

 مجموعة صغيرة.
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 إدارة السلوكيات الصعبة

 لمحة عامة علي كيفية ادارة السلوكيات الصعبة الناتجة من بعض األفراد داخل المجموعة . 
 مراحل التعلم ضمن المجموعة . 
 عالقات متعددة داخل المجموعة . 
 معوقات االتصال . 
 اهمية التغذية الراجعة . 
 مرونة اسلوب التدريس . 
 فهم أو ادراك اسلوب التعلم . 
 بل ادارة  السلوكيات الصعبة من خالل استخدام مجموعة من الحلول .س 

 

 الخطة التنفيذية
ستة أعضاء هيأة تدريس عن كل  6تم اختيار أعضاء هيأة التدريس عن كل جامعة من الجامعات (عدد 

ي جامعة)، تم تقسيم المتدربين إلى مجموعات وتدريبهم في نفس الوقت، وتم التدريب حسب الجدول الزمن
 ).3لمحاور الخطة الموضح أدناه في الجدول (

تدريب عدد عضو هيأة تدريس من مختلف الجامعات الليبية عن كل تجمع، بحيث يتم  48تم اختيار عدد 
، وتم تدريب المجموعتين حسب متدرب في كل مجموعة) 24مجموعتين تدريبيتين في نفس الوقت (عدد 

 ).2ه جدول (الجدول الزمني لمحاور الخطة الموضح أدنا

تم تقسيم الجامعات الليبية الى ثالث مجموعات كل مجموعة تضم ثماني أو سبع جامعات، ويتم تدريب 
التدريس في هذه الجامعات بناءاً على الخطة التدريبية التي تم اعدادها من قبل قسم التطوير  ئةأعضاء هي

اً لهذا الجدول تم تحديد مكان التجمع ). ووفق3والتميز المؤسسي بإدارة شؤون الجامعات حسب الجدوال (
التدريس المرشحين من هذه الجامعات. بعد اعتماد الخطة التدريبية تم  ئةلكل مجموعة من أعضاء هي

تدريس وتحديد موعد ومكان انعقاد هذه الدورة  ئةمخاطبة الجامعات المذكورة بترشيح عدد ستة أعضاء هي
ليكونوا نواة إلنشاء برنامج تدريبي متكامل  المتدربونود هؤالء التدريبية، وبعد استكمال هذه الدورة سيع

 التدريس بجامعاتهم. ئةعضاء هيألتدريب بقية زمالئهم من 
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 ) الجدول الزمني لمحاور الخطة التدريبية2جدول (
 اساليب التدريب المجموعة الحقيبة التدريبية اليوم
  األولى هنيةأخذ وتدوين المالحظات والخرائط الذ األول

 
 
 
 

) + PPTعرض (
نقاش وحوار + عصف 

+   ذهني + تمارين
دراسة حالة + عرض 

 فيديوهات

 الثانية أخذ وتدوين المالحظات والخرائط الذهنية الثاني

 األولى مهارات االتصال والعرض
 الثانية مهارات االتصال والعرض الثالث

 األولى كيف يتعلم الناس

 الثانية لم الناسكيف يتع الرابع

 األولى أهداف ومخرجات التعلم

 الثانية أهداف ومخرجات التعلم الخامس

 األولى التقييم

 الثانية التقييم السادس

 األولى تصميم واعداد المناهج

 الثانية تصميم واعداد المناهج السابع

 األولى تدريس المجموعات الكبيرة

 الثانية الكبيرة تدريس المجموعات الثامن

 األولى تدريس المجموعات الصغيرة

 الثانية تدريس المجموعات الصغيرة التاسع

 األولى إدارة السلوكيات الصعبة

  الثانية إدارة السلوكيات الصعبة العاشر

  األولى التقييم النهائي 

الحادي 
 عشر

  األولى التقييم النهائي 

  الثانية التقييم النهائي 

الثاني 
 عشر

  الثانية التقييم النهائي 
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 )2021) جدول تدريب الجامعات الليبية لسنة (3جدول (

 تاريخ بداية الدورة مكان التجمع الجامعات المجموعة
 
 
 

 األولى

  بنغازي
 
 

 جامعة بنغازي

 
 طبرق

 عمر المختار
 محمد السنوسي

 اجدابيا
 درنة
 فزان

 
 
 
 لثانيةا

  طرابلس
 

 جامعة طرابلس

 
 غريان 

 بني وليد

 الزنتان
 الزيتونة 
 الجفارة

 األكاديمية
 المفتوحة

 
 
 

 الثالثة

  مصراتة
 
 

 جامعة مصراتة

 

 سرت

 المرقب

 االسمرية

 خليج السدرة

 النجم الساطع

 سبها

 الجفرة

 
م، تم 24/11/2021-16لمرحلة األولى بنجاح بجامعة بنغازي والتي تم تنفيذها في الفترة بعد استكمال ا

دمج المرحلة الثانية والثالثة وتغيير مكان التجمع بجامعة الزاوية وقد تم تقسيم الجامعات الليبية للمرحلة 

)، 4دل أدناه () جامعة كما هو موضح بالجدول المع16) مجموعات تضم ستة عشر (6الثانية الى ستة (

التدريس في هذه الجامعات بناءاً على الخطة التدريبية التي تم اعدادها مسبقاً  هيئةوتم تدريب أعضاء 

  ).5وحسب الجدول الزمني لمحاور الخطة الموضح بالجدول (
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 ) جدول تدريب الجامعات الليبية لتجمع الزاوية4جدول (
 ية الدورةتاريخ بدا مكان التجمع اسم الجامعة المجموعة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانية
 
 
 
 

  طرابلس
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة الزاوية
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

05-12-2021 
 
 
 

  

 غريان 

 بني وليد

 الزنتان
 الزيتونة 
 الجفارة

 األكاديمية
 المفتوحة
 مصراتة

 سرت

 المرقب

 االسمرية

 خليج السدرة

 فزان 

 سبها

 الجفرة

 

 ) تقسيم المجموعات لتجمع الزاوية5جدول (
 المجموعة       

 التاريخ

 6م 5م 4م 3م 2م 1م

   العرض    5/12/2021

  العرض المخرجات  العرض  6/12/2021

 العرض المخرجات التقييم العرض المخرجات التقييم 7/12/2021

 المخرجات ييمالتق المناهج المخرجات التقييم العرض 8/12/2021

 التقييم المناهج الكبيرة التقييم المناهج المخرجات 9/12/2021

 راحــــــــــــــــــة (رحلــــــــــــــــة سياحيــــــــــــــــة) يوم الجمعة

 المناهج الكبيرة الصغيرة المناهج الكبيرة الصغيرة 11/12/2021

 الكبيرة الصغيرة التقييم النهائي ةالكبير الصغيرة التقييم النهائي 12/12/2021

195



 

 الصغيرة التقييم النهائي  الصغيرة التقييم النهائي  13/12/2021

 التقييم   14/12/2021

 النهائي

 التقييم  

 النهائي

 الحفل الختامي 15/12/2021

 
 الخطة التنفيذية للدورات التدريبية

 ). 4رقم () و3تم تدريب الجامعات الليبية وفقاً للجدولين رقم ( .1
 ) أعاله. 4) و(3مكان التجمع لهذه المجموعات كان حسب الجدولين ( .2
) 3تدريس من كل جامعة من الجامعات الموضحة بالجدولين ( هيئةأعضاء  6تم ترشيح عدد  .3

 ) أدناه.6) ووفقاً للشروط الواردة بالجدول (4و (
رسالة بالخصوص لجميع تم اإلعالن عن تاريخ بدء الدورة لكل تجمع على حدة وذلك بتوجيه  .4

 الجامعات عن طريق إدارة شؤون الجامعات.
التدريس المرشحين لحضور الدورة من قبل قسم التطوير  هيئةتم توجيه وتوزيع أعضاء  .5

والتميز المؤسسي بإدارة شؤون الجامعات على المجموعات التدريبية كما هو مبين بالجدولين 
 ) اعاله.5) و (2(

 نهاية الدورة بواسطة لجنة من ثالثة مدربين.تم تقييم المتدربين في  .6
تم اعتماد المتدربين كمدربين من قبل إدارة شؤون الجامعات ووزير التعليم العالي والبحث  .7

 العلمي بعد تحقيقه للمعايير المطلوبة.
يقوم فريق المتدربين المعتمدين من كل جامعة بتنفيذ نفس البرنامج في الجامعة التي قامت  .8

 بترشيحه.
وم قسم التطوير والتميز المؤسسي بتزويد كل فريق من كل جامعة بخطة تدريبية متكاملة يق .9

 ومتابعة تنفيذ هذه الخطة.
 

 التدريس المرشح هيئة) الشروط الواجب توفرها في عضو 3جدول (

 الشرط رقم
 تدريس ليبي قار بإحدى الجامعات الليبية. هيئةأن يكون عضو  1

 لدكتوراه.أن يكون حامال لشهادة ا 2

 أن يكون لديه شهادة مدرب معتمد. 3

 أن يجيد اللغة اإلنجليزية. 4
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 :ـالمدربون
يقوم بالتدريب في هذا البرنامج نخبة من المدربين المعتمدين في تنفيذ برنامج تطوير مهارات أعضاء 

البريطانية لجامعات التدريس، الذين تلقوا سلسلة من الدورات التدريبية المتقدمة من قبل احدى ا هيئة
 المشهورة والمتميزة في هذا المجال.

المدربون لديهم شهادة مدرب معتمد في تدريب المدربين من قبل اتحاد المدربين العرب، ولديهم خبرة 
 عملية طويلة في تدريب المدربين على نفس البرنامج التدريبي في عدد من الجامعات الليبية.

 
 يةصور من داخل القاعات التدريب

 تجمع بنغازي

 تجمع الزاوية

 ةصور ختام الدورة التدريبي
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 :ـالنتائج والتوصيات

تم استكمال المرحلة األولى بجامعة بنغازي بنجاح والتي ضمت سبع جامعات هي جامعة بنغازي، جامعة 
لي السنوسي، جامعة النجم طبرق، جامعة درنة، جامعة عمر المختار، جامعة اجدابيا، جامعة محمد بن ع

% والتي مثلت رضى المتدربين عن الدورة التدريبية 89وقد تمت الدورة بنسبة نجاح فاقت الساطع، 
ومدى االستفادة من هذه الدورة. وقد كانت الحقائب التدريبية المقدمة حسب الخطة التدريبية المعدة مع 

 ن بعد نهاية الدورة.إضافة ثالث حقائب تدريبية آخرى تم تسليمها للمتدربي

استكمال المرحلة الثانية بجامعة الزاوية بنجاح والتي ضمت ثالثة عشر جامعة من الجامعات وتم أيضا 
الليبية وهي جامعة مصراتة، جامعة سبها، جامعة خليج السدرة، جامعة الزيتونة، جامعة المرقب، جامعة 

لس، جامعة الزنتان، جامعة فزان، جامعة ليبيا جامعة غريان، جامعة طراببني وليد، الجامعة االسمرية، 
التدريس ئة تم توزيع شهائد مشاركة لجميع أعضاء هيوقد تمت الدورة بنجاح. المفتوحة، جامعة الجفارة، 

الذين حضروا الدورة التدريبية وتم توزيع شهائد مدرب معتمد لمن اجتاز الدورة التدريبية بنجاح بعد تحليل 
 تماد هذه الشهائد من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.نتائج التقييم وتم اع

التدريس فإن من حضر الدورة  ئةنظراً لما تم تحقيقه من فوائد لهذه الدورات في تحسين أداء أعضاء هيو
  التدريبية يوصوا بالتالي:

للرفع من كفاءة االستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية العامة والتخصصية لما لها من فوائد  .1

 .جميع شرائح الموظفين بالجامعات الليبية

تفعيل أو إنشاء مراكز على مستوى الجامعات الليبية تُعنى بتعزيز وتطوير مهارات جميع  .2

 القيادات والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية. 

 ذها.إصدار قانون وإيجاد لوائح تنظم العمليات التدريبية ومن يقوم بتنفي .3

 

 ثانيا: النشاطات العامة لإلدارة
نسبة  التاريخ/الجهات المشاركة الموضوع ت

 اإلنجاز
النتائج / مؤشرات قياس 

 تحقيق النشاط

مشاركة اإلدارة في اللجان الفنية  1
المكلفة بتقييم أوضاع الجامعات 

الخاصة بالمناطق ( الشرقية 
 والوسطى والغربية والجنوبية).

3/5/2021 

 -ارة شؤون الجامعات إد
المركز الوطني لضمان 

 الجودة.

أنهت اللجنة أعمالها وتم إعداد  100%
تقرير شامل لما توصلت له 

اللجنة واقتراح توصيات 
 بالخصوص.

قيام مدير اإلدارة بزيارة ميدانية إلى  2
 جامعة نالوت.

 

29/5/2021 

 إدارة شؤون الجامعات.

تم اعداد تقرير عن الزيارات  100%
إحالته إلى السيد/ وزير و

 التعليم العالي.
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اقتراح لجنة لوضع مقترح الئحة  3
تنظيم عمل مراكز الريادة واالبتكار 
بالجامعات. وصدور القرار رقم (   

 بتشكيل اللجنة. 2021) لسنة   197

9/6/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 مراكز الريادة بالجامعات.

ل تم اعداد مقترح الالئحة وأحي 50%
إلى السيد/ الوزير ولم يتم 

 اعتماده حتى األن.

قيام مدير اإلدارة بزيارة ميدانية إلى  4
 -جامعات المنطقة الشرقية  (بنغازي 

عمر المختار البيضاء وفرع  -اجدابيا 
على أوضاعها  لالطالعطبرق)  -درنة 

 وما يواجهها من صعوبات.

7-10/6/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 عات.رؤساء الجام

تم اعداد تقرير عن الزيارات  100%
وإحالته إلى السيد/ وزير 

 التعليم العالي.

اقتراح لجنة لتقييم أوضاع الكليات  5
الطبية بالجامعات وبناء عليه صدور 

القاضي  2021) لسنة 294القرار (
 بتشكيلها.

16/6/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
عمداء كليات الطب والتقنية 

 الجامعات.الطبية ببعض 

تم إعداد تقرير شامل لما  100%
توصلت له اللجنة واقتراح 

 توصيات بالخصوص.

اعداد بنود اجتماع السيد / وزير  6
التعليم العالي برؤساء الجامعات 

بالجامعة  26/6/2021المنعقد بتاريخ 
 المفتوحة.

23/6/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 مكتب شؤون الوزارة.

ماع وفق المخطط تم عقد االجت 100%
 له.

عقد اجتماع رئيس قسم النشاط  7
باإلدارة برؤساء مكاتب النشاط 

لوضع  بالجامعات بجامعة بنغازي
إطار عام لألنشطة الطالبية العلمية 

 والرياضية والثقافية.

26/6/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
رؤساء مكاتب النشاط 

 بالجامعات

تم عقد االجتماع وفق المخطط  100%
 ه.ل

اقتراح لجنة تقييم أوضاع كليات  8
التربية واآلداب والعلوم بالجامعات 

) لسنة   287وصدور القرار (  
2021. 

30/6/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 خبراء من بعض الجامعات.

انهت اللجنة أعمالها وتم إعداد  100%
تقرير شامل لما توصلت له 

اللجنة واقتراح توصيات 
 بالخصوص.

ة تعميم للجامعات للشروع في إحال 9
تنفيذ برنامج النشاط الطالبي العام 

للمناشط الرياضية والثقافية 
عليها في  االتفاقبالجامعات الذي تم 

اجتماع رئيس القسم برؤساء مكاتب 
النشاط بالجامعات المنعقد بجامعة 

 بنغازي.

1/7/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
مدراء مكاتب النشاط 

 بالجامعات.

تم اقامة النشاطات المخطط  100%
 لها.
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اجتماع تقابلي مع مدير عام مركز  10
ضمان الجودة لمناقشة بعض 

المواضيع المتعلقة بالجامعات ومعادلة 
مؤهالت أعضاء هيئة التدريس 
 المتحصلين عليها من الخارج. 

4/7/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
المركز الوطني لضمان 

 الجودة.

في تنفيذ ما تم  تم الشروع 100%
 االتفاق عليه.

اجتماع تقابلي مع مدير عام المركز  11
الوطني لالمتحانات بخصوص إجراء 

امتحانات الشهادة الثانوية العامة 
 2021-2020للعام الدراسي 

 بالجامعات.

4/7/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 المركز الوطني لالمتحانات.

تم االتفاق على إجراء  0%
بالجامعات والحقا  االمتحانات

قررت وزارة التربية والتعليم 
 اجراءها بالمدارس.

تنظيم ورشة عمل حول سبل تحسين  12
 مخرجات كليات التربية بالجامعات.

4/7/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
خبراء من كليات التربية 

 ببعض الجامعات.

تم عقد الورشة بحضور  100%
 المستهدفين.

عات إلحالة صور التعميم على الجام 13
من معادلة المؤهالت العلمية ألعضاء 

هيئة التدريس الصادرة عن مركز 
ضمان الجودة ليتم مطابقتها والتأكد 

 من صحتها.

6/7/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
المركز الوطني لضمان 

 الجودة.

 

شرعت الجامعات في احالة  100%
 المطلوب لإلدارة.

لجنة تنفيذ  تكليف مدير اإلدارة برئاسة 14
االطار الوبائي للعودة االمنة للدراسة 

بمؤسسات التعليم العالي بموجب 
 2021) لسنة 299القـــــــرار رقم ( 

. 

14/7/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 -وزارة التربية والتعليم 

المركز الوطني لمكافحة 
 األمراض.

أنهت اللجنة أعمالها و احالت  100%
ت للتقيد التوصيات إلى الجامعا

 بها.

 –اقتراح لجنة لتقييم لكليات التربية  15
اآلداب والعلوم بالجامعات وصدور 

 م. 2021لسنة  287قرار 

27/7/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
خبراء من كليات التربية 

 ببعض الجامعات.

انهت اللجنة أعمالها وتم إعداد  100%
تقرير شامل لما توصلت له 

ت اللجنة واقتراح توصيا
 بالخصوص.

اقتراح تشكيل لجنة لوضع مقترح  16
بشأن  2008لسنة  22لتعديل القرار 

اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعات 

3/8/2021 

 إدارة شؤون الجامعات.

انهت اللجنة أعمالها وتم إحالة  100%
مقترح للهيكل التنظيمي 
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) لسنة   416وصدور قرار رقم ( 

2021 

للجامعات إلى السيد/ الوزير 
 لإلعتماد. 

قيام مدير اإلدارة بزيارة ميدانية إلى  17
 جامعة غريان.

16/8/2021 

 إدارة شؤون الجامعات.

 تم اعداد تقرير عن الزيارة.  100%

قيام مدير اإلدارة بزيارة ميدانية إلى  18
 جامعة الزاوية.

18/8/2021 

 إدارة شؤون الجامعات.

 تم اعداد تقرير عن الزيارة.  100%

أعضاء هيئة التدريس  حصر 19
بالجامعات الذين منحوا إجازة تفرغ 

 2021-2015علمي خالل األعوام 

ووضع تقديرات مالية لتنفيذ الشق 
الخارجي منها المتوقف منذ عام 

بسبب عدم توفر المخصصات  2015

 المالية.

22/8/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 رؤساء الجامعات.

ة تم احالة التقديرات المالي 100%
المطلوبة لتنفيذ الشق 

 الخارجي إلى السيد/ الوزير. 

مخاطبة الجامعات بشأن إحالة أسماء  20
أوائل الخريجين خالل الفترة من 

2014-2020 . 

24/8/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 رؤساء الجامعات.

تم استالم المطلوب من  100%
الجامعات وإحالته إلى ادارة 

  الملحقيات وشؤون الموفدين.

اقتراح لجنة تقيم أوضاع كليات  21
القانون بالجامعات وصدور قرار 

 . 2021) لسنة 410(

25/8/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
عمداء بعض كليات القانون 

 وخبراء في القانون.

انهت اللجنة أعمالها وتم إحالة  100%
محضرها النهائي و مقترح 

لالئحة الدراسة واالمتحانات 
سيد/ الوزير الموحدة إلى ال

 لإلعتماد. 

اقتراح لجنة فنية دائمة تختص بإبداء  22
الرأي حول المواضيع التي ترد إلى 
اإلدارة بخصوص إنشاء واستحداث 
األقسام العلمية والكليات والمراكز 
وغيرها من المواضيع األكاديمية 

) 424وبناء عليه صدور القرار (

 . 2021لسنة 

25/8/2021 

 ت.إدارة شؤون الجامعا

تم صدور قرار بتشكيلها من  100%
الوزير وباشرت عقد 

 اجتماعاتها بشكل دوري. 

مخاطبة بعض الجامعات للرد على  23
المالحظات الواردة بتقرير ديوان 

حول أدائها  2020المحاسبة لسنة 

 اإلداري والمالي.

29/8/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 رؤساء الجامعات.

من تم استالم المطلوب  100%
الجامعات وإحالته إلى مكتب 

 شؤون الوزارة.. 
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تعميم قرار السيد / وزير التعليم  24
بشأن  2021) لسنة 393العالي رقم( 

فرض رسوم دراسية للطالب األجانب 
 المؤسسات التعليم العالي .

29/8/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
مكتب التعاون الدولي 

رؤساء الجامعات. -بالوزارة 

تعميم القرار على الجامعات  تم 100%
 للتنفيذ. 

 

اقتراح لجنة تقيم أوضاع الكليات  25
الهندسية بالجامعات وصدور قرار 

 . 2021) لسنة 425(

30/8/2021 

 

 إدارة شؤون الجامعات.

تم تشكيل اللجنة ولم تكمل  50%
مهمتها بسبب اعتصام 

 الموظفين الجامعات.

سم قيام السيد/ مدير اإلدارة ورئيس ق 26
أعضاء هيئة التدريس بزيارة ميدانية 

 –وخليج السدرة  –للجامعات سرت 
النجم الساطع لإلطالع على أوضاعها.

 1 /9/ 2021 

 إدارة شؤون الجامعات.

 تم اعداد تقرير عن الزيارة.  100%

اعداد الخطة االستراتيجية لإلدارة  27
 .  2021للعام 

12/9/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 التخطيط بالوزارة.إدارة 

تم اعداد الخطة واحالتها إلى  100%
 ادارة التخطيط بالوزارة. 

احالة مقترح تحديد الخطة الزمنية  28
لبدء الدراسة بالجامعات للعام 

واعتماده  2022-2021الجامعي 

) لسنة 505بقرار الوزير رقم (

2021. 

14/9/2021 

 إدارة شؤون الجامعات.

لى السيد/ تم احالة المقترح إ 100%
الوزير وصدر قرار بالتواريخ 

 المقترحة. 

استالم القوائم الواردة من الجامعات  29
جامعة) المتضمنة بيانات  26(

الموفدين للدراسة بالداخل او بالخارج 
الذين انتهت مدة ايفادهم ولم يعودوا 
لسابق عملهم بالجامعات وأرشفتها 

الكترونياً وإحالتها إلى مكتب شؤون 
 . الوزير

19/9/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 رؤساء الجامعات.

تم استالم القوائم من الجامعات  100%
وإحالته إلى ادارة الملحقيات 

 وشؤون الموفدين. 

" أصول تنظيم ورشة عمل حول  30
الكتابة اإلدارية الفاعلة " بحضور 
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 باألكاديمية الليبية. 

28/9/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 جامعة الزاوية.

تم انجاز الورشة للمستهدفين  100%
 من موظفي اإلدارة. 

اعداد تقديرات مالية لتنفيذ الشق  31
الخارجي من إجازة التفرغ العلمي 
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

وحتى  2015-2014لألعوام من 

29/9/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 رؤساء الجامعات.

تم احالة التقديرات المالية إلى  100%
 السيد/ الوزير. 
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وإحالتها إلى وزير  2020-2021
 ي والبحث العلمي.التعليم العال

اعداد تقرير حول ردود الجامعات على  32
 المخاطبات الصادرة عن اإلدارة.

1/10/2021 

 إدارة شؤون الجامعات.

تم اعداد جدول توضيحي يبين  100%
التي استجابت والتي الجامعات 

لم تستجب لمخاطبات اإلدارة 
 واحالته إلى السيد/ الوزير. 

اإلعداد الجتماع وزير التعليم العالي  33
والبحث العلمي برؤساء الجامعات 

 المنعقد بجامعة طبرق. 

5/10/2021 

إدارة  -مكتب شؤون الوزارة 
 شؤون الجامعات.

تم عقد االجتماع وفق المخطط  100%
 له. 

استالم ملحق القوائم الواردة من  34
جامعة) المتضمنة  26الجامعات (

بيانات أعضاء هيئة التدريس 
والمعيدين وأوائل الخريجين الذين لم 

تصدر بحقهم قرارات ايفاد في السابق 
وأرشفتها الكترونياً وإحالتها إلى 

إدارة الملحقيات. .وشؤون الموفدين 
 بالوزارة. 

10/10/2021 

 -لجامعات إدارة شؤون ا
مكاتب التوثيق والمعلومات 

 بالجامعات.

تم استالم القوائم من الجامعات  100%
وإحالته إلى ادارة الملحقيات 

 وشؤون الموفدين. 

تصميم منظومة إدارية لتسيير عمل  35
اإلدارة (أرشفة الكترونية لبريد الوارد 

 والصادر واألرقام اإلشارية).

20/10/2021 

 ت.إدارة شؤون الجامعا

تم تصميم المنظومة بجهود  100%
قسم التوثيق والمعلومات 

 باإلدارة.

ورشة عمل حول تنصيب وتفعيل  36
 المنظومة اإلدارية باإلدارة.

20/10/2021 

 إدارة شؤون الجامعات.

قام رئيس قسم التوثيق  100%
والمعلومات باإلدارة بتنفيذ 

ورشة العمل لتعريف الموظفين 
 بها وكيفية استخدامها.

تنظيم ورشة عمل حول استخدام  37
 لالجتماعاتالتقنيات الحديثة 

(الزووم) بجامعة  االفتراضية
 طرابلس.

25/10/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 جامعة طرابلس.

تم انجاز الورشة للمستهدفين  100%
من موظفي اإلدارة وجامعة 

 طرابلس. 

تنفيذ الدورات التدريبية المخطط لها  38
منطقة الشرقية في مجال بجامعات ال

إعداد مدربين لتطوير مهارات أعضاء 
 هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

14-25/11/2021 

 -إدارة شؤون الجامعات 
 رؤساء الجامعات المعنية.

تم انجاز الدورات وفق  100%
 المخطط له.
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 ثالثا: اإلحصائيات والمؤشرات
لحق المرفقفي المضمن جداول اإلحصائيات والمؤشرات تت  

 جداول اإلحصائيات والمؤشرات
 منة للدراسة بمؤسسات التعليم العاليللعودة اآلالوبائي  اإلطارعمال لجنة أ  

منة للدراسةنموذج تقييم التزام المؤسسة التعليمية بإجراءات العودة اآل اسم النموذج:  
ب 1: ن ر كود النموذج   

  2:  عدد الصفحات
المؤسسة ألخذ التدابير الالزمة ىمستو علىعدل الخطر تقييم مالغرض من النموذج:   

الوبائي اإلطاراإلعالن األول عن متابعة نموذج   
 

 pdfرابط تحميل النموذج 
 رابط تعبئة النموذج إلكترونيا (اضغط هنا)

 مالحظات مهمة عن النموذج

 الرئيسية للمؤسسة التعليمية الكلية ويعتمد من اللجنة ىيتم تعبئة النموذج من قبل اللجنة الفرعية علي مستو 
 يتم تعبئة هذا النموذج لمرة واحدة فقط 

للحصول علي هذا النموذج يرجى زيارة صفحة وزارة التعليم العالي او طلبة من داخل الغرفة المشكلة 
 بالخصوص

بالغرفة لالستفسار او طلب المساعدة حول النموذج يرجى التواصل مع د. هيثم السالمي او د. عبدالرحمن الفقي 
 المشكلة بالخصوص

اضغط رابط تعبئة النموذج إلكترونيا (بعد تعبئة النسخة الورقية يتم تعبة النموذج إلكترونيا حسب الرابط الموضح 
 )هنا

 يتم ارسال نسخة ورقية الي اللجنة.
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لجنة متابعة وتنفيذ خطة االطار 
 الوبائي

منة للدراسة بمؤسسات     للعودة اآل
 تعليم العالي (العام والخاص)ال

 
 1نموذج رقم                                      

 (ب)
: نموذج تقييم التزام المؤسسة  اسم النموذج

منة التعليمية بإجراءات العودة اآل
 للدراسة

ب 1: ن ر كود النموذج   
تاريخ تعبئة 

2021النموذج/.........../......./  
 

الوبائي  اإلطارمنة للدراسة بمؤسسات التعليم العالي تأمل اللجنة االلتزام بتطبيق لمتابعة اإلطار الوبائي والعودة اآل لغرض تنفيذ خطة الوزارة
 .وتعبئة هذا النموذج من قبل اللجنة الفرعية علي مستوي الكلية ويعتمد من اللجنة الرئيسية للمؤسسة التعليميةداخل المؤسسة 

 يمية  بيانات المؤسسة التعل -اوال:

 القطاع اسم الكلية اسم المؤسسة

                         عام          
 خاص           

 بيانات الكليات  -ثانيا:

 مالحظات العدد البيان

 عدد القاعات والمدرجات
 عدد القاعات والمدرجات المعتمدة للتدريس

 عدد الطالب
 عدد الموظفين وأعضاء هيئة التدريس

 

ات                    -ثالثا:   المؤ

 المؤ 
درجة  معدل الخطر

م* التقي

اإلجراءات 
جب  ال 

: الدرجة ( اتخاذها متوسط: الدرجة  )1عا
)2 ( 

منخفض: الدرجة 
)3( 

ة 
م دخول الطل

تنظ
للمؤسسة

 

م دخول  ة وموظف لتنظ وجود بوا
ة والقدرة ع تطبيق جداول  الطل

م ا  لمتداخلالتعل

ال وجود لموظف 
م الدخول ا  لتنظ  عدد غ 

ا من  عدد 
م  الموظف لتنظ

ة     دخول الطل

وجود جدول زم لدخول وخروج 
م  ة  حال تطبيق التعل الطل

 المتداخل

ال يوجد جدول 
 زم 

ال يوجد جدول 
ن  زم ول

المؤسسة قادرة 
 ع اعداده 

 يوجد جدول زم 

   

ت 
القاعا

ت 
والمدرجا

ة
الدراس

اعد الجسدي  القاعات   توفر الت
ة ( )2والمدرجات الدراس ه غ متوفر م  متوفر مكن توف

   
ة  ة إلتاحة الته أبواب ونوافذ مناس

دة  الج
ة  ال وجود لته

دة  ج
مكن تحس 

ة دة الته ة ج     الته

اإلدارة
 

ة تتما مع  م وجود خطة تعل
ل)اإلجراءات االح د م ال  ال وجود لخطة ازة (التعل

مكن للمؤسسة 
اعداد خطة 

قها  وتطب

لة  هناك خطة قا
ذ     للتنف

التطه 
وجود خطة لتطه القاعات  

اتب  ة وم والمدرجات الدراس
ات  ا (حسب توص المؤسسة يوم
افحة االمراض)  المركز الوط لم

لم يتم تطه 
المؤسسة وال وجود 

 لخطة تطه 

يتم التطه لم 
ن هناك خطة  ول

 للتطه 

قاعات المؤسسة 
ا  تطهر يوم

س    
مقا

الحرارة
 

اس  عد لق اس حرارة عن  وجود لمق
المؤسسة تعمل  ال يوجد  الحرارة عند دخول المؤسسة

ه  ع الحصول عل
اس حرارة  يوجد مق

عد      عن 
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 المؤ 

 معدل الخطر
درجة 

م* التقي

اإلجراءات 
جب  ال 

 اذهااتخ
: الدرجة  عا

 ) 2متوسط: الدرجة ( )1(
منخفض: 
الدرجة 

ت )3(
المطهرا

دوة
ال

ة  ة متوفرة عند البوا دو المطهرات ال
ن هناك نقص   غ متوفرة الدخول و القاعات والمدرجات متوفر ول

 متوفرة عض القاعات
   

ت
ماما

ال
 

ة وأعضاء هيئة التدرس  جميع الطل
مامات طوال والعامل مل ارتداء ال م 

 الوقت
 نعم عض ال

   
ة مخزون من  م تمتلك المؤسسة التعل
ة ذوي الدخل المحدود مامات للطل عض  ال ال تعمل المؤسسة مع 

 نعم الجهات لتوف المخزون
   

قة  ط مامات يتم التخلص منها  ل ال
ات المركز الوط  ا مع توص مة تماش سل

افحة االمر   اضلم
ة للتخلص االمن  ال هناك ال

ذها ن ال يتم تنف  نعم ول
ف    

الماه ومواد التنظ
والتطه 
  

ض ومغاسل  اه امنة ومراح وجود مصادر م
ن تحتاج ا  ال صالحة  توجد ول

 نعم عض اإلصالحات
   

دين ف وصابون ال ف  ال توفر مواد التنظ عض مواد التنظ     نعمهناك 
ض او غرفة محددة لعزل وجود غرفة ت م

ة مكن  ال الحاالت المرض ن  ال توجد ول
شائها     نعم ا

ة
التوع

 

افحة  ب م ة ع أسال ة وتدرب الطل توع
ة ال الجائحة عض الطل  نعم تم تدرب 

   
افحة  ب م ة وتدرب العامل ع أسال توع

عض العامل  ال الجائحة  نعم تم تدرب 
   

ة وتدر ب توع ب المجتمع ع أسال
افحة الجائحة عض حمالت  ال م تم اجراء 

ة  نعم التوع
   

ة
م

ت تعل
اعتارا

ص ازدحام   ة لتقل اعداد خطة وجداول زمن
ة  القاعات تم  جاري العمل عليها ال الطل

    االعداد

عد م عن  توجد  جاري العمل عليها ال توجد القدرة ع التعل
    القدرة

ةوجود   ات راض المناس ة  قافها نعم توجد تجمعات كب     ال توجد جاري العمل ع إ

ع    المجم
 

درجة ال يسمح بفتح المؤسسة التعليمية 30إذا كان المجموع اقل من   
درجة يسمح بفتح المؤسسة التعليمة مع مراجعة أسبوعية لتقييم جدية  45الي  30إذا كان المجموع ما بين 

كفاء االلتزام بإجراءات العودة للدراسة المؤسسة لرفع  
درجة يسمح بفتح المؤسسة التعليمة مع مراجعة شهريا لتقييم مدي محافظة  45إذا كان المجموع أكثر من 

 المؤسسة على االلتزام بإجراءات العودة للدراسة

 رئيس المؤسسة                     رئيس اللجنة الفرعية
 االسم:.......................               ........ االسم:....................

 الصفة:.........................               الصفة:.......................... 
 التاريخ/......./..../..........                                             التاريخ/......./..../.......... 

 لمركزيةرئيس اللجنة ا
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 لجنة متابعة وتنفيذ خطة االطار الوبائي

منة للدراسة بمؤسسات        للعودة اآل
 التعليم العالي (العام والخاص)

 

 
(ب) 2نموذج رقم                                     

: بطاقة متابعة االلتزام باإلجراءات  اسم النموذج
 االحترازية لجائحة كورونا

ب 2ر : ن كود النموذج   
تاريخ تعبئة 

2021النموذج/.........../......./  
 

لغرض تنفيذ خطة الوزارة لمتابعة اإلطار الوبائي والعودة االمنة للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والتقني (العام 
اللجنة المشكلة وتعبئة هذا النموذج يوميا من قبل والخاص) تأمل اللجنة االلتزام بتطبيق االطار الوبائي داخل المؤسسة 

 وذلك لتقييم معدل الخطر علي مستوي الكلية. علي مستوي الكلية
 

 بيانات المؤسسة التعليمية                  -اوال:

 القطاع اسم الكلية اسم المؤسسة
 عام                         

 خاص           

 ط داخل الكليةبيانات متابعة حاالت اإلصابة واالشتباه واالختال -ثانيا: 
موظفين وأعضاء هيئة   العدد الطالب

 التدريس
 العدد

 عدد حاالت اإلصابة عدد حاالت اإلصابة

 عدد حاالت االشتباه عدد حاالت االشتباه

 عدد حاالت المخالطة عدد حاالت المخالطة
 

 بيانات المؤشر -ثالثا:

ت
 المؤشر

 معدل الخطر

 منخفض الخطورة لخطورة**متوسط ا عالي الخطورة*

وجود موظفين لتنظيم دخول الطلبة  1
 والقدرة على منع التزاحم 

ال وجود لموظفين 
 لتنظيم الدخول

عدد كافي من   عدد غير كافي
 الموظفين

وجود موظفين لتنظيم خروج الطلبة  2
 والقدرة على منع التزاحم

ال وجود لموظفين 
 لتنظيم الخروج

عدد كافي من   عدد غير كافي
 الموظفين

توفر التباعد الجسدي في القاعات  3
 متر)1.5الدراسية على أال يقل عن (

 متوفر  ال يوجد غير متوفر

 التهوية جيدة  ال يوجد ال وجود لتهوية جيدة وجود تهوية جيدة 4
 % 85كثر من أ   %85 - 60 % 60اقل من الطلبة ملتزمين باإلجراءات االحترازية 5
الموظفون واعضاء هيئة التدريس  6

 ملتزمين باإلجراءات االحترازية
 % 85أكثر من    %85 - 60 % 60اقل من 

تعقيم المقاعد والقاعات ومكاتب  7
 الموظفين واعضاء هيئة تدريس يوميا 

 موجود  غير كافي  ال يوجد تطهير
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اله عالي الخطورة يتم التصحيح الفوري وفي حال عدم التصحيح يتم اإلغالق وعدم فتح المؤسسة حتى يتم إعادة تأهيل (*): إذا كان أحد المؤشرات المذكورة أع
(**): إذا كان أحد المؤشرات المذكورة أعاله متوسط الخطورة يتم التصحيح الفوري وفي حال عدم التصحيح يتم إنذار  المؤسسة حسب ما ورد باإلطار الوبائي.

 يتم اختيار حالة واحدة فقط من حاالت الخطورة المذكورة في كل صف /مالحظة غلق في حال عدم التصحيح عند الزيارة التالية.المؤسسة وت
 رئيس اللجنة الفرعية

 االسم:............................
 لجنة متابعة وتنفيذ خطة االطار الوبائي

منة للدراسة بمؤسسات       للعودة اآل
 الي والتقني  (العام الخاص)التعليم الع

 

 
 3نموذج رقم                                        

 (ب)
: تقرير المتابعة االسبوعي لجائحة  اسم النموذج

 كورونا
ب 3: ن ر كود النموذج   

تاريخ تعبئة 
2021النموذج/.........../......./  

 
ودة االمنة للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والتقني تأمل اللجنة االلتزام بتطبيق االطار لغرض تنفيذ خطة الوزارة لمتابعة اإلطار الوبائي والع

وذلك لتقييم معدل الخطر علي مستوي  وتعبئة هذا النموذج أسبوعيا من قبل اللجنة الرئيسية للمؤسسة التعليميةالوبائي داخل المؤسسة 
 المؤسسة.

