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 ات التدريبية  الدور .3
 المكان   عنوان الدورة  

  
 السنة 
  

 1999 بريطانيا   دورة لغة انجليزية 
 م 2008 ليبيا   -طرابلس  ICDL))    الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

  
 م 2012 ليبيا  –طرابلس  –معهد اإلدارة  تراتيجي  ط االسطي التخ

 م 16/12/2010-11 طرابلس   إعداد مدققين لضمان الجودة واالعتماد
 م 2014 طرابلس   أهيل المدققين الخارجيين لبرنامج أكاديمي ت 

 م  29/01/2021 منصة أريد عن بعد   "  "صناعة المنصات الرقميةالدورة التدريبية 
 
    :العلمية  الخبرة. 4

   م. 1996  -مساعد محاضر-االجتماعي بدرجة  ملبلس بكلية العلوم االجتماعية قسم العاعضو هيئة التدريس جامعة طر  •
    .م  1998-ة محاضر عضو هيئة تدريس بكلية العلوم االجتماعية قسم العمل االجتماعي بدرج •
    . م 2000  -بدرجة محاضر بكلية اآلداب قسم علم االجتماع  طرابلسعضو هيئة تدريس جامعة  •
     .م 2003 - جتماع بدرجة أستاذ مساعداالبكلية اآلداب قسم علم  طرابلسريس جامعة عضو هيئة تد •
   .م 2010 -اذ مشارك تبكلية اآلداب قسم علم االجتماع بدرجة أس طرابلسعضو هيئة تدريس جامعة  •
 م.  2015  -بدرجة أستاذ  بكلية اآلداب قسم علم االجتماع طرابلسعضو هيئة تدريس جامعة  •
 م. 2018الليبية للبحث العلمي هيئة المستشار في  •

 التي تم تدريسها: ررات الدراسية مقال. 5
 أوال : طلبة المرحلة الجامعية 

  مقدمة في علم االجتماع  •
  كر االجتماعي لفتاريخ ا •
   علم االجتماع السياسي  •
  علم االجتماع في الوطن العربي   •
  جتماعي التنمية والتخطيط اال •
   أصول كتابة التقارير العلمية  •

 عليا لاالدراسات ثانًيا: طلبة 
 االجتماعية. كات الحر  ▪

 الوظائف القيادية:  . 6
 م2008 – طرابلس جامعة اآلداب كلية/  االجتماع علم قسم رئيس •
 . م2009رئيس مكتب الدراسات العليا بكلية اآلداب   •



 م.2009عميد كلية اآلداب مكلف  •
 م 2009 التعليمية المؤسسات واعتماد الجودة ضمان بمركز مستشار •
 . م 2010 والثانوي  األساسي التعليم مؤسسات  واعتماد  دةجو  ضمان إدارة مدير •
   .م2014-م  2010 العالي التعليم مؤسسات  واعتماد  جودة ضمان إدارة مدير •
 م. 2015رئيس الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم  •
  م2021 -م 2018 الليبية للبحث العلمي ة هيئالعام مدير مستشار  •
 مجالت العلمية المحكمة  رئيس لجنة اعتماد وضمان جودة ال •

   :  المجتمع وخدمة أنشطة العضوية في . 7
 . والتنموي  اإلنساني العمل لقضايا الناشطين ائتالف رئيس •
 م. 2014مع الليبية،مجتال اترئيس الفريق األكاديمي لكلي •

 

  :جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية دير منقتالشكر و الشهائد . 8 
  

 تاريخ لا المناسبة   اسم الجهة   ر.م
رئيس  –قة الشار  –كلية اآلداب والعلوم عميد  1

 اللجنة التحضرية للمؤتمر 
الدولي األول في تاريخ   رالمشاركة الفعالة خالل جلسات المؤتم

 عرب والمسلمين  ال  عندم العلو 
 2008مارس  27

 2009يونيو  13 معي  المشاركة في فعاليات ورشة عمل عن االستاذ الجا جامعة طرابلس  –داب اآل كليةعميد  

معة  دة واالعتماد بجاالمركز ضمان الجو مدير  2
 القاهرة  

المشاركة االيجابية في فعاليات المؤتمر الدولي األول للمركز  
 : الجودة واالعتماد بين الواقع والطموحاتوانعن حتوالمنعقد ت

 2008أبريل   15

المركز الوطني لضمان  المكتب القانوني ب 3
 د المؤسسات التعليمية والتدريبية  الجودة واعتما

 2013أبريل   18 تفانيكم في األعمال المكلفين بها المبذولة و المجهودات 

شعار "  فعالة في أعمال المؤتمر العلمي األول تحتال ركةشاالم جامعة الزاوية   –كلية التربية عميد  4
 كلية التربية وآفاق المستقبل 

 2014أبريل   24

الرقي بها إلى بر ح مسيرة العمل بالكلية و الجهود المبذولة في إنجا جامعة طرابلس  –بية كلية التر عميد  5
 األمان

 م 2014أكتوبر   13 

 اء ورشة عمل بعنوان : الدراسة الذاتية في إثر في ة  المشاركة الفاعل جامعة سرت  رئيس  6
 المفاهيم واآلليات –مؤسسات التعليم العالي 

 2014أكتوبر  30

 2015ديسمبر  30 ذولة في إنجاح العملية التعليمية  ات المبالمجهود ليبيا  -جنزور–ة الحضارة الجديدة رسمدمدير  7



ت ورشة عمل بعنوان : الجودة وضمانها في  ليافعاي المشاركة ف مراقبة تعليم حي االندلس مدير  8
 المفاهيم وآليات التنفيذ  –تعليم األساسي والثانوي ال

 م 2016مارس  10

خلصة في إنجاح ورشة عمل بعنوان: ميثاق شرف د المالجهو  ضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس عأ  يبنق 9
 مهنة التدريس الجامعي وأخالقياتها" 

 2016يوليو  25

 2016نوفمبر  10 ل الجودة وضمانها على المجهودات المبذولة في مجا عة طرابلس  جاميس رئ 10

د المستمرة للرقي بالعلمية التعاون الدائم مع الجامعة وعلى الجهو  سنوسيجامعة السيد محمد بن علي الرئيس  11
 في ليبيا من أجل جودة أكثر دقة وتميًزا التعليمية 

 م 2017يناير  10 

  –كلية اآلداب  –م االجتماع عل قسمس رئي 12
 جامعة طرابلس 

 م 2017فبراير  12 الجهود المبذولة في تطوير برنامج علم االجتماع 

سبيل إنجاح ورشة عمل بعنوان: الجودة   مبذولة فيالجهود ال يد كلية التقنية الهندسية جنزور مع 13
 وضمانها في التعليم العالي التقني 

 م 2017أبريل  4

ء هيئة التدريس بالجامعة عضاب أ يقن 14
 ية  األسمرية اإلسالم

الجهود المبذولة في إعداد وتنفيذ ورشة عمل : المعايير األخالقية 
 لجودة وضمانها في التعليم الجامعي وا

 م 2017ر نوفمب 23

المجهودات المتميزة أسهمت في إنجاح المؤتمر الدولي للتعليم في   رئيس جامعة مصراتة   15
 ليبيا  

 م 2018رس ما 29

سات اإلسالمية عميد كلية اللغة العربية والدرا 16
 الجامعة األسمرية اإلسالمية  –

توصيف   جاز ورشة العمل المعنونة:المجهودات المتميزة في إن
 المفاهيم وآليات التنفيذ  –كاديمي البرنامج األ

 م 2018مارس  27

حي  –منسقة الجودة بمدرسة طليطلة الثانوية  17
  لساالند

لتعليم األساسي  جهود المبذولة في برامج الجودة وضمانها في الل
 والثانوي 

 م 2018مايو  10 

نقيب  –سالمية رئيس الجامعة األسمرية اإل 18
 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  

المشاركة في فعاليات الندوة العلمية عن واقع التفتيش التربوي 
 وعالقته بالمدخالت والمخرجات الجامعية.

