السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية :

االسم :أ .د .حسين سالم مرج ين

تاريخ الميالد 1970 :الخمس – ليبيا

المؤهل العلمي :دكتوراه في علم االجتماع السياسي

البريد االلكترونيmrginhussein@yahoo.com :

الدرجة العلمية :أستاذ

المواقع اإللكترونية :

www.morjeen.com
http://www.ahewar.org/m.asp?i=9147
https://uot.academia.edu/HusseinMrgin
https://www.researchgate.net/profile/Hussein_Mrgin
https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/GetProfile/0001-8625

▪
▪
▪
▪
▪

االهتمامات األكاديمية :الحركات االجتماعية  ،المجتمع المدني ،الحراك المجتمعي العربي ،الصراع العربي االسرائيلي  ،الجودة وضمانها في
التعليم.

 .2المؤهالت العلمية:
المؤهل العلمي

الجامعة

الدولة

السنة

بكالوريس علوم سياسية

جامعة ناصر

ليبيا

1991

ماجستير علم االجتماع سياسي

جامعة طرابلس

ليبيا

1995

دكتوراه علم االجتماع سياسي

جامعة طرابلس

ليبيا

1998

.3الدورات التدريبية
عنوان الدورة

المكان

السنة

دورة لغة انجليزية

بريطانيا

1999

الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ( (ICDL

طرابلس  -ليبيا

2008م

التخطيط االستراتيجي

معهد اإلدارة – طرابلس – ليبيا

2012م

إعداد مدققين لضمان الجودة واالعتماد

طرابلس

2010/12/16-11م

تأهيل المدققين الخارجيين لبرنامج أكاديمي

طرابلس

2014م

الدورة التدريبية "صناعة المنصات الرقمية"

منصة أريد عن بعد

2021/01/29م

 .4الخبرة العلمية :
•

طربلس بكلية العلوم االجتماعية قسم العمل االجتماعي بدرجة -مساعد محاضر1996 -م.
عضو هيئة التدريس جامعة ا

•

عضو هيئة تدريس بكلية العلوم االجتماعية قسم العمل االجتماعي بدرجة محاضر  1998-م.

•

عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بكلية اآلداب قسم علم االجتماع بدرجة محاضر  2000 -م.

•

عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بكلية اآلداب قسم علم االجتماع بدرجة أستاذ مساعد  2003 -م.

•

عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بكلية اآلداب قسم علم االجتماع بدرجة أستاذ مشارك  2010 -م.

•

عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بكلية اآلداب قسم علم االجتماع بدرجة أستاذ  2015 -م.

•

مستشار في الهيئة الليبية للبحث العلمي 2018م.

 .5المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
أوال  :طلبة المرحلة الجامعية
•

مقدمة في علم االجتماع

•

تاريخ الفكر االجتماعي

•

علم االجتماع السياسي

•

علم االجتماع في الوطن العربي

•

التنمية والتخطيط االجتماعي

•

أصول كتابة التقارير العلمية

ثانيا :طلبة الدراسات العليا
ً
▪

الحركات االجتماعية.

 .6الوظائف القيادية:
•

رئيس قسم علم االجتماع  /كلية اآلداب جامعة طرابلس – 2008م

•

رئيس مكتب الدراسات العليا بكلية اآلداب 2009م.

•

عميد كلية اآلداب مكلف 2009م.

•

مستشار بمركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية 2009م

•

مدير إدارة ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم األساسي والثانوي  2010م.

• مدير إدارة ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي  2010م 2014-م.
• رئيس الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم 2015م.
• مستشار مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي 2018م2021 -م
• رئيس لجنة اعتماد وضمان جودة المجالت العلمية المحكمة

 .7العضوية في أنشطة وخدمة المجتمع :
•

رئيس ائتالف الناشطين لقضايا العمل اإلنساني والتنموي.

•

رئيس الفريق األكاديمي لكليات المجتمع الليبية2014،م.