      2021الي تاريخ ...../.....     2021هذا التقرير معد من تاريخ ...../.....
 بيانات المؤسسة التعليمية                  -اوال:

 القطاع اسم المؤسسة

خاص     عام                                                                                  

 سة التعليمية والتي سلمت تقاريرها االسبوعية                   بيانات الكليات التابعة للمؤس -ثانيا: 

 مالحظات العدد البيان

 عدد الكليات داخل المؤسسة
 عدد الكليات المسموح بفتحها

 عدد الكليات التي سلمت التقرير األسبوعي
 عدد الكليات التي لم تسلم التقرير االسبوعي

 العدد                        لجامعات / المعاهد الجيدة والضعيفة                   التصنيف األسبوعي ل -ثالثا:

 ) خالل هذا االسبوعجيدالمؤسسات المصنفة بالجامعة (
 ) خالل هذا االسبوعضعيفالمؤسسات المصنفة بالجامعة (

 

ً بيانات متابعة حاالت اإلصابة واالشتباه واالختالط داخل المؤسس -رابعا:  ة اسبوعيا

 العدد موظفين وأعضاء هيئة التدريس  العدد الطالب

عدد حاالت اإلصابة االسبوعي عدد حاالت اإلصابة االسبوعي
عدد حاالت االشتباه االسبوعي عدد حاالت االشتباه االسبوعي

عدد حاالت المخالطة االسبوعي عدد حاالت المخالطة االسبوعي
 

 المؤ  -خامسا: 

ف) المؤ  ت ات (ضع ل  عدد ال

احم  1 ة والقدرة ع منع ال م دخول الطل   وجود موظف لتنظ
احم 2 ة والقدرة ع منع ال م خروج الطل   وجود موظف لتنظ
قل عن ( 3 ة ع أال  اعد الجسدي  الفصول والقاعات الدراس )1.5توفر الت   م
دة 4 ة ج   وجود ته
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ة مل  5 ازةالطل اإلجراءات االح   م 
ازة 6 اإلجراءات االح م    الموظفون واعضاء هيئة تدرس مل
ا  7 اتب الموظف واعضاء هيئة تدرس يوم م المقاعد والقاعات وم   تعق

 رئيس المؤسسة                                      رئيس اللجنة الرئيسية
 االسم:........................                ...... االسم:......................

 الصفة
 التاريخ

 م                       اللجنة المركزية 2021تاريخ االعتماد  ....../...../
 الوبائي اإلطارالتحليل األول للجنة 

 

(العام ب) إلكترونيا الي كل مؤسسات التعليم العالي  1قامت اللجنة بإحالة النموذج (ن م ر 
والخاص). يبين هذا التقرير مدي جاهزية الكليات بالجامعات الليبية للبداء بالدراسة. ينقسم 

 تقييم الجامعات والكليات في هذا التقرير الي ثالث نقاط مهمة هي: 

 
 )171عددها االحترازية (متابعة لإلجراءات  بفتحها معكليات يسمح  -1
قيق بعض اإلجراءات االحترازية كليات يؤجل فتحها لمدة أسبوع حتى يتم تح -2

 )107(عددها 
كليات ال يسمح بفتحها وتحتاج الى إعادة تقييم شامل وذلك لعدم توفر بعض  -3

 )33اإلجراءات االحترازية (عددها 
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 ب)  1نسبة االستجابة بالرد االلكتروني من قبل الكليات حول النموذج (ن م ر 
 

قامت كل  نسبة االستجابة جيدة جدا. حيث

الجامعات بالرد عن طريق النموذج 

% من 80االلكتروني وتم استقبال حوال 

النماذج الكترونيا. بإستثناء بعض الكليات 

 التي ننتظر الرد منها خالل هذا األسبوع

 

 

 

 

 

 

ترتيب الجامعات حسب نسبة االستجابة واحالة البيانات 
 ب)  1الخاصة بالنموذج  (ن م ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد الكلياتالجامعة
24الزاوية

22طرابلس
20بنغازي
19الزيتونة
18المرقب

16عمر المختار
15درنة

15طبرق
15مصراتة

13الجامعة المفتوحة
13الجفارة

13سبها
12الزنتان
12سرت
10الجفرة
10غريان
9اجدابيا

9األسمرية
9بني وليد
9صبراته

7األكاديمية الليبية
7خليج السدرة

5السنوسية
5فزان

3المرقب
1نالوت

26311
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 تحليل االحصائي الثانيال
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 التحليل االحصائي الثالث
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 التحليل االحصائي الرابع
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 اإلحصائيات والمؤشرات

احصائيات الكليات الطبية والطبية المساعدة  -أوال :  
 

عدد الجامعات وعدد الكليات الكلي وعدد الكليات الطبية والطبية  -

 المساعدة

 الكليات الطبية والطبية المساعدة الكليات الجامعات عدد
26 311 66 

 

 ترتيب الجامعات حسب عدد الكليات الطبية والطبية المساعدة -
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 عدد الكليات الطبية والطبية المساعدة في الجامعات العامة
 العدد الكليات الطبية والطبية المسعدة ت

 18 الطب البشري 1
 14 طب االسنان 2
 5 ريالطب البيط 3
 12 الصيدلة 4
 13 التقنية الطبية 5
 3 الصحة العامة 6
 7 التمريض 7
 1 الصحة العامة والتمريض 8
 1 التقنية الحيوية 9

 1 العلوم الطبية الحيوية 10
 5 العلوم الصحية 11

 80 المجموع
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 االقتصاد)-قانونال -العلوم -التربية -ملخص عن كليات ( اآلداب

 الطاقم عدد الطالب الكلية ت

 6157 38135 اآلداب 1

 6561 40065 التربية 2

 3595 25294 العلوم 3

 1825 21648 القانون 4

 3415 52167 االقتصاد 5

 21553 177309 المجموع
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 توصيف كليات اآلداب والعلوم

اسم  ت
 اسم الكلية الجامعة

المنطقة 
المتواجد بها 

 الكلية
عدد القاعات 
 و المدرجات

عدد القاعات 
المعتمدة 
 للتدريس

عدد  
 الطالب

عدد طاقم 
المؤسسة

 110 2000 16 16 اجدابيا اآلدابكلية  اجدابيا 1
 295 1111 40 40 زليتن اآلدابكلية  األسمرية 2

األكاديمية  3
األكاديمية الليبية  باآلداكلية  الليبية

 28 452 4 4 فرع مصراتة

الجامعة  4
 5 213 2 2 جنزور اآلدابكلية  المفتوحة

مدينة هون /  اآلدابكلية  الجفرة 5
 92 428 19 32 الجفرة

 350 1100 50 50 الزاوية  اآلداب اآلدابكلية  الزاوية 6
 73 550 11 18 العجيالت اآلدابكلية  الزاوية 7
 75 120 12 12 الجوشوالعلوم اآلدابلية ك الزنتان 8
 185 450 20 20 بدروالعلوم اآلدابكلية  الزنتان 9

 115 250 21 23 ترهونة اآلدابكلية  الزيتونة10
 160 450 21 21 مسالتةوالعلوم اآلدابكلية  المرقب11
 230 1300 25 25 الخمس اآلدابكلية  المرقب12
 200 800 24 26 قصر خيارلوموالع اآلدابكلية  المرقب13
 376 4620 44 52 األبياروالعلوم اآلدابكلية  بنغازي14
 0 0 0 0 المرجوالعلوم اآلدابكلية  بنغازي15
 115 1480 36 36 سلوقوالعلوم اآلدابكلية  بنغازي16
 52 1306 16 21 الواحاتوالعلوم اآلدابكلية  بنغازي17
 104 732 32 32 توكرةعلوموال اآلدابكلية  بنغازي18
 141 1291 20 20 الكفرةوالعلوم اآلدابكلية  بنغازي19
 260 3000 61 61 بنغازي اآلدابكلية  بنغازي20
 140 381 30 30 بني وليد اآلدابكلية  بني وليد21
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 توصيف كليات االقتصاد

اسم  ت
المنطقة المتواجد  اسم الكلية الجامعة

 بها الكلية
 عدد

القاعات 

عدد 
القاعات 
المعتمدة 
 للتدريس

عدد  
 الطالب

عدد طاقم 
المؤسسة

 116 1499 20 20 اجدابيا كلية االقتصاد والعلوم السياسية اجدابيا 1
 38 1026 10 10 مسالتة كلية االقتصاد و التجارة األسمرية 2
 170 2500 32 32 زليتن كلية االقتصاد و التجارة األسمرية 3
يمية األكاد 4

األكاديمية الليبية فرع  كلية االقتصاد و التجارة الليبية
 18 307 3 3 مصراتة

الجامعة  5
 7 2643 2 2 جنزور كلية االقتصاد و التجارة المفتوحة

الجامعة  6
 6 798 2 2 جنزور كلية االقتصاد والعلوم السياسية المفتوحة

لوم السياسية كلية الع كلية االقتصاد والعلوم السياسية الزاوية 7
 38 250 9 10 وعلوم االتصال الزاوية 

 200 2400 27 27كلية االقتصاد العجيالت  كلية االقتصاد والعلوم السياسية الزاوية 8
 165 3450 22 22 الزاوية كلية االقتصاد والعلوم السياسية الزاوية 9

 79 383 10 10 تيجي كلية االقتصاد والعلوم السياسية الزنتان10
 189 950 14 14 ترهونة المدينة كلية االقتصاد و التجارة الزيتونة11
 170 1760 22 22 ترهونة سوق االحد كلية االقتصاد والعلوم السياسية الزيتونة12
 120 751 9 9 السنوسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية السنوسية13
 193 1887 25 25 الخمس كلية االقتصاد والعلوم السياسية المرقب14
 62 774 12 18 القره بوللي كلية االقتصاد والعلوم السياسية المرقب15
 400 7500 53 53 بنغازي كلية االقتصاد والعلوم السياسية بنغازي16
 63 1089 20 20 المرج كلية االقتصاد والعلوم السياسية بنغازي17
 172 1100 16 16 يدبني ول كلية االقتصاد والعلوم السياسية بني وليد18

خليج 19
 54 488 16 16 بن جواد  كلية االقتصاد و التجارة السدرة

 79 821 7 13 درنة كلية االقتصاد والعلوم السياسية درنة20
 13 520 10 10 القبة كلية االقتصاد والعلوم السياسية درنة21
 95 1261 10 10 سرت كلية االقتصاد والعلوم السياسية سرت22
 141 1600 22 17 صرمان كلية االقتصاد والعلوم السياسية صبراته23
 46 890 24 26 طبرق كلية االقتصاد والعلوم السياسية طبرق24
 10083434 39 39 الفرناج كلية االقتصاد والعلوم السياسية طرابلس25

عمر 26
 130 1341 8 8 البيضاء كلية االقتصاد والعلوم السياسية المختار

 70 1052 13 13 فزان كلية االقتصاد والعلوم السياسية فزان27
 37 420 12 15 العزيزية كلية االقتصاد والعلوم السياسية الجفارة28
 110 2624 41 45 مصراتة كلية االقتصاد والعلوم السياسية مصراتة29

 521673415 510 527 المجموع
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 توصيف كليات التربية

المنطقة المتواجد  يةاسم الكل اسم الجامعة ت
 بها الكلية

عدد  
 الطالب

عدد طاقم 
 المؤسسة

عدد 
القاعات و 
المدرجات

عدد 
القاعات 
المعتمدة 
 للتدريس

 34 34 160 1006 زليتن كلية التربية األسمرية 1
 13 16 44 562 زليتن كلية التربية و اللغات األسمرية 2
 13 16 44 562 زليتن كلية التربية و اللغات األسمرية 3
األكاديمية الليبية فرع  كلية التربية و اللغاتاألكاديمية الليبية 5

 3 3 16 276 مصراتة
 2 2 5 1474 جنزور كلية التربيةالجامعة المفتوحة 6
 19 19 189 248 مدينة ودان / الجفرة كلية التربية الجفرة 7
 18 18 97 420 كلية التربية ناصر كلية التربية الزاوية 8

كلية التربية  كلية التربية الزاوية10
 40 40 149 1300 العجيالت 

 30 30 155 620 كلية التربية زوارة  كلية التربية الزاوية11
 28 28 220 1500 ابوعيسى  كلية التربية الزاوية12
 54 54 278 1400 الزاوية  كلية التربية الزاوية13
 20 22 125 360 يفرن كلية التربية الزنتان14
 5 5 33 140 الرياينة كلية التربية الزنتان15
 7 7 12 71 الشويرف كلية التربية الزنتان16
 8 8 33 64 طبقة كلية التربية الزنتان17
 20 1 150 635 الزنتان كلية التربية الزنتان18
 10 8 43 152 درج كلية التربية الزنتان19
 21 21 164 596 تيجي كلية التربية الزنتان20
 26 26 210 691 ترهونة كلية التربية الزيتونة22
 14 16 53 275 القصيعة -ترهونة  كلية التربية الزيتونة23
 15 15 7 70 قاعات العواتة  كلية التربية الزيتونة24
 15 20 395 1200 الخمس كلية التربية المرقب25
 8 8 10 140 مسالتة كلية التربية المرقب26
 22 29 106 1300 بنغازي كلية التربية بنغازي28
 18 1 196 830 المرج كلية التربية بنغازي29
 23 23 175 625 قمينس كلية التربية بنغازي32
 21 21 230 735 بني وليد كلية التربية بني وليد33
 35 35 280 2335 بن جواد  كلية التربية خليج السدرة34
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 توصيف كليات التربية
 

المنطقة المتواجد  اسم الكلية اسم الجامعة ت
 بها الكلية

عدد  
 الطالب

عدد طاقم 
المؤسسة

عدد 
القاعات 

و 
المدرجات

عدد 
القاعات 
المعتمدة 
 للتدريس

 7 7 50 585 بن جواد  كلية التربية خليج السدرة35
 13 15 52 564 درنة كلية التربية درنة36
 22 26 100 390 القبة كلية التربية درنة37
 5 5 23 76 زويلة كلية التربية سبها38
 14 14 103 309 غات كلية التربية سبها39
 20 20 189 600 براك كلية التربية سبها40
 35 35 210 450 اوباري كلية التربية سبها42
 16 11 119 537 سرت كلية التربية سرت43
 24 24 99 325 زلطن كلية التربية صبراته44
 12 15 31 285 صرمان كلية التربية و اللغات براتهص46
 8 8 31 302 بئر األشهب كلية التربية طبرق47
 20 20 128 1122 طبرق كلية التربية طبرق48
 29 29 215 2811 جنزور كلية التربية طرابلس50
 21 23 243 1500 قصر بن غشير كلية التربية طرابلس52
 31 31 242 3000 بلسطرا كلية التربية طرابلس53
 7 10 14 10 ارض شبنة كلية التربية بنغازي54
 6 6 175 1650 البيضاء كلية التربية عمر المختار55
 7 7 21 82 مزدة كلية التربية غريان57
 15 20 15 310 األصابعة كلية التربية غريان58
 17 21 82 175 ككلة كلية التربية غريان59
 13 13 81 620 غريان بيةكلية التر غريان60
 14 14 132 900 فزان كلية التربية فزان61
 11 11 58 250 السبيعه كلية التربية الجفارة63
 12 12 66 278 الزهراء كلية التربية الجفارة64
 43 44 405 2887 مصراتة كلية التربية مصراتة65
 7 7 28 120 كاباو كلية التربية نالوت67
 20 22 50 200 نالوت التربية كلية نالوت68
 9 10 20 140 جادو كلية التربية نالوت69
 1000 1006 400656561 المجموع 
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 كليات العلوم
 ت

المنطقة المتواجد  اسم الكلية اسم الجامعة
 بها الكلية

عدد القاعات 
 و المدرجات

عدد 
القاعات 

المستعملة 
 للتدريس

عدد  
 الطالب

عدد طاقم 
المؤسسة

 70 1100 20 20 اجدابيا كلية العلوم بيااجدا .1
 160 850 34 34 زليتن كلية العلوم األسمرية .2
 106 215 22 23مدينة هون / الجفرة كلية العلوم الجفرة .3
4. 

كلية العلوم  كلية العلوم الزاوية
 98 330 16 17 العجيالت 

 210 630 46 57كلية العلوم الزاوية  كلية العلوم الزاوية .5
 179 850 12 12 الزنتان كلية العلوم انالزنت .6
 185 548 38 38 ترهونة كلية العلوم الزيتونة .7
 173 1456 14 14 الخمس كلية العلوم المرقب .8
 382 2800 14 18 بنغازي كلية العلوم بنغازي .9

 87 534 21 21 بني وليد كلية العلوم بني وليد .10
 45 469 14 14 بن جواد  كلية العلوم خليج السدرة .11
 368 2250 47 48 سبها كلية العلوم سبها .12
 171 1131 23 23 سرت كلية العلوم سرت .13
 148 1632 24 20 صبراته كلية العلوم صبراته .14
 40 200 8 8 رقدالين كلية العلوم صبراته .15
 125 750 17 26 طبرق كلية العلوم طبرق .16
 421 2835 32 34 طرابلس كلية العلوم طرابلس .17
 220 2500 12 12 البيضاء كلية العلوم عمر المختار .18
 185 980 21 21 غريان كلية العلوم غريان .19
 68 344 9 9 األصابعة كلية العلوم غريان .20
 29 90 9 9 المعمورة كلية العلوم الجفارة .21
 125 2800 27 27 مصراتة كلية العلوم مصراتة .22

 252943595 480 505 المجموع
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 توصيف كليات القانون

عدد   المنطقة المتواجد بها الكلية اسم الكلية الجامعة اسم ت
 الطالب

عدد طاقم 
 المؤسسة

عدد 
القاعات و 
المدرجات

عدد 
القاعات 

المستعملة 
 للتدريس

 6 6 15 420 اجدابيا كلية القانون اجدابيا 1
 25 25 173 810 زليتن كلية القانون األسمرية 2
 2 2 5 4787 جنزور كلية القانون الجامعة المفتوحة 3
 6 6 45 158 مدينة ودان  / الجفرة كلية القانون الجفرة 4
 14 14 54 350كلية القانون والشريعة العجيالت  كلية القانون الزاوية 5
 19 20 109 280 الزاوية  كلية القانون الزاوية 6
 8 8 38 140 الزنتان كلية القانون الزنتان 7
 13 13 105 450 ةترهون كلية القانون الزيتونة 8
 8 8 129 1069 السنوسية كلية القانون السنوسية 9

 6 10 24 310 الخمس كلية القانون المرقب 10
 4 4 10 300 الكفرة كلية القانون بنغازي 11
 15 15 113 2800 بنغازي كلية القانون بنغازي 12
 8 8 68 300 بني وليد كلية القانون بني وليد 13
 8 8 49 186 بن جواد  لية القانونك خليج السدرة 14
 5 5 37 281 درنة كلية القانون درنة 15
 4 5 33 413 القبة كلية القانون درنة 16
 9 9 63 242 براك كلية القانون سبها 17
 8 8 50 300 سرت كلية القانون سرت 18
 17 18 87 550 صرمان كلية القانون صبراته 19
 10 10 49 379 زلطن كلية القانون صبراته 20
 11 11 80 637 طبرق كلية القانون طبرق 21
 5 5 43 2700 طرابلس كلية القانون طرابلس 22
 28 28 137 1030 جنزور كلية القانون طرابلس 23
 21 21 85 810 البيضاء كلية القانون عمر المختار 24
 11 11 75 480 غريانكلية القانون  غريان 25
 7 7 25 236 السهله نكلية القانو الجفارة 26
 7 9 50 930 مصراتة كلية القانون مصراتة 27
 16 16 74 300 نالوت كلية القانون نالوت 28

 301 310 1825 21648  المجموع 
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  إحصائية أعضاء هيئة التدريس
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م العا الخاص  إدارة التعل
 

 تقرير األنشطة والبرامج المنجزة

 
ذ ـــــث العلمي عملها منـــــاص بوزارة التعليم العالي والبحــــليم العالي الخدارة التعإبدأت 

دارة التعليم الخاص بوزارة إبعد االنتهاء من مراسم التسليم واالستالم مع  2021/  9/  4

شكاليات المتراكمة لوجود العديد من اإل التربية والتعليم وفقا للمهام المسندة اليها، ونظراً 

و المتابعة او في آلية عمل هذه المؤسسات الخاصة المقفلة أاجراءات التراخيص  سواًء في

 منها أو المستمرة في مزاولة نشاطها.

داري والفني على الجامعات والكليات شراف اإلتقوم ادارة التعليم العالي  الخاص   باإل

فة  الى المعامالت رجاء البالد ( بالمنطقة الشرقية والوسطى والغربية ) باإلضاأفي  ةالخاص

اليومية الخاصة بالجهات العامة وكذلك استقبال معامالت المواطنين عبر الشباك والتي 

معاملة باإلضافة الى زيارة ومتابعة أكثر  أالفكثر من أربعة أوصلت خالل هذه الفترة الى 

ً أكثر  من أقفال إجامعة وكلية خاصة وقد تم  ينمن تسعة وثالث وتحديد  ربعة جامعات نهائيا

كثر من خمسة جامعات بعد نهاية دراسة الطالب المسجلين بالسابق  ،  كما أفترة إلقفال  

قامة ارشيف خاص بالجامعات المقفلة وتم انشاء منظومة خاصة إدارة وعادة هيكلة اإلإتم 

عداد منظومة إبالتصديقات وحصر المؤهالت وخرجي الجامعات والكليات الخاصة وكذلك 

ذن مزاولة حتى تاريخ إصدار اي إذونات المزاولة ، (علما بانه لم يتم أخاصة إلصدار 

 بناء على تعليمات السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ).

ً إتسعى  ألعلى المعايير من خالل ميكنة جميع  دارة التعليم العالي الخاص لتقديم خدماتها وفقا

الكترونية يكون التحاق الطالب بالجامعات  نشاء بوابةإ رتعامالتها، حيث تم وضع تصو

والكليات الخاصة من خاللها وكذلك االنتقال من الجامعات والكليات المناظرة، حتى يتم 

دارة التعليم العالي الخاص بالعديد من المناشط إالقضاء على المخالفات القانونية، كما قامت 

 الجدول:ـ تم سردها بهذا
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نسبة  المشاركة الجهة أنشطة / البرامجر.ت
 االنجاز

مؤشرات تحقيق 
 النشاط

استالم ملفات ونتائج  1
الجامعات والكليات الخاصة 

من إدارة التعلم الخاص 
بوزارة التربية والتعليم، وتم 

مراجعتها وتصنيفها 
وارشفتها بالشكل الصحيح 

على اختالف ما كانت عليه 
 بالسابق 

إدارة التعليم الخاص  
 بالوزارة 

أرشيف متكامل  تكوين 100%
لنتائج وملفات تأسيس 

والكليات  الجامعات
 الخاصة

استالم ملفات ونتائج  2
الجامعات والكليات الخاصة 
بإدارة التعليم الخاصة بوزارة 
التعليم بالمنطقة الشرقية 
وتكليف منسق إلدارة التعليم 
العالي الخاص بالمنطقة 

 الشرقية

مكتب التعليم  
الخاص بوزارة 

نطقة التعليم بالم
 الشرقية

مكتب منسق انشاء  100%
التعليم العالي بالمنطقة 

 الشرقية

اعداد هيكلية تنظيمي إلدارة  3
التعليم العالي الخاص و 
وصف وتوصيف الوظائف 

 باإلدارة 

اللجنة المكلفة  
 بإعداد الدليل 

هيكل تنظيمي إلدارة  100%
التعليم العالي الخاص 
ووصف وتوصيف 

 الوظائف  

يل اإلجراءات إعداد دل 4
واالليات الخاص بعمل إدارة 

 التعليم العالي الخاص 

اللجنة المكلفة  
 بإعداد الدليل 

دليل االليات  100%
واإلجراءات إلدارة 

 التعليم العالي الخاص

انشاء قاعدة بيانات لمؤسسات  5
 التعليم العالي الخاص

منظومة خاصة بالتوثيق 
 والتصديقات

اللجنة المكلفة  
ميم بإعداد وتص

 المنظومة وانجازها

االرشفة االلكترونية  100%
 وتقارير المنظومة.

 

زيــارة الجامعــات والكليات  6
الخاصة بالمنطقة الشــرقية( 

طبرق )  –بنغازي  –اجدابيا 
ومناقشة المشاكل القائمة لهذه 
 المؤسسات ووضع الحلول لها 

لجنة بقرار معالي  
السيد وزير التعليم 

لسنة  416رقم  العالي
2021  

 16تقرير زيارة  100%
جامعة وكلية وتم 
احالة تقرير الزيارة 
الى السيد معالي 
وزير التعليم اعالي 

 -والبحث العلمي  
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مرفق الصور 
 الخاصة بالزيارة  

زيارة الجامعات والكليات  7
 الخاصة بالمنطقة الوسطى 

تم زيارة الجامعات والكليات 
الخاصة بمنطقة زليتن 

لوارد بقرار االيقاف ومصراته ا
الصادر عن  السيد معالي وزير 

 التعليم العالي والبحث العلمي

 

لجنة مكلفة بتقييم  
الجامعات والكليات 

الخاص الواردة بقرار 
السيد معالي وزير 

 التعليم العالي 

تقرير زيارة ثالثة  100%
جامعات وكلية وتم 
احالة التقرير للسيد 
معالي وزير التعليم 

بحث العالي وال
مرفق  –العلمي 

الصور الخاصة 
 بالزيارة 

زيارات الجامعات والكليات  8
الخاصة بمنطقة طرابلس 
الكبرى الوارد بقرار االيقاف 
الصادر عن السيد معالي وزير 

 التعليم العالي والبحث العلمي

 

الوارد بقرار االيقاف  
الصادر عن السيد 

معالي وزير التعليم 
العالي والبحث 

 العلمي

 11تقرير زيارة  100%
جامعة وكلية وتم 

احالة التقرير للسيد 
معالي وزير التعليم 

العالي والبحث 
 العلمي 

االجتماع برؤساء وعمداء  9
الكليات الخاصة في جميع 
المناطق في ليبيا ومناقشة 
سياسات وبرامج الوزارة حيال 

 الجامعات والكليات الخاصة 

 

السيد معالي وزير  
بحث التعليم العالي وال

 العلمي

محضر االجتماع  100%
الخاص برؤساء 

الجامعات والكليات 
 الخاصة.

زيارة الجامعات والكليات 10
الخاصة بمنطقة طرابلس 
الكبرى الطالع على أوضاع 

 هذه المؤسسات وتقييم أدائها

 

إدارة التعليم العالي  
 الخاص

تقارير الزيارات  80%
الواردة بسجل 

 الزيارات 

ت التصديق على إتمام اجراءا11
المؤهالت الصادة عن مؤسسات 
العليم التعالي الخاص من 
جامعات وكليات خاصة المقدمة 
من المواطنين بشكل يومي 

 4/9بمعدالت متفاوتة وصل منذ 
 4350الى تاريخه  2021/

 معاملة  

االقسام المختصة  
 باإلدارة 

 سجل المعامالت  100%

231



 

الردود على االستفسارات 12
الجهات العامة حول  المحالة من

المؤهالت المقدمة من موظفي 
 هذه الجهات 

االقسام المختصة  
 باإلدارة 

 سجل المعامالت  100%

 

 

 

استقبال شكاوة المواطنين 13
اليومية المتعلقة بالمؤسسات 

 المسجلين بها.

 

االقسام المختصة  
 باإلدارة  

 سجل المعامالت 100%

المشاركة في أنشطة الجامعات 14
كليات الخاصة من ندوات وال

وورش عمل ومحافل أنشطة 
 اخرى.

 

إدارة التعليم العالي  
 الخاص

التقارير النهائية  100%
لألنشطة بالجامعات 

 والكليات المعنية 

إعداد منظومة خاصة بإصدار 15
 اذونات المزاولة

  

اللجنة المكلفة  
 باإلعداد والتجهيز

 تقارير المنظومة 100%
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دارة النشاط الجامعير السنوي إلالتقري  

نظرا لألهمية الموكلة للنشاط الجامعي في تحفيز وإبراز الذات للطالب وعضو هيئة 

التدريس والموظف بالجامعات الليبية أكد السيد الوزير على أن لهذه اإلدارة عناية خاصة 

ر األخرى العلمية فراد المجتمع باإلضافة الى األدواألما لها من دور في إعادة اللحمة بين 

 ً  .والفكرية واالجتماعية أيضا

عقد اجتماع بوذلك  2020ن الجامعات في شهر يونيو ؤوبدأ العمل في قسم ضمن إدارة ش

جامعة على مستوى الدولة وقد عقد االجتماع  26جامعة من  24بإدارات الجامعات في 

ونتج بالجامعات الليبية، بجامعة بنغازي وقد نوقشت فيه العوائق والمحفزات لتفعيل النشاط 

مستوى كل جامعة وأيضا المسابقات الوطنية  لىاالجتماع وضع خطة عامة للمناشط ععن 

 على مستوى الجامعات الليبية.

 بدأت المناشط على مستوى الجامعات كالتالي.

 2021سبتمبر 21 -14مسابقة الكرة الخماسية على مستوى الجامعات بجامعة الزاوية في 

جامعة من كامل تراب البالد وأقامت الوفود بمجمع تليل السياحي ثمان عشرة كت ،وقد شار

بمدينة صبراتة وجرت المباريات داخل مالعب جامعة الزاوية، وتمت المباراة الختامية 

في أجواء طالبية رائعة وحضر االختتام وتوزيع الجوائز السيد/ رئيس الوزراء ووزير 

 وبعض الوزراء من حكومة الوحدة الوطنية.التعليم العالي والبحث العلمي 
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.سبتمبر من عام 1صدر قرار وزير التعليم العالي بإعادة تأسيس إدارة النشاط الجامعي في 

وبهذا القرار تكون هي االنطالقة الفعلية لعمل اإلدارة وتفعيل اإلدارات بالجامعات  2021

 . 2014 سنة التي لم يكن لها أي دور منذ

ة أيضا مسابقة الشعر على مستوى الجامعات الليبية وذلك في الفترة من  نظمت اإلدار

 جامعة . 17بجامعة سرت وقد شاركت في هذا المنشط  2021 –سبتمبر 29و27و26

 

 

 

 

 

عشر  16وشاركت 2021نوفمبر  06/07قامت اإلدارة أيضا بتنظيم مسابة الشطرنج 

  جامعة.
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 18-14سابقة الفنون التشكيلية والخزف وذلك في الفترة من  أيضا قامة اإلدارة بتنظيم م

 جامعة .اربع عشرة الى وقد شاركت 2021نوفمبر

 

 

 

 

 

تعمل اآلن اإلدارة وفق الخطة العامة على إقامة المسابقة الثقافية للمقالة والقصة القصيرة 

  بجامعة الزيتونة. 2022فبراير  27،27والتي ستكون يومي 
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م الفئات الخاصة  إدارة االندماج وتعل
عملت اإلدارة منذ  في إطــار تنفيذ المهام المناطة بإدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة 

 وبهدف ،عداد خطة عملإاستالمها لمهامها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي 

مدير تي قامت بها الحكومات السابقة تم التواصل مع التعرف على الدراسات والبرامج ال

وذلك لالطالع على الخطوات التي تم   إدارة الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم

اتخاذها فيما سبق واالجراءات التي تم تنفيذها على مستوى التعليم العالي والجامعات من 

التي تم تنفيذها لصالح طالب الفئات حيث تنفيذ اللوائح والقرارات السابقة  واالجراءات 

الخاصة، وتنفيذ الالئحة الخاصة باإليفاد لطالب الفئات الخاصة بالداخل والخارج، 

وتمكين أصحاب المؤهالت العليا منهم في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس، وتهيئة بيئة 

العمل لهم، وكذلك جمع البيانات واالحصائيات الخاصة بالخريجين على مستوي 

حيث اتفقت  الجامعات واحالة ملفاتهم الى وزارة العمل والتأهيل لتمكينهم من سوق العمل 

 تخدم األشخاص من الفئات الخاصة. اتفاقية تعاون مشتركعلى ابرام اإلدارة 

 
 

 

 

 

 

 

 

تم التفاهم  مدير مكتب دعم وتمكين األشخاص ذوي االعاقة بوزارة العمل والتأهيلوبعد زيارة   

اتفاقية تعاون وشراكة بين الطرفين مفادها تقديم الخدمات المتمثلة في توفير سوق على ابرام 

العمل لمخرجات مؤسساتنا التابعين للوزارة وتمكينهم من العمل في كل قطاعات الدولة  علي 

ان تلتزم اإلدارة  بتقديم كل وسائل التطوير العلمية كورش عمل ومؤتمرات داخلية وخارجية 

 مشاركتهم معنا في تنفيذها.وعرضها عليهم ل

مدير إدارة المعاقين تقديم افضل الخدمات قامت اإلدارة بزيارة إلي  فيومن خالل السعي   

ن وكان من نتائجها عرض مقترح إبرام اتفاقية تعاون وشراكة بيبوزارة الشؤون االجتماعية 
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ة المعنيين من ذوى مع وزارة الشؤون االجتماعية لخدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الفئات الخاصة.

 

 

 

 

 

 

إضافة الي زيارة مدير إدارة المعاقين بالهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي   

وبعد عرضها على رئيس  معهموتم عرض مقترح إبرام اتفاقية تعاون وشراكة 

 الهيئة القت استحسان الجميع. 

التعاون فيما  ىتفاق مع رئيس اللجنة علولربط العالقات مع اللجنة البارالمبية تم اال  

الي زيارة رئيس جمعية المكفوفين وذلك للتعاون  يخص الفئات الخاصة. باإلضافة

 في نقاط التعاون المشتركة  فيما يخص المكفوفين التابعين لمؤسساتنا بالتعليم العالي.

التعاون مع اكثر من جهة متخصصة في مجال الفئات الخاصة اجرت  نولضما

رئيس  دارة عدة لقاءات مع عدد من الشخصيات المتخصصة في المجال ومنهم اإل

 منظمة أكون للمكفوفين ببنغازي وذلك للتعاون المشترك بيننا في مجالنا كإدارة.

تنفيذي لمنظمة الميزان المدير الرئيس االتحاد الليبي لمنظمات دوي اإلعاقة وكذلك و

تم االتفاق على التعاون المشترك بيننا في بنغازي و عاقةلحقوق االشخاص ذوي اإل

 فيما يخص األشخاص ذوي اإلعاقة.
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بعد كل هذه الزيارات كانت فكرة مبادرة إبرام اتفاقية التعاون والشراكة والتي تم 

من الوزراء المشاركين في هذه االتفاقية  هونظرائ الوزير التوقيع عليها من معالي

الحكومة والتي تمت بقاعة اجتماعات وزارة  بصفتهم أطرافا وباعتمادها من رئيس

 م.11/12/2021الشؤون االجتماعية بتاريخ 

 

 

 

 

 

 حيث سميت هذه االتفاقية (المشروع الوطني إلندماج االشخاص ذوي االعاقة) 

قامت اإلدارة بزيارة ميدانية لجميع الجامعات بالمنطقة الشرقية العامة والخاصة  كما 

بيا، وكان الغرض من الزيارة التعريف باإلدارة وطرح ابتداء من طبرق وحتى اجدا

فكرة قاعدة البيانات المزمع انشاؤها، وتم توزيع استبيانات تعبأ من قبل االشخاص 

مور التي من من ذوي الفئات الخاصة وكذلك إعالم رؤساء الجامعات ببعض األ

لى قمة شأنها تسهيل اإلجراءات لذوي االحتياجات الخاصة بالجامعات للوصول ا

 منسقين للفئات الخاصةالتحصيل العلمي واألداء العملي، وكذلك طلبنا منهم تكليف 
حلقة وصل بيننا نحن كإدارة وجميع األشخاص من ذوي الفئات  ليكونوابالجامعات 

 .والكلياتالخاصة بالجامعات 

ديوان الوزارة بالمنطقة  مع د. علي غفير منسقواثناء الزيارة وبعد مشاورات  

بمهام منسق إلدارة تعليم واندماج الفئات  تكليف د. نجالء فرج ابريكرقية. تم الش

 الخاصة بالمنطقة الشرقية.
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واثناء الزيارات الميدانية واالتصاالت الهاتفية وكذلك المقابالت الشخصية معهم 

 :ـ تم تكليف االتي أسماؤهم نظير كل جامعة و السادة هم

 عن جامعة البيضاء.  ريكــرج ابـــأستاذة. نجالء فـــ .1

 عن جامعة اجــدابيا.  ـة اصغيو ــــــدكتورة. حليمــــــ .2

 عن جامعة بنغـازي.   أستاذة. زينب محمود الفاخري  .3

 

وذلك لمتابعة آخر المستجدات  صبراتةوشملت الزيارات كذلك زيارة الى جامعة  

وتم االتفاق على التي قامت بها الجامعة لصالح األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

 بمهام منسق مكتب الفئات الخاصة عن الجامعة.  تكليف  أ .غزالة الحناشي

 

و  كما اجرت اإلدارة لقاء مع رئيس جامعة الزاوية من خالل زيارة مقر الجامعة 

كان الحوار حول آخر المستجدات بشأن االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وتم 

 ي الشفح منسقا للفئات الخاصة عن الجامعة. االتفاق على تكليف الدكتور / عل

 

 

 

 

 

 تم التواصل مع السيد/ رئيس جامعة طرابلس و اتفقنا على تكليف األستاذة/ نوارة
 المزوغي القحماصي  منسقا للفئات الخاصة عن الجامعة .

السيد المحترم مدير ادارة المعاقين بالهيئة  كما قامت اإلدارة باجتماع تقابلي مع   

في مكتبه وذلك لتحديد نقاط التقاطع بيننا  لصندوق التضامن االجتماعي العامة
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والتجهيز إلبرام اتفاقية تعاون بيننا مفادها توفير كل ما يلزم من  االشخاص من  

ذوي االعاقة التابعين لمؤسسات التعليم العالي من احتياجات وما يلزمهم من أمور 

أساس أن يتم توقيع االتفاقية بين معاليكم تيسر لهم تحقيق الوصول الى مبتغاهم وعلى 

الطرفين  حيث تحقق ذلك الموضوع والهيئة سالفة الذكر في يوم يُتفق عليه من قِبل 

 في اليوم  الذي تم فيه توقيع اتفاقية الشراكة و التعاون سالفة الذكر.