 2019 ايرين 22

في إنجاح ورشة العمل التدريبية عن الجودة  جهود المبذولة ال ة المرقبجامع -لية االقتصاد والتجارة ك  19
 وضمانها في التعليم العالي 

 2020مارس  05

التعليم الجمعية العلمية الدولية لجودة   20
 (،QEAASواالعتماد االكاديمي )

الجودة واالعتماد في التعليم  ورشة عمل عن إدارة المشاركة في 
 لعالي ا

2021 

ورشة عمل عن اليوم العالمي للملكية  المشاركة في فعاليات  للبحث العلمي   الليبيةالهيئة  21
 .الفكرية

 م 2021أبريل  2



اتحاد   -جمعية إدارات ضمان الجودة رئيس  22
 الجامعات العربية

اليات المؤتمر الفعالة في إنجاح فعوالمشاركة المثمرة  لجهودا 
 يم العالي". ي الثالث "الرقمنة وضمان جودة التعلالدول

 م  2021أكتوبر  3

 
 

 

 

 

 
 

   والعربية: المحلية والعالقات ةي العضوية المهن. 9
 

 السنة المكان المنظمة 
 2013 ردن ألا اتحاد الجامعات العربية  -خبير بالمجلس العربي لضمان الجودة واالعتماد

 2015 ليبيا  في التعليم بية للجودة والتميز خبير بالجمعية اللي 

 2016 لبنان اعية جتماال م س العربي للعلو المجلعضو ب

 2017 ليبيا     االجتماع لعلم الليبية بالجمعية عضو

 

  
   : العلمية لجانالعضوية في ال. 10

 
 الجهة الصفة اللجــــــان  م
لعليا   يمية الدراسات االمؤسسي ، أكاد االعتماد المبدئيفريق تدقيق لغرض  1

 م. 2008
 يبية األكاديمية الل عضو  

 كلية اآلداب   عضو  . م  2008جامعة طرابلس  – اآلداب كلية لمجلة يةتشار ساال  اللجنة 2

   العليا الدراسات أكاديمية ، برامجي المبدئي االعتماد لغرض تدقيق فريق 3
 . م2008

 مان الجودة لوطني لضالمركز ا رئيس 

للعلوم جامعة الليبية  ، المؤسسي المبدئي االعتماد لغرض قتدقي فريق 4
 . م2011 قية تطبيالية و االنسان

 المركز الوطني لضمان الجودة  رئيس 

  جامعة طرابلس األهلية البرامجي ، المبدئي االعتماد لغرض تدقيق فريق 5
 . م2011

 المركز الوطني لضمان الجودة  رئيس 



مية والخاصة  طالعية للجامعات الليبية الحكو فرق التدقيق في الزيارات االست 6
 م. 2010

 الجودة   ضمانل المركز الوطني مدير

-2010لجنة إعداد الخطة اإلستراتجية المركز الوطني لضمان الجودة    7
 م  2007

 المركز الوطني لضمان الجودة   رئيس 

طرابلس    ليم األساسي والثانوي تجريبي لعدد من مؤسسات التع تدقيق فريق 8
 . .م2012

 المركز الوطني لضمان الجودة  رئيس 

 وزارة التعليم العالي   عضو    م. 2012والتقنية العليا الخاصة العام  فنيةالاع المعاهد اسة أوضلجنة در  9

فرق التدقيق في الزيارات االستطالعية للجامعات  الليبية الحكومية العام   10
 م 2013

 لوطني لضمان الجودة كز االمر  مدير

 رة التعليم العالي  وزا يس رئ اقع والطموحات (لتحضيرية للمؤتمر الوطني للتعليم العالي ) الو نة االلج 11

العلمية الهيئة الوطنية للبحث  -لجنة متابعة العلمية للبحوث العلوم االنسانية  12
 م 2012العلمي  

 الهيئة الوطنية للبحث العلمي   رئيس 

 جامعة سرت  منسق   2014 ميجودة البرنامج األكادي ج جائزةامرنب 13

 جامعة سرت منسق   اديمي  األكج جائزة جودة البرناملجنة مراجعة معايير  14

  -2012المركز الوطني لضمان الجودة  ةتيجيااالستر لجنة إعداد الخطة  15
2017 

 المركز الوطني لضمان الجودة  رئيس 

 المركز الوطني لضمان الجودة  فريق  رئيس بلس اانوي طر ساسي والثمن مؤسسات التعليم األ فريق تدقيق تجريبي لعدد 16

 المركز الوطني لضمان الجودة  مدير 2013 العام الحكومية الليبية للجامعات االستطالعية اراتالزي  يف التدقيق فرق  17

 عاليلا التعليم وزارة رئيس  م 2014 (ات الواقع والطموح )اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للتعليم العالي  18

 طرابلس جامعة – جنزور – ةربي ت لا كلية عضو   2015ع االجتما علم لتخصص والمفاضلة تقييم لجنة 19

 الجامعة األسمرية  عضو   2015لجنة تقييم والمفاضلة لتخصص علم االجتماع  20

 بلس اجامعة طر  -آلداب كلية ا رئيس   م  2016 االجتماع علم قسم وتطوير تحديث لجنة 21



   ةمي سالمعة األسمرية اإلجاال عضو   2017 األكاديمي المنتدىشارية لمجلة االست  الهيئة 22

للملتقي الوطني األول لمديري مكاتب الجودة وتقييم األداء اللجنة التحضيرية  23
 م2018 والطموحات( الواقع)بالجامعات الليبية الحكومية 

 التعليم  لجودة والتميز في الجمعية الليبية ل رئيس  

 طبيعية والتكنولوجيا ال لومعالهيئة أبحاث  عضو   م2018 االجتماعية العلوم للبحوث العلمية متابعة نةجل 24

 جامعة بنغازي   عضو   م 2018العلمية مجلة بنغازي لجنة المقيمين ب  25

 ردن ألا –الجامعة الزرقاء  عضو  م 2018الجودة  ضمان لجنة المقيمين بمجلة  26

لوم لإلستراتيجية العربية للبحث العلمي في العر العام يم اإلطاعضو لجنة تقي  27
  قتصادية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومواال افيةثقاالجتماعية وال

 هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا  عضو  

 ية والتكنولوجيا لعلوم الطبيعهيئة أبحاث ا رئيس   )البيولوجي(  لجنة مراجعة وتقييم أخالقيات البحث العلمي الحيوي  28

نشطة  ت العلمية المحكمة، تعني باألمجالة للني رو عة المنصة اإللكت فريق تنفيذ ومتاب  29
 .مية والثقافيةالعل

 هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا  رئيس  

 ، الجزائر  ر بسكرةجامعة محمد خيد محرر مساعد  مجلة التغير االجتماعي 30

كومية والخاصة  مشروع الوطني للرقم الجامعي الموحد للجامعات الليبية الحمنسق  
 المعتمدة، 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  منسق  

 

   
  البحوث المنشورةأهم  .11
 

في المؤتمر الدولي حول جودة الجامعات  نموذج(داب تطبيق معايير الجودة األكاديمية بجامعة طرابلس /كلية اآل .1
(HEIC2010   )07-09/04 /2010 .م بيروت / لبنان 

ي إمكانيات  المؤتمر جودة األداء الجامعة في مشور  وضمانها،ية في تطبيق الجودة ه الجامعات الليبتحديات التي تواج .2
 ليبيا  -ازي بنغ م، جامعة2010/ 12/ 06-04من: الواقع، خالل الفترة   التطبيق وتحديات

  التعليم في  الجودة ان لضم العربية للشبكة األول منشور في المؤتمر ،التجربة الليبية في مجال ضمان الجودة واالعتماد .3
   م.2011ديسمبر  15-13  المتحدة العربية اإلمارات/  أبوظبي  ، العالي

لضمان   الثاني  العربي الدولي منشور في المؤتمر يا،العلالتجربة الليبية في مجال تقييم الجودة واالعتماد في برامج الدراسات  .4
 م 2012المنامة،  البحرينية، المملكة  العالي، مليالتع جودة



  لضمان العربية للمنظمة الرابع وي السن الحكومية، منشور في المؤتمرهل نحن في حاجة الى الجودة وضمانها في الجامعات  .5
 م. 2012القاهرة،  مصر، ، التعليم  في الجودة

تعليم ضمان الجودة، منشور في المؤتمر الوطني لل يراي مرتكزات التحسين وتطوير التعليم األساسي والثانوي في ضوء مع أهم .6
 م. 2012طرابلس ،  –

سي،   لدكتور عادل محمد الشركبمشاركة االليبية،  الجامعات في وضمانها للجودة كمدخل الجامعي لألستاذ العلمية الترقية .7
 . م2013االردنية الهاشمية، الزيتونة، المملكة ةمعجا العالي، التعليم لضمان جودة الدولي الثالث العربي منشور في المؤتمر

  ان جودةالدولي الرابع لضم العربي والمستقبل، منشور في المؤتمرفي الجامعات الليبية الواقع  م األداء ييتقجودة و كاتب الم .8
   م.2014األردنية الهاشمية،  المملكة لزرقاء، جامعة ا  العالي، التعليم

  –السابع عشر  دعدال –ة  (، مجلة الجامع2013 -1991ية في ظل السياسة األمريكية) طينللمسألة الفلس االحتواء السلمي .9
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 قطر   الدوحة / العربي  العالم  في التعليم  جودة حول الوزارية الندوة 1 
 

2010 
 ة لتربية والعلوم والثقافالمنظمة العربية ل

  العرب عند العلوم لتاريخ  األول الدولي المؤتمر 2
 والمسلمين

 العربية ماراتاإل الشارقة، 
  المتحدة

 م، 2008/ 03/  24-27
 

 العربية الجامعات حول: األول العربي المؤتمر 3
 المستقبلية واآلفاق التحديات
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لمركز ضمان الجودة    لالمؤتمر الدولي األو  4
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 اآلفاقو  التحديات
  في  الجودة لضمان العربية للشبكة األول المؤتمر 7
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 العالي 

 م. 04/2012/ 04-03 المملكة البحرينية
 

يات الواقع  ؤتمر الوطني للتعليم ،التعليم بين التحدالم 10
 ورؤى التطوير

 م. 09/2012/ 17-15 ليبيا  -ابلس طر 
 

ة العربية لضمان المؤتمر السنوي الرابع للمنظم 11
 مالجودة في التعلي

 م. 02/09/2012 مصر ، القاهرة

  وضمان للمؤهالت الوطنية للهيئة الثاني المؤتمر 12
 بالتدريو  التعليم جودة

 م /03/2013/ 21-20    المملكة  البحرينية

 م 11/2013/ 7-4 جامعة بنغازي ، ليبيا  ليات الصيدلة المؤتمر السادس عشر لك 13
 

لتعليم  لعربي الدولي الرابع لضمان جودة االمؤتمر ا 14
 العالي 

 م 04/2014/ 03-01 االردنية الهاشمية    المملكة

 09/2012/ 17-15 ليبيا   – طرابلس ليبيا  -المؤتمر الوطني للتعليم 15
 م 04/2014/ 14-13 ليبيا  –طرابلس  قع والطموح"" لعالي " الواوطني للتعليم االمؤتمر ال 16
السنوي للوكالة النرويجية لضمان   فعاليات المؤتمر 17

 جودة التعليم
 11/2014/ 18-17 النرويج

 3/2016/ 23-20 تونس  –المنستير  الدولي الثاني لمركز الفاعلون  الملتقى 18
العالي  جودة التعليم    نللمؤتمر العربي الدولي لضما 19

 IACQA’ 2016 
  جامعة السودان للعلوم  

 والتكنولوجيا
9-11/2 /2016 

تجاهات مؤتمر الدولي الخامس بعنوان " االال 20
 )إصالح .. تطوير )التعليم  ساتسالمعاصرة في مؤ 

 2016أبريل  20  -18 ء باألردن اجامعة البتر 

ة لنظم  وة البحثية األولي لتطبيق معايير الوطنيند 21
 مدارس التعليم ما قبل الجامعي الجودة واالعتماد في

 12/2016/ 22-21 بلس المركزابلدية طر 

 بي للعلوم االجتماعية،المؤتمر الثالث للمجلس العر  22
والفضاء االجتماعي في المنطقة  الدولة والسيادة

 نظرية جديدة. اتومقاربءات تاريخية االعربية : قر 

 المجلس العربي للعلوم 
 بيروت  -الجتماعيةا

 2017رس ما  10-12

المتلقي المغاربي الثاني، جودة التعليم بالمغرب   23
 التحديات والرهانات"  بي الكبير :العر 

 البحوث  (مركز)جمعية 
 سات التحاد المغربالدر او 

 العربي تونس 

 م 2017مايو  4 – 3

 2017سبتمبر  16  -15 ى العلوم االجتماعية منتدي حول: جودة واتجاهات بحوث الثان اللقاء اإلقليمي 24



 التطبيقية، تونس، العلوم االجتماعية. في وراه "الدكت
مع المدني ندوة العلمية الدولية حول : المجتال 25

 تجارب مقارنة. طي،اديمقر لواالنتقال ا
 المركز العربي لألبحاث

 سة السياسات، تونساودر 
 2017كتوبر ا 14  -12

منظمة العربية لضمان المؤتمر السنوي التاسع ل 26
ضمان الجوة واالعتماد :   -في التعليم العالي  الجودة

 تحديات واآلفاق

نظمة  العربية لضمان  الم 
 القاهرة   – تعليمالجودة في ال

 م. 2017ديسمبر  4 -3

البحوث الناشئة في العلوم اإلنسانية  –دولي  ىملتق 27
مؤسسات  -بلدان المغاربية  ة فيجتماعيواال

 جيامركز البحث في االنثروبولو  وفاعلون، 
 االجتماعية والثقافية .