 .8شهائد الشكر والتقدير من جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية:
ر.م
1

2

3

المناسبة

اسم الجهة

التاريخ

عميد كلية اآلداب والعلوم – الشارقة – رئيس

المشاركة الفعالة خالل جلسات المؤتمر الدولي األول في تاريخ

اللجنة التحضرية للمؤتمر

العلوم عند العرب والمسلمين

 27مارس 2008

عميد كلية اآلداب – جامعة طرابلس

المشاركة في فعاليات ورشة عمل عن االستاذ الجامعي

 13يونيو 2009

مدير المركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة المشاركة االيجابية في فعاليات المؤتمر الدولي األول للمركز
القاهرة

والمنعقد تحت عنوان :الجودة واالعتماد بين الواقع والطموحات

المكتب القانوني بالمركز الوطني لضمان

المجهودات المبذولة وتفانيكم في األعمال المكلفين بها

 15أبريل 2008

 18أبريل 2013

الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية
المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر العلمي األول تحت شعار "

4

عميد كلية التربية – جامعة الزاوية

5

عميد كلية التربية – جامعة طرابلس

6

رئيس جامعة سرت

7

مدير مدرسة الحضارة الجديدة –جنزور -ليبيا المجهودات المبذولة في إنجاح العملية التعليمية

 24أبريل 2014

كلية التربية وآفاق المستقبل
الجهود المبذولة في إنجاح مسيرة العمل بالكلية والرقي بها إلى بر

 13أكتوبر 2014م

األمان
المشاركة الفاعلة في إثراء ورشة عمل بعنوان  :الدراسة الذاتية في  30أكتوبر 2014
مؤسسات التعليم العالي – المفاهيم واآلليات
 30ديسمبر 2015

8

مدير مراقبة تعليم حي االندلس

المشاركة في فعاليات ورشة عمل بعنوان  :الجودة وضمانها في

 10مارس 2016م

9

نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس

الجهود المخلصة في إنجاح ورشة عمل بعنوان :ميثاق شرف

 25يوليو 2016

10

رئيس جامعة طرابلس

على المجهودات المبذولة في مجال الجودة وضمانها

11

رئيس جامعة السيد محمد بن علي السنوسي

التعاون الدائم مع الجامعة وعلى الجهود المستمرة للرقي بالعلمية

12

رئيس قسم علم االجتماع – كلية اآلداب –

التعليم األساسي والثانوي – المفاهيم وآليات التنفيذ

مهنة التدريس الجامعي وأخالقياتها"
 10نوفمبر 2016
 10يناير 2017م

وتميز
ًا
التعليمية في ليبيا من أجل جودة أكثر دقة
الجهود المبذولة في تطوير برنامج علم االجتماع

 12فبراير 2017م

جامعة طرابلس
الجهود المبذولة في سبيل إنجاح ورشة عمل بعنوان :الجودة

13

عميد كلية التقنية الهندسية جنزور

14

نقيب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

الجهود المبذولة في إعداد وتنفيذ ورشة عمل  :المعايير األخالقية

األسمرية اإلسالمية

والجودة وضمانها في التعليم الجامعي

15

رئيس جامعة مصراتة

المجهودات المتميزة أسهمت في إنجاح المؤتمر الدولي للتعليم في

16

عميد كلية اللغة العربية والد ارسات اإلسالمية

المجهودات المتميزة في إنجاز ورشة العمل المعنونة :توصيف

– الجامعة األسمرية اإلسالمية

البرنامج األكاديمي – المفاهيم وآليات التنفيذ

منسقة الجودة بمدرسة طليطلة الثانوية – حي

للجهود المبذولة في برامج الجودة وضمانها في التعليم األساسي

 4أبريل 2017م

وضمانها في التعليم العالي التقني
 23نوفمبر 2017م

 29مارس 2018م

ليبيا

17

االندلس
18

والثانوي

رئيس الجامعة األسمرية اإلسالمية – نقيب

المشاركة في فعاليات الندوة العلمية عن واقع التفتيش التربوي

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

وعالقته بالمدخالت والمخرجات الجامعية.
الجهود المبذولة في إنجاح ورشة العمل التدريبية عن الجودة

19

كلية االقتصاد والتجارة  -جامعة المرقب

20

الجمعية العلمية الدولية لجودة التعليم

المشاركة في إدارة ورشة عمل عن الجودة واالعتماد في التعليم

واالعتماد االكاديمي (،)QEAAS

العالي

الهيئة الليبية للبحث العلمي

المشاركة في فعاليات ورشة عمل عن اليوم العالمي للملكية

 27مارس 2018م

 10مايو 2018م

 22يناير 2019

 05مارس 2020

وضمانها في التعليم العالي

21

الفكرية.