العمل قامت اإلدارة باجتماع تقابلي مع كل من ادارة دعم وتمكين ذوي االعاقة بوزارة 
والتأهيل _ ومدير ادارة الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم ومدير ادارة المعاقين 
بوزارة الشؤون االجتماعية ، وكذلك مندوب عن الهيئة العامة لالتصاالت والمعلوماتية 
و مندوبة عن وزارة االقتصاد و مندوب عن مؤسسات المجتمع المدني و مندوب عن 

ني  حيث تم النقاش والحوار بين جميع اإلدارات سالفة الذكر والعاملة وزارة التعليم التق
عاقة وذلك إلبرام اتفاقية تفاهم مشترك بيننا و بينهم تدعم وتعزز في مجال ذوي اإل

المشروع الوطني "المنصة االلكترونية" وتضمن له التنفيذ والمتابعة وكذلك االستدامة 
 مصالح فئات وشرائح ذوي االعاقة.تحقق جميع  2030عبر خطة طويلة المدى 

سترشادي المهني كما قامت االدارة مع االدارات سالفة الذكر بوضع اساسيات الدليل اإل
والوظيفي حيث يخدم هذا الدليل جميع شرائح الفئات الخاصة منذ الطفولة وحتى ما 

قة كتب هللا من العمر وحيث قمنا كإدارة بتسجيل يشمل جميع االشخاص من ذوي االعا
والتابعين لمؤسساتنا بالوزارة ليساعد على توفير سوق العمل وكان هذا االجتماع يوم 

 م.28/08/2021
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ا    إدارة الدراسات العل
 2022وخطة عملها لسنة  22021مناشط اإلدارة لسنة 

 
 مقــــــــــدمة

طاع التعليم العالي، لما لها من دور تعد إدارة الدراسات العليا من اإلدارات المهمة لق 
فاعل في البناء العلمي لمؤسسات الدولة المختلفة بما تقدمه من خدمات في سبيل 
تطوير مؤسساتها فهي تقوم باإلشراف على تأهيل العناصر البشرية علمياً من خالل 
البرامج التدريسية والبحثية في الجامعات ومراكز األبحاث، وتعمل على نشر 

فة بين شرائح المجتمع من خالل فتح برامج تأهيلية في الدراسات العليا المعر
لمختلف قطاعات المجتمع إلثراء حقل العلم والمعرفة، وتعميق أصول البحث العلمي 

 الجاد لخلق قاعدة بحثية تعالج مختنقات المجتمع المختلفة.
المقترحة من تختص إدارة الدراسات العليا بوضع اإلجراءات التنفيذية للسياسات  

الوزارة للرقي بمخرجات الدراسات العليا ومتابعة تنفيذها وتسهيل التنسيق بين 
منظمات محلية ودولية  –قطاعات  –مؤسسات  –قطاعات الدولة المختلفة (جامعات 

إدارات الوزارة) و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فيما يخص برامج  -
التنسيق مع إدارة الملحقيات في تحديد التخصصات  الدراسات العليا، كما تعمل على

التي يمكن دراستها بالداخل و اقتراح التخصصات التي ال تتوفر دراستها بالداخل. 
تعمل كذلك بالتنسيق مع اللجنة العامة للدراسات العليا وإدارات الدراسات العليا 

ويل مالي لتنفيذ بالجامعات وبالتنسيق مع إدارة التخطيط بالوزارة بوضع سياسة تم
البرامج المختلفة من تدريسية وبحثية وتدريبية وبما يتناسب ويتوافق مع التشريعات 

 والسياسات النافذة في مجال قطاع التعليم العالي.

 الرؤية
العمل على نقل وتوطين المعرفة بالداخل وخلق روح المنافسة واالعتماد على  

ير وتصميم برامج للدراسات العليا القدرات المحلية لحل مختنقات المجتمع بتطو
 تطبيقية منافسة ذات معايير دولية ومتوافقة مع معايير الجودة.

 الرسالة
تسخير كافة اإلمكانيات البشرية والمادية لإلسهام في إثراء البحث العلمي وتعميق  

 روح المنافسة واالرتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والحضاري للمجتمع الليبي.
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 داف والمهاماأله

•  . م العا ا المقرة من وزارة التعل اسة العامة للدراسات العل ذ الس عة تنف  متا

الداخل.  • ا   ترسيخ مفهوم توط الدراسات العل

ر المجتمع.  • ة و تط ة  تحقيق التنم ا كقاعدة علم ة مجاالت الدراسات العل  تعميق أهم

ط الجامعات • حث العل من خالل ر مؤسسات المجتمع.   دعم حركة ال ة  ت خ  كب

ا.  • ا وخارج ة داخل حث ة وال  توثيق التعاون والتواصل مع المؤسسات العلم

ة.  • حث ز ال الجامعات والمرا ا  ذ برامج الدراسات العل اف ع تنف  اإل

ا  • ة للدراسات العل خصوص المخصصات المال ط  دارة التخط سيق ب الجامعات و الت
اف ع تب  بها. واال

الخارج.  • فاد  ذ برامج اإل ة تنف خصوص آل ات  دارة الملحق سيق ب الجامعات و  الت

•  . الداخل والقص فاد  وط اإل عة خطط ومعاي و  أعداد ومتا

الوزارة.  • ات  سيق مع إدارة الملحق الت الخارج  فاد   المشاركة  وضع خطط اإل

ات ال تعقد ب  • عة االتفاق ا. المشاركة ومتا خصوص الدراسات العل   الجامعات 

الجامعات.  • ا  امج الدراسات العل ة ل و للمعلومات اإلحصائ  إجراء التوثيق اإلل

ا.  • عة النادرة محل د التخصصات ذات الطب ة تحد ج ات ة اس  وضع رؤ

ه  اللوائح النافذة.  • فاد القص المنصوص عل ذ اإل ة لتنف  وضع آل

وع • ح م الوزارة.  إعداد مق ط  سيق مع إدارة التخط خص االدارة والت ما  ة ف ان  الم

ا  • سيق مع اللجنة العامة للدراسات العل الت ة  صفة دور ا  م برامج الدراسات العل تق
ة.  م  ومركز ضمان جودة المؤسسات التعل

اف ع برامجهم المختلفة.  • دين واإل ار المع ة الخت  وضع آل

امج ال • دء  فتح برنامج للدراسات مراجعة ال خصوص منح اإلذن لل محالة من الجامعات 
ل إحالتها للجنة العامة إلقرارها.  وط ق قتها لل مطا ا   العل

سند لإلدارة من مهام تقع ضمن اختصاصاتها.  •  ما 
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ة اإلدارة ل  ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ة اإلدارة ل فات اإلدارة له ل  الت

 الصفة المؤهل االسم ر.ت

كوشأ  1 س اإلدارة دكتوراه .د مفتاح محمد ال  رئ

كر الرماح 2 ة دكتوراه د. محمد ابو  م اد س قسم الشؤون األ  رئ

ة دكتوراه أبوراويصالح د. محمد  3 م اد امج األ  وحدة شؤون ال

دين دكتوراه مروانمحمد د. سالم  4  وحدة شؤون المع

ة محمد األرش 5 س قسم  دكتوراه د. عط فادن شؤو رئ  اال

ش  6 ة القمودي ال فاد الداخ و القص  دكتوراه د به  وحدة اال

فة عرفة 7 س قسم التوثيق و المعلومات دكتوراه د رمضان خل  رئ

د السالم الغديوي 8 وحدة الشؤون المخصصات  دكتوراه أ.د. ع

  مدير
إدارة 

الدراسات

اللجنة 
العامة 

للدراسات 

قسم 
 شؤون

وحدة 
متابعة 
للبرامج 

المشتركة 

وحدة 
متابعة 

وحدة تقيم 
االداء و 
التطوير

وحدة 
متابعة 
االيفاد 

وحدة متابعة 
المناشط العلمية 
و الندوات و 

  التدريب

قسم شؤون 
 االكاديمية

قسم 
الشؤون 
 االدارية

قسم التوثيق 
 و المعلومات

وحدة متابعة 
المخصصات 

المالية 
للدراسات 

وحدة 
شؤون 

وحدة 
المح

الخدما
ت و 
المخاز

وحدة 
ثوتيق 

البرامج و 
الرسائل و 

وحدة 
االحصائي
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ج ن 9  وحدة المناشط وورش العمل ماجست  د. أحمد ف

يمحمد  10 ص س قسم الشؤون االدارة ماجست  ع ال  رئ
 

 مناشط وخطط اإلدارة
 

 س اإلدارة ا تحقيق أهدافها من خالل: 

ة المعتمدة.   • م ة التنظ ل ل اله  تفع

ا.  • ون ندات والوثائق إل  أرشفة المس

اإلدارة.  • ث اختصاصات األقسام   تحد

الداخل (ت • ا  ل برامج توط الدراسات العل ). تفع فاد الداخ م اإل  نظ

دين.  • م شؤون المع  تنظ

القرار  • ه  ل التنظ المنصوص عل ل اله الجامعات بتفع ا  دعم إدارات الدراسات العل
 م. 2008لسنة  22

الجامعات.  • ا  سيق مع إدارات الدراسات العل الت ة  رامج تدر م ورش عمل و  تنظ

ا • ذ االتفاق عة تنف ة. المشاركة  إبرام ومتا ة والدول  ت المحل

ة والجودة.  • ات التنم قتها لمتطل مطا ة  ا الحال امج الدراسات العل م المستمر ل  التقي

الوزارة  • ر  ط والتط سيق مع إدارة التخط الت ا  ب مخصصات الدراسات العل تب
 والجامعات. 

سيق مع • الت شار العشوا  ة للحد من االن امج العلم اللجنة العامة  تقن منح اإلذن لل
ا ومركز ضمان الجودة  للدراسات العل

ة • الهيئة الوطن طها  اإلدارة ور ة  حث ــــع ال ل المشار سج ث منظومة  حث  تحد لل
ة.  كة المعلومات الدول  العل ع ش

ة من خالل  • ة والتقن لها الفن العمل ع استقطاب مؤسسات الدولة المختلفة لحل مشا
ا   الجامعات.  برامج الدراسات العل

ط المنظمة لها.  • الجامعات حسب الضوا ا  ذ برامج الدراسات العل عة تنف  متا

ا.  • ل برامج الدراسات العل  إعداد الخطط الالزمة لتم
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 2021  12  31 – 1/1مناشط اإلدارة 

ل التنظ لإلدارة.  • ث واعتماد اله  تحد

كوادر مؤهلة من الجامع • دعمهم  م أقسام اإلدارة   ات. تنظ

الجامعات.  4عقدت االدارة  • ا   اجتماعات مع مديري إدارات الدراسات العل

ا.  3شاركت اإلدارة   •  اجتماعات للجنة العامة للدراسات العل

ة ألقسام اإلدارة.  • ون وع األرشفة اإلل دء  م  ال

م ورش عمل:  • ا من خالل تنظ وع الوط لتوط الدراسات العل ل الم  تفع

عنوان اال       ا «و  ات  -توط الدراسات العل  «الواقع والتحد

عنوان      ة  ة ما ب «الثان ل ة مستق ا رؤ  م.  2030-2022الدراسات العل

•  . فاد القص الداخل واال فاد  م اال  تنظ

ط  • قتها للضوا ة ومدى مطا م اد امج األ ال ندات المتعلقة  افة المس مراجعة 
وط.   وال

الداخل.  استصدار   • الخارج ا الدراسة  دال الدراسة   مجموعة من قرار اس

الداخل  5أصدرت االدارة   • فاد  وط اال ط و خصوص الضوا مات      تعم

الداخل لعدد  فاد  التا  306قرارات اال د موزعة  س ومع  عضو هيئة تدر

 الجامعة

 عدد الموفدين

 الجامعة
 عدد الموفدين

 الجامعة
 نعدد الموفدي

 دكتوراه ماجست 
 دكتوراه ماجست  دكتوراه ماجست 

لس  1 13عمر  1 - بنغازي 7 15 طرا

ة ق 15 28 الزاو  2 3 ت - 10 ط

اتة ا 10 12 ص  5 34 سبها 1 - اجداب

اتة - 2 الزنتان  - - فزان 14 13 م

د - 4 نالوت - 51 المرقب  2 3 ب ول

ة - 2 لجفارةا - 5 الجفرة  15 21 االسم

خليج 
ة ال

تونة - -محمد  - -  - 6 ال
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ان النجم  1 5 غ
اط ال

  1 المفتوحة - 4

فاد القص   اال

 الجامعة

 عدد الموفدين

 الجامعة
 عدد الموفدين

 دكتوراه ماجست 
 دكتوراه ماجست 

لس  1 6 المرقب 3 24 طرا

ة تونة 23 40 الزاو   1 ال

اتة ان  11 ص  3 1 غ

الهيئة العامة لألوقاف وشؤون 
اة     1الز

    

ة  مناشط إضاف

ات وشؤون  • دارة الملحق دارة شؤون الجامعات و ا و ر إدارة الدراسات العل لف معا الوز
فادهم ولم  نفذوا مدد ا التواصل مع الجامعات وح الموفدين الذين اس الموفدين 

شور رقم يرجع  م. 2021لسنة  16وا ا ارض الوطن بناء ع الم

م العا رقم ( • ر التعل قرار معا وز ا  دراسة  2021) لسنة 827لفت ادارة الدراسات العل
وا أعمالهم والناتجة عن  ا ل التظلمات المقدمة من الموفدين للخارج والذين لم ي وتحل

حقهم.   قرارات الفصل الصادرة 

التواصل مع الجامعات لح أعداد قامت ا  • ه اعاله  القرار المشار إل لة  للجنة المش
ة ح  ة اإلجمال انت االحصائ الموفدين بناء ع المعلومات الواردة من الجامعات و

 : التا ر   اعداد هذا التق

عدد اجما  7استصدار عدد  .1  طالب.  2178قرارات فصل و

د اإل .2 لت االدارة ع ال التواصل الشخ او من خالل الجامعات استق و و ل
 تظلم 600

      :  من خالل المراجعة والتدقيق  التظلمات توصلت االدارة إ التا

عاد عدد  •  من قرارات الفصل.  237اس

ة 120أشهر لعدد ( 3منح فرصة اقصاها  • ا مال إجراءات العودة وم ) موفد الست
 العمل. 

ةالمناشط والخطة المستق م اد ة لقسم الشؤون األ  ل
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ة م اد ة قسم الشؤون األ ل  ه

ث تقع ع  • ا ح ة من األقسام المهمة  إدارة الدراسات العل م اد عت قسم الشؤون األ
الداخل، ومن  ا  بها لدعم توط الدراسات العل ة وتب م اد امج األ افة ال م  عاتقه تنظ

دين م شؤون المع الداخل او  مهامه كذلك تنظ فادهم  ة إ ارهم وآل وط اخت ووضع 
ة.  له التنظ المتضمن الوحدات التال مارس اختصاصاته وفق ه  الخارج، و

ة.   • م اد امج اال  وحدة ال

دين.  •  وحدة شؤون المع

ات.  • ان ط الم  وحدة شؤون تخط

ة • م اد قسم الشؤون األ  المهام المناطة 

عة المستمرة لإل  • دَء  مراجعة والمتا منح اإلذن لل ة المتعلقة  وط الفن ة وال جراءات اإلدار
سيق مع اللجنة العامة للدراسات  الت ة  ة اللي م اد الجامعات واأل ا  برامج الدراسات العل

ا.   العل

ا الممنوحة األذن من خالل التدقيق والمراجعة لما  • مال ح جميع برامج الدراسات العل است
الخصو  ة. تم إحالته  ة اللي م اد  ص من الجامعات واأل

ة من خالل  • ة اللي م اد الجامعات واأل ا المفعلة  امج الدراسات العل م المستمر ل التقي
ا او مركز ضمان الجودة  ل من إدارة الدراسات العل ش ل لجان  ة من ق دان ارات م ام ب الق

م العا للوقوف ع ات والمختنقات ال واعتماد مؤسسات التعل امج والصع  س هذه ال
جاد حلول لهــا.  حات للمساهمة  إ ات ومق  تواجهها بهدف وضع آل
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س الذين  • ا وكذلك أعضاء هيئة التدر امج الدراسات العل ح عدد الطالب المنخرط ب
اف.  التدرس واأل  قومون 

له من  • الجامعات بناًء ع ما تح دين  شأنهم. ح المع ات ومعلومات   إحصائ

ة  • ان م دين ومراجعة اللوائح المنظمة شؤونهم و ار المع ط اخت وط وضوا ات و اح آل اق
 تحديتهــا. 

د  • ا بهدف تحد ة للدراسات العل م اد ات الجامعات واأل ان حات م م مق ة لتقي وضع آل
ي واأل  ة للطالب اللي اح الرسوم الدراس فها واق ط اإلعفاء منها. أوجه   جانب وضوا

ة  • ة مع الهيئات والمؤسسات المحل م اد مة ب الجامعات واأل ات التعاون الم ح اتفاق
ة ــا.  -والدول الدراسات العل ما يتعلق   ف

اف والمناقشة واإلدارة  • م واإل س والتقي ة وكفاءة القائم ع التدر ع ة و ط أهل ض
ا.  امج الدراسات العل  ب

ة م اد قسم الشؤون األ امج المسجلة   ال

 برامج الدكتوراه برامج الماجست  الجامعة

لس  14 105 جامعة طرا

 9 65 جامعة بنغازي

 ال يوجد 22 جامعة سبها

ة ة اللي م اد  10 56 األ

ان  ال يوجد 12 جامعة غ

 4 15 جامعة المرقب

 ال يوجد 23 جامعة عمر المختار

 ال يوجد 19 ةالجامعة األسم 

تونة  1 10 جامعة ال

اتة  ال يوجد 10 جامعة ص

ت  ال يوجد 19 جامعة 
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 ال يوجد 17 جامعة محمد بن ع السنو 

 ال يوجد 14 الجامعة المفتوحة

اته  2 19 جامعة م

 ال يوجد 1 جامعة النجم الساطع

ة  11 29 جامعة الزاو

 
ة  مناشط وخطة عمل قسم الشؤون اإلدار

 

ة:  •  ضم القسم الوحدات التال

1.  .  وحدة شئون العامل

 وحدة المحفوظات واالرشفة.  .2

 وحدة المخازن .3
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س القسم  من

ة المؤهل االســــــــــــــم ر.ت  منتدب قار الصفة سنوات الخ

1 
محمد ع 
ي  البوص

س القسم 2021-2008 ماجست    قار رئ

2 
 محمد اعموري 

ة  ابو ش
لوم عا   2021-2018 حاسوب د

شؤون 
 الموظف 

  قار

3 
اد أبو  جة ع خد

 عمود

س لغة  سا ل
ة  انجل

لوم عا حاسوب  د

2008-2021 
ارشفة و 

 محفوظات
  قار

4 
لة محمد  أبو عج

 سعد
اء لوم كه  نذب  مندوب 2021-2000 د

5 
حنان أبوزد 

 الحمادي
لوم متوسط  د

 حاسوب
اعة 2000-2021  نذب  الط

 

 

ة المهام قسم الشؤون اإلدار  المناطة 

د الصادر والوارد  • ل وأرشفة ال  . سج

اإلدارة • اف للموظف  عة الحضور واالن  . متا

ف االدارة • م أرش  . تنظ

فها.  • بها وتص اجات المخازن وتب عة احت  متا

اإلدارة.  • انة المعدات واالجهزة  عة ص  متا

•  .  رفع كفاءة مهرات الموظف

 مناشط القسم •

: ح ا .1 التا انت   لمراسالت الواردة والصادرة من اإلدارة و

 رسالة.  3376م  2021المراسالت الواردة لسنة 

 رسالة.  2997م 2021المراسالت الصادرة لسنة 
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م وأرشفة القسم. 2  . تنظ

ادر الوظ حسب المؤهالت و التخصص. 3 ــــع ال  . اعادة توز

س اإلدارة   ة االزمة ل اجات الخدم  االحت

س   : ل ستلزم توف اال ة لتحقق أهدافها  قة مثال ط   مناشط اإلدارة 

1. 3  .  اجهزة حاسوب مكت

2. 3  .( ة (طاولة وكر اتب إدار  م

3.  . ر  المب الحا  إضافة حجرة بتح

ة المستهدفة   اجات التدر  االحت

ة ع مهارات الحاسوب .    دورات تدر

ة   . دورات اللغة اإلنجل

ةدورات مهارات    . اإلدار

ة.   ون  دورات ع االرشفة االل

 

ة  ل  خطة القسم المستق
ة:  • ة ا تحقيق االهداف التال ل اإلدارة  خطته المستق  س قسم الشئون االدارة 

ل االداري إلقسام اإلدارة.  .1 م اله  تنظ

ا.  .2 ون ندات الواردة والصادرة إل  ارشفة المس

فاءة  .3 رامج لرفع ال اح خطط و . اق ة مهارات الموظف  وتنم

ل.  .4 شغ اجات من األدوات ومعدات العمل وال  توف االحت

ة والندب.  .5 ق م المالك الوظ وشؤون ال نظ عة شئون الموظف ب  متا

6.  . ات حسب التخصص العل للموظف ان ف االم  توظ

 مناشط وخطة عمل قسم التوثيق والمعلومات

عدة • ل  ا القسم ومنذ استالم مهامه  ع له والتعرف ع  جلسات مع الموظف التا
 . ه ع النحو التا ــــع األعمال الخاصة  القسم وتم توز  المهام المنوطة 

ل والتوثيق للرسائل واألطروحات.  • سج  أ   ال
 ب أرشفة وتوثيق المراسالت.  •
ة.  • ون  ج  المنظومات والخدمات اإلل
ة. ) رسالة وأط3500وثق القسم أ من (  2 • ة الماض ة الوج  روحة  الف
اإلدارة.   3 • ة  التقن ب المعدات الخاصة  انة وترك ف القسم ع ص  ا
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عرض مر  اجتماع اإلدارة   4 • ة وتم عرض التصور  ون تم إعداد تصور لنظام األرشفة اإلل
ــــخ  ه وتم االتفاق ع 28/12/2021العادي بتار عجابهم  دى الحضور رضاهم و ل م وا تفع

 النظام. 

 :  ومن خالل ما تم مالحظته بهذا العمل لوحظ التا

ل الرســـــــــــائل  • ســـــــــــج لهـــــــــــا تخـــــــــــص  ـــــــــــات  م اد أن المراســـــــــــالت المحالـــــــــــة مـــــــــــن الجامعـــــــــــات واأل
ــــــــة،  د ــــــــا تعتــــــــ تقل عــــــــة حال ــــــــة المت مــــــــا أن اآلل ــــــــاك للعمــــــــل،  ت إر واالطروحـــــــــات والــــــــ ســــــــ

ط  ــــــــد يتضــــــــمن نظــــــــام موحــــــــد يــــــــ ح جد ــــــــا لــــــــذلك قــــــــدم القســــــــم مقــــــــ إدارات الدراســــــــات العل
الوزارة.  ا  دارة الدراسات العل ة و ة الوطن المكت ات  م اد  الجامعات واال

دارات الدراسات  • الوزارة و ا  دارة الدراسات العل ة الموجودة ب ون ل ال سج رط منظومة ال
الجامعات.  ا   العل

الوزارة وال • ا  و ب إدارة الدراسات العل ط اإلل ة. ال ة للعلوم والتقن ة الوطن  مكت

ل.  • سج ر منظومة ال  تط

 
فاد ة لقسم شؤون اإل ل  مناشط والخطة المستق

فاد ة قسم اإل ل  ه

ه الدؤوب لتوط  • ، وسع حث العل م العا وال ر التعل د وز انطالقا من توجيهات الس
ات، و  م اد الجامعات واأل الداخل، ألجل الر  ا  حث الدراسات العل ط حركة ال ش ت

فاد  ط اإل ش ل وت ؛ جاءت فكرة تفع اجات المجتمع اللي ناسب واحت ما ي العل 
ة. لذا،  ة أو خدم م ل مؤسسة تعل اجات  ناسب مع احت ما ي ة المهارات  الداخل لتنم
ا بوزارة  دارة الدراسات العل عد من ضمن أهم األقسام ب الداخل  فاد  فإن قسم شؤون اإل

له التنظ المتضمن الت مارس اختصاصاته وفق ه ، و حث العل م العا وال عل
ة.   الوحدات التال

الداخل.  .1 فاد   وحدة اال

الخارج.  .2 فاد   وحدة اال

3.  . فاد القص  وحدة اال

دال.  .4  وحدة شؤون االس
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فاد  اختصاصات قسم شؤون اإل
اف اإلداري والف ع طة  اإل ة المرت عة أدائها الوحدات اإلدار سيق أعمالها ومتا ه، وت

رها  .وتط

اسة العامة واللوائح اح الس قها  جميع  اق س لها، وت الداخل أو تعد ا  ة للدراسة العل الداخل
م ذها مؤسسات التعل عة تنف  .العا ومتا

ا اح أسس القبول للدراسات العل اف عليها اق ذها واإل  .الداخل وتنف

ال قوائم  الداخل، المرشح للدراسةاستق ا  دوالخارج  العل وط الالزمة  والتأ من توفر ال
شأنها واتخاذ  .اإلجراءات لغرض إصدار قرارات 

الداخل الالزمة إتمام اإلجراءات دين للدراسة  فاد المع  او الخارج.  إل

الداخل.  • مكن الدراسة بها  د التخصصات ال   تحد

اف الم • امج اإل ط ل الداخل. وضع ضوا ك للطالب الدارس   ش

الداخل.  • ا  ة ذات الداللة ع الدراسات العل و للمعلومات اإلحصائ  إجراء التوثيق اإلل

سند للقسم من مهام أخرى تقع ضمن اختصاصها.    •  ما 

رامج القسم.  • ة عن مناشط و ر الدور  اعداد التقار

الداخ فاد  وط للحصول ع قرار اإل ط وال  لالضوا

المستوى الدرا (ماجست  )1 ج  فادة تخ س) من إحدى  -الوروس -كشف درجات و سا ل
عادلها، معتمدة من المركز الوط لضمان جودة واعتماد المؤسسات  ة أو ما  الجامعات اللي

ة ة والتدر م  التعل

د.   )2 ة األو عن ج اد للمرشح  الدرجة الجامع قل التقدير األ  أال 

ات الدراسة قبول  )3 افة متطل ات متضمنا تعهد بتوفر  م اد اد من أحد الجامعات أو األ أ
ة.  حث ة وال ة والمعمل  النظ

شيح. 4  ه معاي ال نا ف   ) ترشيح من جهة العمل مب

غ التام للدراسة من الجهة المرشحة. ) 5   التف

ان المو ) 6  ذا  امال، و ه  الداخل مرت منح مرتبمنح الموفد للدراسة  دا   فد مع

 مضعفا.      

ه اللوائح والنصوص. ) 6 المدة المحددة للدراسة حسب ما نصت عل ام  االل  تعهد 

ة: ) 7 الغ اآلت د الم سد ام ب االل  تعهد من جهة العمل 
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ة.   • م اد ل جامعة أو أ ة ل ه الالئحة الداخل  مصارف الدراسة حسب ما تنص عل

ل  • ات المنصوص عليها  فاد مثل: عالوة المسافة (الم تب، 115وائح اإل دل ال %)، و
عة الدراسة.  ة حسب طب ة المعمل  والمواد العلم

، وسنة للدكتوراه) وفقا لالئحة   • فاد القص (ستة أشهر للماجست مخصصات اإل
الخارج النافذة.  فاد للدراسة   اإل

ا، مع)  8 قضيها خارج لي  املة الطالب الموفدعامل الموفد خالل المدة ال 

الخارج النافذة.        فاد للدراسة  الخارج وفق الئحة اإل ا   للدراسات العل

سب تحددها) 9 القطاعات العامة وفق  ة المرشح من الموظف  س  أن تكون 

عها القطاع.       الوزارة ال ي

 

 

ث عد التحد دال  منح قرار االس وط الخاصة  ط وال  الضوا

الخارجصورة  • فاد للدراسة   من قرار اإل

فاد  • ذ المرشح لقرار اإل عدم تنف د  ات وشؤون الموفدين تف رسالة من إدارة الملحق
املة.  ة  مال سنة دراس عدم است  الخارج، أو 

عها.   •   رسالة ترشيح من الجهة ال ي

ان الدراسة.  •  قبول من م

ج حديثة.  •  إفادة تخ

 كشف درجات •

  

840;
84%

158; 
16%

قرارات إيفاد ) 9(اعداد مشروع لعدد  
طالب ) 998( للدراسة بالداخل بمجموع 
وطالبة 

ماجستير

دكتوراه
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دال إ فاد داخ قرارات اس  فاد خار ا إ
عدد إجما  3أعداد  فاد داخ  فاد خار ا إ دال إ  موفد.    77قرارات اس

 

 

ل والمختنقات ال واجهت القسم  -: المشا
ة.  • خص توف المعلومات المطل ما  طيئة من الجامعات والجهات المرشحة ف ة ال  االستجا

الضو  • ام الجهات المرشحة  فاد الداخ او عدم ال خصوص اإل وط المعلنة  ط وال ا
 .  القص

عة الجهات المرشحة لموفديها.  •  ضعف متا

الداخل.  • ا وحقوق الموفدين  ف مزا ام الجهات المرشة   عدم ال

اط  • ب تكرار اسم الموفد  أ من قرار لعدم ارت حات لنفس الموفد مما س ش تعدد ال
الرقم الوط حات  ش   للموفد. اصدار ال

 

 

 

قرار رقم 
بعدد976

)60(

52قرار رقم 
)4(

قرار رقم 
بعدد 933

)13(
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ة ل فاد  شؤون لقسم الخطة المستق  م 2022اإل

 

 

 
 

 الخالصة

السابق.  • امج ممنوحة اإلذن  ات الجامعات ل  تكرار طل

الرغم من قلة عدد الطالب  • ات بنفس الجامعة  ل د من األقسام وال امج للعد تكرار نفس ال
 وأعضاء هيئة التدرس القارن بها. 

عض ا • ات من  الرغم من نقص ورود طل ا  دء  برامج الدراسات العل منح اإلذن لل لجامعات 
ات.  ان  اإلم

امج الجودة.  • عض الجامعات  إتمام  اإلجراءات ال لها عالقة ب  مماطلة وتأخر 

) لدرج  • فاد (الداخ القص عة قرارات اال خص إدراج ومتا ما  عدم وجود منظومة ف
الداخل، وقد لوحظ صدور أ الماجست والدكتورة للطال  ا  الدراسات العل ب المنخرط 

 من قرار لنفس الموفد. 

الخارج،  • عة الطالب الموفدين  متا ا  سمح إلدارة الدراسات العل عدم وجود منظومة موحدة 
عض اعضاء هيئة التدرس  ل المثال ال الح ورود قرارات فصل ل ث لوحظ ع س ح

سنة  خالل المستهدف •
المزيد من  إصدار 2022

بالداخل  اإليفاد قرارات
 2000بعدد قد يصل إلى 

 موفد
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الرغم من ان نفذوا الخطاء  ار انهم اس فاد ع اعت الجامعات ال رشحتهم لإل هم متواجدين 
ة الموفدين عليها.   المدة القانون

وط  • مال ال الرغم من عدم است الدراسة  دء  قبول طالب وال عض الجامعات  وع 
ص من مركز ضمان الجودة).   الالزمة لذلك (عدم حصولها ع ترخ

امج الممنوحة  • عض ال الرغم من م سنوات عدة ع منحها  وجود  االذن ولم تفعل 
 اإلذن. 

•  . ــها الجغرا الرغم من تقار امج  عض الجامعات ولنفس ال منح االذن ل  صدور قرارات 

أن من ضمن  • شاء (علما  ا و حديثة اإل امج دراسات عل عض الجامعات منح اإلذن ل طلب 
ل الدرجة األ  وط هو م ع منح وتفع  سنوات).  10د ال

ا   • شأن الدراسات العل عات النافذة  اللوائح وال عض الجامعات  ام  د وال عدم تق
ة للدراسة.  ث المدة القانون  (لدرج الماجست والدكتوراه)، من ح

ا).   • امج الدراسات العل دين ب عة الطالب (المق د من الجامعات  متا  تقص العد

ف اال مسؤول و   • ا ونقلها الت ة المخصصة للدراسات العل الغ قانو  المستحقات المال
 إ أبواب أخرى ال عالقة لها بها. 

ا.   • شأن الدراسات العل اتها  ان حات م عض الجامعات  إحالة مق  تأخر 

خص مستحقات أعضاء هيئة التدرس   • ما  عض الجامعات ف مة ع  ا الديون الم
افا)  . (تدرسا و

مال  • ه من الطالب (الست فاد القص لمستحق ذ اال عض الجامعات  تنف تأخر ومماطلة 
 حوتهم...). 

د من اإلجراءات ذات   • العد شأن إحالة او موافاة اإلدارة  عض الجامعات  ة  عدم استجا
ا.  الدراسات العل  العالقة 

وط ال  • ا ال تتوفر فيهم ال ة لتو هذه الوظائف، عض مدراء إدارات الدراسات العل مطل
ا.  عة إلدارة الدراسات العل اتب التا ل الم  إ جانب عدم تفع

شطة والورش ال لها عالقة بتوط  • عة األ ل ومتا ا بتفع عدم قدرة إدارة الدراسات العل
ة خاصة بها.  ان عتها لعدم توفر م الداخل ومتا ا   الدراسات العل
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ات  التوص
شأن وضع الحلول ال تراها ناجعة حدوث م ولتفادي • ات تعمل اإلدارة  ال ثل هذه اإلش

حة لهذا العام  : 2022ضمن خططتها المق  وال تتمثل 

ة او  • م اد امج اال ال ندات سواء المتعلقة  افة المس ة لتوثيق  التحول ا االرشفة الرقم
 مجمل أعمال اإلدارة. 

ا  • افة برامج الدراسات العل سيق مع مراجعة  الت ة الممنوحة اإلذن  م اد الجامعات واأل
ا.   اللجنة العامة للدراسات العل

سيق مع مركز  • الت السابق والمفعلة  ا الممنوحة اإلذن  م برامج الدراسات العل إعادة تقي
ة.  ة والتدر م  ضمان جودة المؤسسات التعل

ل القرار  • ل 2008لسنة  22العمل ع تفع اله خص م المتعلق  ما  التنظ للجامعات ف
ا.   إدارات الدراسات العل

ة.  • م اد فاد من خالل التواصل مع الجامعات واأل ذ قرارات اال عة تنف  متا

ة من خالل  • م اد ط جميع الجامعات واأل ة ت العمل ع استحداث منظومة حديثة ومناس
ة.  ة للعلوم والتقن ة الوطن المكت ا   إدارة الدراسات العل

)، تو  • فاد (الداخ والقص اإل ة المتعلقة  حجز المخصصات المال ا   إدارة الدراسات العل
ه  ف ف تم الت ة ديوان الوزارة و ان م ضمن  فاد الداخ و تحت بند مخصصات اال

ا والجامعات.  سيق ب إدارة الدراسات العل  الت

ا ح  • لغ ما إلدارة الدراسات العل ص م ة تخص اف ع مناشط أهم ام واإل تتمكن من الق
ا.  الدراسات العل  وورش العمل واالجتماعات ذات العالقة 
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عثات وشؤون الموفدين  إدارة ال
 إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين رتقري

 أنشطة اإلدارة
إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين من ضمن إدارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
حسب الهيكل اإلداري للوزارة والمعتمد من حكومة الوحدة الوطنية. دورها الرئيسي هو 
متابعة برامج اإليفاد للدراسة بالخارج، واإلشراف المباشر عل الملحقيات األكاديمية 

 بالخارج.

  -مهام اإلدارة: 
 .اإلشراف على أعمال الملحقيات الثقافية والسعي لالرتقاء بها 
 بة الدارسين بالساحات.متابعة أمور الطل 
 .متابعة تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة باإليفاد والتعميمات الصادرة بالخصوص 
دعم الملحقيات الثقافية بالكوادر الوطنية من الموظفين والمؤهلين والخبراء  

 .المتخصصين
متابعة أعمال المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية بالتنسيق مع مكتب التعاون  

 .دولي بالوزارةال
 

األعمال التي قامت بها إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بعديد األعمال ومعالجة جملة من 
ومن األمور ، المشاكل والعراقيل التي تواجه الطلبة الموفدين والملحقيات األكاديمية بالخارج

 -التي تم معالجتها لفريق عمل اإلدارة خالل الفترة الماضية:
ل المباشر مع كل الموفدين عبر منظومة مراسالت وتفعيل قنوات : التواصأوالً  

 االتصال المتمثلة في الملحقيات األكاديمية.
  ً : متابعة عمل الملحقيات والوقوف على الصعوبات التي تواجههم، والتأكيد على ثانيا

 دور واختصاصات الملحقيات االكاديمية في الخارج.

  ً من الملحقيات االكاديمية عن السنوات السابقة  : حصر كافة المطالبات الماليةثالثا
 واعداد مقترحات بمعالجتها.

  ً : سرعة إحالة المخصصات للطالب الدارسين وتنظيم تحويل المخصصات رابعا
 المالية في الخارج في سابقة لم تعهدها اإلدارة منذ أربعة سنوات.

  ً وباألخص تداخل  : تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الملحقين األكاديميينخامسا
 االختصاصات ومحاولة إرباك سير العمل من قبل موظفي السفارات لبعض الساحات

  ً : تجميع البيانات الالزمة لتوحيد منظومة اإلدارة مع البيانات الموجودة سادسا
 بالجامعات والمعاهد العليا.
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  ً ية : تصميم وتطوير منظومة الكترونية موحدة تربط كافة المؤسسات التعليمسابعا
 عن طريق إدارة الدراسات العليا والتدريب بهذه المؤسسات مع إدارة الملحقيات.

  ً : ربط منظومة االيفاد بمنظومة مصلحة السجل المدني لتسهيل إجراءات الطلبة ثامنا
 الموفدين ومرافقيهم.

  ً : تطوير وتصميم منظومة التفويضات المالية وربطها مع الجامعات ومؤسسات تاسعا
 الي والجهات العامة.التعليم الع

: متابعة المدارس الليبية في الخارج، والمشاركة معهم في التجهيز وإجراء عاشراً  
االمتحانات النهائية للدورين األول والثاني لشهادتي اتمام مرحلة التعليم األساسي 

 والتعليم الثانوي.