 مركز البحث في
 اعية االنثروبولوجيا االجتم

 وهران  -ئراوالثقافية ، الجز 

 2017ديسمبر  4 -3

لملتقي الوطني األول لمديري مكاتب ضمان الجودة  ا 28
 الحكومية  لليبيةوتقييم األداء بالجامعات ا

يز  الجمعية الليبية للجودة والتم
 يبيال –طرابلس  –في التعليم 

 2018فبراير  28  -27

ح التعليم راهن المغاربي الثالث حول : إصال ىالملتق 29 
لمغرب اريسي للمدرس في بلدان جودة األداء التد

 العربي وإمكانات التطوير 

 جمعية )مركز( البحوث 
 مغربوالدراسات التحاد ال

 لعربي تونس ا

 م 2018مارس  15  -14

 م. 2018مارس  29  -28 ليبيا -جامعة مصراتة   مر الدولي للتعليم في ليبياالمؤت 30
  الدولي الثامن لضمان جودة التعليمالمؤتمر العربي   31

 IACQA'2018العالي 
 امعة اللبنانية الدولية  جال

 لبنان 
 2018أبريل  14  -11

العلوم االقتصادية   تعليم الجودة فيندوة عن   32
 االعتماد الدولي والسياسية من منظور 

صاد والعلوم  كلية االقت
 –جامعة طرابلس  –السياسية 

 ليبيا  

 م 2018/ 04/ 04 

والمؤسسات تربوي التفتيش الواقع  عن: العلميةندوة  33
 مية وعالقته بالمدخالت والمخرجات الجامعيةعليالت

الجامعة األسمرية اإلسالمية 
ون مع منظمة بالتعا –

  زليتن –المفتشين التربويين 

 م 2019/ 22/1

الثاني لمديري مكاتب ضمان الجودة وتقييم  ىالملتق 33
فبراير   4-3 الحكومية، األداء بالجامعات الليبية

 عة سرت. م، جام2019

ة للجودة والتميز  الجمعية الليبي
 سرت  جامعة –في التعليم 

 م، جامعة سرت.2019فبراير  4-

 تمر السنوي األول للجمعية الليبية لعلمالمؤ  34
االجتماعي في ليبيا: )النسيج  بعنوان، االجتماع

 المخاطر والتحديات(. 

 م  2019مارس  11-10 جتماع لجمعية الليبية لعلم االا

عليم في ليبيا، الجودة في  ؤتمر الدولي الثاني للتلما 35
 . التعليم العالي

 م 2019رس ما 31-30 جامعة مصراتة 

حوث ركز الدراسات والبم . فساد"الندوة العلمية الدولية حول " مكافحة ال 36
االقتصادية واالجتماعية بدولة  

 تونس 

 م 2019فبراير   21-22



لعربي للعلوم  لمجلس اا .م االجتماعيةللمجلس العربي للعلو  الرابعمؤتمر ال 37
 بيروت  االجتماعية، 

 . م2019أبريل   14إلى  12

الخامس حول ليبيا، إلى أين تتجه  غاربي مالملتقي ال 38
 ليبيا؟ 

 جمعية )مركز( البحوث 
 راسات التحاد المغربوالد

 العربي تونس 

 م. 2019يونيو  26  -25

ار تطوير  شع -العلمي األول لكلية التربية  المؤتمر 39
 مدخاًل إلصالح المنظومة التربوية.  كليات التربية

 ، 2019أكتوبر   6إلى  5 جامعة سرت 

ر النخب الدولية التفاعلية عن بعد بعنوان “أدواالندوة  40
في الدول العربية لمواجهة جائحة كورونا: التقييم 

 والسيناريوهات

كلية العلوم القانونية 
واالقتصادية واالجتماعية بايت  

ركة مع المركز ملول بالش
 الديمقراطي العربي

 م 25/04/2020

الملتقى الوطني الثالث لمديري مكاتب ضمان  41
 الجودة وتقييم األداء

جودة والتميز  الجمعية الليبية لل
 في التعليم  

 م 07/2020/ 20  -19

حول ضمان جودة مؤسسات  2020المؤتمر الدولي  42
التعليم العالي بعنوان "الجودة وضمانها في التعليم 

العالي بليبيا بين التجربة الوطنية والتجارب اإلقليمية  
 والدولية" . 

 م  2021/ 02/ 28  -27 جامعة بنغازي  

لفاقد التعليمي الناجم عن األزمة  الندوة الدولية عن "ا  43
 التعليمّية في ظل جائحة كورونا والطريق إلى األمام" 

ة اليونسكو ، ومكتب  منظم
 التربية العربي لدول الخليج، 

 م  16/03/2021

الندوة التربوية المغاربية التفاعلية عن بعد ، تحت   44
اج المتعلمين في وضعية ذوي اإلعاقة في  عنوان إدم

 غاربية:الواقع واآلفاق، المدارس الم

جمعية البحوث والدراسات من  
اجل إتحاد المغرب العربي، 

مركز الدراسات واألبحاث و 
 اإلنسانية. 

 م  2021/ 5/  29

 ندوة "العودة اآلمنة للمدارس"    45
 

مكتب التربية العربي لدول  
 الخليج 

 م  2021/ 08/  30

  المؤتمر الدولي الثالث لجمعية إدارات ضمان الجودة 46
اتحاد الجامعات العربية تحت عنوان " الرقمنة   -

 ودة التعليم العالي وضمان ج
 

جمعية إدارات ضمان الجودة  
 بيةاتحاد الجامعات العر  -

 م  2021/ 10/ 03- 02

الندوة العلمية بعنوان " اشتقاق مخرجات التعلم من  47
 "اإلطار الوطني للمؤهالت

 م 27/10/2021 أكاديمية النسيج

 

 :كمتدرب عمل بها ت التدريبية وورش عمل التي تم الاور لد. ا 16

 

   م 

 التنفيذ  جهة
  



 الورشة عنوان 

 

 

 
 التاريخ  المكان 

 مركز ضمان الجودة واعتماد سة الذاتيةااد الدر داخلي واعدالتدقيق ال 1
 عليم العاليمؤسسات الت

 2008/ 06/ 9-7 ليبيا  –بلس اطر 

 ان الجودة واعتمادضم مركز داواالعتم الجودة مدققين إعداد 2
 العاليمؤسسات التعليم 

 م 12/2010/ 16-11 ليبيا  –طرابلس 

 تدقيق الجودة واالعتماد في مؤسسات 3
 العالي   التعليم

  لشبكة األوروبية لضمان الجودةا
 التعليم العالي  

 2/2011/ 17-13 النمسا –ا جامعة فين

في التعليم  تيجياالتخطيط االستر  4
 العالي  

 ة لضمان جودةربيكة العبالش
 التعليم العالي 

رات  ي / االماابوظب
 ةالعربية المتحد

 م 13/12/2011

 بناء وتصميم معايير ضمان الجودة 5
 التعليم التقني والفنياد مؤسسات واعتم

 المركز الوطني لضمان جودة
 

 م 06/12/2011 ليبيا  – بلساطر 

دور القيادة الجامعية في عمليات  6
 الجودة 

 لضمان ريطانية البعتماد هيئة اال
 الجودة 

 م 2013/ 04/10إلى  30/9 انيا بريط –لندن 

 -مركز موتيفيشن للتدريب بدبي  إدارة االبتكار المؤسسي في األزمات  7
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 م  21/05/2020 عن بعد  

في الورشة اإلقليمية بعنوان " ضمان  8
الجودة في التعليم والتعلم عن بعد 

 والتحديات واآلمال" المتطلبات

المركز اليونسيكو اإلقليمي للجودة 
 والتميز في التعليم 

 م 08/2020/ 18-17 عن بعد  

" آليات ورشة عمل تفكير عن  9
االنتقال من التعليم التقليدي إلى  

 التعليم اإللكتروني" 

الجمعية الليبية للجودة والتميز في 
التعليم والجامعة الليبية الدولية  

اتحاد الجامعات و ة،  للعلوم الطبي
 العربية

 م 12/08/2020 عن بعد  

دولة اإلمارات  -معهد المنهل  "إدارة الجودة في المؤسسات" 10
 ة المتحدة.العربي

. 