2021

 2أبريل 2021م

22

رئيس جمعية إدارات ضمان الجودة  -اتحاد
الجامعات العربية

الجهود المثمرة والمشاركة الفعالة في إنجاح فعاليات المؤتمر

 3أكتوبر 2021م

الدولي الثالث "الرقمنة وضمان جودة التعليم العالي".

 .9العضوية المهنية والعالقات المحلية والعربية:
المكان

السنة

المنظمة

األردن

2013

ليبيا

2015

عضو بالمجلس العربي للعلوم االجتماعية

لبنان

2016

عضو بالجمعية الليبية لعلم االجتماع

ليبيا

2017

خبير بالمجلس العربي لضمان الجودة واالعتماد -اتحاد الجامعات العربية
خبير بالجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم

 .10العضوية في اللجان العلمية:
م
1

اللجــــــان
فريق تدقيق لغرض االعتماد المبدئي المؤسسي  ،أكاديمية الدراسات العليا

الصفة
عضو

الجهة
األكاديمية الليبية

2008م.
2

اللجنة االستشارية لمجلة كلية اآلداب – جامعة طرابلس  2008م .

عضو

كلية اآلداب

3

فريق تدقيق لغرض االعتماد المبدئي برامجي  ،أكاديمية الدراسات العليا

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

2008م.
4

فريق تدقيق لغرض االعتماد المبدئي المؤسسي  ،جامعة الليبية للعلوم

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

االنسانية والتطبيقية 2011م.
5

فريق تدقيق لغرض االعتماد المبدئي البرامجي  ،جامعة طرابلس األهلية
2011م.

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

6

فرق التدقيق في الزيارات االستطالعية للجامعات الليبية الحكومية والخاصة

مدير

المركز الوطني لضمان الجودة

2010م.
7

لجنة إعداد الخطة اإلستراتجية المركز الوطني لضمان الجودة 2010-

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

 2007م
فريق تدقيق تجريبي لعدد من مؤسسات التعليم األساسي والثانوي طرابلس

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

لجنة دراسة أوضاع المعاهد الفنية والتقنية العليا الخاصة العام 2012م.

عضو

و ازرة التعليم العالي

 10فرق التدقيق في الزيارات االستطالعية للجامعات الليبية الحكومية العام

مدير

المركز الوطني لضمان الجودة

 11اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للتعليم العالي ( الواقع والطموحات )

رئيس

و ازرة التعليم العالي

 12لجنة متابعة العلمية للبحوث العلوم االنسانية  -العلمية الهيئة الوطنية للبحث

رئيس

الهيئة الوطنية للبحث العلمي

8

9

2012م..

2013م

العلمي 2012م
 13برنامج جائزة جودة البرنامج األكاديمي 2014

منسق

جامعة سرت

 14لجنة مراجعة معايير جائزة جودة البرنامج األكاديمي

منسق

جامعة سرت

االسترتيجية المركز الوطني لضمان الجودة -2012
ا
 15لجنة إعداد الخطة

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

2017
طربلس
 16فريق تدقيق تجريبي لعدد من مؤسسات التعليم األساسي والثانوي ا

رئيس فريق

المركز الوطني لضمان الجودة

 17فرق التدقيق في الزيارات االستطالعية للجامعات الليبية الحكومية العام 2013

مدير

المركز الوطني لضمان الجودة

 18اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للتعليم العالي ( الواقع والطموحات ) 2014م

رئيس

و ازرة التعليم العالي

 19لجنة تقييم والمفاضلة لتخصص علم االجتماع 2015

عضو

كلية التربية – جنزور – جامعة طرابلس

 20لجنة تقييم والمفاضلة لتخصص علم االجتماع 2015

عضو

الجامعة األسمرية

 21لجنة تحديث وتطوير قسم علم االجتماع 2016م

رئيس

طربلس
كلية اآلداب  -جامعة ا

 22الهيئة االستشارية لمجلة المنتدى األكاديمي 2017

عضو

الجامعة األسمرية اإلسالمية

 23اللجنة التحضيرية للملتقي الوطني األول لمديري مكاتب الجودة وتقييم األداء

رئيس

الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم

 24لجنة متابعة العلمية للبحوث العلوم االجتماعية 2018م

عضو

هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا

 25لجنة المقيمين بمجلة بنغازي العلمية 2018م

عضو

جامعة بنغازي

 26لجنة المقيمين بمجلة ضمان الجودة 2018م

عضو

الجامعة الزرقاء – األردن

 27عضو لجنة تقييم اإلطار العام لإلستراتيجية العربية للبحث العلمي في العلوم

عضو

هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا

 28لجنة مراجعة وتقييم أخالقيات البحث العلمي الحيوي (البيولوجي)