 الموقع اإللكتروني لإلدارة
 

 
www.lsms.ly 

  عنوان اإلدارة
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 طرابلس ليبيا –مركب األكاديمية الليبية  –جنزور 
Janzour –Libyan Academy for Graduate Studies – Tripoli - Libya 

 األنشطة واألعمــال الُمنجــزة خـــالل الفترة مـــن
 م31/12/2021م وحتى 01/03/2021

 -لجان وفرق العمل: أوالً:
ت اللجنة االجراء مالحظات

 اعداد المقترح النهائي
لبرنامج المؤتمر وتقديمة 

 للسيد الوزير

صدور قرار وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي بتشكيل 

 م2021لسنة  29اللجنة رقم 

لجنة التحضير لإلعداد لمؤتمر 
اإليفاد للخارج (التحديات 

 والمعوقات)
1 

عقد سلسلة من 
االجتماعات بشأن 

متابعة وتقييم العلمية 
االكاديمية للطلبة 

ين بكندا وامريكا.الدراس

صدور قرار وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي بتشكيل 

 م2021لسنة  35لجنة رقم 
 2 لجنة دراسة ملف المكتب الكندي

استكمال اعمال اللجنة 
بتقديم مسودة نهائية 
لالئحة االيفاد في 
 الخارج (للمراجعة)

صدور قرار وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي بتشكيل 

 م2021لسنة  36نة رقم اللج

لجنة تحديد وحصر المؤسسات 
التعليمية بالخارج وتعديل الئحة 

 االيفاد بالخارج
3 

محاضر اجتماعات 
 – 2 – 1اللجنة أرقام (

3 – 4( 

صدور قرار وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي بتشكيل 

 م2021لسنة  124اللجنة رقم 

لجنة دائمة لدراسة طلبات قفل 
 4 ستثنائيةالملفات اال

عقد سلسلة من 
االجتماعات برئاسة 

وكيل وزارة 
المواصالت للنقل 

الجوي وتم فيها حصر 
اعداد وبيانات الطلبة 

وتقييم الوضع األكاديمي 
 لهم.

صدور قرار وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي بتشكيل 

 م2021لسنة  206اللجنة رقم 

لجنة دراسة أوضاع ملف طلبة 
والمراقبة  الطيران التجاري
 الجوية.

5 

إتمام إجراءات التسليم 
والبدء في االمتحانات 
واحالة تقرير لوزير 

صدور قرار وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي بتشكيل 

 م2021لسنة  273اللجنة رقم 

لجنة تسليم وتوزيع أسئلة 
االمتحانات للمدارس الليبية 

 )بالخارج (الدور األول
6 
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التعليم العالي 
 بالخصوص.

إتمام إجراءات التسليم 
والبدء في االمتحانات 
واحالة تقرير لوزير 

التعليم العالي 
 بالخصوص.

صدور قرار وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي بتشكيل 

 م2021لسنة  611اللجنة رقم 

لجنة تسليم وتوزيع أسئلة 
االمتحانات للمدارس الليبية 

 بالخارج (الدور الثاني)
7 

 

 -جتماعات التقابلية:ثانياً: اال
م حول 18/04/2021اجتماع تقابلي مع نائب مدير مصلحة األحوال المدنية بتاريخ  

وضع آليات التعاون المشترك بشأن ربط منظومة اإليفاد واالبتعاث بمنظومة 
 المصلحة لتسهيل وتنظيم تسجيل اإلجراءات للموفدين.
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مع رئيس األكاديمية الليبية للدراسات العليا  17/6/2021عقد اجتماع تقابلي بتاريخ  
بجنزور بشأن دعم إدارة النشر والمطبوعات باألكاديمية باألطروحات العلمية ونتائج 

 البحوث للطلبة الموفدين والمتحصلين على الدرجات العلمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه م تم في21/06/2021ن التعليم العالي بتاريخ واجتماع مع وكيل الوزارة لشؤ 
 مناقشة عدد من الصعوبات التي تواجه اإلدارة وسبل تذليلها.

اجتماع تقابلي مع مدير مكتب المتابعة وتقييم األداء بوزارة التعليم العالي بتاريخ  
م حيث تم االطالع على سير آلية العمل داخل اإلدارة والبرامج 24/06/2021

مات المقدمة للطلبة التطويرية التي تقوم بها، من أجل الرفع من مستوى الخد
  .الموفدين

م حيث تم 27/06/2021اجتماع تقابلي مع رئيس هيئة الرقابة اإلدارية بتاريخ  
 التأكيد على التعاون من أجل تذليل الصعاب على الطلبة الموفدين بالخارج.

م بحضور 25/08/2021لقاء تقابلي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ  
بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين لمتابعة اإلجراءات المتخذة حيال  رؤساء األقسام

 ما تم االتفاق عليه في االجتماع الثاني إلدارة الملحقيات الذي عقد باألكاديمية الليبية.
اجتماع تقابلي مع مدير إدارة شؤون الجامعات وبعض من رؤساء األقسام باإلدارتين  

شة البيانات المتعلقة بالخريجين االوائل م تم خالله مناق06/09/2021بتاريخ 
 والمعيدين واعضاء هيئة التدريس بالجامعات الواردة إلى الوزارة.
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م، الستعراض 29/09/2021اجتماع تقابلي مع وكيل ديوان المحاسبة بتاريخ  
منظومة التفويضات المالية ومتابعة كافة االجراءات الخاصة بملف التفويضات 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.المالية الذي أطلقته 
اجتماع تقابلي مع مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بحضور مدير إدارة العمليات  

م تم فيه استعراض االجراءات التنظيمية التي تقوم 14/10/2021المصرفية بتاريخ 
 .بها الوزارة من أجل التنسيق المشترك

فويضات المالية بالمؤسسات بتاريخ اجتماع تقابلي بالمشرفين على منظومة الت 
م عبر منصة الزوم، الستعرض آلية العمل بالمنظومة وكيفية إدخال 27/10/2021

 البيانات وادراج المستهدفين للتقديم على التفويضات المالية.

 -ثالثاً: االجتماعات التنظيمية:
لعالي م برئاسة معالي وزير التعليم ا6/4/2021تنظيم االجتماع األول بتاريخ  

والبحث العلمي مع مدراء الدراسات العليا بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي 
 لتوحيد الرؤى وتحديد االولويات لمعالجة مشاكل التعليم العالي والرقي به.

تنظيم اجتماع مع الملحقين األكاديميين بالسفارات الليبية بالخارج بتاريخ  
عوبات التي تواجه الطلبة م الستعراض أهم المعوقات والص03/05/2021

 الموفدين بالخارج.
تنظيم اجتماع مع الملحقين األكاديميين بالسفارات الليبية بالخارج وبحضور مدير  

المركز الوطني لالمتحانات ومدير مركز التدريب وتطوير التعليم بتاريخ 
م بشأن الترتيبات إلجراء امتحانات شهادتي التعليم األساسي 14/07/2021

 ي للمدارس الليبية بالخارج.والثانو
م. برئاسة معالي وزير التعليم العالي 12/8/2021تنظيم االجتماع الثاني بتاريخ  

والبحث العلمي مع مدراء الدراسات العليا بالجامعات لمناقشة المشروع الوطني 
 لإليفاد بالداخل والخارج.

والبحث العلمي  م لمعالي وزير التعليم العالي31/08/2021تنظيم اجتماع بتاريخ  
ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي مع رئيس النقابة العامة ورؤساء النقابات 
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورئيس األكاديمية الليبية للدراسات العليا لحلحلة 

 الجمود الحاصل في ملف اإليفاد في الخارج.

 -رابعاً: اإلجراءات والمعامالت المنجزة:

الملحقيات وشؤون الموفدين حلقة الوصل بين الوزارة وكافة السفارات  تمثل إدارة
والملحقيات األكاديمية بالخارج، وفي هذا السياق تم تطوير بوابة الكترونية (بوابة 

ليتم من خاللها التواصل مع الموفدين وربط الجهات المعنية بالبوابة لمتابعة المراسالت) 
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بر إشرافه على البوابة اإللكترونية الخاصة باإلدارة وذلك عإجراءات الموفدين بالخارج 
 .www.lsms.ly(بوابة المراسالت) 

) برقية ومراسلة، وتم استقبال 5163تم خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير إرسال (
لتاليان ملخصاً لما ) تعميم. حيث يمثل الجدوالن ا322) برقية ومراسلة، وارسال (3648(

 تم إرساله واستقباله من برقيات ألكثر أنواع البرقيات شيوعاً.

 تعميماتبرقيات واردة برقيات صادرة
5563 4648 335 

 
  -وفيما يلي توضيح تفصيلي لبعض اإلحصائيات لعدد من اإلجراءات والمعامالت المنجزة:

 تفويضات النقل 

 -ضح الجدول التالي:تفويضات نقل كما يو 3تم إصدار عدد  

عدد الطلبة رقم التفويضت

1.2-2021 170 

2.3 -2021 46 
3.4 - 2021 174 

 390 المجموع
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 تمديد الدرجة 

طالبا. حيث يوضح  1038قرارات تمديد درجة علمية شملت عدد  10تم إصدار عدد 
 الجدول اآلتي أعداد الطلبة حسب الدرجة العلمية.

 
 

 عدد الطلبة الدرجة ت

 923 دكتوراهال 1

 115الماجستير 2

 1038 المجموع

 

 تمديد المدة 
 طالبا.  550قرار تمديد مدة لعدد  13تم إصدار عدد 

 قفل الملف 

تم اقفال ملفات الطلبة الموفدين ممن أنهو دراستهم وارجاعهم إلى سابق  قإضافة إلى ما سب
لتي يغطيها التقرير موزعين ) طالباً وطالبة في الفترة ا752أعمالهم حيث تم إقفال ملفات (

 على الدول كما هو موضح بالجدول التالي:
 

 
 -خامساً: التفويضات والترشيحات:

 -قرارات اإليفاد السابقة والمستهدفين بالتفويضات المالية: 

حيث بلغ العدد  2021إلى  2007تطورت أعداد المستهدفين باإليفاد للخارج وفقاً للسنوات من 
 ) طالب وطالبة. 50338والصادر في حقهم قرارات إيفاد ( اإلجمالي للمستهدفين

 م 2021إلى  2007كشف تفصيلي بالقرارات الصادرة للسنوات من 
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 جهات عامة -أعضاء هيئة تدريس  -أوائل  2021الى  2007قرارات االيفاد من 

 المجموعدكتوراهتخصصيةماجستيربكالوريوستعدد القرار سنة القرار

2007 2 0 2289 0 1887 4176 

2008 4 6 4003 1208 280 4893 

2009 1 0 873 138 2294 3305 

2010 1 753 0 0 0 753 

2011 1 0 126 38 112 276 

2012 4 0 2456 28 1647 4141 

2013 25 4440 9810 632 3164 18046 

2014 7 453 5918 47 697 7115 

2015 7 778 1751 0 885 3414 

2016 4 0 142 0 62 204 

2017 12 1419 352 42 474 2287 

2018 1 0 27 0 139 166 

2019 7 141 501 0 213 1919 

2020 2 0 2 0 19 21 

2021 2 178 0 0 0 318 

 1187350388 282502133 8168 80 مجموع
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 م2021إلى  2011عدد الموفدين خالل السنوات من 

 عدد الطلبة سنة القرار

2011 13022 

2012 12161 

2013 11274 

2014 12345 

2015 18840 

2016 17091 

2017 14570 

2018 8035 

2019 3903 

2020 3567 

2021 2954 
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  -تم حصر وفرز قوائم بالقرارات السابقة لإليفاد كالتالي:

استالم وحصر قوائم بالمستهدفين للتفويضات المالية من الجامعات تشتمل على  -
 يدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. ترشيحات المع

استالم وحصر قوائم بالمستهدفين للتفويضات المالية من وزارة التعليم التقني  -
والفني تشتمل على ترشيحات المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد والكليات 

 التقنية. 
لعلمي حصر المستهدفين للقطاعات التابعة الي وزارة التعليم العالي والبحث ا -

األكاديمية  –مركز ضمان الجودة  -(الهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا 
 الليبية).

 -حصر المستهدفين للتفويضات المالية للقطاعات العامة األخرى مثل: -
o  البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية 
o أوائل الثانويات والجامعات والمعاهد والكليات التقنية (تم تكليف الجمعية 

 الليبية للمتفوقين والمواهب بتنظيم إجراءات التقديم للتفويضات المالية)
o رابطة المكفوفين 
o  رابطة أسر الشهداء والمفقودين 
o جمعية أطباء الميدان 

إدراج البيانات بمنظومة موحدة تربط المؤسسات التعليمية بإدارة الملحقيات  -
 .وشؤون الموفدين لمتابعة تنفيذ برامج اإليفاد بالخارج

ربط منظومة اإليفاد بمنظومة مصلحة السجل المدني لتسهيل إجراءات الطلبة  -
 الموفدين ومرافقيهم.

كشف تفصيلي بأعداد المستهدفين بالتفويضات المالية والمتحصلين على 
 قرارات ايفاد سابقة

 المجموعمعيدين أعضاء هيئة تدريس اسم الجامعة ت

 259 151 108 الزيتونة 1

 267 100 167 االسمرية 2

 39 16 23 الجفرة 3

 355 173 182 صبراتة 4

 40 31 9 بني وليد 5

 257 158 99 طبرق 6
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 644 355 289 مصراتة 7

 425 214 211 سبها 8

 254 120 134 الزنتان 9

 155 38 117 درنة 10

 11 4 7 الجفارة11

 356 211 145 غريان12

 84 47 37 فزان13

 470 265 205 المرقب14

 376 172 204 عمر المختار15

 616 418 198 طرابلس16

 872 585 287 الزاوية17

 4 2 2 المفتوحة18

 73 39 34 نالوت19

 4 4 0 خليج السدرة20

 1183 746 437 بنغازي21

 43 11 32محمد بن علي السنوسي22

 177 122 55 سرت23

 108 59 49 اجدابيا24

 12 2 10 النجم الساطع25

 7084 المجموع 

 -م:2021ترشيحات الجامعات الجديدة للعام 

تم استالم وحصر قوائم بالترشيحات لإليفاد من الجامعات تشتمل على ترشيحات  -
 للطلبة األوائل والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. 
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(الهيئة حصر الترشيحات للقطاعات التابعة الي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -
 األكاديمية الليبية). –مركز ضمان الجودة  -الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا 

(أوائل / معيدين / أعضاء هيئة  2021قوائم لترشيحات الجامعات المستلمة للعام 

 تدريس)

أعضاء هيئة تدريس المجموع أوائل معيدين ت الجامعة
 1 جامعة بني وليد 279 109 401 789

 2 جامعة السدرة 11 94 43 148

 3 جامعة الجفرة 138 215 109 462

 4 جامعة نالوت 115 83 130 328

 5 جامعة المرقب 545 614 487 1646

 6 جامعة صبراتة 370 80 478 928

 7 جامعة النجم الساطع 28 71 94 193

 8 جامعة الزاوية 1164 237 1019 2420

 9 جامعة الزيتونة 380 314 445 1139

 10 جامعة األسمرية 444 95 678 1217

 11 جامعة المفتوحة 0 26 12 38

 12 جامعة الجفارة 28 46 134 208

 13 جامعة غريان 477 248 426 1151

14 جامعة بنغازي 823 1217 785 2825

15 جامعة طرابلس 587 469 722 1778

16 جامعة اجدابيا 91 164 190 445

17 جامعة طبرق 102 188 222 512
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18 جامعة عمر المختار 902 872 485 2259

19 جامعة سبها 282 214 306 802

20 جامعة فزان 56 59 52 167

21 جامعة الزنتان 394 190 408 992

22 جامعة طبرق 268 188 222 678

جامعة محمد بن علي  46 185 134 365
 السنوسي

23

24 جامعة سرت 190 79 312 581

25 جامعة مصراتة 518 295 491 1304

 المجمــــــــــــوع  23375
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 مكتب التواصل واإلعالم 
 تقـــــــديم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الوزارات المستحدثة في حكومة 

الوحدة الوطنية، والتي عملت منذ استالمها في ظروف استثنائية كونها لم 

ثت مشاكل غاية في التعقيد، إال أنها بعد ترث أي امكانيات بل بالعكس ور

اعتماد هيكلها اإلداري قبلت التحدي وحاولت أن تجعل من هذه التحديات 

مكتب التواصل قد سعى دافعية في عمليات االصالح والتطوير وذات عوامل 

إلى تنفيذ  والمكاتب الوزارة  رفقة نظرائه من اإلداراتفي إلعالم او

ة جصالح ومعالاتها الوزارة بهدف ضعالتي و دماألاالستراتيجية قصيرة 

 المكتب نأال إالتعليم العالي والبحث العلمي، ورغم العراقيل وشح االمكانيات 

دعم معالي الوزير عمل طيلة هذه الفترة بعزيمة وإرادة ثم  وبفضل اهللا اوًال

عالية لتحقيق ما هو مطلوب منه وقد ال يكون هذا االنجاز وفق الطموح 

نه استطاع التأسيس لمشاريع إعالمية هامة يمكن أال إ المرجوة يمانواأل

ن أخطأنا فمن إ ًاتطويرها وتحسينها بما يلبي استراتيجية عمل الوزارة وختام

 .صبنا فبتوفيق من اهللاأانفسنا وان 

 والسالم عليكم

 د.علي أحمد سالم
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من أهمها خلق إعالم في إطار تنفيذ المهام المناطة بمكتب التواصل واإلعالم والتي  

 تنموي هادف يبرز مناشط القطاع ويقوم برسالته التوعوية على أكمل وجه

م 2021نهاية شهر مارس  بعد استالم حكومة الوحدة الوطنية لمهامها انطلقت أعمال المكتب

العمل تجهيزه خطة ية ووكانت أولم)، 2021للعام (وضع خطة عمل متكاملة من خالل 

تغطية مناشط الوزارة  إنجاز العمل والمتمثلة في عدات التي تساهم فيبكافة األجهزة والم

ووزارة التعليم العالي ة يالتواصل بين المواطن الليبي صاحب المصلحة الحقيق لمد جسور

 .حكومة الوحدة الوطنية أينما كانب والبحث العلمي

 

 

 

" نشاء صحيفة تم ا 2021) لسنة 45ولتحقيق هذا التواصل وبعد صدور القرار رقم ( 

ً ، بهدف مد جسور التواصل بين  منارات" ً وإلكترونيا التي تصدر بشكل شهري ورقيا

 المواطن والحكومة المتمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها.
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للصحيفة عدد من المراسلين في مختلف مناطق ليبيا يقومون بتغطية مناشط المؤسسات 

ابعة للوزارة ونقل آراء الشارع وأسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث الت

 العلمي.

 

موقع إنشاء واإلعالم بكما قام مكتب التواصل 

خاص بالوزارة يتم من خالله إبراز كتروني إل

المناشط والتواصل بين الوزارة والجهات التابعة 

بريد إلكتروني ا، ومن خالله تم اصدار أكثر من له

خاص بمعالي الوزير ومدراء اإلدارات والمكاتب 

 للتواصل من خاللها محلياً ودولياً.

 

 

276



 
 

المعلومة إيصال في االجتماعي التواصل شبكة ألهمية كل شرائح المجتمع تم فتح لونظراً

التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة وزارة  ((تحت اسم وزارة ال باسمصفحة 

   /https://www.facebook.com/MHESR.LYعلى الرابط  ))ية الوطن

بل أصبحت منصة إعالمية تستقي منها كافة وسائل اإلعالم  مناشط القطاع تعرض الصفحة

ألف معجب) وعدد  190000المحلية والدولية أخبار ومناشط القطاع ووصل عدد (معجبيها 

 ) ألف متابع.201100المتابعين (
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يتم بثه علىنتاج برنامج مرئي قام المكتب بإتوعوية تثقيفية قناة إعالمية أكثر من لفتح و

 يبرز مناشط القطاع ويسلط الضوء على قضايا التعليم (منارات)تحت أسم  قناة ليبيا الوطنية

 .ويناقشها بكل شفافية العالي والبحث العلمي

 

 

علتها من أولوياتها ألهميتها كما قام المكتب بتسليط الضوء على أهم ملفات الوزارة التي ج 

لمدة  )) مطروح للنقاش ((سم امن خالل إنتاج ندوات مرئية في قناة ليبيا الوطنية تحت 

 ساعة ويتم إعادته عدة مرات ألهمية المواضيع  التي يطرحها. 
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برز إصدار كتيبات شهرية تحمل في مضمونها الملخص الشهري ألكما عمل المكتب على 

   نشاطات الوزارة.

 

 

 

 

 

 

إقامة دورات تدريبية لموظفي مكتب  وفي سبيل الرفع من كفاءة موظفي المكتب تمت

في مجاالت برامج تصميم ومعالجة الصور وبرامج التحرير الصحفي التواصل واإلعالم 

 والتوليف واالنتاج.

كما عمل مكتب التواصل واإلعالم على إنشاء مكتبة مرئية وأرشيف مرئي خاص بنشاط 

 ارة منذ استالمها لمهامها في حكومة الوحدة الوطنية. الوز

 -:عمله في مكتب التواصل واإلعالم في اآلتي  مويمكن تلخيص أبرز ما ت

 حلقة بواقع حلقتين في األسبوع. )46( "منارات"عدد حلقات البرنامج المرئي  -1

عدد كل أعداد بواقع  )7(أعدادها إلى سبعة ووصلت  "منارات"صحيفة إصدار  -2

 .شهر

م تتم من 2021من شهر أبريل www.mhesy.gov.ly الموقع االلكتروني  إطالق -3

 خالله نشر األخبار واإلعالنات والمناشط الخاصة بالوزارة.

انتاج كتيبات تحتوي على ملخصات شهرية لنشاط الوزارة يتم تعميمها على    -4

 في الدولة.  الوزرات والجهات الرقابية
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بطاقات  وتنفيذبها بمدخل الوزارة كيتحمل اسم الوزارة تم تر إعالنية تنفيذ لوحات -5

تجهيز لوحات إعالنية متنقلة تحمل اسم و والمكاتب تعريفية لمدراء اإلدارات

 كخلفية في المؤتمرات واللقاءات الصحفية. الستخدامها الوزارة

حلقة  12ووصل عدد حلقاته  اش))((مطروح للنقإنتاج ندوات مرئية تحت مسمى  -6

 تم بثها في قناة ليبيا الوطنية.

إجراء حوارية مع عدد من المتخصصين واألكاديميين العاملين في مؤسسات  -7

التعليم العالي والبحث العلمي وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية في المحيط المحلي 

 واالجتماعي.

جامعة عمر المختار حول  المساهمة في إقامة المؤتمر العلمي الذي نظمته -8

 االنتخابات والذي تم برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رسالة لكافة  )187(بلغت رسائل مكتب التواصل واإلعالم الصادرة حوالي  -9

 الجهات.

المناشط التي  يبرز المرفقمتابعة كافة مناشط الوزارة وتغطيتها إعالمياً والجدول  ـ10

 .تم متابعتها

سبيل  ىإقامة عديد من المؤتمرات الصحفية الخاصة بعمل الوزارة منها عل -11       

  :المثال

مؤتمر صحفي لمعالي الوزير بجامعة مصراتة حول افتتاح قاعات دراسية بمدينة  -أ

 تاورغاء.

 مؤتمر صحفي حول إصدار قرارات اإليفاد للتخصصات الطبية النادرة. -ب

 حول الرقمي.مؤتمر صحفي حول المشروع الوطني للت -ج

مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء لمعالجة مشكلة  -د

 الكتاب المدرسي. توفير
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أما فيما يتعلق بالتغطية االعالمية ومناشط المكتب بشكل عام فالجدول التالي يبين 
 ملخص تلك المناشط:

 التـــــاريخ وانـــــــــــــــــــــالعنر.م

الجتماع معالي الوزير بوفد من اعيان مشائخ الطوارق وعميد  ة اإلعالميةالتغطي 1
 بلدية البوانيس.

23 -3 -2021

التغطية اإلعالمية الجتماع معالي الوزير مع وزير التربية والتعليم ووزير التعليم  2
 التقني والفني مع اللجنة العلمية االستشارية لمجابهة وباء كورونا .

23 -3 -2021

التغطية االعالمية لعملية التسليم واالستالم بين معالي وزيرالتعليم العالي ووزير  3
 التعليم بالحكومة المؤقتة .

23 -3 -2021

التغطية االعالمية الجتماع معالي الوزير بعدد من مدراء ورؤساء هيئات المنطقة  4
 الشرقية.

23 -3 -2021

2021- 3- 25 ظ مصرف ليبيا المركزي.الوزير مع محاف لقاءالتغطية االعالمية ل 5

الجتماع معالي الوزير مع المسؤلين بجامعة صبراتة وعضو التغطية االعالمية  6
 مجلس النواب بمدينة صبراتة.

 2021ـ3ـ 28

التغطية االعالمية لالجتماع الدوري األول لمعالي وزير التعليم العالي مع رؤساء  7
 لها. الجامعات الليبية والجهات التابعة

31-3-2021 

 2021-4-3 التغطية االعالمية الفتتاح قاعات دراسية بمدينة تاورغاء 8

التغطية اإلعالمية الجتماع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع نقابات  9
 الموظفين بالجامعات الليبية.

4-4-2021 

قيات وشؤون الموفدين التغطية االعالمية لالجتماع األول للوزير مع إدارة الملح 10
 وإدارة الدراسات العليا وشؤون التدريب.

6-4-2021 

 2021-4-7 التغطية االعالمية الجتماع وزير التعليم العالي بمركز بحوث التقنيات الحيوية.   11

2021ـ  4ـ  8  التغطية االعالمية للقاء معالي الوزير مع رئيس مجلس النواب بطبرق.  12

 2021-4-8 المية لزيارة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة بنغازي.التغطية االع 13

التغطية االعالمية للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع وزير التربية  14
 الوطنية بجمهورية تركيا.

12-4-2021 

دارية لنادي عدد من أعضاء اللجنة اإلل معالي الوزير ستقبالالتغطية االعالمية ال 15
 .االتحاد الرياضي

29-4-2021 
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التغطية االعالمية لزيارة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لوزير الصناعة  16
 التركي.

12-4-2021 

التغطية االعالمية لمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لالجتماع األول  17
يع المستوى بين دولة ليبيا والجمهورية المشترك لمجلس التعاون االستراتيجي رف

 التركية .

12-4-2021 

التغطية االعالمية لالجتماع األول للجنة المكلفة لدراسة المشروع األول للمعلوماتية  18
 بالجامعات الليبية. 

13-4-2021 

 2021-4-18التغطية االعالمية لزيارة معالي الوزير لمقر جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية  19

التغطية االعالمية الجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الضوابط واللوائح المنظمة للدراسات  20
 العليا وكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه .

20-4-2021 

 2021-4-21 التغطية االعالمية لسيد الوزير للقاء أعضاء تجمع الوحدة الوطنية . 21

للجنة المكلفة لفحص وتقييم مؤسسات التعليم العالي التغطية االعالمية الجتماع ا 22
 والبحث العلمي .

21-4-2021 

التغطية االعالمية لزيارة اللجنة المكلفة بحصر أمالك ومقار ومكاتب الوزارة بمقر  23
 الوزارة سابقا ببلدية قصر بن غشير .

26-4-2021 

 2021-5-3 .ت الجنوببلديامعالي الوزير لرؤساء  ستقبالالتغطية االعالمية ال 24

 2021-5-4 .جتماع األول لمركز المعلومات والتوثيق بالوزارة العالمية لاالتغطية ال 25

 2021-5-4 .عدد من أعضاء مجلس النوابالوزير ب التغطية االعالمية للقاء 26

لقائم باألعمال بسفارة المملكة المتحدة معالي الوزير ل ستقبالالتغطية االعالمية ال 27
 .بريطانيا) لدى ليبيا(

5-5-2021 

 2021-5-6 .جتماع السيد الوزير مع وفد من جامعة مصراتةالتغطية االعالمية ال 28

وزير التعليم العالي والبحث والوحدة الوطنية   حكومة جولة رئيسالتغطية االعالمية ل 29
 .جامعة طرابلسل ءوزراالالعلمي وعدد من 

9-5-2021 

بعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية ة للجولة الميدانية لعدد من التغطية االعالمي 30
   الغربي. مناطق الجبل

10-5-2021 

رئيس اللجنة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي العالي م ستقبالالتغطية االعالمية ال 31
  .مجلس النواببالمالية 

10-5-2021 

 2021-5-16 .عيد الفطر المبارك معايدة بمناسبةالحفل التغطية االعالمية ل 32

 2021-5-16 .اصدار العدد (صفر) من صحيفة منارات 33
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 2021-5-18التغطية االعالمية الجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي األول لإليفاد بالخارج. 34

 وزير مع مديري المراكز البحثية للهيئة الليبيةالسيد الجتماع التغطية االعالمية ال 35
  .للبحث العلمي

18-5-2021 

 2021-5-20 التغطية االعالمية لورشة عمل حول التنمية ببلديات الجنوب باألكاديمية الليبية. 36

 2021-5-20 .لبلدية بني وليدالتغطية االعالمية لزيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي  37

 يولؤمسلعالي والبحث العلمي مع وزير التعليم امعالي جتماع التغطية االعالمية ال 38
 .جامعة بني وليد

20-5-2021 

لمرافق التعليم العالي والبحث العلمي  لمعالي الوزير الميدانية زيارةالتغطية االعالمية ل 39
 .الغير مستكملة بمدينة بني وليد

21-5-2021 

 2021-5-23اإلدارة.وظفين جتماع مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية مع مالتغطية اإلعالمية ال 40

 2021-5-24.عيان وحكماء ومشايخ بلدية الخمسعميد وأ لقاء معالي الوزير معالتغطية اإلعالمية ل 41

 2021-5-24.معالي الوزير مع النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للدولةالتغطية اإلعالمية للقاء  42

لمؤتمر لعمال الملتقى المغاربي األول ح أفي افتتا التغطية اإلعالمية لسيد الوزير 43
 .الدولي لعلوم وتقنيات التحكم األلي وهندسة الحاسوب

26-5-2021 

معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى جامعة التغطية اإلعالمية لزيارة  44
 .الزاوية

26-5-2021 

تقييم األداء لجامعة الجتماع الرابع لرؤساء اقسام الجودة والتغطية اإلعالمية ل 45
 .الزيتونة

26-5-2021 

 2021-5-26 .كليات جامعة الجفارةلمعالي الوزير ل ميدانيةالجولة التغطية اإلعالمية لل 46

 2021-5-26 .لجنة الدراسات العليال والبحث العلمي وزير التعليم العالي ستقبالالتغطية اإلعالمية ال 47

نواب لعدد من أعضاء مجلس ا مع ير التعليم العاليجتماع وزالتغطية اإلعالمية ال 48
 .عن المنطقة الجنوبية

26-5-2021 

حكومة الوحدة الوطنية لبعض  وزراءالتغطية اإلعالمية للجولة الميدانية لعدد من  49
 .المناطق الجبلية

29-5-2021 

راء المكاتب مدووزير التعليم العالي والبحث العلمي مع رئيس التغطية اإلعالمية للقاء  50
  المحاسبة . واإلدارات بديوان

29-5-2021 

 يلجنة المشروع الوطني للرقم الجامعالتغطية اإلعالمية للقاء السيد الوزير مع  51
 .الموحد

30-5-2021 

 2021-5-30 .لجنة الدراسات العليا بطرابلسالتغطية اإلعالمية الجتماع  52
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الوت بمناسبة حصولها على الترتيب الثامن محليا حتفالية جامعة نالتغطية اإلعالمية ال 53
 .وفق مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية

31-5-2021 

رئيس النقابة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي التغطية اإلعالمية الستقبال معالي  54
 .العامة لألطباء في ليبيا

31-5-2021 

 2021-6-1 .فعاليات المؤتمر األول لألسرة الليبية بنغازيل التغطية اإلعالمية 55

 2021-6-7 التغطية اإلعالمية للقاء معالي الوزير مع رئيس ديوان المحاسبة . 56

 2021-6-7 التغطية االعالمية للقاء معالي الوزير مع سفيرة الجمهورية الفرنسية  57

ضو المجلس االعلى للدولة ووكيل كليات التغطية االعالمية الستقبال معالي الوزير لع 58
 فرع درنة بجامعة عمر المختار.

7-6-2021 

التغطية االعالمية لزيارة مدير ادارة شؤون الجامعات لمجمع الكليات الطبية بجامعة  59
 بنغازي 

8-6-2021 

 .قاء معالي الوزير مع وزير الثقافة والتنمية المعرفيةالتغطية اإلعالمية لل 60

 

8-6-2021 

 

 2021-6-8 عالمية الستقبال معالي الوزير لنائب رئيس المجلس الرئاسي .إلاالتغطية  61

 2021-6-9 .قبائل منطقة العجيالتبوفد من لقاء معالي الوزير التغطية اإلعالمية ل 62

 2021-6-10 التغطية االعالمية للقاء معالي الوزير مع اللجة البارالمبية الليبية  . 63

 2021-6-10 والفني.معالي الوزير للسيد وزير التعليم التقني طية االعالمية الستقبال التغ 64

 2021-6-12 التغطية االعالمية الحتفالية اليوم العالمي للبيئة بجامعة مصراتة. 65

التغطية االعالمية الفتتاح مقر العيادات االستشارية لطب وجراحة الفم واالسنان  66
 مصراتة. 

12-6-2021 

التغطية االعالمية الجتماع معالي الوزير مع رئيس جامعة طرابلس ومدراء  67
 اإلدارات.  

13-6-2021 

 2021-6-13 التغطية االعالمية لورشة عمل االتصال الحكومي الموحد. 68

التغطية االعالمية الجتماع السيد الوزير مع نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة  69
 طرابلس.

14-6-2021 

 2021-6-14التغطية االعالمية الستقبال السيد مستشار الوزير للقائم باألعمال بسفارة دولة النيجر.  70

 2021-6-14 التغطية االعالمية للقاء وزير التعليم العالي برئيس االتحاد الدولي للجامعات.  71

 2021-6-15 .وتسليمه مهامه عالمية الستقبال معالي الوزير لوكيل شؤون التعليم العالياالتغطية ال 72
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ندوة حوارية ألساتذة علم االجتماع والخدمة االجتماعية باألكاديمية التغطية اإلعالمية ل 73
 .الليبية

17-6-2021 

التغطية االعالمية الستقبال معالي الوزير لعدد من أعضاء هيئة التدريس وحكماء  74
 واعيان مدينة صبراتة.

15-6-2021 

 2021-6-15 عالمية للقاء معالي الوزير مع وكيل وزارة التعليم التقني والفني.التغطية اال 75

 2021-6-16 التغطية االعالمية الستقبال معالي الوزير لرئيس مؤسسة التعليم الخاص.  76

التغطية االعالمية لتوقيع مذكرة اتفاق بين إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين  77
 واالكاديمية الليبية. 

17-6-2021 

التغطية االعالمية لالجتماع الثاني للجنة المكلفة بإعداد ورشة عمل حول الدراسات  78
 العليا رؤية استراتيجية. 

17-6-2021 

التغطية االعالمية لزيارة معالي الوزير وعدد من مدراء االدارات والمكاتب لجامعة  79
 سبها.

19-6-2021 

منطقة بتب الوزير مع عدد من أعضاء هيئة التدريس لقاء مدير مكالتغطية اإلعالمية ل 80
 .السبيعة

20-6-2021 

نائب القائم باألعمال لجمهورية السودان مع الوزير  السيد التغطية اإلعالمية للقاء 81
 .الشقيقة

21-6-2021 

 2021-6-22.عميد  بلدية مسالتة وعدد من اعيان المنطقة مع لقاء معالي الوزيرالتغطية اإلعالمية ل 82

 2021-6-23 .عدد من منطقة وادي عتبةمع لقاء معالي الوزير التغطية اإلعالمية ل 83

مركز اللباحثة باتكريم معالي الوزير للسيدة (أسماء علي بديوي) التغطية اإلعالمية ل 84
 .الليبي لبحوث اللدائن

24-6-2021 

 2021-6-20  تغطية إعالمية للقاء معالي الوزير مع  مجلس جامعة فزان. 85

تغطية إعالمية لالجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي حول مخرجات  86
 التعليم العالي ومتطلبات السوق. 

20-6-2021 

بدر وتيجي بديوان  تيعمداء وكليات بلديمع  لقاء معالي الوزيرالتغطية اإلعالمية ل 87
 .الوزارة

25-6-2021 

 2021-6-26 .تماع الدوري الثاني برؤساء الجامعات الليبيةجالتغطية اإلعالمية لال 89

 2021-6-27.ستقبال معالي الوزير للسيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلميالتغطية اإلعالمية ال 90

مدير مركز ضمان الجودة يستلم مستندات ووثائق كلية الطب التغطية اإلعالمية ل 91
 .البشري بجامعة مصراتة

28-6-2021 
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قسم النشاط بوزارة التعليم العالي يعلن عن إقامة بطولة كرة القدم التغطية اإلعالمية ل 92
 .الخماسية بالزاوية

29-6-2021 

وفد من أعيان ومشايخ مع معالي الوزير بديوان الوزارة  التغطية اإلعالمية للقاء 93
 .منطقة الرقيعات

29-6-2021 

 2021-6-30 ر الصناعة والمعادن. تغطية إعالمية للقاء الوزير مع وزي 94

ستقبال معالي الوزير وفد من أعضاء هيئة تدريس جامعة التغطية اإلعالمية ال 95
 .المرقب

30-6-2021 

وزير يشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية لقاءه بمجلس جامعة للالتغطية اإلعالمية  96
 .طبرق

4-7-2021 

 2021-7-6 .طبرقبالحكومة  زير في اجتماعة السيد الوشاركلم التغطية اإلعالمية 97

 2021-7-6 التغطية االعالمية لكلمة معالي الوزير أمام مجلس النواب.  98

لتوثيق والمعلومات بالوزارة حول التحول االتغطية اإلعالمية لورشة عمل لمركز  99
 .الرقمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

6-7-2021 

مية الستالم معالي الوزير مقترحات ورشة عمل التحول الرقمي التغطية االعال100
 لمؤسسات التعليم العالي.

7-7-2021 

مدير عام مركز لالتعليم العالي والبحث العلمي التغطية اإلعالمية لتكريم السيد وزير 101
 .المعلومات والتوثيق بجامعة عمر المختار

8-7-2021 

لي الوزير ومجلس جامعة طرابلس للسيد رئيس التغطية االعالمية لزيارة معا102
 الحكومة. 