 م 10/09/2020 عن بعد  

ورشة عمل بعنوان "التعليم االلكتروني  11
جامعة المرقب  -بالجامعات الليبية 
 نموذج تطبيقي"،

  قب جامعة المر  جامعة المرقب

ت ورشة عمل تفكير عن " الجامعا 12
 الليبية والتحول الرقمي" 

الجمعية اللليبية للجودة والتميز 
 نسيج ، وشركة الفي التعليم

 م 13/09/2020 عن بعد  

ورشة عمل عن " التخطيط اإلداري  13
 وصناعة األهداف"

بدولة اإلمارات   معهد المنهل،
 العربية المتحدة

 م  01/11/2020 عن بعد  

ورشة عمل عن تأثير المعامل   14
ية على تحسين جودة تدريس االفتراض

  عن بعد   شركة براكسيالبس 



 العلوم في الجامعات
ورشة عمل بعنوان " إدارة التغيير  15

 وتحديات المستقبل" 
 م  11/02/2021 عن بعد   مركز موتيفيشن للتدريب بدبي 

ورشة عمل بعنوان " مهارات التخطيط  16
 والقيادة"االستراتيجي 

 م  11/01/2021 عن بعد   مركز موتيفيشن للتدريب بدبي 

ورشة عمل بعنوان "معامل التأثير  17
 المفاهيم وآليات التنفيذ -العربي

 م  14/01/2021 عن بعد   معامل التأثير العربي  

الورشة التدريبية بعنوان ) المهارات  18
سريعة األداء فى توليد األفكار  

 االبتكارية(

 م  27/01/2021 عن بعد   تيفيشن للتدريب بدبي مركز مو 

ورشة عمل عن" أخالقيات البحث  19
 العلمي"

 م  07/04/2021 عن بعد   الهيئة الليبية للبحث العلمي  

ورشة عمل بعنوان" الملكية الفكرية   20
والشركات الصغيرة والمتوسطة نقل  

 أفكارك إلى السوق"

 م  2021/ 04/  27 عن بعد   الهيئة الليبية للبحث العلمي  

تربوية عبر اإلنترنت بعنوان   دورة  21
"تعزيز ودعم جودة التعلم عن بعد من  

فعالة  خالل تطوير أنظمة دعم 
 وراسخة"

المركز االقليمي للتخطيط التربوي 
 التابع لمنظمة اليونسكو 

 م  2021/ 26/5 عن بعد  

 

 

 : اضر أو محرب ت التدريبية وورش عمل التي تم العمل بها كمدوراالد.17
 
  م 

 نوان الورشة ع

 

 

 الراعية  جهة

 

 

 

 المستهدفين  

 

 التاريخ 

  –لطبية لعرب ااجامعة  لضمان الجودة  الوطنيالمركز  سة الذاتيةرامفاهيم وآليات إعداد الد 1
 ليبيا  -بنغازي 

 م 11/2009//5

سسات مفاهيم وآليات الجودة في مؤ  2
 العالي  التعليم

   العليات الدراساية مأكادي لضمان الجودة  الوطنيالمركز 
 ليبيا -جنزور 

 م 12/12/2009

 فريق التدقيق المكلف المركز الوطني لضمان الجودة  لتدقيق الخارجي اآلليات إنجاز ا 3
 كاديميةألعلى ا قبالتدقي

 –سات العليا االليبية للدر 
 جنزور

 م 14/12/2009

 م 02/2010/ 04-02 –جامعة العرب الطبية  الوطني لضمان الجودة المركز  الذاتيةالدراسة وآليات إعداد  مفاهيم 4



 ليبيا  -بنغازي  جي ر والتدقيق الداخلي والخا
 سة الذاتيةامفاهيم وآليات إعداد الدر  5

 ارجي ي والخلوالتدقيق الداخ
 م 02/2010/ 08-06 ليبيا  –ة سبها جامع المركز الوطني لضمان الجودة 

 مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية 6
 ارجي داخلي والخل والتدقيق ا

  –الجامعة االسمرية  المركز الوطني لضمان الجودة 
 تنزلي

 م  02/2010/ 13-15

 مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية 7
 الخارجي اخلي و دوالتدقيق ال 

 –ركز أبن الهيثمم المركز الوطني لضمان الجودة 
 طرابلس 

 م 03/2010/ 21-23

 سة الذاتيةامفاهيم وآليات إعداد الدر  8
 خلي تدقيق الدالوا

 25/03/2010 كلية القيادة واألركان  المركز الوطني لضمان الجودة 

 سة الذاتيةامفاهيم وآليات إعداد الدر  9
 ارجي خوالتدقيق الداخلي وال

 م 04/2010/ 05-03 زي جامعة بنغا  لمركز الوطني لضمان الجودة ا

 وتطوير آليات ضمان الجودة تحسين 10
 العالي مواالعتماد في مؤسسات التعلي

  ء الجودة واالعتماداخبر  مركز الوطني لضمان الجودة ال
 ليبيا  – بلساطر 

09/01/2012 

 تحسين وتطوير آليات ضمان الجودة 11
 لتعليم العاليسسات اؤ واالعتماد في م

  خبراء الجودة واالعتماد جودة المركز الوطني لضمان ال
 ليبيا  – بنغازي 

 م. 14/01/2012

 مان الجودةضتحسين وتطوير آليات  12
 واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

 –جامعة عمر المختار  ن الجودة المركز الوطني لضما
 ليبيا  –البيضاء 

 م. 16/01/2012

 سة الذاتيةاإعداد الدر آليات و مفاهيم  13
 لي والخارجي والتدقيق الداخ

  -جامعة المرقب ضمان الجودة المركز الوطني ل
 ليبيا -الخمس 

 م. 09/05/2012

 الجامعي ودوره في الجودة الطالب 14
 واالعتماد

 م. 16/06/2012 ليبيا  –جامعة بنغازي  الجودة   المركز الوطني لضمان

 الجودة تحسين وتطوير آليات ضمان 15
 واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

 م 18/09/2012 ليبيا -ويةاجامعة الز  المركز الوطني لضمان الجودة 

 –بي جامعة الجبل الغر  المركز الوطني لضمان الجودة  (يم وآلياتالمفاه )ات عالجودة في الجام 16
 ليبيا –غريان 

 م. 18/11/2012

 أداء كليات التربية من منظور نظام 17
 وضمانهالجودة ا

 م. 05/05/2013 ليبيا -امعة الزاويةج المركز الوطني لضمان الجودة 

 الطالب الجامعي ودوره في الجودة 18
 واالعتماد

 م 22/04/2013 ليبيا  –جامعة سرت  ي لضمان الجودة مركز الوطنلا

 ة وضمانها في مؤسسات التعليمالجود 19
 (المفاهيم واآلليات  -العالي

 مؤسسات التعليم العالي لجودة ضمان الالمركز الوطني 
   –عتماد طالبة اال
 ليبيا  -بنغازي 