رئيس

هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا

 29فريق تنفيذ ومتابعة المنصة اإللكترونية للمجالت العلمية المحكمة ،تعني باألنشطة

رئيس

هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا

 30مجلة التغير االجتماعي

محرر مساعد

جامعة محمد خيدر بسكرة ،الجزائر

منسق

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

بالجامعات الليبية الحكومية (الواقع والطموحات) 2018م

االجتماعية والثقافية واالقتصادية ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

العلمية والثقافية.

منسق مشروع الوطني للرقم الجامعي الموحد للجامعات الليبية الحكومية والخاصة
المعتمدة،

 .11أهم البحوث المنشورة
 .1تطبيق معايير الجودة األكاديمية بجامعة طرابلس /كلية اآلداب نموذج) في المؤتمر الدولي حول جودة الجامعات
( 2010/04/09-07 )HEIC2010م بيروت  /لبنان.
 .2تحديات التي تواجه الجامعات الليبية في تطبيق الجودة وضمانها ،مشورة في المؤتمر جودة األداء الجامعي إمكانيات
التطبيق وتحديات الواقع ،خالل الفترة من2010/12/06-04 :م ،جامعة بنغازي  -ليبيا
 .3التجربة الليبية في مجال ضمان الجودة واالعتماد ،منشور في المؤتمر األول للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم
العالي  ،أبوظبي  /اإلمارات العربية المتحدة  15-13ديسمبر 2011م.
 .4التجربة الليبية في مجال تقييم الجودة واالعتماد في برامج الدراسات العليا ،منشور في المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان
جودة التعليم العالي ،المملكة البحرينية ،المنامة2012 ،م

 .5هل نحن في حاجة الى الجودة وضمانها في الجامعات الحكومية ،منشور في المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية لضمان
الجودة في التعليم  ،مصر ،القاهرة2012،م.
 .6أهم مرتكزات التحسين وتطوير التعليم األساسي والثانوي في ضوء معايير ضمان الجودة ،منشور في المؤتمر الوطني للتعليم
– طرابلس 2012 ،م.
 .7الترقية العلمية لألستاذ الجامعي كمدخل للجودة وضمانها في الجامعات الليبية ،بمشاركة الدكتور عادل محمد الشركسي،
منشور في المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعليم العالي ،جامعة الزيتونة ،المملكة االردنية الهاشمية2013،م.
 .8مكاتب الجودة وتقييم األداء في الجامعات الليبية الواقع والمستقبل ،منشور في المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة
التعليم العالي ،جامعة الزرقاء ،المملكة األردنية الهاشمية2014 ،م.
 .9االحتواء السلمي للمسألة الفلسطينية في ظل السياسة األمريكية(  ،)2013 -1991مجلة الجامعة – العدد السابع عشر –
المجلد األول  -تصدر عن مركز البحوث واالستشارات العلمية والتدريب بجامعة ال ازوية -ليبيا – 2015م.
 .10جودة التعليم في مقدمة ابن خلدون ،منشور في المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العالي ،جامعة الشارقة
 ،االمارات العربية المتحدة 2015 ،م.
 .11المركز الوطني لضمان جودة التعليم في ليبيا (التحديات – والفرص) خالل المدة من ( ، )2014 -2006منشور في
المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا السودان2016 ،م.
 .12المجتمع المدني في ليبيا بعد 2011م ،المفاهيم و-المدلوالت – والرؤية المستقبلية ،مجلة عمر المختار – العدد – 28
2014م.
 .13السياسة األمريكية في منطقة الشرق األوسط ،مجلة االقتصاد والعلوم السياسية ،العدد الثالث عشر -تصدر عن كلية
االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس2014 ،م.
 .14الحراك المجتمعي في ليبيا 2011م" المفاهيم والمدلوالت -والرؤية المستقبلية ،مجلة العلوم االجتماعية –العدد السادس –
تصدر عن كلية االداب – جامعة طرابلس 2014 ،م
 .15العالقات البينية بين علم االجتماع وعلم الحاسب اآللي" المفاهيم والمنهجية "  ،منشور في المؤتمر الدولي الثالث كلية
اآلداب ،جامعة السلطان قابوس  17 -15ديسمبر 2015م.
 .16إصالح منظومة التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا الواقع – والمستقبل  2014م ،مجلة األكاديمية للعلوم االنسانية
 .17واالجتماعية العدد  9ديسمبر  2015م.
 .18آفاق سوسيولوجية على متن الحراك المجتمعي العربي ،المجلة األردنية للعلوم االجتماعية المجلد  9العدد  ،2الجامعة
االردنية2016 ،م.
 .19إصالح منظومة التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا الواقع – والمستقبل ،منشور في المؤتمر لدولي الخامس بعنوان "
االتجاهات المعاصرة في مؤسسات التعليم ،خالل المدة من  20 -18 :أبريل . 2016
نموذجا ،مجلة التغير االجتماعي ،العدد
"الحرك المجتمعي العربي
ا
 .20التغيير السيوسولوجي في متن تطبيقات الويب 0.2
ً
الجزئر  2016م.
ا
األول جويلية  ،جامعة محمد خضير بسكرة ،كلية العلوم االجتماعية،