12-7-2021 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع وكيل الوزارة التغطية اإلعالمية الجتماع 103
 .ورئيس االكاديمية الليبية

14-7-2021 

بعد عودته من اجتماع جمعية االمم  ستقبال رئيس الحكومةالتغطية اإلعالمية ال104
 متحدة.ال

17-7-2021 

التعليم العالي والبحث العلمي في جولة لمؤسسات  التغطية اإلعالمية لجولة وزير105
 .التعليم العالي ببلدية مزدة

12-8-2021 

 2021-8-13 .جتماع الثاني إلدارة الملحقيات برئاسة معالي الوزيرلالالتغطية اإلعالمية 106

 2021-7-13الملحقيات المتحانات الشهادتين االعدادية والثانوية. تغطية االعالمية الستعداد إدارة107

 التعليم العالي والبحث العلميالتغطية اإلعالمية لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة 108
 .شركة المدار الجديدو

17-8-2021 
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يم كيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعلالتغطية اإلعالمية لمشاركة و109
العالي في فعاليات ورشة عمل بعنوان( دور البحث العلمي وتقنية المعلومات في 

 .تحقيق اهداف التنمية المستدامة)

18-8-2021 

جامعة الزاوية ونادي لزير التعليم العالي والبحث العلمي التغطية اإلعالمية لزيارة و110
 .أساريا الرياضي بمدينة الزاوية

18-8-2021 

لمتفوقين في ريادة لزير التعليم العالي والبحث العلمي ولتكريم اإلعالمية التغطية 111
 .االعمال بالجامعات الليبية

19-8-2021 

 2021-8-21 .تجويد وتطوير أداء كليات التربية بالجامعات الليبيةللجنة التغطية اإلعالمية 112

 2021-8-22 .لدكتور مصطفى التيرالتغطية اإلعالمية للقاء الوزير مع أستاذ علم االجتماع ا113

لمشروع الوطني حول ا السيد الوزير مع إدارة الملحقيات جتماعالالتغطية اإلعالمية 114
 بالداخل والخارج. لإليفاد

24-8-2021 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي في افتتاح المؤتمر التغطية اإلعالمية لمشاركة 115
 .ة قصر بن غشيرالعلمي الثاني لكلية التربي

25-8-2021 

جتماع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع وزير التغطية اإلعالمية ال116
 .الحكم المحلي بخصوص ربط الجامعات والمراكز البحثية مع المحيط المحلي

24-8-2021 

حول طارئ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجتماع التغطية اإلعالمية لال117
 .م 2020دراسة ما جاء في التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 

28-8-2021 

التعليم الطبي في ليبيا باألكاديمية الليبية التغطية اإلعالمية لورشة عمل حول 118
 .للدراسات العليات بجنزور

28-8-2021 

 2021-8-30 .الوزارة نديوارئيس جامعة مصراتة بقاء معالي الوزير مع للالتغطية اإلعالمية 119

 2021-8-31 .بالخارجااليفاد ليات تنفيذ قرارات التغطية اإلعالمية أل120

دراسة بنود جدول لجتماع الثاني بمكتب دعم وتمكين المرأة التغطية اإلعالمية لال121
 لورشة عمل حول تأثير جائحة كورونا على مرضى سرطان الثدي.االعمال 

7-9-2021 

زير التعليم العالي والبحث العلمي برؤساء اتحادات الطلبة للقاء واإلعالمية التغطية 122
 .بالجامعات الليبية

7-9-2021 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمسجلي  التغطية اإلعالمية الجتماع معالي123
 .الجامعات العامين

8-9-2021 

وكالء الشؤون العلمية بلبحث العلمي التعليم العالي وا التغطية اإلعالمية للقاء وزير124
 .بالجامعات الليبية

9-9-2021 

عمداء الكليات الطبية بوزير التعليم العالي والبحث العلمي للقاء التغطية اإلعالمية 125
 .والطبية المساعدة بالجامعات الليبية

13-9-2021 
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 2021-9-14  .زارةنقابة موظفي جامعة طرابلس بالودور  التغطية اإلعالمية لتفعيل126

 2021-9-15 .دارة النشاطبإ الرابعة لكرة القدم الخماسيةالجامعات لبطولة التغطية اإلعالمية 127

التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل نقابة الموظفين  وزيرالتغطية اإلعالمية لسيد 128
 .بجامعة بنغازي

19-9-2021 

قابة الموظفين بالجامعات بوزارة التعليم العالي تفعيل نالتغطية االعالمية الجتماع 129
 .والبحث العلمي

19-9-2021 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتابع امتحانات المفاضلة لالتغطية اإلعالمية 130
 .النهائية لطلبة األكاديمية الليبية

21-9-2021 

لبحث العلمي ومستشفى لتعاون بين وزارة التعليم العالي والالتغطية اإلعالمية 131
 .الرازي لألمراض النفسية

21-9-2021 

 2021-9-21 .كرة القدم الخماسية تختتم بمدينة الزاويةالتغطية اإلعالمية للبطولة 132

ستيعاب وادماج المحاربين في مؤسسات الدولة محور اجتماع الالتغطية اإلعالمية 133
 .بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

23-9-2021 

جامعة الشعر ب يفتتح مهرجانالتعليم العالي والبحث العلمي  التغطية اإلعالمية لوزير134
 .سرت

25-9-2021 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح ورشة عمل بعنوان لالتغطية اإلعالمية 135
 .(أصول الكتابة اإلدارية الفاعلة)

28-9-2021 

 2021-9-29 .جتماع لجان تقييم كليات التربيةالديمية الليبية كاالتغطية اإلعالمية باأل136

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقى بنقابة موظفي التعليم لالتغطية اإلعالمية 137
 .العالي والبحث العلمي

29-9-2021 

 2021-9-29 .ختتام المهرجان األول للشعر بالجامعات الليبيةالالتغطية اإلعالمية 138

التحاد الليبي لمكافحة السرطان يكرم مكتب دعم وتمكين المرأة لالتغطية اإلعالمية 139
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمجهوداته الكبيرة والفاعلة إلنجاح تظاهرة يوم 

   .المنتصرات على سرطان الثدي

3-10-2021 

بمدرج األكاديمية الليبية ه لملتقى األول للجودة يختتم اعمال التغطية اإلعالمية140
 لدراسات العليا.

3-10-2021 

ل السيد مستشار ومدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث استقبالالتغطية اإلعالمية 141
  .العلمي بديوان الوزارة وفد من االتحاد األوروبي

4-10-2021 

الي وزير التعليم العالي بدء فاعليات االجتماع الدوري الثالث لمعلالتغطية اإلعالمية 142
والبحث العلمي مع رؤساء الجامعات الليبية والمؤسسات التابعة للوزارة بجامعة 

 .طبرق

4-10-2011 
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 2021-10-7 ازي.تكريم اوائل الخريجين من جامعة بنغل التغطية اإلعالمية143

ير التعليم العالي اللقاء الهام للجنة التعليم بالبرلمان مع معالي وزالتغطية اإلعالمية 144
 .مع رؤساء الجامعات والجهات التابعة للوزارة واجتماعوالبحث العلمي 

8-10-2021 

رئيس فرع  عم وزيرالمكتب السيد  رومديالسيد مستشار لقاء لالتغطية اإلعالمية 145
 .األكاديمية الليبية بالجبل الغربي

10-10-2021

ة بجامعة عمر المختار فعاليات المؤتمر الدولي بمدرج كلية الصيدل التغطية اإلعالمية146
  .األول للطاقات المتجددة والمستدامة

11-10-2021

جامعة طرابلس  بمدرج رشيد كعبار فعاليات المرحلة  يمنظلتالتغطية اإلعالمية 147
 .الثانية من منتدى التعليم العالي والبحث العلمي

11-10-2021

لتعليم العالي والبحث العلمي يلتقي سفير جمهورية زير االتغطية اإلعالمية لو148
 .السودان

11-10-2021

وزير العليا ل السيد رئيس األكاديمية الليبية للدراسات استقبالالتغطية اإلعالمية 149
 .الخدمة المدنية

12-10-2021

ليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي نقيب موظفي التعلالتغطية اإلعالمية 150
.العالي ونقيب موظفي جامعة طرابلس  

12-10-2021

بدء فعاليات المؤتمر العلمي الرابع للخدمات المالية اإلسالمية لالتغطية اإلعالمية 151
.باألكاديمية الليبية للدراسات العليا  

12-10-2021

ليبيا مركز الوطني لضمان الجودة يستلم مستندات ووثائق جامعة لالتغطية اإلعالمية 152
.المفتوحة للحصول على االعتماد المؤسسي  

13-10-2021

صيات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور التغطية اإلعالمية لتو153
المنتدى األول للتعليم العالي و البحث    378_377عمران القيب وبقرار وزاري رقم

.العلمي  

13-10-2021

ديمية الليبية للدراسات العليا توقع اتفاقية تدريب مع هيئة ألكال التغطية اإلعالمية154
. الرقابة اإلدارية    

13-10-2021

جتماع تنسيقي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب الالتغطية اإلعالمية 155
.محافظ مصرف ليبيا المركزي  

14-10-2021

رك بين جامعة سرت وفرع أكاديمية قيع اتفاقية تعاون مشتالتغطية اإلعالمية لتو156
.الدراسات العليا مصراتة  

15-10-2021

.القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى دولة روسيا االتحادية التغطية اإلعالمية الستقبال157  16-10-2021

مكتب دعم وتمكين المرأة ومركز الليبي البحوث والتقنيات لالتغطية اإلعالمية 158
.عليم العالي والبحث العلميالحيوية بوزارة الت  

16-10-2021

جتماع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع رؤساء ال التغطية اإلعالمية158
ا.وعمداء الجامعات والكليات الخاصة بليبي  

16-10-2021
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متحانات الزمالة الليبية في مركز الجراحات التخصصية التغطية اإلعالمية ال 159
. بنغازي  

17-10-2021

.مراحل منتدى التعليم العالي والبحث العلميلقاء تحضيري للالتغطية اإلعالمية 160  17-10-2021

لسيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي يزور المكتبة الوطنية لالتغطية اإلعالمية 161
.للعلوم والتقنية  

18-10-2021

التعاون الدولي بالجامعات الليبية  ومدراء مكاتبالتغطية اإلعالمية للقاء رؤساء 162
والشراكات في االتحادات من عضوية  تحت شعار "مدى استفادة الجامعات الليبية

  .والمنظمات اإلقليمية والدولية" بمقر مكتب التعاون الدولي جامعة الزاوية

20-10-2021

سعادة سفيرة  معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقيل التغطية اإلعالمية163
.المملكة المتحدة  

20-10-2021

معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي وفدا من أعيان لالتغطية اإلعالمية 164
التغطية اإلعالمية. بلدية غريان  

20-10-2021

عام مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة اجتماعا مع مدراء  التغطية اإلعالمية لمدير165
  .التوثيق والمعلومات بالجامعاتمراكز 

20-10-2021

جامعة خليج السدرة تقيم التصفيات الداخلية المؤهلة لبطولة لالتغطية اإلعالمية 166
.الجامعات الليبية للشطرنج  

20-10-2021

دارة شؤون الجامعات للتطوير والتميز والتحول الرقمي قامت إلالتغطية اإلعالمية 167
.ة لتسليم منظومة األرشفة اإللكترونيةاإلدارة  باحتفالي  

21-10-2021

مدير عام المركز الوطني لضمان الجودة يستعرض مع اللجنة لالتغطية اإلعالمية 168
) مؤهل علمي في مختلف التخصصات 364العلمية ( المؤهالتمة لمعادلة ئالدا

.العلمية والتطبيقية  

21-10-2021

ة تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول ورشة علميلالتغطية اإلعالمية 169
.2021تأثير جائحة كورونا على مرضى السرطان اكتوبر    

21-10-2021

جامعة بنغازي تستقبل أساتذة زوار من المملكة البريطانية إلجراء لالتغطية اإلعالمية 170
.امتحانات الماجستير والدكتوراه  

23-10-2021

.اللجان التحضيرية لمنتدى التعليم العالي والبحث العلمي لعملية التغطية اإلعالم171   23-10-2021

مدير مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة في انطالق المشروع لالتغطية اإلعالمية 172
الوطني للتأهيل وإعادة االدماج تحت شعار "بالتأهيل والعمل نساهم في عودة 

.الحياة"  

24-10-2021

ستمرار الحملة التوعوية بشأن الكشف المبكر لمرض سرطان الية اإلعالمية التغط  173
.الثدي والذي يشرف عليه مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة   

24-10-2021
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تفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة ال التغطية اإلعالمية174
  .هواوي الصينية

24-10-2021

2021-10-25 .الدولة لشؤون المرأة  ةوزير فيهاوزير يلتقي ال لسيداإلعالمية  التغطية175

ندوة حول دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق لالتغطية اإلعالمية 176
.أهداف التنميـــــة المستدامة (تطبيق الريادة واالبتكار وعرض الممارسات)  

25-10-2021

دارة شؤون الجامعات بالوزارة وفي اطار خطط الوزارة إلمية التغطية اإلعال177
.لتدريب وتوجيه الكوادر البشرية نحو التحول الرقمي  

26-10-2021

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحضر اختتام فعاليات منتدى لالتغطية اإلعالمية 178
.التعليم العالي والبحث العلمي  

27-1-2021 

جتماع السيد مدير مكتب وزير التعليم العالي مع لجنة تفعيل دور الالمية التغطية اإلع179
.كلية العلوم االجتماعية بجامعة طرابلس  

2-11-2021 

تفاقية التعاون بين وزارة التعليم العالي وشركة هواوي الصينية الالتغطية اإلعالمية 180
.للخدمات الفنية  

2-11-2021 

التغطية اإلعالمية. بطولة الجامعات للشطرنجل181  6-11-2021 

 2021-11-6 .    الملتقى األول لعمداء كليات العلوم لفاعليات التغطية اإلعالمية182

.حتفالية خريجي أوائل كلية الصحة العامة الجميلالالتغطية اإلعالمية 183  7-11-2021 

لعالي والبحث لقاء رئيس حكومة الوطنية مع وزير التعليم الالتغطية اإلعالمية 184
ء.العلمي مع وزير المالية ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزرا  

11-11-2021

.الفنون التشكيلية لطلبة الجامعات بجامعة طرابلس  التغطية اإلعالمية لمعرض185  14-11-2021

.يجتماع معالي الوزير مع نقابات  موظفي التعليم العالالالتغطية اإلعالمية 186  16-11-2021

.ختتام فعاليات المهرجان الشامل للفنون التشكيلية الالتغطية اإلعالمية 187  18-11-2021

الجتماع الختامي لمدراء إدارات الفئات الخاصة بعدد من ل التغطية اإلعالمية188
. الوزارات  

21-11-2021

.  الدولية للعلوم الطبية قاء معالي الوزير مع وفد من الجامعةللالتغطية اإلعالمية 189  21-11-2021

.تكريم األستاذ الدكتور مصطفى التيرلالتغطية اإلعالمية 190  24-11-2021

.ندوة علمية حول مناهضة العنف ضد النوع االجتماعيلالتغطية اإلعالمية  191  24-11-2021

ة هيكلة لقاء معالي الوزير مع مسؤول ملف دراسة إعادلالتغطية اإلعالمية 192
  .الجامعات

28-11-2021
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لقاء نائب رئيس الحكومة مع وزير التعليم العالي ووزير الشباب لالتغطية اإلعالمية 193
.مع االتحادات الطالبية   

29-11-2021

2021-11-29. لقاء معالي الوزير مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب الليبيالتغطية اإلعالمية 194

2021-11-29 . قاء معالي الوزير مع لجنة التربية والثقافة والعلومللطية اإلعالمية التغ 195

 2021-12-4 .2020/2021حفل خريجي االكاديمية الليبية للعام لالتغطية اإلعالمية  196

.ستقبال معالي الوزير لعدد من طلبة الدراسات العلياالالتغطية اإلعالمية  197  5-12-2021 

 2021-12-11 . دورة تطوير ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاويةلاإلعالمية  التغطية 198

فعاليات االجتماع المشترك لوزارتي التعليم العالي والبحث لالتغطية اإلعالمية  199
 .العلمي

13-12-2021 

.نبدوها 30تكريم معالي الوزير من قبل حملة بلالتغطية اإلعالمية  200  14-12-2021 

 2021-12-14 .لقاء معالي الوزير مع الوفد البولنديلالتغطية اإلعالمية  201

 2021-12-16 .حملة تطعيم موظفي ديوان الوزارةلالتغطية اإلعالمية  202

 2021-12-19 .مؤتمر الدولي األول لكليات العلوم بجامعة الزاويةللالتغطية اإلعالمية  203

 2021-12-21 .ت اللجنة الوزارية المشكلة لحل الكتاب المدرسيجتماعاالالتغطية اإلعالمية  204

.تسليم الشركات والمطابع النسخة االلكترونية للكتاب المدرسيلالتغطية اإلعالمية  205  26-12-2021 

لقاء معالي الوزير مع نقيب أعضاء هيئة التدريس والنقيب العام لالتغطية اإلعالمية  206
.لكليات طب االسنان  

26-12-2021 
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 مكتب التعاون الدو 
 تقرير موجز عن نشاط مكتب التعاون الدولي

 م2022الى يناير  2021ينايرخالل الفترة من 

ه تنفيذا ات  المناطة ب دولي واالختصاص اون ال ب التع ة لمكت ام  الموكل رار  للمه ا ورد بق ق م ، وف

م (  وزراء رق س ال نة  39مجل ات 2021) لس د اختصاص ي وتحدي ل التنظيم اد  الهيك أن اعتم م بش

ادة ( ا اإلداري بالم يم جهازه ي وتنظ ث العلم الي والبح يم الع ى  30وزارة التعل ت عل ي نص ) الت

ي مجال  ة ف اون المبرم ات التع ذ اتفاقي اختصاصات مكتب التعاون الدولي ، من ضمنها متابعة تنفي

د ع ال ي م ت العلم الي والبح يم الع ات التعل ات والهيئ ات والمنظم ديقة والمؤسس قيقة والص ول الش

ة  ل الفني رق العم تركة وف ان المش ا واللج ان العلي ات  اللج داد الجتماع ة واالع ة  والدولي اإلقليمي

ة  ة التنفيذي ة العام ل سنوية ضمن الخط ق خطة عم وغيرها من النشاطات ذات الصلة بالقطاع وف

ام  وزارة للع دة لل ا يحق2021المعتم ع م بم يق م ذها بالتنس تم تنفي اع ، وي ة للقط داف العام ق االه

وزارة  ة لل االدارات المختصة بوزارة الخارجية وبالتعاون مع المصالح والمراكز واالدارات التابع

 ذات العالقة ببرامج الخطة .

لطبيعة عمل المكتب المتمثلة في التنظيم والتنسيق والمشاركة في برامج التعاون المشترك و

ول الصديقة والشقيقة والمنظمات االقليمية والدولية، وباعتباره حلقة الوصل بين مع الد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظيراتها في كافة الدول وكذلك المنظمات االقليمية 

والدولية ذات العالقة بنشاط القطاع، عليه يمكن ايجاز نشاط المكتب خالل هذه الفترة في 

 االتي:
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مذكرات  8برامج تنفيذية و ) 5( اتفاقا، منها  )13(كتب خالل هذه الفترة صياغة عدد انجز الم 

 تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع عدد من الدول.

 االجتماعات:
التقي السيد /د. ناصر محمد المهدي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث  

يد / محمد الفالح رئيس قسم االتفاقيات بالوزارة في اليومين الماضيين بالسيد العلمي والس

الملحق الثقافي بالسفارة الليبية بالعاصمة االردنية عمان وذلك للشروع في تنفيذ مواد البرنامج 

التنفيذي للتعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي المبرم مع وزارة التعليم 

 .م)2023_2022-2021م للسنوات (2021نوفمبر  14ة بتاريخ االردني

 

اللجنة المكلفة من معالي الوزير لدراسة المشروع المقدم من منظمة األمم المتحدة  

للدول األعضاء بشأن تطوير مناهج مؤسساتها التعليمية من خالل تضمين ثقافة 

مع القائمين على هذا مكافحة الفساد تلتقي صباح اليوم بديوان الوزارة في طرابلس 
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المشروع في ليبيا واتفق الحضور على اهمية دراسة هذا المشروع والتعرف على 

 .النتائج التي تحققت في الدول األعضاء التي نفذت هذا المشروع
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استكماال لبرنامج التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الذي  

وزارة مع الجامعات المصرية، وبدأته جامعة ينظمه مكتب التعاون الدولي بال

م بمقر األكاديمية 2021ديسمبر 16صبراتة، فقد تم صباح يوم الخميس الموافق 

القاهرة، التوقيع على مذكرة تفاهم  فيالعربية للعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية 

ة صبراتة للتعاون المشترك في مجاالت التدريب والتأهيل الوظيفي والعلمي بين جامع

 .واالكاديمية العربية للعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية
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التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون تم  بتنسيق ومتابعة مكتب التعاون الدولي بالوزارة، 

وجامعة سوهاج بجمهورية مصر العربية،  العلمي المشترك بين جامعة صبراتة

انفردت  التيوتأتي هذه الخطوة م 2021ديسمبر  13االثنين الموافق يوم ظهر  وذلك 

وستتلوها جامعات أخرى، تنفيذا لتوصيات الدورة الحادية عشر  بها جامعة صبراته،

 .للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية المنعقدة خالل شهر سبتمبر الماضي
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تطور إيجابي ملحوظ، والعالقات  في إطار ما تشهده العالقات المصرية الليبية من 

األخوية التاريخية بين البلدين والرغبة المتبادلة في اثراء التعاون العلمي بين البلدين 

وفي سبيل تحقيق ما سلف  ، والسعي المشترك لمزيد من التقارب العلمي والمعرفي ، 

ه لوفد المرافق لوا ةتاربص ةعماج سيئر يشيرهلا ىلعالدكتور سالم محمد  رهذك

بعض الجامعات   قام فيها بزيارة عاصمة المصرية القاهرةلل أدى زيارة عمل

تطوير سبل التعاون العلمي المشترك ودراسة توقيع اتفاقيات تعاون  بهدفالمصرية 

 .مشترك ومناقشة آليات تنفيذها،
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 التعاون الليبي التونسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي محور لقاء بالوزارة  

 م2021نوفمبر  29االثنين 

الدكتور ناصر محمد المهدي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي  التقى

والبحث العلمي السيد مجدي الظاهري المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية التونسية 

الشقيقة وتناول اللقاء جملة من برامج التعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي 

عداد اتفاقية علمي في البلدين الشقيقين كما تطرق االجتماع التشاوري الي والبحث ال

للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الحكومتين وكذلك امكانية زيادة 

عدد المقاعد الدراسية التبادلية كما كان اللقاء مناسبة لتنسيق بعض الدورات التدريبية 

 .لنهائية بكليات التخصصات الطبيةوالتي تشمل طلبة السنوات ا
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متابعة شؤون طلبة الطيران التجاري والمراقبة الجوية محور اجتماع اللجان الفرعية بديوان 

  وزارة المواصالت

 م 2021اكتوبر  12الثالثاء

عقد بديوان وزارة المواصالت االجتماع الخامس للجان الفرعية االدارية المالية واللجنة الفنية 

للجنة العليا المكلفة بمتابعة شؤون طلبة الطيران التجاري والمراقبة الجوية، وذلك لمتابعة التابعة 

مشاكل الطلبة بهدف إيجاد الحلول الناجعة لهم حتى يتمكنوا من استكمال دراستهم في مختلف 

 . الساحات ومناقشة بنود الميزانية المخصصة للطلبة
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ارة التعليم العالي الدكتور "ناصر المهدي" ل مدير مكتب التعاون الدولي بوزااستقب 

مدير اتحاد الجامعات المتوسطية ببعثة االتحاد األوروبي السيد "مارسيلو سكاليسي" 

يث تمت مناقشة جميع المشاريع حم 2021نوفمبر/ /17يوم االربعاء  وذلك

الليبية  واالتفاقيات العلمية المتبادلة بين الجامعات المتوسطية ونظائرها من الجامعات

كما تطرق االجتماع الي مناقشة البرامج والخطط المستقبلية المقترح تنفيذها بحلول 

 .السنة المقبلة
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لبحث العلمي الدكتور عمران القيب بديوان الوزارة معالي وزير التعليم العالي والقاء  

طرابلس معالي وزير الدولة لشؤون المرأة الدكتورة حورية طرمال وسعادة سفير في 

ليبيا لدى دولة الكويت الدكتور سليمان الساحلي وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون 

ذ محمد المريمي التعليم العالي ومدير مكتب التواصل واإلعالم بالوزارة واألستا

 واألديب والشاعر الدكتور عمر عبدالدائم والشاعرة الشعبية نجية الهميسي

اللقاء تم فيه تناول عديد القضايا المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي كما كان هذا اللقاء 

 مناسبة القى فيها الشاعر واألديب الدكتور سليمان الساحلي نماذج من قصائده الشعرية كما

استمع الحضور إلى آخر ما كتب الشاعر واألديب الدكتور عمر عبدالدائم بينما الشاعرة 

 .نجية الهميسي ألقت بعض من قصائدها الشعبية التي تحاكي معاناة الناس في مجتمعنا
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 سعادة سفيرة المملكة المتحدة معمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاء  

م2021اكتوبر   20   

سعادة سفيرة المملكة بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب لقاء 

وتركز اللقاء الذي حضره بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس  المتحدة بليبيا كاروالين هرنديل 

س نائب رئيس البرلمان الليبي السيد فوزي نويري ورئيس الهيئة الليبية للبحث العلمي ورئي

األكاديمية الليبية للدراسات العليا والمستشار مدير مكتب شؤون الوزير ومدير مكتب التعاون 

الدولي ومدير مكتب التواصل واإلعالم ومدير المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا حول 

 .الدارسين بالساحة البريطانية نالليبييالسبل الكفيلة لحل كافة الصعاب التي تواجه الطلبة 

لي الوزير أكد في حديثه على عمق عالقات التعاون بين البلدين الصديقين مؤكدا على معا

الدور الذي يجب أن تلعبه المملكة المتحدة في دعم االستقرار في ليبيا كما كان هذا اللقاء 

الوزارة وان  أطلقتهبالداخل والخارج الذي  لإليفادمناسبة الستعراض المشروع الوطني 

قامت بحل جذري فيما يتعلق  إذاكن أن تستفيد منه المملكة المتحدة الشق الخارجي يم

  .اإلقامة التي يعاني منها طالبنا وال تحل اال من خالل مكاتب داخل التراب الليبي بإجراءات

السفيرة اشادت بحفاوة االستقبال واهتمام المملكة المتحدة بالملف الليبي ودعمها لالستقرار 

القوات األجنبية من على التراب الليبي كما اكدت سعادتها على  ودعوة بالدها لخروج كل

اهمية التعاون العلمي والبحثي بين البلدين وفي هذا الخصوص سلمت لمعالي الوزير رسالة 

بالمملكة المتحدة لحضور منتدى التعليم العالي  العاليخطية مفادها دعوة من وزير التعليم 

فبراير القادم والذي يصاحبه معرض دولي ألحدث  األكبر على مستوى العالم في منتصف

  .تقنيات التعليم العالي وكذلك للتباحث في دعم التعاون المشترك بين البلدين

بعدها تحدث رئيس الهيئة الليبية للبحث العلمي على اهمية التعاون المشترك بين البلدين 

تعاون مع جامعات ومراكز خاصة في مجال البحث العلمي حيث ترتبط الهيئة بعدة اتفاقيات 

 .هو التأشيرة ااستمراريتهبحثية داخل المملكة المتحدة والعائق الوحيد الذي يواجه 
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رئيس األكاديمية الليبية للدراسات العليا تحدث على اهمية التعاون بين الجانبين خاصة بين 

حيث وقع  ils األكاديمية والمجلس الثقافي البريطاني والتي آخرها اتفاق بشأن امتحانات

 .اتفاق بين الجانبين بأن تجرى مستقبال داخل األكاديمية

 .معالي الوزير عدد من الكتب الصادرة عن بعض الجامعات الليبية أهدىوفي نهاية اللقاء 
 

 
 

الملتقى الوطني الثاني لرؤساء الجامعات ومدراء مكاتب التعاون الدولي بالجامعات انعقاد  

تفادة الجامعات الليبية من العضويات و الشراكات في االتحادات الليبية تحت شعار "مدى اس

ة بتاريخ والمنظمات اإلقليمية والدولية" بمقر مكتب التعاون الدولي جامعة الزاوي

، وقد شارك في هذا الملتقى عدد من رؤساء الجامعات الليبية و مدراء مكاتب  20/10/2021
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من شارك عبر منصة زوم كما كانت  التعاون الدولي منهم بالحضور الشخصي ومنهم

مشاركات من رؤساء المنظمات و االتحادات الدولية و العربية و االفريقية و منها المفوضية 

 و اتحاد الجامعات االورومتوسطية ERASMUS األوروبية لالتحاد األوروبي

UNIMED و منظمة الجامعات المتوسطية TETHYS و الهيئة األلمانية للتبادل الثقافي 

DAAD و اتحاد الجامعات العربية AARU و منظمة الخليج للمؤتمرات بريطانيا. 

على هامش هذا الملتقى اجتماع لرؤساء مكاتب التعاون الدولي بالجامعات  وعقد

الليبية و الذي تم فيه مناقشة و اعتماد توصيات الملتقى و إحالتها للجهات المختصة 

 .ةالليبية إقليميا و دوليللمساهمة في الرفع من مستوى الجامعات 

 

 نشاط مكتب التعاون الدولي:
 

ي  -1 ث العلم الي والبح يم الع ر التعل يد وزي اع الس ي اجتم اركة ف داد والمش االع
 م.2021يونيو  7بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بتاريخ 
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يس  -2 ور رئ ا بحض دى ليبي ية ل فارة الفرنس افي بالس ق الثق يد الملح اع بالس االجتم
 م.2021سبتمبر  1يبية بتاريخ االكاديمية الل

ع  -3 ي م ث العلم الي والبح يم الع ر التعل يد وزي اع الس ي اجتم اركة ف داد والمش االع
اريخ  اني بت افي البريط س الثق دير المجل ا وم ي ليبي اني ف فير البريط ب الس  5نائ

 م.2021مايو 
ي  -4 اهم ف ذكرة التف داد م الطي إلع ب الم ع الجان ائي م اع الثن ي االجتم اركة ف المش

 م.2021يناير  27ل التعليم في العاصمة المالطية فاليتا بتاريخ مجا
ر  -5 دولي عب اون ال ب التع دير مكت اع م ة  Zoomاجتم يس البعث ب رئ ع نائ م

اريخ  ا بت ي ليبي ة ف طس  2االمريكي ادي 2021أغس امج القي ة برن م لمناقش

 م.2022الدولي الزائر للعام 

 الليبية اإليطالية. المشاركة في االجتماعات التحضيرية للجنة الفنية -6

ة  -7 ر للجن ة عش دورة الحادي اع ال يرية الجتم ات التحض ي االجتماع اركة ف المش

 م.2021العليا الليبية المصرية المشتركة سبتمبر 

ة  -8 ة المالطي ة الليبي اع اللجن يرية الجتم ات التحض ي االجتماع اركة ف المش

 المشتركة.

ا الل -9 ة العلي يرية للجن ات التحض ي االجتماع اركة ف ية المش ة التونس يبي
 المشتركة.

ر  -10 امن عش نوي الث اع الس ي االجتم وزارة ف اركة ال يق لمش داد والتنس االع
وزراء  تديرة ل اع المس ر الجتم ة عش ة الثامن ا والجول وم والتكنولوجي دى العل لمنت

 م باليابان.2021العلوم والتكنولوجيا خالل شهر أكتوبر 
شؤون التعليم العالي في اجتماع االعداد والتنسيق لمشاركة السيد وكيل الوزارة ل -11

 اللجنة الفنية المتخصصة بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا بمفوضية االتحاد االفريقي.
االجتماع التحضيري الجانب الليبي الجتماعات اللجنة المشتركة الليبية  يالمشاركة ف -12

 م.16/11/2021الروسية بتاريخ 
ي نظمتها ودعت اليها االدارات المشاركة في عديد االجتماعات التنسيقية الت -13

المختصة بمجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة التخطيط، مجلس التطوير 
االقتصادي واالجتماعي، لمتابعة برامج التعاون المشترك مع بعض الدول الشقيقة 

والصديقة والمنظمات االقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط قطاع التعليم العالي 
 .والبحث العلمي
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 الوثائق الموقعة:

ي  -1 ث العلم الي والبح يم الع ال التعل ي مج ترك ف اون المش ذي للتع امج تنفي برن

نوات  ث 2023-2022-2021للس الي والبح يم الع ع وزارة التعل م، م

ان  ة عم مة األردني ي العاص ع ف مية، وق ة الهاش ة األردني ي بالمملك العلم

 م .2021نوفمبر  14بتاريخ 

ي م -2 اون ف اهم للتع ذكرة تف ودة م مان ج ز ض ين مرك ودة ب ال الج ج

الي  يم الع ات التعل اد مؤسس ة اعتم ة وهيئ ة والتدريبي ات التعليمي المؤسس

اريخ  ان بت مة عم ي العاص ت ف األردن، وقع ا ب مان جودته وفمبر  14وض ن

 م .2021

ي  -3 ث العلم الي والبح يم الع ال التعل ي مج ترك ف اون المش اهم للتع ذكرة تف م

 م. 2021يونيو  3ي طرابلس بتاريخ مع المملكة االسبانية، وقعت ف

 

 برامج قيد التوقيع:

ي  -1 ث العلم الي والبح يم الع ال التعل ي مج اون ف ذي للتع امج تنفي روع برن مش
 م 2024-23-22-21مع جمهورية مصر العربية للسنوات 

ي  -2 ث العلم الي والبح يم الع ال التعل ي مج اون ف ذي لتع امج تنفي روع برن مش
 م.2023-22-21ت مع الجمهورية التونسية للسنوا

ي   -3 ث العلم الي والبح يم الع ال التعل ي مج اون ف ذي للتع امج تنفي روع برن مش
 م.2023-22-21مع المملكة المغربية للسنوات 

ي   -4 ث العلم الي والبح يم الع ال التعل ي مج اون ف ذي للتع امج تنفي روع برن مش
نوات  عبية للس ة الش ة الديمقراطي ة الجزائري ع الجمهوري -22-21م

 م.2023
ر  -5 ة مش ع دول ي م ث العلم الي والبح يم الع ال التعل ي مج اهم ف ذكرة تف وع م

 الكويت.
ع   -6 ي م ث العلم الي والبح يم الع ال التعل ي مج اهم ف ذكرة تف روع م مش

 جمهورية أوكرانيا.
 مشروع مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي مع جمهورية صربيا.  -7
ث العل  -8 الي والبح يم الع ال التعل ي مج اهم ف ذكرة تف روع م ع مش ي م م

 المكسيك.
دة  -9 ات المتح ع الوالي ا م ات العلي ال الدراس ي مج اهم ف ذكرة تف روع م مش

 االمريكية.

307



 

ساهم المكتب في توصل بعض الجامعات الليبية الى توقيع مذكرات تفاهم كما 
 للتعاون العلمي مع بعض الجامعات األجنبية منها:

اج بجمهورية مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين جامعة صبراتة وجامعة سوه -
 م.2021ديسمبر  13مصر العربية بتاريخ 

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين جامعة صبراتة وجامعة بني سويف  -
 م .2021ديسمبر  15بجمهورية مصر العربية بتاريخ 

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين جامعة صبراتة واألكاديمية العربية للعلوم  -
 م .2021ديسمبر  16اهرة بتاريخ اإلدارية والمالية المصرفية بالق

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين جامعة نالوت وجامعة غرداية بالجمهورية  -
 م ..2021الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ ديسمبر 

المكتب الى االدارات المختصة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي واحال 
علمي بين الجامعات الليبية عدد من مشاريع مذكرات التفاهم للتعاون ال

وبعض الجامعات األجنبية، لغرض مراجعتها وابداء المالحظات حيالها 
 وهي:

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين جامعة عمر المختار والجامعة االمريكية  -
 بمدينة صقلية اإليطالية.

ر  - ي قي ة اب كندرية (كلي ة اإلس رابلس وجامع ة ط ين جامع اهم ب ذكرة تف م
 بدنية والرياضية) بجمهورية مصر العربية.للتربية ال

ة،  - ات الماليزي ن الجامع دد م د وع ي ولي ة بن ين جامع اهم ب ذكرات تف م
 وجامعة عمان العربية باألردن ، جامعة هيدرشفيلد ببريطانيا .

قلية  - ة ص ة بمدين ة االمريكي ة والجامع ة درن ين جامع اهم ب ذكرة تف م
 اإليطالية .

ي ب - اون العلم اهم للتع ذكرة تف ة م ة الزيتون ة وجامع ة الزاوي ين جامع

 بالجمهورية التونسية .
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م)2021مكتب دعم وتمكين المرأة (  

 هيكلة المكتب.  -1

 .مقترح فتح مكاتب دعم وتمكين المرأة بالجامعات -2

) من شارك المكتب في انطالق حمله أكتوبر لمرض سرطان الثدي (الشهر الوردي -3

 أكتوبر. 30أكتوبر إلى  1

عالم والتواصل ندوة علمية بهذا الخصوص في المكتب بالتعاون مع مكتب اإل ظمن -4

برنامج منارات عن طريق الدكتور علي أحمد سالم مدير مكتب التواصل واالعالم 

ومقدم البرنامج باستضافة كل من الدكتور نورالدين عريبي والدكتور إسماعيل سيالة 

  م .2021أكتوبر  11ي األورام في يوم االثنين الموافق  متخصصين ف

جسام المضادة) داخل المكتب لجميع موظفي وموظفات اجراء فحوصات (تحليل اال -5

 م 2021أكتوبر  16الموافق  االثنينالوزارة في يوم 

بعنوان تأثير جائحة كورونا على مرض سرطان الثدي بمناسبة اليوم  ملورشة ع -6

 وسأفعل)طان الثدي شهر أكتوبر الشهر الوردي تحت شعار (انا العالمي لمرضى سر

م ، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث 21/10/2022ودلك يوم الثالثاء الموافق 

ومشاركة االتحاد  العلمي وجامعة غريان واستضافة االكاديمية الليبية للدراسات العليا

  .الليبي لمكافحة السرطان ومركز
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األستاذة بثينة محمد العنقودي رئيس قسم متابعة مكاتب دعم وتمكين المرأة استضافة-7

بالجامعات الليبية في راديو تاجوراء في برنامج (صحتك زهرة حياة) حلقة مسموعة 

أكتوبر بعنوان (تأثر جائحة كورونا على  22عن الورشة العلمية التي ستقام يوم 

 ل).مرضى سرطان الثدي ) تحت شعار ( أنا وسأفع

يوم صحي كشف مجاني لجميع موظفات الوزارة عن مرض سرطان الثدي في  -8

مصحة المسرة مجاناً تحت شعار (أنت األهم) والقاء محاضرة توعوية القتها السيدة 

) داخل المصحة عن الكشف الذاتي لسرطان الثدي في يالدكتورة (سعاد الورشفان

 م .2021أكتوبر  23يوم السبت الموافق 

ب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في يومي مشاركة مكت -9

نوفمبر بدورة تدريبية عن المفاهيم األساسية للعنف القائم على النوع  10-11

االجتماعي من خالل تعاون المكتب مع فريق الدعم النفس االجتماعي إلقامة الندوة 

اعي) والتي أقيمت في أكاديمية العلمية عن (العنف القائم على أساس النوع االجتم

 م.24/11/2021الدراسات العليا بجنزور في يوم 

 

اجتماع مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم مع مديرات ورؤساء المكاتب  -10

بالوزارات في قاعة االجتماعات بمقر الوزارة ودلك يوم السبت الموافق 

 ل األعمال التالية ضرورة اللقاء التقابليم، ناقشت فيه المديرات بنود جدو13/11/2021

ن ، ومناقشة الصعوبات التي تواجه كل مديرة للمكتب بين المديرات بهدف التعارف بينه

ووضع خطة سنوية يتعاون فيها كل مديرات المكاتب بالوزارات ، كما تم تقديم 
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بشكل المقترحات لوضع ألية وصياغة مدكرة لتحديد تبعية المكاتب واقتراح اجتماع

 دوري يضم كل مديرات المكاتب بالوزارات .