 م 07/01/2014

 البرنامج التدريبي لتأهيل المدققين  20
 مج أكاديمي جيين لبرنار الخا

 لضمان الجودة  الوطنيالمركز 
 جلس العربيبالمشاركة مع الم

 لضمان جودة التعليم العالي 

 ء الجودة واالعتماد  اخبر 
 ية الليب تالجامعاب

 م. 19/23/01/2014



 ا في مؤسسات التعليمالجودة وضمانه 21
 المفاهيم واآلليات  -العالي

 يةكل –بلس ار طجامعة  المركز الوطني لضمان الجودة 
 التربية

 م 02/2014/ 04-06

 التعليم الجودة وضمانها في مؤسسات 22
 (المفاهيم واآلليات  -العالي

 م العاليالتعلي مؤسسات المركز الوطني لضمان الجودة 
    –طالبة االعتماد 

 ليبيا  –بلس ار ط

 م. 16/02/2014

 هيم وآليات تعبئة نموذجي التوصيفمفا 23
 ديميمقرر األكالالبرنامج التعليمي وا

جامعة   -كلية التربية المركز الوطني لضمان الجودة 
 ليبيا  –ابلس ر ط

 م.  26/03/2014

 قييم األداء ودة وتجمكتب ال سة الذاتية وآليات التنفيذاالدر  24
 تةاجامعة مصر 

 م. 22/05/2014 ليبيا -ة تاجامعة مصر 

 داء كلية ألقسم الجودة وتقييم ا المعيد ودوره في الجودة واالعتماد 25
 بلساجامعة طر  –التربية 

 جامعة –كلية التربية 
 يبيا ل –بلس اطر 

13/10/2014 

 يم األداء ة وتقيدمكتب الجو  سة الذاتية المفاهيم وآليات التنفيذ االدر  26
 جامعة سرت

 10/2014/ 30-28 ا ليبي –جامعة سرت 

  –لخليجية االجامعة  الجامعة الخليجية نة المفاهيم وآليات التنفيذاالستبا 27
 البحرين

 م. 08/03/2015

ليات المفاهيم وآ -سة الذاتية  االدر  28
 التنفيذ 

 الجمعية الليبية للجودة والتميز
 في التعليم 

 جامعة –كلية التربية 
 ليبيا  –بلس اطر 

 م 23/03/2015

 

29 
 مدة وضمانها في مؤسسات التعليالجو 

 المفاهيم واآلليات -األساسي والثانوي 
 لتميزللجودة وا ةالجمعية الليبي

 في التعليم 
مؤسسات التعليم  

  –والثانوي  األساسي
 –ء اية تاجور بلد

 ليبيا 

29/04/2015 

 المفاهيم  -الرؤية والرسالة واألهداف   30
 ات التنفيذءاواجر 

 لتميزالجمعية الليبية للجودة وا
 في التعليم 

 جامعة  –م كلية العلو 
 ليبيا  –بلس اطر 

 م. 08/06/2015

 مي والمقررامج التعلينتوصيف البر  31
 المفاهيم وآليات التنفيذ -سي االدر 

 لليبية للجودة والتميزالجمعية ا
 في التعليم 

كلية   -علم االجتماع 
جامعة   - اآلداب

   ابلسر ط

 م. 01/10/2015

 مج ام الذاتي للبر إعداد تقرير التقوي 32
 األكاديمي 

 الجمعية الليبية للجودة والتميز
 اتحاد عفي التعليم بالتعاون م

 امعات العربية ومؤسسة عبرالج
 الحدود للتميز والجودة وفي 

 عليمالت

ء الجودة واالعتماد  اخبر 
 ليبيا في

 م. 10/2015/ 13-15

 ؤسسات التعليما في مهالجودة وضمان 33
 ياتاألساسي المفاهيم واآلل

 والتميزالجمعية الليبية للجودة  
 في التعليم 

 مدرسة الحضارة الجديدة 
 ليبيا -رببلدية جنزو 

 م. 31/12/2015

 الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم 34
  ي الثانو 

 الجمعية الليبية للجودة والتميز
 في التعليم، وبالتعاون مع مكتب 

 حي  – مدرسة القادسية
 –بلس اطر  –االندلس 

 م 10/03/2016



 تطوير بمدرسةيب والر التد
 القادسية 

 بيا لي

مؤسسات التعليم   بلساطر  -ة جنز وريببلد التعليم في جنزور واقع وآفاق  35
 األساسي

 ليبيا –والثانوي جنزور 

 م. 03/05/2016

 إعداد المدققين في الجودة واالعتماد 36
 الثانوي و ساسي لمؤسسات التعليم األ

 يزالجمعية الليبية للجودة والتم
 في التعليم وشؤون التربية

 والتعليم ببلدية حي األندلس 

مؤسسات التعليم  
 األساسي

 -االندلس  حي  لثانوي او 
 ليبيا  –بلس اطر 

 م. 05/2016/ 10-12

 ليات معالجة مواطن القوةمفاهيم وآ 37
والضعف في مالحظات الواردة في 

 اتيةذ سة الاالدر  تقرير

 لجمعية الليبية للجودة والتميزا
 عليم في الت

  –الثانوية  ىمدرسة سه
  –حي االندلس  لديةب

 ليبيا  –طرابلس 

 م. 26/05/2016

 ءاتاقي " المفاهيم واجر يثاق االخالمال 38
 التنفيذ" 

 ة والتميزالجمعية الليبية للجود
 في التعليم بالتعاون مع النقابة
 العامة ألعضاء هيئة التدريس

 بلس ار امعة طجب

 م. 29/05/2016 ليبيا  –بلس اجامعة طر 

 –والتشغيلية  تيجيةاالخطة اإلستر   39
 وآليات التنفيذ  المفاهيم

  لتميزللجودة وا ةالجمعية الليبي
 في التعليم ومكتب الجودة وتقييم

 تةااألداء بجامعة مصر 

 م. 08/2016/ 08-07 ليبيا  –جامعة مصراتة 

 م لمفاهيا  –سي اتوصيف المقرر الدر  40
 وآليات التنفيذ

 ودة والتميزالجمعية الليبية للج
 في التعليم 

 –علم االجتماع قسم 
 كلية

جامعة   –اآلداب 
 بلس اطر 

 . م09/10/2016

  –تيجية والتشغيلية اة اإلستر الخط 41
 وآليات التنفيذ  المفاهيم

 جمعية الليبية للجودة والتميزال
ضمان في التعليم ومكتب 

عة مااألداء بج الجودة وتقييم
 علي السنوسي  السيد محمد بن

لسيد محمد بن  امعة اج
  –السنوسي  علي

 ليبيا  –اء البيض

 م. 01/2017/ 09-10

 تعليمات الي مؤسسالجودة وضمانها ف 42
 التنفيذ  واآللياتالمفاهيم -العالي 

 ية للجودة والتميزالجمعية الليب
  في التعليم بالتعاون مع مكتب

الجودة وتقييم األداء  ضمان 
 جنزور –ندسية هال ة التقنيةبكلي

نية الهندسية لية التقك
 جنزور

 م. 04/04/2017

 مج كليات التربيةا طوير بر " تحديث وت 43
 نفيذ " وآليات الت المفاهيم

 جمعية الليبية للجودة والتميزال
 اون اللجنة في التعليم بالتع

 -الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
 والجمعية الليبية للمناهج