Civil society in Libya after the revolution of 2011- Concepts - and - future vision- ICSSH - .21
2016- 11-12 April 2016, Osaka, Japan
 .22علم االجتماع في الجامعات الليبية "دعوة إلعادة التعريف" ،منشور في الملتقي الدولي نحو صياغة نظرية عربية في ميدان
الجزئر 2016م.
ا
العلوم االجتماعية ،جامعة حمة لخضر بالوادي 16 -15 ،نوفمبر
نموذجا" منشور في
الحرك المجتمعي العربي "أقسام علم االجتماع في الجامعات الليبية
ا
 .23آفاق علم االجتماع على متن
ً
المؤتمر الثالث للمجلس العربي للعلوم االجتماعية ،بيروت 12-10 ،مارس 2017م.

 .24التجربة الليبية في الجودة واالعتماد في التعليم الجامعي 2014 -2008م ،منشور في الملتقي المغاربي الثاني عن  :جودة
التعليم بالمغرب العربي الكبير  :التحديات والرهانات" تونس  4 -3مايو 2017م.
 .25برامج الدراسات العليا في أقسام علم االجتماع في الجامعات الليبية ،الواقع والطموحات  2017م ،منشور في اللقاء اإلقليمي
الثاني حول :جودة واتجاهات بحوث الدكتوراه في العلوم االجتماعية  ،منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية ،تونس16 -15 ،
سبتمبر  2017م.
الحرك المجتمعي العربي" ،د ارسة الحالة الليبية" منشور في الندوة
ا
 .26أفاق سيوسولوجية على متن مؤسسات المجتمع المدني في
العلمية الدولية حول  :المجتمع المدني واالنتقال الديمقراطي ،تجارب مقارنة ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
تونس  14 -12أكتوبر 2017م.
الرهن وآفاق المستقبل " قسم علم االجتماع"
 .27الجودة البحثية في العلوم االجتماعية بجامعة طرابلس بين عراقيل الواقع ا
انموذجا"  ،ملتقي دولي – البحوث الناشئة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في بلدان المغاربية  -مؤسسات وفاعلون ،مركز
البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية  ،الجزائر – وهران  4 -3ديسمبر 2017م.
برمج الجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية "التحديات واآلفاق  2017م" "جامعة سرت أنموذجا" ،المؤتمر السنوي
 .28ا
التاسع لمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي -ضمان الجوة واالعتماد :تحديات واآلفاق ،القاهرة ،المنظمة
العربية لضمان الجودة في التعليم  4 -3ديسمبر 2017م.
نموذجا" ،منشور
 .29األستاذ الجامعي ومعايير الجودة واالعتماد الليبية بين عراقيل الواقع الراهن وآفاق المستقبل جامعة طرابلس أ
ً
في فعاليات الملتقي المغاربي الثالث حول إصالح التعليم راهن جودة األداء التدريسي للمدرس في بلدان المغرب العربي

وإمكانات التطوير ،تونس  15 -14مارس 2018م.
 .30معايير الجودة واالعتماد في التعليم الجامعي التحديات والرهانات "المعايير الوطنية الليبية في التعليم الجامعي أنموذ ًجا"،
منشور في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم في ليبيا ،جامعة مصراتة 29 -28 ،مارس 2018م.