مشاركة عضوات مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -11

يوما لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف  16حملة  اختتامفي ملتقى 

بحضور م بفندق المهاري و11/12/2021ضد المرأة تحت شعار ( تقدري) في يوم 

نخبة من الشخصيات المسؤولة في الدولة ، حيث شارك المكتب في الحملة مند اشهارها 

 وانطالقها وتم تكريم أعضاء المكتب على الدور الدي قاموا به .

لجميع موظفي وموظفات  19القيام بإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد  -12

 م .2021 /12/  12ق الوزارة وتم تكريم الفريق الطبي في يوم     المواف

القيام بندوة علمية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعنف ضد المرأة في يوم  -13

بعنوان (مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي) تحت  24/12/2021

شعار(تقدري) برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستضافة االكاديمية الليبية 

 ر) ومشاركة من فريق الدعم النفس االجتماعي.للدراسات العليا (جنزو

يوما لمناهضة العنف ضد النوع االجتماعي 16المشاركة في انطالق حملة  -14

 م12/2021 /10نوفمبر إلى  25ء من بمشاركة فريق الدعم النفسي االجتماعي ابتدا

 المختلفة.في الدورات التدريبية  المشاركة -15

 

 

 

 

 

موظفات الوزارة في استخدام حزمة تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة  -16

-12-19ميكروسوفت ودلك بمعمل كلية الهندسة النووية طرابلس يوم األحد الموافق 

  بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة. 2021
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تنظيم وتنسيق االجتماع األول لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوكيالت  -17

م بمدرج األكاديمية 2022-1-26لليبية يوم االربعاء الموافق الشؤون العلمية للجامعات ا

 الليبية للدراسات العليا جنزور.
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 المكتب القانوني

 

 

في اطار المهام المناطة بمكتب الشؤون القانونية والشكاوى والمتمثلة في اإلشراف اإلداري 

القوانين واللوائح والقرارات ذات  على الوحدات المرتبطة به واعداد ومراجعة مشاريع

العالقة بالوزارة وراجعة التشريعات النافذة، وكذلك متابعة القضايا التي ترفع من قبل 

الوزارة أو عليها، واعداد صياغة القرارات والمناشير الصادرة عند الوزارة واجراء 

ي القانوني التحقيقات وبحث الشكاوى المعروضة على المكتب والبث فيها وابداء الرأ

والمشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه فمن هذا المنطلق مارس المكتب نشاطه 

منذ استالم الوزارة لمهامها في حكومة الوحدة الوطنية وعمل على اعداد استراتيجية عمل 

تنسجم مع االستراتيجية العامة للوزارة ويمكن تلخيص نشاط المكتب في جملة من النقاط 

 أبرزها :نذكر 

 العمل مع الفريق المكلف بإعداد الهيكل التنظيمي للوزارة. .1

 ) قضية.420يتابع المكتب القضايا المرفوعة على الوزارة والتي بلغ عددها ( .2

 ) قضية.345بلغت عدد القضايا المرفوعة على الوزارة ومازالت متداولة ( .3

الصادرة ضد الوزارة بالمطلوب على االحكام القضائية  ءقام المكتب بالرد وااليفا .4

 ) قضية.20وعددها (

 .اً ) قرار1003م (2021بلغ عدد القرارات الصادرة عن المكتب حتى نهاية العام  .5
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 رابعال الفصل
 

 العلمي للبحث الليبية الهيئة
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حث العل  ة لل  الهيئــة اللي
 تمهيد

بهدف توفير المناخ المناسب  للبحث العلمي سواء عن طريق األفراد أو المؤسسات من أجل 

الواثقين في انفسهم والحريصين تحقيق أكبر قدر من اإلبداع العلمي لبناء جيل من الباحثين 

على عملهم اإلبداعي والقادرين على تحويل أفكارهم وأعمالهم وبحوثهم الى منتوج معرفي 

قابل للتخطيط من هذا المنطلق أنشئت الهيئة الليبية للبحت العلمي كأداة من أدوات الوزارة 

مكانيات والدعم الدائم اال لتحقيق هذه األهداف التي تسعي الوزارة إلي تحقيقها،  ورغم قلة اال

مكتوفة األيدي فعملت وفق اإلمكانيات المتاحة ونضعكم في صورة ما قامت  ىان الهيئة لم تبق

 م.2021به من خالل ملخص لنشاطها للعام 

 ا- التقرير األنشطة إلدارة تمويل ودعم البحوث ديوان الهيئة
 

للهيئة الليبية للبحث والعلوم إدارة تمويل ودعم البحوث هي إحدى اإلدارات التابعة 
والتكنولوجيا، وتتولى العمل على إدارة برنامج تمويل ودعم البحوث والدراسات العلمية التي 
تقع ضمن أولويات البحث العلمي بالدولة والتي يتقدم بها الباحثون من مختلف المؤسسات 

 العلمية األكاديمية منها والبحثية.

لي:وأهم ما تختص به اإلدارة ما ي  

ة بالمقترحات البحثية المطلوب تمويلها كاملة من الباحثين   تالم الملفات الخاص اس

 ومراجعتها مبدئيا للتأكد من استكمال كافة المستندات المطلوبة.

اريع البحثية التي تم اعتمادها ومراحل انجازها   مل كل المش بناء قاعدة بيانات تش

 المجاالت.وكذلك البيانات الخاصة بالمقيّمين في مختلف 

 العمل على فتح قنوات التواصل والتعاون بين المراكز البحثية والجامعات. 

اكل التي   ات العليا وتحديد أولويات هذه البحوث انطالقاً من المش دعم بحوث الدراس

 تعيق التنمية المستدامة في كافة قطاعات المجتمع.
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ات والشركات العامة والخاصة والتنسيق معها  س ال بالمؤس في عمليات تمويل  االتص

ية التي تحتاجها والتي يمكن أن تقوم بها الهيئة  ص ات التخص البحوث العلمية والدراس

 من خالل المراكز المختلفة.

وى   تفادة القص ات المناظرة واالس س االطالع على التجارب اإلقليمية والدولية بالمؤس
 من التجارب الناجحة في دعم وتمويل البحث العلمي.

اهمة في تمويل البحث البحث عن   جيع القطاع الخاص على المس آليات فاعلة لتش
 العلمي والتطوير التقني.

توفير البيانات عن فرص التمويل المحلية والدولية المتاحة وإمكانية االستفادة منها من  
 خالل قاعدة بيانات متخصصة.

توى الوطني للب  بالمس قاء  جل االرت ية متميزة من أ كات دول را حث عن ش حث الب
 والتطوير.

 تنظيم الندوات وورش العمل من أجل رفع كفاءة البحوث والباحث الوطني. 
المساعدة في العمل على نشر البحوث العلمية الوطنية في دوريات عالمية متخصصة  

 والتشجيع المادي والمعنوي لذلك.
ات العلمية التي تمولها الهيئة محلياً   ويق مخرجات البحوث والدراس العمل على تس

 وخارجياً لتكون رافداً لدعم التمويل.
 

 :نشاطات اإلدارة خالل هذه الفترة

عةأوال:  ا ق ال   

لجان  8محضر اجتماع للجان متابعة المشاريع البحثية وعددها  69استالم ومراجعة عدد  

 موزعة حسب المجاالت العلمية

تقريرا الى لجنة تقييم واعتماد البحوث للبث في المواضيع المقدمة من لجان  51إحالة  

المتابعة المختصة والمشرفة على تنفيذ مراحل المشاريع البحثية وفق المجاالت العلمية 

 المختلفة وفق اآلتي:  

ئي  ض ض اء ع اج
ي وع   نهائي ل

اجات ع  اف
ة ف حلة ت  م

خ عق  ف
اضي ار ال قاف إن  أخ  إ

11 7 3 6 1 24 
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ة   ارات ل ف ق عة ت ا ةتم ي عام اله ث وال م اد ال  ق واع
تنفيذ قرارات لجنـة تقييم واعتماد البحوث بخصوص اإلفراج عن القيم المالية لمراحـل تنفيذ  

 مشروع بحثي وإتمام االجراءات المالية لها. )7(
اضي   ال خ العق  ص ف ة  ارع ال اح مع رؤساء ال  ال

د   ة  5احالة ع ال اجعة ال ام ال احل وات ع ال ف ج ة م ت ه ة م ــــــــارع  م
ة لها. ادات ال ة لقفل االع ائ  واالج

ل   ه عة لها وت ل س ضع حل ة ل ارع ال ع ال علقة ب ات ال ال ة االش اق م
ها. ف ارة ت  اس

دها   عة وع ا ان ال ــــــــ مع ل اصــــــــل ال ورة  8ال اضــــــــ ال الم ال ة واســــــــ ل
ها في أوقاتها. ة م ه  ال

اح لإلدارة.  اعاتها وف ال عة لعق اج ا ان ال ات لل ان ف اإلم ل على ت  الع
ة تق   ي اإلدارة ول ات إلى ال م ل ان وال اض الل ل م ث ت اد ال واع

اء اذ اإلج  الت
 صها.

ي   ة وال م ي عام اله ة ب اإلدارة وال م ال اجات ال ص االف ال 
ها. ع ا ادات وم ة االع الي ووح اق ال ة وال ال ال ون اإلدارة وال  إدارة ال

عة لل  ا ان ال ر ل اء ومق قابالت مع أع ي م ال ص ما عق الع اح 
ة. ارع ال ال عل   ي

ال   ة واس حات ال ق يالت في ال ع ص ال اح  ة لل رة الف تق ال
ها.    ي وغ وع ال ار في ال  ال
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ا:  عاقثان ق وال ق ال  

ــاد   ــة تق واع عــ إلى ل ل  عــاقــ ول ت ــالــة لل ــة ال ــــــــــــــــارع ال اجعــة ال م
ث  ل إلعادةال ة ال ان    .ال في إم

ة   ي ة ج ل دورات  ة ق ان ل ام اح ح ا م ال ارات  ف لة واس د على أس ال
نامج ت ي ل الي والعل ع ال فادة م ال ق واالس ة ال ث.و  ل ودع ال

ان   اولها ب الل ادلها وت لة ت لفة وتأم ســـــــــه الها ال أشـــــــــ ة  ثائ العل تأم ال
ة.  الف

ث ل وال ا: ق ال  ثال

ة  ارع ال ال علقة  ة ال م ال ال عة في االع ا ة ق ال اع  م
م   قــ ــال علقــة  اءات ال ه االج اد وت اجعــة واعــ ــة م دورات م حــات  ق

ل ع وال ض ال قة لغ  سا
ة   ه ة ال ـــــــــارع ال ائج ال ص ن ـــــــــ ل  اء ورش ع ض اج ح لغ ه مق ت

اح  ب
اآلتي:  ا  ا قام االدارة أ  ك
ــة  قــابل ــاعــات ال د م االج ر عــ ـــــــــــــــ ع  ح ــل  عــة ل ــا ــان ال ــاح ول ب ال

ة. ارع ال ال علقة  ات ال ال  اإلش
عة ســـــ   ا راء اإلدارات ل ـــــادة م ة وال ي عام اله ـــــ م ـــــ مع ال اصـــــل ال ال

احة. ات ال ان ل اإلدارة وف اإلم  ع
ة أو   اق اح ل ي اإلدارة وال ي م اللقاءات ب ال م اء الع ارع إج ضاع ال

ات. ع ع ال غل على  ة ال ان ة وم  ال
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 الصعوبات التي واجهت عمل المشاريع البحثية واإلدارة خالل هذه الفترة:

ف    اج ال ة ت ازة م ناح امج االح ال ق  رونا وال اء   تأث و
ل اإلدارة   ارع و ع ال ل  ي أث على ع ه ار ال ر لل اع ال  االنق
ي (وزارات   لة ع ال العل وائ ال ات  -اب او ضعف دور ال اع  -نقا ق

ي وتع  -عام  ال العل أث  ث وت ي ت اف ال لف األ اع خاص)، م م ق
ات ات اغة االس ي في ص . دور ال العل اته س ة في م ل ق  ال

م ت   ة وع ـــــارع ال ة لل ان ارات ال ات ال ل ف م ـــــ ة ل ان د إم م وج ع
ل  ق في الع ق وال ة ال ة أد إلى صــع اشــ ارات ال ه ال عة م ه ا ان ال ل

ات. ه ف وال  وأماك ال
عة ول  ا ان ال ــــاء ل ة ألع ال قات ال ــــ ف ال م صــــ ث ع اد ال ة تق واع

لة. ة  ة م ف حات ال ق ة ال اق ان م  ول
 . فاءته فع م  اإلدارة لل ة للعامل  ة م ر اء دورات ت  شح في اج
ة   ب، أجه ة حاســـــــــــــــ ه، أجه اســـــــــــــــ ة (ق م ال اإلدارة ال ات األع ل نق في م

خ،....).  ن
ة واال  ـــــــــــــــاالت الهات يل االت ف ب م ت ة ع لة أد إلى صـــــــــــــــع ة  ن م ف ن

ة تق  عة ول ا ان ال ل ل ل م و ة  ارع ال اصل مع رؤساء ال ال
ــــــي  ل شــــــ ــــــ ة ت  ه الف ال ه ــــــاالت  أن االت ث مع العل  اد ال واع

في اإلدارة. اب م  وعلى ح
ـــ عالٍ   ة على م ات دول ت ة م م ت ورعا ل على ، وع ـــ ة ال ل صـــع

ات  فادة م خ ة في دول أخ م اجل االس ات عال ت ة  ار ع الالزم لل ال
فة. ع ول األخ ونقل ال  ال

ي.  اء ال العل ثقة إلج انات الالزمة وال ل على ال ة ال  صع
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 التوصــــــيات:

ج علمي مفيد بالداخل والخارج االستفادة من مخرجات هذه األبحاث وتحويلها إلى منت 

 إلكمالوضرورة تفاعل الجهات العامة والخاصة بالدولة الليبية ذات العالقة مع الهيئة 

 حلقة التعاون المثمر.

عن ميزانية الدولة إلنجاح برنامج  العبءالبحث عن موارد مالية مختلفة وتخفيف  

تمويل ودعم البحوث من خالل إنشاء صندوق للبحث العلمي والتطوير تساهم فيه كل 

قطاعات وشركات المجتمع وتفعيل دور الهيئة في البحث عن هذه اآلليات لتشجيع 

المؤسسات والشركات العامة والخاصة في المساهمة في برامج تمويل البحوث 

 علمية.والدراسات ال

توفير منظومات إلكترونية لبرنامج تمويل ودعم البحوث، بما في ذلك األرشفة  

 اإللكترونية.

تقديم مواد ضمن مناهج الدراسات الجامعية األولى تعمل على نشر ثقافة البحث العلمي  

 وأهميته.

تسهيل عمل اإلدارة في االطالع على التجارب اإلقليمية والدولية بالمؤسسات المناظرة  

 واالستفادة القصوى من التجارب الناجحة في دعم وتمويل البحث العلمي.

إتاحة الفرصة لموظفي اإلدارة للتدريب على التقنيات المتقدمة في التسجيل واألرشفة  

 االلكترونية.

اإلسراع في استكمال الموقع اإللكتروني للهيئة وتخصيص مساحة كافية لإلدارة  

 برنامج التمويل.للتواصل مع المستفيدين من 

 منح جوائز ومكافأة تشجيعية حسب الجهود المبذولة إلنجاح األبحاث. 

 رعاية مؤتمرات محلية وعالمية والتشجيع على المشاركة فيها. 

 محاولة تذليل كل ما ورد في بند الصعوبات. 

نشر ثقافة البحث العلمي في عملية التطوير والتنمية من خالل إقامة الندوات وورش  

 العمل.
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  :تقرير األنشطة  إلدارة تمويل ودعم البحوث ديوان الهيئة -2
 

 إدارة الثقافة العلمية والتعاون واالبتكار

 
 عليه تجدون أسلفه جدوالً بالمطلوب عن المدة المذكورة وبيانها كالتالي:

 

البند / 
التنفيذيةاإلجراءات  المنشط نسبة  

 االنجاز

1 

مية
لعل

ت ا
عيا

جم
 ال

عدد من الجمعيات العلمية وفق القوانين والتشريعات النافدة  تم  إشهار
 بالدولة الليبية وهي: 

 الجمعية الليبية للسُّمنة وأمراضها. 
 الجمعية الليبية لعلم النـَّفس. 
 الجمعية الليبية لعلوم الرياضية. 
 الجمعية الليبية للعلوم الجنائية. 
 الجمعية الليبية للبحوث والدراسات العلمية. 
 الجمعية الليبية لعلوم التربية. 
 الجمعية الليبية لدروب المعرفة. 

 

100%  
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2 

دفة
سته

الم
 و

راء
إلج

ت ا
تح

ج 
رام

والب
ط 

خط
 ال

 أوالً: برامج تحت اإلجراء:
مستند ورقي  1981جرد وأرشفة للجمعيات العلمية بما يُقارب  

لتحويلها إلى أرشيف إلكتروني تسهيالً للعمل اإلداري وحفظاً من 
 التلف جراء الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.عوامل 

وتقييمها لتحديد  االختصاصتصنيف الجمعيات العلمية من حيث  
النشطة والفاعلة ومشاركة تلك الجمعيات بالتوجيه والحضور 

 لمناشطها.
 العمل على رفع نُسخ كاملة من األرشيف االلكتروني على منصتين 

 .سحابيتين
تخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية فاعلة والحصر الجمعيات غير  

وقانونية حيالها وفقاً للقوانين والتشريعات النافدة وما نصت عليه 
 محاضر تأسيسها.

 ثانياً: تطوير اإلدارة وأقسامها:
اها  إلعادةإعداد ُمقترح   هيكلة اإلدارة بما يتناسب مع ُمسمــَّ

 األخيرة  الهيكليةواختصاصاتها خصوصاً بعدما تم في 
مدة للهيئة الليبية للبحث العلمي والتي نتج عنها تقليص عدد والمعت 

 ألي بدائل. استحداثاألقسام باإلدارة دون 
السعي لعقد ُملتقى للجمعيات العلمية التي تم إشهارها بقرارات صادرة  

 عن الهيئة الليبية للبحث العلمي.
 .واالبتكارإعداد ُمقترح لتطوير قسم الملكية الفكرية  
ات همع الج تقابليهعلى المدير العام بشأن عقد اجتماعات عرض ُمقترح  

ذات العالقة بالملكية الفكرية مثل: وزارة االقتصاد والتجارة (قسم 
العالمات التجارية) وكلك وزارة الثقافة ووزارة الصناعة وعرض 

 .االختصاصمقترح إلنشاء منظومة موحدة بين األقسام المتماثلة في 

75%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%  
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3 

ع 
يتب

2 
راء

إلج
ت ا

تح
ج 

رام
والب

ط 
خط

..ال
...

...
 

 ثالثاً: التدريب والتنمية البشرية: 
السعي لعقد دورات تدريبية لموظفي قسم الملكية الفكرية تتمحور حول  

كيفية تسجيل وإيداع الطلبات الدولية للملكية الفكرية وكذلك آلية البحث 
 عنها وفحصها.

النظر في السير الذاتية للموظفين الُجدد الذين تم تنسيبهم في األشهر  
القليلة الماضية لتوظيفهم التوظيف الصحيح وإعادة تسكينهم على 
المالك سواًء بأقسام اإلدارة أو ُمخاطبة الشؤون اإلدارية والمالية 
إلعادة تسكينهم باإلدارات األخرى التابعة لديوان الهيئة وذلك نتيجة 

عدد الكبير من أؤلئك الموظفين خصوصاً في ظل التقليص الذي تم لل
 ألقسام اإلدارة الُمشار إليه.

 رابعاً: المؤتمرات والندوات والزيارات: 
حضور دورة تدريبية عن تصميم الوسائل العلمية والتي أقامها  

وأشرف عليها الجمعية الليبية للمناهج واستراتيجيات التدريس والتي 
عة من معلمات مراحل التعليم االساسي والثانوي استهدفت مجمو
 ببلدية طرابلس.

حضور دورة تدريبية عن المهارات اإلدارية والتي أقامها وأشرف  
عليها الجمعية الليبية للمناهج واستراتيجيات التدريس والتي استهدفت 
مجموعة من معلمات مراحل التعليم االساسي والثانوي ببلدية أبى 

 سليم.
) والتي أقامها Excelتدريبية عن مهارات اإلكسل( حضور دورة 

وأشرف عليها الجمعية الليبية للمناهج واستراتيجيات التدريس والتي 
 من موظفي وزارة األوقاف.  استهدفت مجموعة

 حضور المؤتمر والمعرض الدولي األول للغداء والتغدية. 
 حضور  المؤتمر الدولي األول للسُّمنة وأمراضها. 
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4 

وبا
صع

ال
ت

 

عدم توفر مكان ثابت وموسوم باسم اإلدارة (مكاتب) تُدار منه كافة  
والفنية وتُقدم فيه الخدمة للمعنيين بالثقافة العلمية  اإلداريةاإلجراءات 

 والتعاون واالبتكار.
التقص الشديد وشبه المعدوم لمتطلبات العمل اإلداري اليومي  

عات ـــ قرطاسية ـــ أثاث والُمتمثلة في: ـــ أجهزة حاسوب ـــ طاب
 مكتبي الذي هو تحصيل حاصل لغياب المقر.

ُكثرة عدد الموظفين الُمنسبين لإلدارة دون حاجة لهم فبعضهم يحمل  
 مؤهل ال يتوافق مع مهام واختصاص أقسام اإلدارة المعتمدة اآلن.

ً على عدم قُدرة اإلدارة   خطط  القتراحغياب الدعم المالي أثر سلبا
تمرات محلية ودولية ترعاها الهيئة الليبية للبحث العلمي، إلقامة مؤ

باإلضافة إلى عجز اإلدارة  ترشيح موظفيها للمشاركة في مؤتمرات 
 ودولية لذات األسباب. ةإقليمي

  
  
  

 

رح 5
ُمقت

 ال

ضرورة تخصيص مكاتب إدارية لإلدارة بما يتناسب وعدد األقسام  
 والموظفين الُمنسبين للعمل بها.

ضرورة تظافر جهود اإلدارات والمكاتب التابعة للهيئة إلبراز دورها  
في مجال البحث العلمي لتشجيع المؤسسات والشركاتالعامة والخاصة 

 للمساهمة في تمويل برامج البحوث والدراسات العلمية.
ضرورة دعم اإلدارة لتتمكن من االطالع على التجارب واألبحاث  

 العلمية إقليمياً ودولياً.
ضرورة تزويد اإلدارة باألجهزة والمستلزمات التقنية لنشر ثقافة  

 البحث العلمي واألرشفة اإللكترونية.
ضرورة إتاحة الفرص أمام موظفي اإلدارة خاصةً والهيئة عامةً  

للتدرب على التقنية المتقدمة في تسجيل ما يتعلق بالملكية الفكرية 
 واألرشفة اإللكترونية.

العمل على تخصيص نافذة إلكترونية لإلدارة على موقع الهيئة  
اإللكتروني وذلك للتواصل مع المعنيين ببرامج الثقافة العلمية 

 والتعااون واالبتكار.
ضرورة تزويد اإلدارة بمتطلبات أداء العمل اإلداري اليومية (أجهزة  

حاسوب مكتبي ومحمول ــ طابعات وماسحة ضوئية ــ قرطاسية 
 ها من أثاث مكتبي.   وغير
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المراكز التابعة لديوان الهيئــة الليبية للبحث العلمي:ثانيا   

 كشف بالمراكز البحثية التابعة للهيئة والموقع الجغرافي

المدينة -البلدية مالحظات  ر.م  اسم المركز البحثي 

.1 المركز الليبي للبحوث االقتصادية  العجيالت العجيالت   
طرابلس - الفرناج  .2 المركز الليبي ألبحاث البالزما   
شجرة النخيل ثال بحاالمركز الليبي  أوجلة   3.  
.4 المركز الليبي ألبحاث شجرة الزيتون ترهونة   
طرابلس -تاجوراء   .5 المركز الليبي لبحـوث اللدائن   
.6 المركز الليبي لبحوث ودراسات األمازبغية طرابلس   

سبها -براك   براك -الليبي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة  المركز   7.  
طرابلس -تاجوراء  .8 المركز الليبي  المهني المتقدم لتقنيات اللحام    
.9 المركز الليبي للبحوث البيئية البرية والبحرية زوارة   

.10 المركز الليبي ألبحاث تغير المناخ جنزور جديد  
ألبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات المركز الليبي العربي  مرزق 

 الصحراوية
11.  

طرابلس -ابوسليم   .12 المركز الليبي لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء   
طرابلس -تاجوراء  .13 المركز الليبي التقني العالي للتدريب واإلنتاج   
.14 المركز الليبي للبحوث الهندسية وتقنية المعلومات بني وليد   

 

المدينة -البلدية مالحظات  ر.م  اسم المركز البحثي 

.15 المركز الليبي للمنظومات اإللكترونية والبرمجيات وبحوث الطيران جنزور   
طرابلس -تاجوراء  .16 المتقدم للتحاليل الكيميائية المركز الليبي   
طرابلس -تاجوراء   .17 المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية   
طرابلس -عين زارة  .18 المركزالليبي لبحوث التقنيات الحيوية   
طرابلس -تاجوراء  .19 المركز الليبي  المتقدم  للتقنية   
.20 المركز الليبي العالي المهني للسباكة  سيد السائح   
.21 المركز الليبي للبحوث الطبية الزاوية   

بنغازي -المركز الليبي للبحوث اإلقتصادية  بنغازي جديد  22.  
.23 المركز الليبي للبحوث القانونية بنغازي جديد  
.24 المركز الليبي للتخطيط الحضري بنغازي جديد  
.25 المركز الوطني البحاث امراض المناطق الحارة والعابرة للحدود الزنتان جديد  
.26 المركز البحوث واللدراسات االسالمية البيضاء جديد  
والدراسات والعلوم الشرعية المركز الليبي للبحوث الزنتان جديد  27.  
.28 المركز الهندسة الوراثية مصراتة جديد  
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 خامسال الفصل
 

 المؤسسات واعتماد الجودة ضمانل الوطني مركزال
 والتدريبية التعليمية
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ب م والتدر  المركز الوط لضمان جودة المؤسسات التعل
 تمهيد

ستراتيجيا البد منه لتستطيع مؤسساتنا التعليمية أمما ال شك فيه أن الجودة صارت خيار 

والبحثية مجاراة ما هو موجود في العالم وتصبح شهادات خريجينا معتمدة محليا ودوليا وتلبي 

كان مركز ضمان حاجة سوق العمل من حيث الجودة والقدرة على المنافسة، من هذا المنطلق 

تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية الجودة 

يسعى منذ إعادة تنظيمه في هذا العام إلى تحقيق األهداف سالفة الذكر من خالل فريق 

متخصص في الجودة عمل وفق استراتيجية عمل وضعها المركز وفق برامج عملية نلخص 

 نتائجها في هذه المساحة من التقرير.

 

وعمليات ونشاطات تتعلق بمهام وواجبات المركز خــالل الفترة مــا تــم إنجــازه من أعمال 

م، حسب ما تم التخطيط له وفق األهداف 2021ديسمبر من عــام  31يناير إلى  01من 

 المحددة.

 

ة عل ات ال س ال دة   أوال: ن ثقافة ال

لمركز هذا يُعد نشر ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية من واجبات المركز، لذا يولي ا 

 م بعد نشاطات منها:2021الجانب المزيد من االهتمام. وقد قام المركز خالل العام 

ة .1 امعات الل قق داخل ال اد ال  دورات إع

قام المركز بحزمة دورات تدريبية كان الهدف منها إعداد مدققين داخليين لمساعدة جامعاتهم 

منهم كمدققين خارجيين ضمن فرق التدقيق  لالستفادةللقيام بعمليات التدقيق الداخلي، وكذلك 

) ُمدققاً من الجامعات 256عملية التدريب ( استهدفتأثناء قيام المركز بعمليات االعتماد. حيث 

) 9) مدققاً من الجامعات الليبية الخاصة. وقد تم التدريب من خالل (45الليبية الحكومية و (

 تجمعات على النحو التالي:
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ادورات ال ع ال ة ل م امعات ال ال  ق 

ورة ت ان إقامة ال ة م ار امعات ال اء ال ر أس د ال  ع
ة ابل 1 ة الل فارة/ األكاد / ال  34 ابل
غاز  2 ع ب ا ا /ال ال اب غاز / إج  30 ب
اتة 3 اتة م ع م ة ف ة الل ة /األكاد اتة / األس  41 م
ي  4 س ت. ال رة/ س ة/ ال ف  29 ال
ان 5 ت. غ ان/ نال ن ان/ ال  32 غ
ة 6 او اتة. ال ة / ص او  31 ال
ق 7 نة. ال / ال ي ول ق / ب  29 ال
اء 8 ق  ال سي /  ار / م ب علي ال  30 ع ال
ها 9 ها س ان/ س  37 ف

 

 

 

غاز  ع ب اء ت ع ال  ت

 
ان  ع غ ة ت او ع ال  ت
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اتة ع م ق ت ع م  ت

 
 

ابل ع  ي ت س  ال

 
 

ارس .2 ل ال ق تأه ة لف ر  دورة ت

، حيث قام المركز دلالعتمايعمل المركز مع عدة شركاء من أجل تأهيل المدارس العامة 

لفريق العمل التطوعي االحسان الذي بعمل على  2021ديسمبر  27بدورة تدريبية بتاريخ 

 تأهيل مجموعة مدارس داخل نطاق بلدية طرابلس الكبرى.  
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ة .3 راس رات ال ق امج وال ص ال  دورة ت

قام المركز بدورة تدريبية لمدة ثالثة أيام لمنتسبي مركز تنمية القوى العاملة الطبية ولمنتسبي 
م حول أليات توصيف البرامج والمقررات 2021ديسمبر  04الجامعة المفتوحة بتاريخ 

 الدراسية. 

ة للعام  .4 ر ة ال ق اد ال  2022إع

بة تدريبية حول التخطيط االستراتيجي حقي إلعداديعمل المركز من خالل فريق من الخبراء 
 م.2022والتي ستستخدم لتدريب المهتمين بالجامعات الليبية خالل العام القادم 

ي  .5 عل ال عاي ال ع  ل لل  ورشة ع

قام المركز بورشة عمل حول معايير االعتماد الطبي وفق متطلبات االتحاد العالمي للتعليم 
 ، وبرعاية2021أغسطس  28كاديمية الليبية بجنزور بتاريخ باستضافة األ (WFME)الطبي 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور السيد معالي الوزير، وبعض رؤساء الجامعات 
 ووكالء الشؤون العلمية بها، وعدد من عمداء الكليات الطبية. 
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رشة: اف ال  أه
ي  -1 اءات ال ل اإلج دة؛ و ان ال ي ل ي قام بها ال ال اءات ال ات واإلج ال ع  ال

ي  عل ال ي لل اد العال ل اإلت اف م ق ل على االع الها لل  .(WFME) اس
افقة مع معاي  -2 ي ال عل ال امج ال اد ب ة الع ُع ة ال عاي ال ال ع  ، (WFME)ال

عل رق ( ار معالي وز ال ق ة  ُع ة 336ال  م.2020) ل

3- . ال عة  اد ال ة االع ال ع   ال

ا -4 ات واإلج ان) ءاال ، و األس ات ال ة (كل ات ال ل ل ال اعها م ق اج إت ت ال
ي. اف العال جاتها على االع ال ُم ل ال ل اد م ق ل على االع  لل

ا ال -5 ق ه ان) ل ، و األس ات ال ة (كل ات ال ل جه ال وال ي ت ات ال ع ات وال
ي. اج ال  ال

رشة: ات ال ص  ت
ة،  -1 ر ة وال عل ات ال س اد ال دة واع ان ج ي ل ة في ال ال ا اك ال دمج ال

لها ع امة وف ة ال قالل ها االس ة وم عه إلى ه ة وت ة ال ل اعها لل ، وات عل  وزارة ال
زراء". ل ال ة "م ف ة ال ل ان"، أو لل ل  "ال
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ولي، ت في  -2 لي وال ي ال عل ال اد ال نامج اع ال ت ب ة  ي اث إدارة ج اس
ة.  ات ال ل ها م م ال  ع

ات ا -3 ان زارة لل وت ال ورة دع ال اف ض اد واالع ل على االع ة له لل اس ل
ي  عل ال ي لل اد العال  .(WFME)م االت

ًا  -4 س ة م ات ال ل اد ال قلة الع ة م ان امعات ع  ت م زارة لل ورة دع ال ض
عل ال ي لل اد العال ات االت ل قا ل ي ت ام اد ال ًا لالع ه ي وف معاي ال ت

(WFME)  ة العام ل نها  .2023ق
ة  -5 ة ال ة األكاد ج عاي ال وع ال ل م ات  (NARS)تفع ل اهج ال م أجل ت م

ة.  ي العال عل ال ات معاي ال ل ة وفقا ل  ال
ات  -6 ل ه ال ا له ة ل ات  ل ي بها  امعات ال ال ة  ون ال اع لل ل م اث م و اس

ها.م  ام ف ب  عة خاصة في ت
ف  -7 ة ل ة  ل ل  قلة ل ة م ان ورة ت م امعات  ام ال اجاتإل ورة  االح ال

ة. عل ة ال ل ع أس الع ام  رتها لل فع ق ات، ل ع ة وال انة األجه ة، وص ل غ اد ت  م م
ن في ع -8 ة، وأن  عل ة ال اف ال ل ال اء م عل العالي إح : وز ال ال م ه 

ات  ل اجه ال ي ت ات ال ل الع ة وذل ل ات ال ل اء ال ة، ع ي، وز ال وال العل
ات  ل ًا ل ة ف عل ات ال ة ال ن ت ة، ح ت عل ات ال فادة ال ة م االس ال

. ل اقها ودارا لل ي في ن  ال ال
ة اعادة ال في -9 ل ل  ة ل عاب اقة االس ة وفقأ لل ات ال ل ة لل ل ل ال الت ق ال  مع

امعة. ل العام لل  مع ال
 

ان .6 قى األول ل ل عل ال ات ال س دة في ال ي والعام) ال ق ح) (العالي وال اقع وال غاز  (ال ب
 2021أك  2

ة  عل ات ال س اد ال دة واع ان ج ي ل ة ع عاما على تأس ال ال ور خ ة م اس
ة، قام ال  ر ة  بوال عل ات ال س دة في ال ان "ال دة ت ع قى األول لل ل  –ال

ة  ح"؛ خالل الف اقع وال . وذل2021أك  3-2ال غاز افة جامعة ب اس عُف على  م،  لل
عل  عل العالي، وال ات ال س دة في م قي ال ات وم ات ووح اجه م ي ت ات ال ع ات وال ال
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ي  ة، وت عل ات ال س دة داخل ال ام ال ي وقف عائقًا دون ت ن عل العام، وال ي، وال ق ال
دة في م ات ال ل ة ل وت ن وع ل ق ة.اآلفاق ال عل ا ال ات  س

 

 
 

دة  ان ال ال ض مها ال في م ق ها و ي ي ة، ال ه امج ال ة وال قى ض األن ل ا ال أتي ه
ف على أه  ق ف ال ي والعام؛ به ق عل العالي وال امج ال ات و س ع م اد ل ق واالع ق وال وال

هات  اجه ال ي ت ات ال ع ات وال ات ال س دة داخل ال ام إدارة ال ة ب ن ال
عل   ة.ال

ا ال ف ه ه ل خاص إلى األتي:لو  قى 
قات   ء على ُمع ل ال ا، وت ة في ل عل ات ال س ال دة  ف على واقع ت ال ق ال

ة ال ة ال اتها ال قها م خالل وح   .ت
ص  ائج وال ع ال صل إلى  ات ال س دة في ال ق ال ة في ت اه ي م شأنها ال ات ال

ا ة في ل عل  .ال
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ات  س ادات ال ون م  اض اولها ال وض ونقاشات ت ه ع لل قى ال ت ل ات ال وم خالل فعال
دة  ان ال ي ل اتها مع إدارة ال ال فاتها وم لف ت ة  ر ة وال عل اء ال وال

ات: الثة م ة وفقًا ل ال ات ال ص صل إلى ال اد، ولق ت ال دة واالع ال ال  وال في م

ي  -أ عل العالي وال العل زارات (ال ال ات خاصة  ص ي  –ت ي والف ق عل ال ): –ال عل ة وال  ال
ان   ي ل ة ال ال قالل زراء على اس ل ال ل مع م ة الع عل ات ال س اد ال دة واع ج

ة  ر ة وال عل ات ال س ة أداء ال ا ات ل الح ة واسعة ال اد ة س س ح م ة؛ ل ر وال
 وت أدائها. 