كليات التربية 
 ات بالجامع
 الليبية

 م. 06/04/2017



 س يتيجيات التدر اواستر 
 الجمعية الليبية للجودة والتميز يوم الباحث العربي 44

 مكتب  لتعاون معالتعليم با في
 الجودة وتقييم األداء باألكاديمية 

يمية الليبية األكاد
 ساتاللدر 

 جنزور  –العليا 

 م. 25/04/2017

 ات التعليمالجودة وضمانها في مؤسس 45
 التنفيذ  المفاهيم واآلليات-عالي لا

 الجمعية الليبية للجودة والتميز
 تعاون مع مكتب في التعليم بال

 كلية التقنية يم األداء بالجودة وتقي
 هون  -دسية الهن

كلية التقنية الهندسية 
 هون 

 م 11/05/2017

 الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم 46
 لتنفيذ ا المفاهيم واآلليات-العالي 

 يزوالتم  ةالجمعية الليبية للجود
 في التعليم بالتعاون مع مكتب 

 مالجودة وتقييم األداء بكلية العلو 
 لية اإلدارية والما

علوم اإلدارية  كلية ال
 بلسار ط -  والمالية

 م. 28/08/2017

 ة واالعتماد في التعليم األساسيالجود 47
 تعليم لمرحلة جديدة  والثانوي،

 للجودة والتميزالجمعية الليبية 
 في التعليم 

االبداع سة دار  ر مد
 للتعليم
 الحر 

 م. 04/10/2017

 أخالقيات مهنة التدريس 48
 ي التعليملجودة واالعتماد فوا

 تميزلجمعية الليبية للجودة والا
 في التعليم 

رية الجامعة األسم
 اإلسالمية 

 م. 23/11/2017

 -" توصيف البرنامج التعليمي  49
 لتنفيذ" المفاهيم وآليات ا

يز  ة والتمدالجمعية الليبية للجو 
قسم  في التعليم بالتعاون مع 

  الجودة وتقييم األداء بكلية اللغة
  ت اإلسالميةالعربية والدراسا

  بالجامعة األسمرية 

اللغة العربية   كلية
 الميةوالدراسات اإلس

 م 3/2018/ 27 

المفاهيم وآليات  -لدراسة الذاتية  ا 50
ليم األساسي التنفيذ لمؤسسات التع

   والثانوي،

ية للجودة والتميز  ة الليبيالجمع
التعاون مع وحدة  بفي التعليم 

 تياط العامالتدريب قسم االح
الندلس اتعليم حي  مراقبة

   طرابلس

جودة  الضمان منسقي 
ت  بمؤسساوتقييم األداء 

التعليم األساسي 
والثانوي بمراقبة تعليم  

 حي االندلس

 م  2018/ 05/  08-10

م يودة وضمانها في مؤسسات التعللجا 51
 ي والثانوي  األساس

 المفاهيم وآليات التنفيذ 

لتميز  الجمعية الليبية للجودة وا
بلدية  التعاون مع في التعليم ب

 .جنزور

مديري المدارس 
منسقي الجودة و 
يم ؤسسات التعل بم

األساسي والثانوي  
 .جنزوربمراقبة تعليم 

 م  2018/ 12/  25-27

في مؤسسات التعليم  الجودة وضمانها 52
العراقيل وإمكانات الثانوي و األساسي 
 التطوير

الجمعية الليبية للجودة والتميز  
كتب  ع م، بالتعاون ملتعليمفي ا
طيط اإلستراتيجي بمراقبة التخ

ة ومنسقي الجود
بمؤسسات التعليم 
األساسي والثانوي  

 م 2019/ 7/3 



حي بمراقبة تعليم  تعليم حي االندلس 
 .االندلس

ساسي الالجودة وضمانها في التعليم ا 53
 لثانوي العراقيل وإمكانات التطويروا

يز  الجمعية الليبية للجودة والتم
 في التعليم 

ريس  هيئة التد ءأعضا
بمدرسة الظهرة 

 االبتدائية 

 م 2019/ 26/3
 
 

المفاهيم  -لبرنامج التعليميتوصيف ا 54
 وآليات التنفيذ

الجمعية الليبية للجودة والتميز  
ضرية  ، اللجنة التحالتعليمفي 

ولي الثاني للتعليم ؤتمر الدملل
 جامعة مصراتة

المشاركين في    عدد من
لمؤتمر الدولي  افعاليات 

 في ليبيا ني للتعليم الثا

 م 2019/ 31/3

فاهيم الم -معايير االعتماد المؤسسي  55
 وإجراءات التنفيذ

الجمعية الليبية للجودة والتميز  
 في التعليم 

ضمان    رؤساء أقسام
الجودة وتقييم األداء 

 األسمرية الجامعة ب

 م 1/4/2019

عنوان الورشة ورشة عمل تدريبية  56
 -يلية إلستراتيجية والتشغالخطة ا

 .اهيم وإجراءات التنفيذالمف

الجمعية الليبية للجودة والتميز  
 في التعليم 

رؤساء أقسام ضمان  
الجودة وتقييم األداء 

 .بالجامعة األسمرية

 م 7/2019/ 22-23

القتها تماد وععمعايير الجودة واال 57
 . باألشخاص ذوي اإلعاقة

الجمعية الليبية للجودة والتميز  
مؤسسات  ، وعدد من التعليم في
 جتمع المدنيالم

عدد من المهتمين 
بقضايا الطالب ذوي 

 اإلعاقة  

 م 23/12/2019

ز  يالجمعية الليبية للجودة والتم الجودة.. ماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟   58
 في التعليم 

ى و موظفي مركز الق
 لة الطبية  العام

 م 31/12/2019

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم  59
انات عراقيل وإمكساسي والثانوي الألا

 .التطوير

الجمعية الليبية للجودة والتميز  
م، بالتعاون مع مكتب  في التعلي

التخطيط اإلستراتيجي بمراقبة 
 تعليم حي االندلس

لجودة  امنسقي ضمان 
  قييم األداء بمؤسساتوت

األساسي  التعليم
والثانوي بمراقبة تعليم  

 حي االندلس

 م. 1/1/2020

امعات  دة وضمانها في الجالجو  60
 اديميات الليبية الحكومية واألك

ز  الجمعية الليبية للجودة والتمي
 التعليم في 

الخبراء عدد من  
  بقضايا والمهتمين

الجودة وضمانها في  
   يالتعليم العال

 م 8/2/2020

سات التعليم في مؤس اجودة وضمانه 61
 العالي المفاهيم وآليات التنفيذ 

ودة والتميز  الجمعية الليبية للج
مكتب  عاون بالت، تعليمفي ال

ضمان الجودة وتقييم األداء  
 بجامعة الزاوية

وحدات الجودة قي منس
األداء بكلية  وتقييم

  جيالت،عال –االقتصاد 
 جامعة الزاوية  

 م. 2/3/2020

المفاهيم  -معايير االعتماد المؤسسي  62
 وإجراءات التنفيذ

ز  الجمعية الليبية للجودة والتمي
 التعليم في 

ضمان ت منسقي وحدا
دة وتقييم األداء الجو 

4-5 /3/2020 



كلية التجارة واالقتصاد  
   جامعة المرقب 

ورشة عمل  بعنوان " الدراسة الذاتية  63
 في مؤسسات التعليم العالي"