 .31مراحل الحصول على االعتماد األكاديمي الدولي لبرنامج إدارة األعمال بجامعة سرت " الواقع الراهن وإمكانات التطوير،
منشور في الندوة العلمية عن :الجودة في تعليم العلوم االقتصادية والسياسية من منظور االعتماد الدولي ،التي تم إقامتها
بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة طرابلس  4أبريل 2018م
 .32البحث العلمي في العلوم االجتماعية ومعايير الجودة الواقع الراهن واآلفاق المستقبلية " دراسة حالة قسم علم االجتماع بكلية
اآلداب – جامعة ط اربلس ،منشور في فعاليات المؤتمر العربي الدولي الثامن لضمان جودة التعليم العالي IACQA'2018
الجامعة اللبنانية الدولية ،لبنان 14 -11 ،أبريل 2018م.

 .33الحركات االحتجاجية واالجتماعية في ليبيا بين أزمة الدولة واالنشقاقات المجتمعية ( ،دراسة تحليلية سوسيولوجية تاريخية)،
مجلة بحوث ،مركز لندن للبحوث والدراسات واالستشارات ،العدد ( )12سبتمبر 2018م.
 .34هل هناك حاجـة إلى أقسام علم االجتماع في الجامعات الليبية؟ "قسم علم االجتماع -كلية اآلداب – جامعة طرابلس
أنموذجا ،مجلة التغير االجتماعي ،العدد الخامس فيفري  ،جامعة محمد خضير بسكرة ،كلية العلوم االجتماعية ،الجزائر
ً

2018م.

 .35بناء أهم مسارات االسترشادية للجودة وضمانها في الجامعات الليبية "جامعة بنغازي نموذجاً ،المجلة العربية لجودة التعليم،
صدر عن المنظمة العربية لضمان جودة التعليم ،المجلد ( )5العدد ( )2أكتوبر 2018م.
 .36بحوث العلوم االجتماعية واإلنسانية المدعومة من هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا – ليبيا  " 2018 -2009الواقع
واآلفاق المستقبلية" ،منشور في مجلة جامعة بنغازي العلمية المجلد  31لعام 2018م.
 .37توصيف البرامج األكاديمية كمقاربة لتحسين وتطوير المخرجات التعليمية في الجامعات الليبية ،في الجامعات الليبية قسم
علم االجتماع – كلية اآلداب  -جامعة طرابلس أنموذجاً ،منشور بمجلة كلية اآلداب جامعة مصراتة -العدد  13مارس
2019م.
 .38معايير تقييم الجودة واالعتماد البرامجي للتعليم الجامعي الحكومي في ليبيا “ 2018 -2008دراسة تحليلية ونقدية" مجلة
الجودة العربية ،المجلد رقم ( )6العدد رقم ( )1أبريل 2019م.
 .39آفاق سوسيولوجية التهجير القسري في ليبيا في ظل الحراك المجتمعي  2011الممارسات والمسارات المستقبلية " تم نشرها
في فعاليات المؤتمر الرابع للمجلس العربي للعلوم االجتماعية ،بيروت خالل الفترة من 12 :إلى  14أبريل 2019م.
 .40الحراك المجتمعي في ليبيا والحاجة إلى مقاربات تنويرية ،مجلة شؤون ليبية العدد 2020 ، 13م
 .41الجودة وضمانها في الجامعات واألكاديميات الليبية  ،الواقع وإمكانات التطوير ،مجلة الشؤون الليبية العدد 2020 ، 15م
 .42دور العامل الخارجي في الحراك المجتمعي وانعكاسه على التحول الديمقراطي ( دراسة الحالة الليبية) ,المجلة األردنية للعلوم
االجتماعية  -الجامعة األردنية ،العدد  ،3المجلد 2020 ،13م.
 .43التهجير القسري في المجتمع الليبي ،اإلشكاالت واآلثار والتحديات ،والرؤية المستقبلية  2019 -2011قراءة سوسيولوجية
تاريخية ،مجلة االستاذ للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  -جامعة بغداد ،العدد  4المجلد 2020 ،59م.
 .44قراءة تحليلية لكتاب رحلة الحشائشي إلى ليبيا 1895م" ،جالء الكرب عن طرابلس الغرب ،مجلة كلية اآلداب  ،جامعة
مصراتة ،العدد  ،16ديسمر 2020م.
 .45مكاتب ضمان الجودة في الجامعات واألكاديميات العامة الليبية ،مجلة جامعة سرت للعلوم اإلنسانية ،العدد األول يونيو
2021م
أنموذجا),2021 ،
 .46آفاق سوسيولوجية لدور مجالس المصالحة الوطنية في دعم وحدة النسيج االجتماعي (المجتمع الليبي
ً
مجلة العلوم االجتماعية  -المركز الديمقراطي العربي ،العدد 2021 ، 19م.