ادة رق (  ادا إلى ال اد، وذل اس م لالع ق ل على ال ة للع عل ات ال س ام ال ن 8إل ) م القان
ة 18رق ( .م،  2010) ل عل  أن ت ال

ان   ل وف معاي ض ة في الع ة ال ر ة وال عل ة ال س ًا لل ح س ة ُت ة و ة جائ ت
دة. ان ال ي ل ق ال ال اص، وفقًا ل عل ال ات ال س ها م ا ف دة،   ال

دة   ات ال ات ووح اس إلدارات وم ي م ل ت اد  ل على إع ة الع عل ات ال س ال
اتها. ل م ة  ر  وال

لفة.   االت ال ة، وال في ال اف ة على ال ر ة وال عل ات ال س ف ال ع وت  ت

ة.  ر ة وال عل ات ال س ال اد  دة واالع امج ال ة ل ان  ت ب في ال

ي  ا ال ج ل ال ل  اه ن ت الع ات االت ا فادة م ت ، واالس عل ع ُع عل وال ة لل
ة. عل ة ال ل ها على س الع رونا، وتأث ة   جائ

ع  ف ال ار  ت وع اإل ة، وم ة ال ة األكاد ج عاي ال اد ال وع إع الي واإلدار ل ال
ة؛، عل ة ال ل ة في ت الع ا م أه ا له هالت، ل ي لل اءم  ال ا ي جاتها،  وُم

ل. ق الع ات س ل  وم

ا   ة،  ر ة وال عل ات ال س ل ال ة لع ائح ال ان والل ل على إعادة ال في الق الع
دة. ان ال اد وض ق معاي االع اشى مع ت  ي

ى  ة ُتع ر ة وال عل ات ال س ي لل ل ال ة في اله ة ت اث وح ي. اس  ال العل

ع   مة ال ى  ة، ُتع ر ة وال عل ات ال س ي لل ل ال ة في اله ة ت اث وح اس
ة.  وال
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ادة   ال ى  ة، ُتع ر ة وال عل ات ال س ي لل ل ال ة في اله ة ت اث وح اس
ار.  واالب

عل العالي  ات ال س ات ل الح ح ال اشى مع  إلعادة م ا ي ة،  اكلها ال ال في 
افها.  ق أه اتها، وت ات  إس

دة.  ق معاي ال ا  ة،  ر ة وال عل ات ال س ة لل ة ال  دع وت ال

ة: -ب ر ة وال عل ات ال س اد ال دة واع ان ج ي ل ال ال ات خاصة  ص  ت
ار في ن ثقافة   ق االس دة وال ال ال ة في م ة ال ادر الف ل ال سع في تأه دة، وال ال

ة. عل ات ال س  ال

االت ذات العالقة   ي، وال ات ر في ال اإلس اد م ة إلع ل امج تأه اد ب إع ام ال 
ة. عل ات ال س ال اد  دة واالع ام ال  ب ن

ل م  وع (تأه ّي م دة ت ان ال ها م ت ن ض )، ل ان عل األساسي وال ات ال س
دة، ان ال ي ل دة م  وف معاي ال ال ة للق ل ثقافة ال ل م ُ م ق ال

ة.2017 امعات الل ه على ال غاز وتع ة وجامعة ب اض ه جامعة ال  م، وال ت

دة   ان ج اد معاي ض ح.إع ف عل ال اد ال  واع

ل.  ق ائف ال هارات وو ي ل ل ال ل اد ال  إع

 . س ي ال عل الف اد ال دة واع ان ج اد معاي ض  إع

دة   ة في تع ال ا له م أه ة، ل امعات الل ار ت ال ورة اس أك على ض ال
امعات.  ال

ل على ت  ة للع امعات الل ة ال اع عل العالي  م ة لل ات األورو ح ام ال  .ECTSن

 . ل دور دة  قى ال أك على إقامة مل  ال

ة: -ت عل ات ال س ال ات خاصة  ص  ت
ة،   ق ات ال ل ا، وال عاه العل امعات، وال ات وال ل ال ائح واألدلة  از الل اع في إن ورة اإلس ض

ون اقع اإلل ها في ال ها، ون ة.واإلعالن ع س ل م عة ل ا  ة ال
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ل   ة م ق ع وني ال عل اإلل ة ال ، وفقا لالئ عل ع ُع وني وال عل اإلل اسة ال ي س ت
ة  عل ات ال س مات ال انات ومعل ة و ص على ن أن دة، وال ان ال ي ل ال ال

ة. ون اقعها اإلل  على م

ا  ام  ة االه أك على أه .ال اس اآللي ال ات ال ل ي إدخال م ة، وت مات عل  ل

ة على ال   ث العل راسات وال ة لل اع ة ال ائ ة واإلح ل ل ة وال عل امج ال ف ال ت
ا. راسات العل امعي وال  ال

ة واألرشفة   ون ة اإلل املة في اإلدارة، ودخال أس ال مات ال ي ال ة ت أه
ة.اإل ون  ل

ل على   و، وال فل ت معاي ن األي ا  امعات،  ل اإلدار لل أه ل على ال الع
و.   شهادات األي

ة واإلدارة.   ة واألكاد عل ات ال ل ف الع ة في ت ون اد اإلدارة اإلل  اع

ي ال ألع  ه اك ال ال اء م عل العالي على إن ات ال س .ح م ر ة ال  اء ه

افًا   ة، وذل اس ات ال ل ة  امج األكاد ال اد  دة واالع ات ن ال ل ت مفا وم
عل دة ب ال ل ون ثقافة ال ق ات ال ل  .ل

ها يلها وت اد وتع ق واالع و ال ًا: ت أس ومعاي وش  ثان
أن قام ال ا ال  االتي: في ه

رجة  .1 ق ال ق ال ات ف ص اجعة ت اد م خالل م ل على االع ي ت ات ال س عة ال ا م
اد. ح االع قار م  ب

اذج  .2 اجعة ن اد وم ة لالع ة وال عاي ال ق وت ال ال ائح ذات العالقة  اجعة الل م
اد. ات االع  ل

ات  .3 س ق ل ات ال ل اء م م ع ق على (إج اصة ح ت ال ة وال م عل ال ) 28ال
ة خالل العام ة تعل س  م.2021م
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اد خالل العام  ي قام بها ادارة االع ق ال ات ال ل  م 2021ع

اء ال ت  اإلج
اد  االع

قع ةا ال س ت س ال

عه  ي لل س اد ال ح االع م م ع
اته  ة/م ال م االدارة وال اله للعل

ار رق ( ة 2الق  م، 2021) ل

ارخ   م1/2/2021ب
 

اد  اع
ي س  م

 

اته ة م ال ة وال م االدار  1 معه اله للعل

ار رق ( ة 22ق ح 2021) ل أن م م 
عل  اء لل رسة  الع اد ل االع

ارخ االساسي   م12/4/2021ب

اد ة ابل اع عل اء ال رسة  الع  2 م

ار رق ( ة 23ق ح 2021) ل أن م م 
م االدارة  ة العل ل ي ل س اد ال اع

ارخ  ة ب ال ي 18/4/2021وال غ م و
نامج  ة / ب ال امج ال اد ال ا االع ه
نامج  ة/ ب اس نامج ال ال/ ب ادارة اع

ارف  ارال  واالس

اد  اع
ي س  م

ة ابل ال ة وال م االدار ة العل  3 كل

ار رق ( ة 15ق م 2021) ل أن ع م 
اج  نامج ال ي ل خ الف ح ال م

سائ  افة ع ال ي في ال ه ال
ة او امعة ال ة اآلداب  ل دة  ع  ال

خ  ت
ي  الف

ة او ة  ال او امعة ال ة اآلداب   كل
اج افة ع "ال ي في ال ه  ال

دة"  ع سائ ال  ال

4 

ار رق ( ة 16ق ح 2021) ل أن م م 
اج في  نامج ال ي ل خ الف ال
ة او امعة ال ة اآلداب  ل افة   ال

خ  ت
ي  الف

ة او ة  ال او امعة ال ة اآلداب   كل
افة   ماج في ال

5 

ار رق ( ة 35ق أن 2021) ل ح م  م
ارخ  ة ب عل اء ال رسة ال اد ل االع

 م20/4/2021

اد ة ابل اع عل اء ال رسة ال  6 م

ار رق ( ة 107ق أن 2021) ل م 
م  عه العالي لعل ي لل خ الف ح ال م
ي  نام عي في ب ول والغاز ال ال

ة. س ة واالدارة اله ف سة ال  اله

خ  ت
ي  الف

ة او ول والغاز  ال م ال عه العالي لعل ال
عي  ال

7 

ار رق ( ة 133ق ادر  2021) ل ال
ح  ل م أن تأج ي عام ال  ع م

خ  ت
ي  الف

ة او ة  ال او امعة ال سة  ة اله  كل
ا  ان  ق ال

8 
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اء ال ت  اإلج
اد  االع

قع ةا ال س ت س ال

ا  راسات العل نامج ال ي ل خ الف ال
ة ق  ة (ش ان سة ال في ق اله

سة  / ة اله ل دة)  اقات م ة  ش
ة او  امعة ال

دة، الق  اقات ال ي (ال شع
ة) ان  ال

ار رق ( ة 129ق ادر  2021) ل ال
ح  أن م ي عام ال  ع م

ة ال ال  ل ي ل س اد ال االع
ارخ  رخ ب اته ال امعة م

 م 14/10/2021

اد  اع
ي س  ال

اته ة  م اتهكل امعة م  9 ال ال 

ار رق ( ة 126ق ادر  2021) ل م ال
ح  أن م ي عام ال    ع م

رخ  ن ال ة القان ل ي ل س اد ال االع
ارخ   م14/10/2021ب

اد  اع
ي س  ال

ها ها س امعة س ن  ة القان 10 كل

ار رق ( ة 139ق ادر  2021) ل ال
ي العام ال    ح ع ال أن م

ة ال  ل ي ل س اد ال ت االع
ة  او امعة ال ان ل احة الف واألس وج

ارخ  رخ ب  م20/10/2021ال

اد  اع
ي س  ال

ة او امعة  ال ان  احة الف واالس ة  وج كل
ة او  ال

11

ار رق ( ة 128ق ح  2021) ل أن م
اصة  ان ال رسة     أل ع اد ل االع

عل  ة) لل ل ان (ال االساسي وال
رخة في   م14/10/2021ال

اد ع زارة  اع
ي /  ال

 ابل

اص عل ال ان لل رسة أل ع 12 م

ار رق ( ة 124ق ح  2021) ل أن م
اء ال  ة شه رسة ثان اد ل االع

ارخ  رخة ب ابل ال
 م14/10/2021

اد ابل  اع
 ال

ة  رسة ثان اء الم 13 شه

ار رق ( ة 134ق ح  2021) ل أن م
ة  اع ا ال امعة ل ي ل خ الف ال

ارخ  رخة ب  م18/10/2021ال

خ  ت
ي  الف

سل /  اب
 ابل

ة اع ا ال 14 جامعة ل
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اء ال ت  اإلج
اد  االع

قع ةا ال س ت س ال

ار رق ( ة 132ق ح  2021) ل أن م
ة   ل ي ل س اد ال ي االع ت

ان  احة الف واالس رخة وج ابل ال
ارخ   م18/10/2021ب

ي  ت
اد  االع
ي س  ال

ور ج  ج ان / خل احة الف واالس ة  وج كل
ا  ل

15

اد ح االع ل م اد  ت تأج اع
ي س  ال

ة او ف  ال ات ال م وتق ة العالي لعل او معه ال
 والغاز

16

ار رق ( ة 133ق ح  2021) ل أن م
ي س اد ال ة  االع ول اك ال ة ال ل ل

رخة  ابل ال ة  ال م اإلدارة وال للعل
ارخ   م18/10/2021ب

اد  اع
ي س  ال

اج /  ال
 ابل

ة  م االدار ة لعل ول اك ال ة ال كل
ة ال  وال

17

ار  ق وفي ان ل ف ال ت ت
ارة ع ال  م

اد  اع
ي س  ال

اته امعة  م سة  ة اله اتهكل 18 م

ار رق ( ة 171ق أن  2021) ل
ا  امعة اف ي ل س اد ال ي االع ت

ابل  ة  ة وال ان م اإلن للعل
ارخ  رخة ب  م28/11/2021ال

ي  ت
اد  االع
ي س  ال

ة  ابل ان م اإلن ا للعل جامعة اف
ة  وال

19

ار رق ( ة 172ق أن  2021) ل
ل  ي الي ح تأج خ الف ح ال م

ات ص ات وال الح ال  االخ 

ي خ ف ت ان عارف غ 20 جامعة ال

ار رق ( ة 180ق أن  2021) ل
فاق  امعة ال ي ل س اد ال ي االع ت

ارخ  رخة ب ة ال  م15/12/2021االهل

اد  ي اع ت
ي س  م

ة ابل فاق االهل 21 جامعة ال

ق  ت زارة الف ار ال وفي ان
هائي  ال

اد  ي اع ت
ي س  م

ة  ابل ان م اإلن ة للعل امعة الل ال
ة  وال

22

ق  ار ال ت زارة الف وفي ان
هائي  ال

ي خ ف ت مان ات  ص ع العالي إلدارة وتق معه ام ال
ب اس  ال

23

ق  ار ال ت زارة الف وفي ان
هائي  ال

ي خ ف ت ة او ة  ال ان م اإلن ا للعل جامعة دروب اسار
ة  وال

24

ق  ار ال ت زارة الف وفي ان
هائي  ال

اد ة  ابل اع اء العال ة شه ل رسة  ism 25م
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اء ال ت  اإلج
اد  االع

قع ةا ال س ت س ال

ة  ول ار ال رسة ال اد ل ح االع ت م
ار رق ( الق اج  ) 181ابل / ال

ة  رخ  2021ل ارخ ال ب
 م19/12/2021

اد ة ابل اع ول ار ال رسة ال 26 م

ار  ق وفي ان ل ف ال ت ت
ارة ع ال  م

خ  ت
ي  الف

اته ق م أ ال 27 جامعة ال

ار  ق وفي ان ل ف ال ت ت
ارة ع ال  م

اد  اع
ي ام  ب

نامج  (ب
( سة نف  ه

م  ابل ا للعل ة جامعة اف ان اإلن
سة نف نامج ه ة / ب  وال

28

 
ق ق ال اعات ف ع اج ر ل  ص

ة  اء العال ة شه ل رسة  اته ismم امعة م ة ال ال   كل

  
ة ة وال ان م اإلن ة للعل امعة الل ا ال ج ل ان / خل احة الف واالس ة  وج  كل
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ق ق ال اعات ف ع اج ر ل  ص

ة فاق االهل اء ال جامعة ال ة شه رسة ثان  م

 
ة ول ار ال رسة ال ن  م ة القان ل ها/   جامعة س

  

 
 2022المؤسسات المتقدمة لالعتماد المستهدف زيارتها خالل العام 

 المؤسسة اسمت
نوع 

 االعتماد
 اإلجراء

اعتماد  كلية اآلداب / جامعة سبها 1
 تمت مراسلة الكلية بالمالحظات مؤسسي

اعتماد  كلية اللغات / جامعة طرابلس 2
 تمت مراسلة الكلية بالمالحظات مؤسسي

كلية هندسة الطاقة والتعدين/جامعة  3
 سبها

اعتماد 
 تمت مراسلة الكلية بالمالحظات مؤسسي

 كلية التربية / جامعة طرابلس 4
 

اعتماد 
 مؤسسي

 
 تمت مراسلة الكلية بالمالحظات

   جامعة سبها/كلية تقنية المعلومات  5
 تمت مراسلة الجامعة بالمالحظات
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 المؤسسة اسمت
نوع 

 االعتماد
 اإلجراء

اعتماد 
 مؤسسي

 

 كلية االقتصاد والتجارة / الخمس 6
 

اعتماد 
 مؤسسي

 تمت مراسلة الجامعة بالمالحظات

 كلية الزراعة / جامعة طرابلس 7
اعتماد 
 مؤسسي

 

 تمت مراسلة الجامعة بالمالحظات
 

 كلية الهندسة / جامعة صبراتة 8
 

اعتماد 
 برامجي

 

 تمت مراسلة الجامعة بالمالحظات

اعتماد  جامعة ليبيا المفتوحة 9
 تمت مراسلة الجامعة بالمالحظات مؤسسي

اعتماد  كلية التقنية الطبية / جامعة طرابلس10
 تحت االجراء مؤسسي

اعتماد  كلية الطب البيطري11
 تمت مراسلة الكلية بالمالحظات مؤسسي

للعلوم الطبية /  جامعة المنار الساطع12
 بنغازي

ترخيص 
 تمت مراسلة الجامعة بالمالحظات الفني

معهد ميدسن العالي للمهن الطبية 13
 اإلدارية

ترخيص 
 تحت االجراء الفني

 جامعة طرابلس االهلية14
تجديد 

االعتماد 
 المؤسسي

 تحت االجراء

اعتماد  جامعة المعالي االهلية15
 بالمالحظاتتمت مراسلة الجامعة  مؤسسي

ترخيص معهد مياز للعلوم اإلنسانية والتطبيقية16
 تمت مراسلة الجامعة بالمالحظات الفني

ترخيص معهد المعالي للعلوم اإلدارية والمالية17
 تمت مراسلة المعهد بالمالحظات الفني

ترخيص  معهد التعاون االفريقي18
 تحت االجراء الفني

ترخيص  معهد االبداع المتميز19
 تمت مراسلة الجامعة بالمالحظات الفني

ترخيص  معهد لبدة20
 تمت مراسلة المعهد بالمالحظات الفني
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 المؤسسة اسمت
نوع 

 االعتماد
 اإلجراء

ترخيص  معهد سبتيموس21
 تحت االجراء الفني

تمت مراسلة المدرسة بالمالحظات اعتماد مدرسة اكاديمية افاق الدولية22

معهد القدرات الصاعدة العالي للمهن  23
 والعلوم التطبيقية /الزنتانالنفطية 

 
ترخيص 

 الفني

 
تمت مراسلة المدرسة بالمالحظات

ترخيص  معهد اللوتس للعلوم الطبية واإلدارية24
 تحت االجراء الفني

الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا 25
 مصراته/

اعتماد 
 تمت مراسلة الجامعة بالمالحظات المؤسسي

اإلنسانية جامعة المعرفة للعلوم 26
 والتطبيقية

اعتماد 
 تحت اإلجراء المؤسسي

معهد الحضارة الحديثة للعلوم 27
 اإلدارية والمالية

ترخيص 
 تحت اإلجراء الفني

ترخيص  معهد الواحات العالي / ترهونة28
 تمت مراسلة المعهد بالمالحظات الفني

 كلية الطب البشري29
 جامعة طرابلس

اعتماد 
 تحت اإلجراء برامجي

برنامج التمويل والمصارف كلية 30
 االقتصاد / جامعة الزاوية

ترخيص 
 تحت اإلجراء الفني

برنامج دكتوراه في اإلدارة كلية 31
 االقتصاد جامعة الزاوية

ترخيص 
 تحت اإلجراء الفني

برنامج دكتوراه فلسفة المحاسبة كلية 32
 االقتصاد جامعة الزاوية

ترخيص 
 تحت اإلجراء الفني

 

اد. لة على اع ة ال عل ات ال س دة ل ان ال ة ض ل عة ع ا ًا: م  ثال

أن قام ال  ا ال  :اآلتيفي ه

الم .1 ات  اس س ات لل الح ة، ودراسة وحالة ال ع ة ال عل ات ال س ة م ال قار ال ال
ة.  ع  ال
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د ( .2 دة لع ان ج ات ض ل ع ع ام ب ق 3و() جامعات خاصة 6ال ات ت ل ارس ض ع ) م
ة عل ات ال س دة م ان ج ) خالل العام  ض ان عل األساسي وال عل العالي وال  م. 2021(ال

 

 

ة راس ات ال ة وال هالت العل اف) ال ات (معادلة / االع ل ار في ع عًا: االس  را

ة (  هالت العل عادالت ال ة لل ائ ة ال ت الل اع في العام 12عق م، ح ت 2021) اج
ا ت رف معادلة ( )  اعات، ت معادلة ( ) شهادة، ب ه االج اض ( ) ملف خالل ه ع اس

لة في اآلتي: عادلة م اب رف ال ان اس  شهادة. و
ة. - هادة غ مع ة ال امعة مان  ال
ف - م اس راسة.ع دة لإلقامة في بل ال ة ال  اء ال
ي. - عل ل ال هادات مع ال اف ال م ت  ع
عل ما دون   حلة ال ارج ل اخل وال ال ي  عل األج ة لل راس ات ال ة معادلة ال ت ل عق

الي: سعة على ال ال د (  ) ملف، م اعاتها ع ض في اج ع امعي، ح اس  ال
ة أ  ع ع ي ت ت عل ام ال ها مع ال اءم ها، وم راس ، ل د م دول العال ة لع عل الل ال دلة لل

ي.  الل
عها. ي ت ت  األدلة ال

 
 

ي.     - اد االورو ل االت  دل
ي.     - ل الع  دل
ي.     - ب الع غ ل ال  دل
ي.     - ن ل الف ل  ال
-     . ل ل اإلي ل  ال
ي.     - ل األم ل  ال
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. ل ال ًا: ت وت ع  خام

له م خالل: ات ع ل ال على ت أل  ع
ة -1 ون ل اإلدارة اإلل  تفع

ا.  ج ل ة لل ي ة ال ق الءم مع ال ا ي وني لل  قع اإلل  ت ت ال
ل   دةتفع ان ال ي ل ة لل ال ون ة اإلل ا  ال

ال  لق أع ة، ان ا ف ال ال ت وت ة لل اس ون ة االل ا ة لل ف ة ال هاء ال ع ان
ف  ه ، اس ال ع م ة اس ة لل ل ون ة اإلل ا ام ال ة اس اصة  ة ال ر ورة ال ال

في ال د م م ة.ع ع اصة ال امعات ال ال مات  عل ة ال في تق ل وم  ، وال
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ة لل ( -2 ات ة اس  ).2030-2022وضع خ
ة م ( ة لل للف ات ة اس ل ال على وضع خ ة 2030-2022ع ة ف ل ل )، ح ت ت

ف  زعها على ال ي ت ت ة ال انات األول اد االس ة، وع ار العام لل ضع اإل اءقام ب ق  الس
افة جامعة أراءه اس ة لل  ات ة االس اء ال قى ب ها ت اقامة مل ع اته، ح شارك في ،  م

ة  دة األول ضع ال ام وذل ل ات ورؤساء االق راء اإلدارات وال افة م قى  ل ا ال ةه . ت لل
ة  هائ دة ال ضع ال اني ل قى ال ل ها، وت إقامة ال راس في ال ل ة على م دة األول ض ال ع

ها إلى  ل ، وت ت في ال افة م ة  ار ة  ال وضع لل ة الس ة الف ارالل ها اإل  ئي.ال
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 السادس الفصل
 

 العليا للدراسات الليبية األكاديمية
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 األكاديمية الليبية للدراسات العليا
 

 
 تمهيد

االكاديمية الليبية للدراسات العليا احدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وأهم أدوات 
تنفيذ المشروع الوطني لإليفاد بالداخل الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف 

)م تحت مسمى 1988توطين الدراسات العليا بالداخل فهذه المؤسسة ومنذ تأسيسها سنة (
د الدراسات العليا للعلوم االقتصادية في طرابلس وطيلة مراحل تطورها حتى أصبحت معه

قلعة علمية أسهمت في تزويد مؤسساتنا الجامعية وقطاعات الدولة من حملة الشهادات العليا 
الماجستير والدكتوراه ويمكننا القول بأن األكاديمية الليبية للدراسات العليا شهدت تطوراً 

منذ ميالد حكومة الوحدة الوطنية وبإشراف مباشر من معالي وزير التعليم  منقطع النظير
) فرعا على امتداد الوطن 11العالي والبحث العلمي خاصة بعد إعادة تنظيمها وفتح عدد (

الليبي بهدف رفع المعاناة عن الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا وتزويدها باإلمكانيات 
سقاء المعلومات والبيانات واالطالع على أحدث البحوث التي تساعد الباحث في است

 والدراسات، وهذا ملخص عن نشاط المؤسسة يعطي صورة واضحة على ما تفضلنا بذكره. 
 

 تطور األكاديمية نشأة
م) تحت مسمى: (معهد الدراسات العليا للعلوم االقتصادية)، في 1988تأسست األكاديمية سنة (

نشاطها في مجال الدراسات العليا في فصل الخريف من العام  ليبيا، وبدأت تمارس–طرابلس
م) 1995م) بثالثة أقسام علمية هي: (المحاسبة، اإلدارة والتنظيم، االقتصاد)، وفي العام (1989(

) بإنشاء ُمسمى (أكاديمية الدراسات العليا)، وتضمن القرار تحديد للدرجات 996صدر القرار رقم (
كاديمية لخريجيها، وهي: دبلوم الدراسات العليا، اإلجازة العالية (الماجستير)، العلمية التي تمنحها األ

واإلجازة الدقيقة (الدكتوراه)، كما نص القرار أيضا على أن تقوم األكاديمية بتدريس كافة 
التخصصات وحسب االمكانات المتوفرة. وقد توسعت األكاديمية خالل السنوات السابقة حـتـى 

 :ارس علمية وهي) مد7وصلت إلى (
 .مدرسة العلوم اإلدارية والمالية .1
 .مدرسة العلوم الهندسية والتطبيقية .2
 .مدرسة العلوم األساسية .3
 .مدرسة األعالم والفنون .4

  .مدرسة العلوم اإلنسانية .5
 .مدرسة الدراسات اإلستراتيجية والدولية .6
 .مدرسة اللغات .7

 

تـغـيـيـر مسمى (أكاديمية الدراسات  م) تم2012) لسنة (167وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم (
العليا) إلى مسمى (األكاديمية الليبية للدراسات العليا)، وتأكيد تبعيتها الى وزارة التعليم العالي 

 .والبحث العلمي
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 كالتالي: مختلفة مناطق في موزعة ،فرع )11( األكاديمية يتبع
 فرع األكاديمية غريان .1
 (الزنتان)الجبل الغربي  فرع األكاديمية .2
 فرع األكاديمية الساحل الغربي (العجيالت) .3
 فرع األكاديمية مصراتة .4
 فرع األكاديمية اجدابيا .5
 فرع األكاديمية بنغازي .6

 األكاديمية المرج .7
 فرع األكاديمية البيضاء .8
 فرع األكاديمية درنة .9

 فرع األكاديمية طبرق .10
 فرع األكاديمية سبها .11

 

 األهداف) (الرؤية، الرسالة،األكاديمية الليبية للدراسات العليا 
ً  إدارة تتبنى ً  األكاديمية الليبية للدراسات العليا منهجا ً  تعليميا  ،الحديث العالم يواكب تطورات وإداريا

 تحقيقها يتم حيث األكاديمية، أهداف بناء خاللها من يتم طريق خارطة رسم ووضع يتطلب مما
 بتطلعات شعبنا.  تفي بدورها والتي القادمة السنوات عبر الواقع أرض على

 أوالً: الرؤية :
أن نكون مركز إشعاع رائد ومتميز محليا وإقليميا ودولياً في مجاالت الدراسات العليا، والبحوث 

 ..واالستشارات في شتى فروع المعرفة

 ثانياً: الرسالة: 
تسعى األكاديمية إلى المساهمة في تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية عبر تخريج مهارات أكفاء  

ومعدين إعدادا علميا مناسبا في التخصصات المختلفة، باإلضافة إلى تنمية القدرات العلمية من 
وكما   خالل الربط بين التدريس والبحث العلمي وغيرهما بما يفي باحتياجات أسواق العمل المحلية.

تسعى األكاديمية إلى إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على تلبية حاجة المجتمع والى تطوير البحث 
العلمي السيما المرتبط بالقضايا المحلية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، كما تسعى إلى المساهمة 

 .في إثراء المعرفة اإلنسانية

 ثالثاً: األهداف:
 .يساهم في ترشيد اإلنفاق العام على الدراسات العليا في الخارج توطين الدراسات العليا بما .1
إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات ممن تتوفر فيهم شروط القبول لتحقيق طموحاتهم لمواصلة  .2

 .تعليمهم العالي
المساهمة في تلبية احتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات  .3

 .ة األجنبية في مجال التدريس بقطاع التعليم العاليوتقليل حجم العمال
إتاحة الفرصة وخلق المناخ األكاديمي المناسب ألعضاء هيئة التدريس لممارسة نشاطاتهم  .4

 .العلمية
 .المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بالجهات العامة واألهلية .5
اجل إعداد كوادر بشرية مؤهلة من المبدعين والمفكرين توفير بيئة تعليمية بحثية متميزة من  .6

 .والعلماء
استحداث التخصصات والبرامج الجديدة وتطوير القائم منها وإنشاء األجسام البحثية التي تواكب  .7

 .أو يتطلبها التطور العلمي المستمر وحاجة المجتمع
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ن اإلسهام في تطوير التعليم والبحث . إعداد جيل من الباحثين واألساتذة الجامعيين الذين يستطيعو8
 .العلمي في األكاديمية والمجتمع ككل

التطوير المستمر للبرامج التعليمية التي تدعم التنمية، مع اعتماد مبدأ التقويم الذاتي والخارجي  . 9
 .المستمر

ورات تطوير القدرات البحثية والتعليمية ألعضاء هيئة التدريس في األكاديمية من خالل الد .10
 .العلمية والندوات والمؤتمرات

 .تقديم االستشارات العلمية المختلفة لمؤسسات المجتمع كافة .11
تعزيز مكانة األكاديمية في خدمة المجتمع من خالل إتاحة الفرصة ألبناء المجتمع المحلي  .12

والملتقيات الفكرية لالستفادة من مرافق األكاديمية وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات 
 .والعلمية

 .القيام بأعمال النشر، وتشجيع التأليف والترجمة، وإصدار المجالت العلمية المتخصصة .13
 .تنمية وتشجيع التعاون والتبادل العلمي بين األكاديمية والمؤسسات العلمية المناظرة .14
مؤهلة من المبدعين والمفكرين  . توفير بيئة تعليمية بحثية متميزة من اجل إعداد كوادر بشرية15

 .والعلماء والمتخصصين
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 لألكاديمية الليبية للدراسات العليا: التنظيمي الهيكل
ً  األساسية اإلدارية ووحداتها ، وفروعهالألكاديمية الليبية الرئيسي التنظيمي الهيكل خارطة يلي فيما  وفقا

 للهيكل الحالي:

 الطلبة اوالً: بيانات وإحصائيات
 ) الماجستير( دراسة االجازة العليا  مرحلة 

 تقدمه تتوافق مع ما العلمية في مخرجاتها تتوافق والتي العلمية البرامج من مجموعة تمتلك األكاديمية
وطالبة  ) طالب4601م (2021في عام  األكاديمية طالب عدد بلغ المجال، حيث هذا في المتطورة الدول

 :التالي النحو على المدارسموزعين حسب 
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 .2021الطلبة المستمرين في الدراسة لسنة   .1
حسب الجنسية والجنس 2021إحصائية بالطلبة المستمرين لسنة   

 المدرسة
 الغير ليبيين الليبيين كل الطلبة

 اناث ذكورالمجموع اناث ذكورالمجموع اناث ذكور المجموع

 11 11 33322 606 939 344 617 961 العلوم اإلدارية والمالية

 11 30 27841 639 917 289 669 958 العلوم التطبيقية والهندسية

 8 3 63011 263 893 638 266 904 ساسيةالعلوم األ

 8 5 43013 324 754 438 329 767 العلوم اإلنسانية

 4 10 14014 315 455 144 325 469 الدراسات االستراتيجية والدولية

 8 1 3619 61 422 369 62 431 اللغــــــات

 7 0 7 54 50 104 61 50 111 عالم والفنوناإل

 

 نوالخريج  .2
الخريجين من جميع  والطالبات للطلبة حفل م بإقامة2021هذا العام  األكاديمية احتفلت

 م2021طالب وطالبة لتخرجهم هذه السنة   429المدارس حيث تم تكريم 
 

 )هالدكتورا( دراسة االجازة الدقيقة  مرحلة 
م عن إعادة تفعيل برنامج الدكتوراة بعد توقف مدة من الزمن في 2021في هذه السنة  اعلن
برنامج دارسي بمختلف المدارس، وسجل مبدئيا بمنظومة التسجيل االلكتروني  33عدد 

طالب وطالبة بملفاتهم للدخول في امتحانات المفاضلة،  961طالب وطالبة، ثم تقدم 1551
 طالبة. طالب و 861واجرى االمتحان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

357



 

التدريس هيئة أعضاء إدارة ثانياً:
تقوم إدارة أعضاء هيئة التدريس بعّدة أنشطة يومية، وتهتّم بكّل ما يختّص بشؤون أعضاء 

كالمباشرات وإعداد قوائم أعضاء هيئة التدريس  هيئة التدريس من معامالت إدارية ومالية ،
في مختلف األقسام العلمية، وما يهم أعضاء هيئة 
التدريس كالترقية وإجراءاتها، وإجراءات النقل والندب 
واالعارة من وإلى األكاديمية بالتنسيق مع لجنة أعضاء 

 هيئة التدريس.
حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس القارين باألكاديمية 

عضواً قاراً ، والجدول 117الليبية للدراسات العليا 
التالي بيان بأعضاء هيئة التدريس حسب المدارس 

 والدرجة العلمية.

 ثالثاً: التدريب
 بمهام في األكاديمية يقوم قسم التدريب بإدارة التخطيط

 منتسبي ودعم ألمورا وتيسير تسهيل شأنها من عدة
ومكتب التعاون الدولي  التعليم وزارة مع بالتنسيق وذلك التدريس، هيئة أعضاء من األكاديمية

بين الجامعات العالمية المتخصصة  الوصل حلقة والذي يعد بمثابة باألكاديمية والوزارة،
. وايضا والبرامج المطروحة من قبل االتحاد األوربي مثل التيمبس واإليرسموسن وغيرها

بإعداد دورات تخصصية وتأهيلية لموظفي األكاديمية ليتم تأهيلهم تأهيال علميا. قسم يقوم ال
 الندوات، عبر وذلك فيها، واإلداري األكاديمي العمل وتطوير تحسين إلى األكاديمية وتسعى

 داخل تقام والتي األكاديمية، لمنتسبي التدريبية العمل، والدورات والمؤتمرات، وورش
 خارجه. أو األكاديمية

 والتعليمية العلمية رابعاً: األنشطة
 التدريس هيئة أعضاء من خالل منتسبيها من لألكاديمية الليبية العديد من األنشطة العلمية

 مجال أهمها من والتي المجاالت جميع في األكاديمية خطط وأهداف ألجل تحقيق وطالب،
 ومجالت علمية، وكتب، مراجع، من منتسبيها يحتاجه ما توفير كل إلى إضافةً  العلمي، البحث

 .والمهنية العلمية مسيرتهم تخدم بحثية ومعامل

 العلمي البحث .1
 هو المخرجات أن تمييز كما تعليمية، مؤسسة أي في الرئيسية القاعدة هو والتعلم التعليم
 لتحقيق األساسية الركيزة هي والتعلم التعليم عملية حيث تعد .تعليمية منشأة أي لنجاح مقياس
اإلنسانية  العلوم تعليم عالية في جودة ونوعية لتقديم المهمة، هذه في المبذولة الجهود وإنجاح

 البحث جهود تسخير طريق عن والتطبيقية التي انخرطت فيها األكاديمية منذ سنوات، وذلك
 والتي بدورها م،2029-2021 ةاألكاديمي خطة في اإلستراتيجية األهداف أحد وهو العلمي،

العلوم اإلنسانية  في المتخصصين تخلق التي األكاديمية البرامج تعزيز مفهوم تحقق
 عمل أطار مع يتناسق بما التعليمية برامجها األكاديمية طورت ذلك أجل والتطبيقية، ومن

  .الوطنية المؤهالت

أستاذ
37%

أستاذ مشارك
39%

أستاذ مساعد
24%
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الجدول التالي يوضح المنشورات البحثية التي    م2021الى  2020الفترة من  باألكاديمية خالل تنفيذها تم   

السنة 
 عدد المنشورات 

في مجلة األكاديمية 
للعلوم األساسية 

 والتطبيقية

 عدد المنشورات 
في مجلة األكاديمية 
للعلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية

 عدد المنشورات 
االعالم في مجلة 

 والفنون

 عدد المنشورات 
في مجالت 

 ومؤتمرات خارجية

202026 18 79 32 
202160 20 72 30 

 
 مكتبة األكاديمية  .2

 أهداف األكاديمية تحقيق على تساعد التي المعلومات دعم مراكز أهم أحد في األكاديمية الليبية تعدُّ المكتبة
حيث وكفاءتها  بفعاليتها تتميز والتي األكاديمي، التعليم برامج خالل من سواء لطلبة او اساتذة األكاديمية،

العلوم االنسانية والتطبيقية والبحوث والرسائل  لمستخدميها المراجع العلمية في كافة توفر ان المكتبة
 السابقة لطالب األكاديمية. تالعلمية للدارسا

 إلى أجهزة باإلضافة والطباعة، التصوير واالطالع وأجهزة للقراءة مخصصة أماكن المكتبة على تحتوي
 اإللكتروني. البحث لتسهيل باألنترنت، المتصلة الكمبيوتر

 منتسبي لجميع المكتبة في والسلوكية التنظيمية والسياسات اللوائح وتعميم بنشر موظفو المكتبة ويقوم
   كل فصل دراسي. بداية عند مجموعات أو أفراد شكل سواًء على األكاديمية

 موظفي أو هيئة التدريس وأعضاء الطالب من لكل الكتب إعارة خدمة في األكاديمية بتقديم المكتبة وتعمل
ً  كتاب أي يستعير الرواد أن يمكن األكاديمية حيث كذلك تقوم  .المكتبة في عليها للسياسة المنصوص وفقا

 المكتب بإعارة الكتب الى روادها من خارج األكاديمية من طلبة وأعضاء هيئة تدريس.
 

 واإللكترونية التعليمية األنشطة .3
 التعليمية: البرامج

تنفيذ منصة التعليم  هي م،2021 العام هذا خالل تنفيذها على األكاديمية تعمل التي التعليمية البرامج أهم من
االلكتروني وتأسيس مركز التعليم االلكتروني والتعلم عن بُعد باألكاديمية الليبية وفروعها، حيث شرعت 

 ط التعليم االلكتروني والتعلم عن بُعد.األكاديمية بإعداد الئحة الدراسة واالمتحانات بنم
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 www.academy.edu.ly  الموقع االلكتروني
يحتوي الموقع االلكتروني لألكاديمية على تعريف باألكاديمية وتاريخها والمدارس واالقسام العلمية 

الدراسية والرسالة واألهداف والبرامج  واإلدارات والمكاتب والمراكز التابعة لها، متضمنة الرؤية
 قائمة بأعضاء هيئة التدريس ومنشوراتهم العلمية. ومقرراتها. كما تعرض

ويعمل الموقع على نشر االخبار ومناشط األكاديمية كما يتميز الموقع كونه يعمل كلوحة إعالنات 
 داخلية لكل قسم ومدرسة على حده.

 لألكاديمية: اإللكترونية البوابة
ابط وايقونات إجراءات القبول والتسجيل وتنزيل المواد والجداول الموقع االلكتروني على رو يحتوي

 الدراسية وادارتها من خالل األقسام العلمية واقسام الدراسة واالمتحانات بالمدارس.
وتتضمن البوابة لوحة تحكم للطالب والتي من خاللها يدير الطالب كامل اجراءاته من بداية تجديد 

 النهائية.القيد الى حصوله على النتائج 
كما تتضمن لوحة تحكم خاصة بعضو هيئة التدريس ومن خاللها يتم الحصول على قوائم وكشوفات 

 الطلبة من غياب ورصد درجات.
 