الجمعية الليبية للجودة والتميز  
 في التعليم 

وحدات ضمان منسقي 
الجودة وتقييم األداء 

  سبها جامعة 

 م  22/08/2020

عمل بعنوان " توصيف البرنامج  ورشة 64
 المفاهيم وآليات التنفيذ –التعليمي 

الجمعية الليبية للجودة والتميز  
 في التعليم 

وحدات ضمان منسقي 
الجودة وتقييم األداء 

جامعة   –بكلية الصحة 
 الزاوية  

 م 23/07/2020

ورشةعمل تفكير بعنوان " توصيف  65
البرنامج التعليمي المفاهيم وآليات 

 فيذ" التن

الجمعية الليبية للجودة والتميز  
 في التعليم 

وحدات ضمان منسقي 
الجودة وتقييم األداء 

  سبها جامعة 

 م  22/08/2020

ورشة العمل عن " الدليل اإلرشادي  66
لبناء وتفعيل التعليم اإللكتروتي في 

 مؤسسات التعليم العالي"

ز  الجمعية الليبية للجودة والتمي
 التعليم في 

خبراء الجودة  نخبة من  
 واالعتماد في التعليم

 م 2020/  10/  10

"الجودة وضمانها في  ندوة عن  67
الجامعات الليبية: الواقع وإمكانات 

 التطوير" 

فريق البجث حول السياسات  
والمعايير بكلية العلوم القانونية 

الجتماعية ايت واالقتصادية وا
-جامعة ابن زهر  –ملـول 

 المملكة المغربية

خبراء الجودة   نخبة من 
 واالعتماد في التعليم

 م  27/10/2020

" معايير االعتماد ورشة عمل تدريبية  68
  -المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي 

 المفاهيم وآليات التنفيذ " 

ز  الجمعية الليبية للجودة والتمي
 التعليم في 

فريق الجودة بكلية 
المواكب الدولية للعلوم  

 اإلدارية والمالية 

 م  21/11/2020

بعنوان "توصيف البرنامج الورشة  69
المفاهيم  والمقرر الدراسيالتعليمي 

 وآليات التنفيذ

ز  الجمعية الليبية للجودة والتمي
 التعليم في 

فريق الجودة بكلية 
المواكب الدولية للعلوم  

 اإلدارية والمالية 

 م  03/12/2020

ورشة تدريبية عن الخطة اإلستراتيجية   70

 "هيم وآليات التنفيذ والتشغيلية المفا
ز  الجمعية الليبية للجودة والتمي

 التعليم في 
فريق الجودة بكلية 

المواكب الدولية للعلوم  
 اإلدارية والمالية 

 م  05/12/2020

-ورشة عمل بعنوان " الدراسة الذاتية  71
 المفاهيم وآليات التنفيذ" 

ز  الجمعية الليبية للجودة والتمي
 التعليم في 

ة فريق الجودة بكلي
المواكب الدولية للعلوم  

 اإلدارية والمالية 

 م  22/12/2020

بتنفيذ ورشة عمل بعنوان : أهمية  72
الجودة واالعتماد األكاديمي لقطاع 
التعليم الطبي ) المفاهيم و آليات 

 الهيئة الليبية للبحث العلمي  
 الجمعية الليبية للبحث العلمي  

نخبة من خبراء الجودة 
د في التعليم واالعتما
 الطبي

 م  28/12/2020



 التنفيذ ( 

رشة عمل توعوية عن الجودة  و  73
وضمانها في التعليم العالي بعنوان" 

الجودة وضمانها في التعليم العالي بين 
 التمكين والممارسة واالستدامة" 

ز  الجمعية الليبية للجودة والتمي
 التعليم في 

أعضاء هيئة التدريس  
بكلية العلوم والتقنيات  

 طرابلسالطبية / 

 م  22/02/2021

الندوة حوارية بعنوان " جائحة كورونا  74
والتحديات التي واجهها البحث العلمي 

 في ليبيا '

الجمعية الليبية للجودة والتميز  
 في التعليم 

 م  10/03/2021 عدد من البحاث  

الندوة التربوية المغاربية التفاعلية عن   75
بعد ، تحت عنوان : تقنيات ومهارات 

ات تعامل المدرس مع تلميذ في  وفني
 21القرن 

البحوث  -مركز-جمعية 
سات من اجل اتحاد  والدرا

المغرب العربي و مركز  
 الدراسات واألبحاث اإلنسانية،

عدد من الخبراء التربية  
والتعليم في المغرب 

 العربي 

 م  2021/  10/04

التعليم الجامعي ورشة عمل عن "   76
اهات الخاص في ليبيا الواقع واإلكر 

 " والمسارات المستقبلية

جودة والتميز  الجمعية الليبية لل
 في التعليم 

الجامعات الخاصة  
ن الخبراء  دد موع

والمهتمين بالتعليم  
 العالي الخاص 

 م  26/05/2021

ورشة عمل تفكير عن"جودة التعليم  77
األساسي والثانوي في الدول العربية 

ت وحروب في ظل التى ُتعاني نزاعا
 نا ) ليبيا أنمونجًا ( جائحة كورو 

جودة والتميز  الجمعية الليبية لل
 في التعليم 

مسؤولي وخبراء  

الجودة وضمانها في 

التعليم االساسي 

 والثانوي

 م  2021/  29/05

ر  ورشة العمل التدريبية بعنوان ) معايي 78
االعتماد المؤسسي الدولي لمؤسسات 
 التعليم العالي: المفاهيم وآليات التنفيذ 

جودة والتميز  الليبية للالجمعية 
 في التعليم 

الجودة بجامعة منسقي 
 مصراتة 

 م  21/06/2021 - 19

"تجارب رائدة لهيئات االعتماد والجودة  79
 -لمؤسسات التعليم العالي العربية

 التجربة الليبية في الجودة واالعتماد"

مان الجودة واالعتماد  مجلس ض
 في اتحاد الجامعات العربية،

 م  2021/  07/  08 ربية الجامعات الع

ورشة عمل تدريبية بعنوان )) الجودة  80
وضمانها في مؤسسات التعليم  

 األساسي والثانوي (( 

جودة والتميز  الجمعية الليبية لل
 في التعليم 

معلمات مدرسة مدرسة 
 الخنساء 

 م  2021/  09/   23 - 22

ورشة تدريبية عن " معايير ضمان   81
ة والتصميم الجودة واالعتماد : المنهجي

 والتقويم"

مجلس ضمان الجودة واالعتماد  
 كاديمي الدولي. . األ

مجلس أعضاء وخبراء 
ضمان الجودة واالعتماد  

 ي. األكاديمي الدول

 م  16/10/2021

ورشة عمل تدريبية الثانية عن " معايير  82
المنهجية  -ضمان الجودة واالعتماد 

د  مجلس ضمان الجودة واالعتما
 كاديمي الدولي. . األ

مجلس أعضاء وخبراء 
ضمان الجودة واالعتماد  

 م  23/10/2021



 األكاديمي الدولي.  والتصميم والتقويم

 