 
 

 جائزة رئيس األكاديمية للتميز العلمي:
باعتبار األكاديمية أهم المؤسسات في مجال الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير والدكتوراة في 
ً منها لزرع روح المنافسة بين طالبها وتشجيعهم على االندماج  العديد من التخصصات، وسعيا
واكتساب مهارات البحث العلمي من أجل خلق بيئة علمية مساعدة على التميز واإلبداع، وإدراًكا 

لى بأن الدراسات العليا هي المسؤولة عن إعداد العناصر البشرية المؤهلة والتي يمكن أن تساعد ع
نمو المجتمع وتطوره، فقد بادرت رئاسة األكاديمية بإنشاء مشروع الجائزة، وشكلت بالخصوص 

 لجنة علمية لصياغة الالئحة التنظيمية لها.
 

 معهد تنمية الموارد البشرية باألكاديمية الليبية  .4
لبشرية في معهد تنمية الموارد البشرية؛ مؤسسة تدريبية واستشارية تعمل في مجال تنمية الموارد ا

تأسس معهد تنمية الموارد  مختلف المجاالت اإلدارية والمالية واالقتصادية والفنية والمعلوماتية.  وقد
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م باألكاديمية بهدف تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية إلعداد وتنمية ورفع 1997البشرية عام 
 والخاص. قدرات وكفاءات ومهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام

تعد خطة التدريب السنوية للبرامج واألنشطة التدريبية التي يطرحها المعهد للتنفيذ مع مطلع كل 
عام، لتلبية حاجة المؤسسات العامة والخاصة، حيث تستند هذه الخطة على االحتياجات التدريبية 

يذ بشكل أساسي سواء من خالل طلب مجموعة من المؤسسات أو ما تم اكتسابه من خبرة خالل تنف
 المعهد ألكثر من برنامج وخطط تدريبية.  

 خامساً: إدارة الفروع
سعيا من االكاديمية الليبية في تنفيذ وتوصيل برامجها االكاديمية ألبنائنا في مختلف ربوع البالد 
وبمبادرة كريمة من رئيسها اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراها بأنشاء عدة 

 -فروع في مختلف انحاء بالدنا الحبيبة ولها العديد من المهام والتي تتمثل في :

راف على فروع االكاديمية بالمناطق، والتأكد من تنفيذ التعليمات والنظم الصادرة إليها من اإلش 
 المركز الرئيسي لألكاديمية .

 التنسيق بين الفروع وإدارات ومكاتب االكاديمية، وتذليل كل الصعاب التي تعاني منها الفروع. 
طلبات الدراسة بالفروع، والتأكد اإلشراف على تنفيذ ضوابط التسجيل واالمتحانات وغيرها من مت 

أن تلك الضوابط تجري طبقا للتشريعات النافذة، وكذلك في حدود النظم والتعليمات الصادرة إليها 
 من المركز الرئيسي لألكاديمية.

دراسة التقارير واإلحصائيات والبيانات الدورية المحالة من الفروع، واستخراج المؤشرات  
 لتوصيات المتعلقة بمعالجة مشاكل الفروع.والبيانات منها، وإعداد ا

االشتراك في إعداد الميزانية التقديرية، لرصد المبالغ والبنود الالزمة لتسيير نشاط الفروع، وتغطية  
 نفقاتهم، بما يضمن قيامهم بمهامهم على الوجه األكمل، ومتابعة تنفيذ الميزانية بعد اعتمادها.

 

  والمالية اإلدارية سادساً: الشؤون
ن األكاديمية من تقديم برامجها  توفِّر إدارة الشؤون اإلدارية والمالية قاعدة من الخدمات التي تمّكِ
م اإلدارة حلوالً من خالل طائفة واسعة من الخدمات في مجاالت الشؤون  العلمية والتقنية بنجاح. وتقّدِ

لومات والخدمات العامة لتلبية المالية وإدارة الموارد البشرية واألعمال اإلدارية وتكنولوجيا المع
 .احتياجات األكاديمية.

 اإلدارية الشؤون  .1
تتلخص مهام ادارة الشئون االدارية في كل ما يتعلق باألفراد من استحقاقات وتعيينات وترقيات 

وخالفه وكذلك شئون المقر والتجهيزات االدارية وتقع ضمن االدارة الوسطي  واجازات وتأديب
في الهيكل التنظيمي وتختص بشؤون األكاديمية وتوزيع الخدمات والمعاونة وأعمال النظافة 

 -جهيزات االدارية ومن ضمن مهامها على وجه الخصوص:والت
الحفاظ على العالقات المهنية بين الموظفين انفسهم، والموظفين واالدارة بشكل عام  

 وإداراتهم بشكل خاص.
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التجهيز الداخلي، من ضمن واجبات الشؤون االدارية ويشمل ذلك تجهيز القرطاسية  
الحواسيب واجهزة التصوير واجهزة المسح  واالجهزة االلكترونية الخاصة بالعمل مثل
   الضوئي والطابعات الملونة وورق الطبع.

مسؤولة عن اعمال السكرتاريا في األكاديمية وكل مهامها ومن ضمنها تصوير واستنساخ  
 وارشفة وارسال الدعوات الرسمية.

 المالية الشؤون   .2
 السياسات من مجموعة خالل من الميزانية إعداد باألكاديمية المالية الشؤون قسم مهام أهم من إن

 الثالث الربع خالل الميزانية إعداد بإجراءات البدء األكاديمية ويتم ميزانية تخدم التي واإلجراءات
 والمراكز والمكاتب المدارس العلمية من الميزانية المقترحة طلبات كل بجمع تقوم كما .العام من

 والخطة المالية وزارة اعتمادات مع ومطابقتها جعتهاومرا وتقييمها األكاديمية في اإلدارية
 مع بالتنسيق (التنمية) فتتم والمعدات المشاريع مقترحات يخص وفيما اإلستراتيجية لألكاديمية،

  .المشروعات بإدارة والمناقصات وزارة التخطيط وذلك من خالل العقود
كما تتولى الشؤون المالية مهام ومسؤوليات إعداد الحسابات العامة، وتجهيز الميزانيات الختامية 
والتقديرية، واإلشراف على أعمال إيرادات األكاديمية وتحصيلها، وتنفيذ أوامر الشراء، وتخزين 

 موجودات األكاديمية و أصولها المتداولة.
 
 
 

 إنجازات األكاديميةسابعاً: 
 من الرفع في جهود تسهم من به األكاديمية الليبية للدراسات العليا قامت وما يلي نورد فيما

 مشاريع، من وإداراتها األكاديمية أقسام عبر والدولي المحلي الصعيد على األكاديمية مستوى
 والمجتمع، للوطن الخدمات وأفضل النتائج أفضل لتحقيق وعملية، وإدارية، تعليمية، وبرامج
-2021 لألكاديمية اإلستراتيجية الخطة من إنجازه تم ما عبر ات الوطنتطلع لتحقيق
 م.2029

 و تحسين االداء باألكاديمية الجودةمكتب ضمان   .1
 حيث يقوم متميز، بأداء لألكاديمية المؤسسي االعتماد تسعى األكاديمية للحصول على عملية

األقسام بالمدارس للتجهيز مكتب الجودة وتقييم األداء بالعمل مع منسقي الجودة بجميع 
المؤسسات  واعتماد جـودة لـضمـان الـوطنـي لالعتماد وفقا لإلجراءات المتبعة للمـركز

 االعتماد على للحصول المطلوبة الجودة متطلبات تحقيق التعليمية والتدريبية لغرض
وتقييم عن طريق مكتب ضمان الجودة  إدارة األكاديمية تسعى كما .المؤسسي والبرامجي

 تقديم خالل من وذلك المؤسسي، االعتماد على للحصول وحثهم األقسام األداء لتشجيع
 برامج على للحصول الالزمة والدورات التدريبية وورش العمل واالستشارات المقترحات

 مكتب ضمان الجودة باألكاديمية قام وقد .األكاديمية في التعليم مخرجات جودة تعكس معتمدة
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 برنامج كل مع لتتعامل وذلك لبرامجها زمنية خطة ووضع االقسام العلمية، بين بالتنسيق
 .وفاعلية بكفاءة

 مكتب التعاون الدولي باألكاديمية الليبية .2
 أبرمت األكاديمية العديد من اتفاقيات تعاون مع الجامعات والمؤسسات المحلية ومنها:

والتكنولوجيا والتي تتبعها معظم المراكز اتفاقية تعاون مع هيئة العلوم أبحاث العلوم الطبيعية  
البحثية وبموجب هذه االتفاقية يمكن لألكاديمية استخدام جميع المعامل واالمكانيات المتوفرة 
في هذه المراكز لتنفيذ الجانب العملي في المقررات أو رسائل الماجستير أو اطروحات 

 الدكتوراه.
للتبادل العلمي واألكاديمي والبحثي بين اتفاقيات تعاون مبرمة مع الجامعات الليبية  

 جامعة من الجامعات الليبية. 14األكاديمية وعدد 
 محضر اتفاق مع وزارة الداخلية. 
 اتفاقية تعاون مع وزارة االقتصاد والصناعة. 
 اتفاقية مع مستشفى طرابلس المركزي إلقامة برنامج ماجستير في إدارة المستشفيات. 
 العليا للطفولة.اتفاقية تعاون مع اللجنة  
 مركز الدراسات االجتماعية بوزارة الشؤن االجتماعية. 
 اتفاقية تعاون مع ديوان المحاسبة واألكاديمية الليبية. 
 اتفاقية تعاون مع وزارة الخارجية. 
 اتفاقية تعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية. 
 مشروع اتفاقية مع إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة الدفاع  
 مشروع اتفاقية مع وزارة الثقافة والتنمية المعرفية. 
 مشروع اتفاقية مع وزارة الشباب. 
 مشروع اتفاقية مع وزارة الخدمة المدنية. 
 مشروع اتفاقية مع وزارة العمل والتأهيل. 
 مشروع اتفاقية مع المركز الوطني لتشخيص وعالج مرضى التوحد. 
 مشروع اتفاقية مع صندوق دعم الزواج 

 التعاون الدولي عدة انشطة دولية نذكر منها: ولمكتب
تقديم مشروع بحثي حول الحوكمة والشفافية في التعليم العالي والممول من قبل االتحاد  

 اليونان (تحت اإلجراء). -األوروبي وبالمشاركة مع بولونيزي  
مشاريع بحثية حول التعليم العالي وتطوير المناهج والممول من قبل االتحاد  4تقديم عدد  

 اوكرانيا (تحت اإلجراء). -األوروبي وبالمشاركة مع جامعة أوكرانيا الوطنية  
والممول من  ةتقديم مشروع بحثي حول تطوير منهج الدراسات العليا في الهندسة الميكانيكي 

جامعة دولية جامعة  12ي وبالمشاركة مع جامعة ايرلندا وبمشاركة عدد قبل االتحاد األوروب
 ايرلندا. (تحت اإلجراء).
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تم التقديم على مشروع تنمية ورفع كفاءة العلمين بقطاع الصحة وبالتعاون مع معهد النبراس  
 بتونس

 معهد البحوث المغاربية المعاصرة بتونس.بين األكاديمية واتفاقية تعاون علمي مشترك  
  -كما توجد العديد من مشاريع اتفاقيات تعاون تحت اإلجراء مع:

  فرنسا.   Sorbonne Université جامعة السربون 
 فرنسا.  Université de Grenoble جامعة غرونوبل 
  فرنسا.   The University of Lille  جامعة ليل 
 جامعة سليمان الدولية في الجمهورية التركية 

 
 االستراتيجية ثامناً:  الخطة

فـي ظل التطورات المستمرة الحاصلة في مجاالت التعليم والتعلم وإدارة المعرفة عموما فقد أصبح 
من الصعب تصور أي مؤسسة تعليمية تمارس أنشطتها دون وجود للتخطيط االستراتيجي، فالبديل 
عن ذلك هو العشوائية واالرتجال الذي يعرضها لمفاجآت ومواقف ليست بالحسبان. وهو ما يضعف 
قدرة هذه المؤسسات على تحقيق غرض انشائها والوصول الى الحالة المنشودة ضمن األفق الزمني 
المحدد. بناء على ذلك يصبح التخطيط االستراتيجي نهجا ال غنى عنه لهذه المؤسسات أن أرادت 

 تحسين خدماتها وزيادة قدراتها التنافسية وتطوير أدائها وضمان استمراريتها وتقدمها. 

أن إدارة األكاديمية الليبية تتطلع لتحقيق تطوير شامل لألكاديمية يهدف الى تعزيز دورها وحيث 
التنموي وتحسين مخرجاتها وخدماتها المختلفة واالرتقاء بها الى افق أعلى ورفع كفاءة وفاعلية 

الستراتيجية مختلف العمليات الجارية بها وفق معايير الجودة في التعليم العالي؛ فقد تم اعداد الخطة ا
 .) كاستجابة مباشرة لهذه المقتضيات2021/2029العشرية (

حتى تتمكن األكاديمية من تنفيذ الخطة االستراتيجية فإن األمر يتطلب توفر مقومات ودعامات 
 أساسية من أبرزها:

اسناد مهمة تطبيق الخطة الى لجنة متخصصة أو تكليف كيان تنظيمي قائم (إدارة الجودة / إدارة -1
التطوير) أو استحداث كيان تنظيمي جديد يٌعنى بقضايا التخطيط االستراتيجي ويتولى كافة اعمال 

 االعداد واالشراف والمتابعة الالزمة لتنفيذ كل األنشطة بالخطة. وعلى األخص القيام باآلتي:
 تجهيز واعداد دليل للخطة االستراتيجية وكيفية تنفيذها وتطويرها.-أ    
 م لقياس وتقييم التقدم المسجل في كل من األنشطة المستهدفة ضمن الحطة.وضع نظا-ب    
 وضع نظام لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات.-ج    

لذوي العالقة وضمان تنفيذ حملة توعية لشرح الخطة االستراتيجية ومكوناتها والتعريف بها -2
 قبل البدء في التنفيذ. التعاضد بينهماستيعابهم لها بشكل يضمن خلق نوع من التكافل و

إعداد برنامج إلدارة المخاطر المتوقعة أثناء تنفيذ الخطة وبما يكفل التعامل الرشيد مع المخاطر -3
 المحتملة في حال وقوعها.

 توفير كافة الموارد المطلوبة لتنفيذ األنشطة وبما يتوافق مع برنامج التنفيذ.-4
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 تاسعا:ً التحديات والمقترحات والتوصيات

 التحديات والمقترحات  .1
-2021من خالل مجموعة األهداف اإلستراتيجية التي تضمنتها الخطة اإلستراتيجية لألكاديمية 

م  وبحسب  الثالث  السنوات األولى  ( المرحلة األولى  )،  نورد بعض التحديات التي  2029
لي أعاقت تحقيق أهدافها المرحلية، وذلك بغرض تذليلها واقتراح الوسائل لمواجهتها،  والجدول التا

 يبين أهم التحديات والمقترحات التي طرحت لمعالجتها: 

 التحديات التي تواجه األكاديمية مع بيان المقترح المناسب لها وفق األهداف اإلستراتيجية: 

 المقترحات التحديات المبادرات الهدف اإلستراتيجي

التطوير المؤسسي وبناء 
 النظم

 تطبيق أسس الحوكمة. -
 اإلدارية .حوسبة اإلجراءات  -
تطبيق األسس الحديثة في التخطيط  -

 والمتابعة.
 تحديث التنظيم المؤسسي والوظيفي. -

 قيود الميزانية العامة -

تكثيف الجهود لتوعية  -
المجتمع الداخلي على تبني 

 مبادئ الحوكمة.
االعتماد الذاتي وعلى  -

الكوادر البشرية  المتخصصة 
 إلنجاز المستهدف.

تعليمية بجودة تقديم برامج 
عالية في مختلف 

 التخصصات

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. -
 تحسين مدخالت العملية التعليمية. -
الوصول إلى المعايير القياسية في توفير  -

وإشغال األبنية اإلدارية وقاعات التدريس 
 والمعامل والورش.

إرساء نظام للتعليم اإللكتروني والتعليم   –
 عن بعد.

 ود الميزانية العامةقي -

االستعانة بالكوادر  البشرية  -
المتخصصة التابعة لألكاديمية 
 وتوجيهها لتحقيق المستهدف.

تطوير البرامج المتاحة  -
حاليا باألكاديمية  وتحديثها 
 لتلبية األهداف المستقبلية.

تحقيق درجة من االستقالل 
 المالي

 تفنين تنمية الموارد الذاتية لألكاديمية. -
ضمان وجود عدد من مصادر التمويل  -

 الذاتي.
 

 قيود الميزانية العامة -

البحث عن مصادر للتمويل  -
الذاتي وإستحداث برامج 
 وأنشطة إستثمارية جديدة

تفعيل دور المكاتب  -
 والمراكز االستشارية
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 المعوقات والصعوبات  .2

 :المعوقات ومن هذهالمعوقات والصعوبات،  تواجه األكاديمية عدد من 
 م . 2021وقف برامج التدريب وتطوير العملية الفنية باألكاديمية منذُ  .1
 عدم وجود سياسة واضحة ومنسقة مسبقاً فيما يتعلق بمتطلبات التنمية وسوق العمل. .2
 وجود عدة تشريعات في حاجة إلى تعديل تعيق تنفيذ برامج األكاديمية.  .3
 لمكتبة وقاعات تسجيل المحاضرات باألجهزة الحديثة.نقص في تجهيز القاعات الدراسية وا .4
معوقات راجعة إلى عدم توفر المعلومات والمراجع العلمية واألوراق البحثية الضرورية  .5

 .للقيام بالبحوث العلمية
معوقات مالية راجعة إلى عدم تخصيص موازنات الكافية لألكاديمية لتنفيذ الخطط والبرامج  .6

 العلمية.
 لى النقص في االستاذ الجامعي واالعتماد على المتعاونين.معوقات راجعة إ .7

 
 توصيات ختامية .3

ً على ما يتم اعتماده من  .1 تحقيق األهداف والرؤية اإلستراتيجية لألكاديمية تعتمد اعتماداً كليا
 الميزانية المقترحة لألكاديمية. 

وتوفير الموارد المالية توصي ادارة األكاديمية المسئولين االهتمام بالدراسات العليا بالداخل  .2
 التي تساعد على تحقيق أهدافها.

  االهتمام بالتدريب على وسائل التقنية الحديثة لكل العاملين بها. .3
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 سابعال الفصل
 

 والتوثيق المعلومات مركز
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 مركز المعلومات والتوثيق

 
أنشطة وبرامج مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 

م2021  
 أوال : المؤتمرات والورش

 الرقمي بوزارة التعليم العالي:ورشة عمل إلطالق مشروع التحول  -1

م نه إ     :  االرعاءفي يـ اف ـ اعة  07/07/2021ال ام ال احًا، ن م  10:00على ت ص
ة. امعات الل ي في ال ق ل ال ان ال ع ل  زارة ورشة ع ال ث  مات وال عل  ال

ازات ال خالل  ض ع إن ي م خالل تق ع ل رس رشة  أت ال الثة أشه ب ال
ة، اض اف ال ة  وأه وع القادمة.  ال خالل الف ي ع م ض ض ت ع ذل ت تق ع

ة، امعات الل ي لل ق ل ال ق إلى  ال افه،  وع عالح ت ال ي، أه ق ل ال ال
عل  ات ال س وع ل م ة ال أه ه  ا ت ال وع،  ف ال ة ت ات ناته، واس م

امعات في و العالي،  ا ال ه،م ارت ف ة دور  ت مات ح ت ال على أه عل اك ال م
ث ه عل وال ا ت ال وع،  ف ال اح ت امعات في ن ز ال ات معالي ال ص ى ت

وع امعي وم ق ال وع ال ف م اح وت مة ص إن ورها  م ي ب انات ال راسة واالم ال
اصة. امعات العامة وال ان في ال ائح والق ف الل أث ال في ض  ت ن لها ال  س

رشة: ات ال ص  ال

عل العالي و    عالي ال وز ال ح ل مات تق مق عل اك ال أن دمج م ي  ال العل
ث  مات وال عل ى واح وه م ال امعات ت م ال مات  عل ة ال اك تق ث وم وال

مات عل ة ال ه (ق تق ل رج في  راسات وال -و ث واألرشفة). -ق ال  ق ال
امعات ل  وع داخل ال ال اصة  ل ال ناته إقامة ورش الع وع وم اف ال أه ع 

ه. ف فة ل ه ائح ال ر ال  وت
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 :اتفاقية الشراكة مع شركة المدار الجديد الستضافة بيانات وزارة التعليم العالي -2

م نه إ  الثاءفي يـ :  ال اف ـ ابل 17/08/2021ال ي  ار ال ة ال  ت ق ش
ي  عل العالي وال العل زارة ال ث ب مات وال عل ة تفاه ب م ال ع م ت

ار ة ال ي وش   .ال
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ر اب  ع ال اس ال زارة  ىح م ال ث  مات وال عل ي م ال م
فادة  ا االتفاق ألجل االس ف ه ه ي و ار ال ة ال ي عام ش س م الهاد م ه وال
مات  ة وخ ف اقات ال ي وال ار ال ة ال ا ها س ة م مها ال ي تق مات ال م ال

اك ال ة وال امعات الل ال ة  ل ا ال ائ ن ألب ة داخل االن ة مالئ ف ب ة م أجل ت
اد ال ال ة على ام ة وال ام ات ال س  .ال

    
 
 
 
 
 :ورشة عمل لمتابعة تنفيذ مشروع ربط مؤسسات التعليم العالي - 3  

م نه إ رعق 17/10/2021في يـ ل  ث  ت ورشة ع مات وال عل ي عام م ال م
زارة  اك و ال راء م ة م امعات مع ش وع ر ال ة م اق امعات ل ال مات  عل ث وال ال

ا ون  ،هاتف ل اض اول ال وع وت لي ع ال ض تف ع ا  ة هاتف ل س ش م مه وتق
ات  وع وال ف ال ات ت يآل امعات ال ال ي  ق ل ال مها لل   .ق

 .ليم العالي والبحث العلميورشة عمل بعنوان "التحول الرقمي" لمؤسسات التع-4
ر مات د وذل  عل ث وال ي م ال ون ال و  عيسى ربكوب.م زارة ل ل ال و

ي د ز أ.العل ار ال ة" و م ي إدارة ال وال  .صالح ه م صالح ف و وم
ة وال في  أ.د امعات الل ال مات  عل ث وال اك ال ي م د م م د وع ال

مات عل ة ال  . تق
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لومات عاالجتماعات الدورية لمركز المعلومات والتوثيق بالجامعات مع مركز الم -5

 :والتوثيق بالوزارة

عل العالي  زارة ال ي ب ق ل ال وع ال ف م ار ت اك في إ ل م ل ع ه ي وت وال العل
راء  اعات دورة مع م عق ال اج عل العالي،  ات ال س امعات وم ال ث  مات وال عل ال
لها  ل ل على ت له والع اجه ع ي ت ات ال ع الع على ال ث وذل لال مات وال عل اك ال م

ها م وق إلى أخ ل ل وضع ال الالزمة وت ي.و ق ل ال ارع ال ف م ة ت  اك

 
العلمي األول لرقمنة المعلومات لتطوير البحث العلمي في مؤسسات التعليم  المؤتمر-6

 :العالي

ات ي فعال عل العالي وال العل زارة ال ث ب مات وال عل ي األول  ن م ال ت العل ال
ار امعة ع ال لة  ة ال ل رج  ي  مات وال العل عل ه ال ق مي  ل -2وذل ي

3/11/2021. 
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ات ال  س ة وم ل امعات ال لف ال ال م م ا ال اح في ه ي م ال وق شارك الع

ة ارج ات ال ار د م ال ل ع ة و ي ال  العل
تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بمهارات وأساليب التعليم عن  برنامج  -7

 :بعد

ة  اء ه فع م مهارات أع ع ل عل ع  امج ال لة م ب ث سل مات وال عل ي م ال
ف  ه اء، واس ة ال ي ع  عل ع  ات ال عاون م تق ال ال وذل  ا ال ر في ه ال

ورة األولى ع ر م 60د (ال ة ت  جامعات. 4) ع ه
 إنشاء واالشراف على مركز البيانات االفتراضي لمشاريع التحول الرقمي:  -8

عل العالي  انات وزارة ال ع ب ورة ت ج ث  مات وال عل ل م ال اسة ع ار س في إ
أن  ي  ار ال ة ال اكة مع ش ة ال ع اتفا ع ت ًا و ل ي م افةوال العل ة  اس ا س

اء  زارة ت إن انات ال ار ل ها Data Centerال ف عل عل و زارة ال ة ل اض ال  اف
امل.  ل 

 :السيرفر االفتراضي لمشروع منظومة الدراسة واالمتحانات  -9

اء  مات  Data Centerع إن عل ها م ال ف عل ار وال  ة ال ا ة داخل س اض االف
اصفات  قًا لل انات و راسة واالم مة ال وع م ل م ل ف ع اًء على  ، و ث وال

ي  ها ال وع ل ل ال ه للف ع ل وع وت ال اص  ف ال اء ال إن ، قام ال  الف
ة. فاءة عال ل  ع  وه 
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 :الرقم الجامع الموحدالسيرفر االفتراضي لمشروع   -10

اء  مات  Data Centerع إن عل ها م ال ف عل ار وال  ة ال ا ة داخل س اض االف
اًء على  ، و ث ها وال ل ي  اصفات ال قًا لل امعي و ق ال وع ال ل م ل ف ع

ل  ع وع وه  ل ال ه للف ع ل وع وت ال اص  ف ال اء ال إن ، قام ال  الف
ة.  فاءة عال

 
11-   ً  :ورشة عمل لربط الكليات الطبية شبكيا

  
م نه إ    ل 17/10/2021في يـ ت ورشة ع ي  عق عل العالي وال العل ان وزارة ال ي ب

ي  ر م ث و مات وال عل ات و عام م ال ل وني لل ال اإلل لفة  ة ال الل
ة  ح ة ال ون ة اإلل عل ة ال مة ال وع م ة م اق ة وذل ل امعات الل ال ة  ال

ة ات ال ل .لل  
ضح آل ئي ي ض م ة ولى وت تق ع ه الل ل ه وع م  ما تة ع ا ال ع ه ازه و إن

ي ال  ق ل ال ارع ال هم لق عل  أ ق ال ل ت ي في س عل العالي وال العل وزارة ال
ة  اء ه اته نق حاد في أع س ي ال تعاني  م م عل ال ع خاصة في ال ع 

ا ة في ل عل ة ال ل ل ت الع ر وفي س  .ال
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 :عمل لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في جامعات المنطقة الشرقية ورشة  -12

م نه إ ق ا  17/10/2021في يـ ي ال امعة  ق ل ال ارع ال ل م ل ح ورشة ع
ة عل ة ال ل ف ت الع ي به عل العالي وال العل ه وزارة ال لق  .ا

زارة  ال ث  مات وال عل ات  ال ي االدارات وال ع م م رشة  ات ال وح فعال
راء  ات  وم ل اء ال ات العام وع ة وال ون العل ل ال ح وو امعي ال ق ال وع ال ي م وم

قة امعات ال ث  مات وال عل اك ال ة. م  ال

 
مشاريع التحول الرقمي في جامعات المنطقة الغربية  ورشة عمل لمتابعة تنفيذ  -13

 :والجنوبية

م نه إ حةامعة الا  10/06/2021في يـ ف ي  ال ق ل ال ارع ال ل م ل ح ورشة ع
ة عل ة ال ل ف ت الع ي به عل العالي وال العل ه وزارة ال لق  .ال ا

ع م  رشة  ات ال ي م وح فعال ماتم عل زارة  ال ال ث  راء االدارات وال وم
ل ث  ال و مات وال عل اك ال راء م ة.م ة وال قة الغ  امعات ال

ل  ارع ال ف م ل ل ها في ورشة الع ف عل ات ال ف االل ورة ت وع على ض ور ال
ي. ق  ال
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 :عمل لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في جامعات المنطقة الوسطى ورشة  -14

م نه إ ر  13/06/2021في يـ ل  ة ب ة االسالم امعة االس ال ل  ت ورشة ع عق
قة  امعات ال ث  مات وال عل اك ال راء م ال وم راء االدارات  ي عام ال وم م

ق  رشة ب أت ال ى، و س وعال ي ع م ض ض ت ة ع امعات الل ي لل ق ل ال ح  ،ال
ق إلى  ا ت  وع عالت ال وع،  ف ال ة ت ات ناته، واس افه، م ي، أه ق ل ال ال

عل العالي،  ات ال س وع ل م ة ال أه ه  امعات في و ال ا ال ه،م ارت ف ت ال و  ت
ة دور  ثعلى أه مات وال عل اك ال وع م ف ال اح ت امعات في ن  .ال

 

 
 

ح  ع ذل ف ع و و ج له، وت ت ون ح اض ات ال ه ومالح ف ة ت وع وآل اف ال ل أه قاش ح ال
ل القادم مع  ها في شه ي مع عق وع ال ال اصة  ل ال ضها في ورشة الع ر ع ات، وتق ص ال

ة. امعات الل ع ال ث في ج مات وال عل اك ال  م
 

 الوزارة وإدارة الملحقيات باألنترنت:ربط ومتابعة وصيانة شبكات ديوان - 15

ات  انة ال ب وص اس ة ال انة أجه ل دور على ص ث و مات وال عل ف م ال
اف على  األش ا قام ال   ، ي ف ون ال ات وش ل ل إدارة ال زارة و ان ال ي دة ب ج ال

ان ودارة  ي ال ن  امعاتت خ االن ع ال ا .وم ل دور  ها 
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مات -16 عل ي عام م ال قي مع م ان الق يل ي د.ع عل العالي وال العل وز ال
ث  اك وال اجه ال ي ت اكل ال ات وال ع ة ال اق ث ل مات وال عل اك ال راء م وم

ل  ف ال ي)ل عل العالي وال العل ات ال س ي ل ق  .ال
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عل العالي  زارة ال ي ب ق ل ال ع ال ار  م
   :للجامعات الليبية منظومة الموحدة  -1

ل  ها ل ار خ ي في إ عل العالي وال العل ها وزارة ال ف ي ت ارع ال م ض ال
م  ق ة،   ح انات ال راسة واالم مة ال وع م امل، م ال زارة  ي داخل أروقة ال ق ال

جال ة ال ه ش ف ي ت وع وال ا ال افي فق على ه وره االش  . ب

 الرقم الجامعي:منظومة  -2

ل  ها ل ار خ ي في إ عل العالي وال العل ها وزارة ال ف ي ت ارع ال م ض ال
امل،  ال زارة  ي داخل أروقة ال ق حال امعي ال ق ال م ال ق اف،   عة واالش على  ا

وع  ا ال ل الوذل ه ل ي وت عل العالي وال العل ات وزارة ال س ع م اصل مع ج
اك  اش مع م ال ال انات واالت ع ال ف ج وع م خالل ت ف لل عاب أمام الف ال ال

امعات ال ث  مات وال عل  .ال

 :منظومة البطاقة الذكية-3

ف ال م خالل تق ة  يه اقة ال ال وع لال احة لل ة ال ون مات اإلل ل ال ه
 ، ادر اإلدار ر وال ة ال ها و ه مات، وم ي م ال اقة في الع ه ال ام ه  اس

اسة  ل االماك ال خ ة ل ق م ال ة وال ام اني ال ل ال خ ة ل ف على اله ع ال
و  ة االل ل إلى ال خ مات أخ وال اك خ ة، وه انن سعات  اإلم ها م خالل ال إضاف

ل ة الع ة في خ ع ة وال ل ق  .ال

اء  ي وأع ع ة وال ل ع ال الي: ج اقة على ال ال فة م ال ه هات ال د ال ال وح
زارة ع لل ا ف ال ر وال ة ال  .ه

 :مشروع ربط مؤسسات التعليم العالي -4

ف ل ال على ت امل  ع ة ل ة فعالة وآم ة م ة ت ماتب زارة خ على ال  ال
زارة) ة وال س مة ال و . (ال ف خ يته ق عل إلى ر  ال ات ال س امعات وم ات وال ل ال
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ع  العالي ا انات ال اتوذل ل  لل ال س مات ال ال فادة م ال مة م االس ق
انات ادل ال أ جهة أخ وذل ل ال  ة أو االت  .م خالل ال

ها  د ال ال امعات العامة  توق ح ال ات  ل ع ال وع وهي: ج فة م ال ه ال
ات  س امعات وم ال ث  مات وال عل اك ال ة وم ة الل زارة واالكاد ة م ال ع اصة ال وال

زارة. ان ال عل العالي ودي  ال

 
 :مشروع االرشفة االلكترونية -5

ارع  ة وم ال ون وع االرشفة االل هل ع م ات  ت س ة في ت ال ه ال
ه ة م اسالت وحف ن ة نقل ال ل ع ع ق اوت اف األرشفة و  ،في نف ال م ب أه أه

ا  ال،  ق ه م ل إل ص ى ي ال لفات ح انات وال ف ال دع ل اء م ة، ه إن ون اإلل
ا انات ال اج ال ل ت ة على تقل ون اع األرشفة اإلل مة ت اجة وغ ال ة ع ال ائ ة ال د

ف وسائل  اع على ت ا ت ة،  اج د إلى ت وزادة اإلن ل، األم ال ي ان الع داخل م
انات ي م خالل  ه ال ل له ص ان ال ى ون  انات، ح ر لل ل الف ص فعالة وسهلة لل

لة ة ال  .األجه

ة ف هات ال اصل ال مع ال اصة  وت امعات العامة وال ع ال وع وهي: ج م ال
عل العالي  ات ال س ة وم ة الل ي واالكاد عل العالي وال العل ة م وزارة ال ع ال

وع. ل ال انات الالزمة لف ع ع ال ق ج زارة وذل ل ان ال  ودي
 :منظومة المكتبة الرقمية الليبية -6

ف عة واسعة  ت جاعها م م ها واس ل إل ص اد وال قا سهلة ل ال ة  ق ات ال ال
مات.  عل ها. وعالوة على  وهيم ال ق م ص مات وال عل ل إلى ال ص ة ال ان ف إم ت

لة داخل  ه اثه  الب ب أ ح لل ي ت ائف ال يها ال ة ل ق ات ال ، فإن ال ذل
الت وم مات. ال عل ات و دعات ال اض ة وال عل اد ال الب ال ف لل ة ت ق ات ال ال
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ء ال  ها على أنها ج الي ي إل ال ة. و غة رق ات في ص ت الت وال وأوراق ال مع ال
ن الـ مات في الق عل ة لل ة ال أ م ال  .21ي

وع  ة م ال ف هات ال د ال ال امعات العامة وق ح ع ال الي: ج ل ال على ال
ات  س ل م ة و ة الل ي واالكاد عل العالي وال العل ة م وزارة ال ع اصة ال وال

ال. ا ال ة في ه عل العالي ال   ال
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عمران القيب يلتقي مع مدير عام مركز المعلومات 

ومدراء مراكز المعلومات والتوثيق لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه والتوثيق 

 .الرقمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي)المراكز لتنفيذ التحول 
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  امنالث الفصل
 

 والتحديات الصعوبات
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اش وغ  ل م ت  ة أث ات ع ات وت ي صع عل العالي وال العل واجه وزارة ال
امج  ة وال ي م األن از الع ي، وحال دون إن عل العالي وال العل ات ال س اش على م م

ات ال  ات وال ع ها ال افها، م ب ق أه زارة م ت م ت ال ا انع في ع لها م
ة: ال  ال

ه .1 ال وال اج لالس ة ت ام ات ال ارع ال ي م م  .الع
ا في  .2 امج الّراسات العل ات ب ل فاء  ات في اإل ات الّعل العالي م صع س معاناة م

اخل  .ال

ل  .3 ة لهتأخ تفع ة مالئ ان ارج وت م ال فاد  وع اإل ف م  .وت
ا .4 اصة  ال اج للال امعي ت ر ال ة الّ ي لع ه فّغ العل يلإجازة ال ع  .اجعة وال

ة  .5 ام ات ال س جات ال هارات، م ع ال ها  ق ع، ت اجات ال ي اح ها ال تل ومع
ل أ  هارات ال ة ب ال د ف راسةوج ة خالل ال هارات ال ل وال ق الع  .ة في س

م .6 د ع انات وج مات ب مة كافة ع ومعل اص ال ة، ع عل ني ال ة إدخال وت عل ات ال ق  ال

ة ي ة ال ل ة الع عل  .ال

ة تهال .7 عل العالي.  ال ات ال س ة ل  ال

ني .8 ت ت ة ت امعات الل فات  في ال ةال ة. العال ع  ال

ة .9 ات ب ال صع س ة ال ا ة ال م ة وال اج اصة، العامة واإلن ات وال س عل وم  ال

ة لعق اك ال اكات، العالي وال ا ش ج م ه ن م ع ف ع مات ت عل قة، ال ح ال م وض  وع

اجات ق  اح ل. س  الع

ر .10 عي الق اص في ال دة ت اخ ة، في ال ائح ال ة وقلة الل ا ات ال ان  اإلم

ر م لل فه دة ال ل ات ل ال س ة. كافة ال عل  ال

ة .11 عل مة ال دة ع ال ة ال ات عال ائ اج إح ة الالزمة إلن ال ة وال ارد ال  .شح ال

ة.ضعف  .12 عل ات ال س ة وال ول ات ال اكة مع ال ولي وال ع ال  ال

ا  .13 ائ ل في  م األوقات ع عل الع ا  عال م دة ال ة وم ة واض ات د اس م وج ع
دة. اف ال د الى األه  وال ي

ات  .14 في صع ل م ل م ق اصات وراك س الع اخل االخ ي  ت ف ة ال ل اجه ال ت
عل العالي  ش م وزارة ال احات لغ م ع ال فارات ل اصات ال ح االخ م م وع

ارج. ة في ال ات األكاد ل  لل

ل  .15 ه ازات ل ني وال ل ال ة ال ل ل م ولة م مات ال فاد  مة اإل م ر م ع
. ه افق ي وم ف ة ال ل اءات ال  إج
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التعليم العالي  نشاط وزارةتعكس  حقيقيًة نأمل أن يكون هذا التقرير مرآًة

التعرف على ويمكنها من أمام حكومة الوحدة الوطنية  والبحث العلمي

 وأبهدف تقييمها وصعوبات وتحديات تواجهها تم إنجازها ألعماٍل  مؤشرات

ال  عمل الوزارة جزٌءبرنامج ذلك ألن بشأنها إذا لزم االمر،  التوجيه إعادة

خلل يحدث في أجزاء هذه من االستراتيجية العامة للحكومة واي يتجزأ 

 االستراتيجية سوف يؤثر بالسلب عليها.

فباألمس كانت  ،يبقى األمُل األلمِ  أنه برغم في الختام اليسعنا إال أن نقول

تعود  الحياةوهاهي القاعات والمدرجات والكليات مغلقة بالسواتر الترابية 

لثقافية ا و من خالل البرامج التعليمية واألنشطة العلمية فيها اليوم

 والرياضية.
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التقرير انتهى  
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