 .12أهم الكتب

 .1مفاهيم في الجودة لمؤسسات االساسي والثانوي – منشورات المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية
والتدريبية2010 ،م

 .2مفاهيم في الجودة لمؤسسات التعليم العالي– منشورات المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية
والتدريبية2010 ،م.
 .3ليبيا من الدكتاتورية إلى الحرية "  2012م.
 .4تقرير الزيارات االستطالعية للجامعات الحكومية 2013 ،م ،منشورات المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات
التعليمية والتدريبية 2014 ،م
 .5كتاب بحوث المؤتمر الوطني للتعليم العالي ليبيا 2014
 .6دليل تطبيق الجودة واالعتماد في كليات الجامعات الليبية ،منشو ارت الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم2016 ،م
اإلسترتيجية والتشغيلية في الجامعات الليبية ،منشورات الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم،
ا
 .7دليل تطبيق الخطط
2017م
 .8دليل اإلرشادي لبناء وتفعيل المواقع االلكترونية لمؤسسات التعليم العالي ،منشورات الجمعية الليبية للجودة والتميز في
التعليم  2017م"
 .9الجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية الواقع والطموحات  ،2018منشورات الجمعية الليبية للجودة والتميز في
التعليم 2018م.
 .10الجودة وضمانها في الجامعات واألكاديميات الليبية الحكومية (الواقع وإمكانات التطوير) ،منشو ارت الجمعية الليبية
للجودة والتميز في التعليم 2019م.
 .11دليل بناء وتفعيل التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي ،منشورات الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم
2019م.
 .12علم االجتماع في الجامعات الليبية بين ثالوث المادح والصامت والهارب ،الهيئة العامة للثقافة 2020 ،م
 .13الجودة وضمانها في الجامعات واألكاديميات الليبية الحكومية في ظل جائحة مورونا (األدوار والمسارات ) ،منشورات
الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم 2021م.
 .14الدولة وعنصر المفاجأة :أي تدبير عمومي في زمن المخاطر ،إصدار المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتجية
والسياسية واالقتصادية – برلين – المانيا  ،ط2021.1م .

 .13أهم المشاريع البحثية المكلف بمتابعتها من قبل الهيئة الوطنية للبحث العلمي
م
1

عنوان المشروع البحثي

الصفة

السنة
2012

حماية ووقاية االطفال من الحوادث في درنة

رئيس لجنة المتابعة

2

البيئة المرورية وعالقتها بالحوادث

رئيس لجنة المتابعة

2012

3

الجودة الشاملة في الجامعات الليبية الواقع المعوقات

رئيس لجنة المتابعة

2012

4

المقدمات النفسية لنجاح الطالب كمدربين تربية بدنية

رئيس لجنة المتابعة

2012

5

الصعوبات التي تعيق جودة التعليم في جامعة طرابلس والزاوية

رئيس لجنة المتابعة

2012

مالحظات

 6تقنين اختبارات للكشف عن الموهوبين بمرحلة التعليم االساسي بليبيا
 7بحث ودراسة قضايا الجودة الشاملة وسبل تطويرها في الجامعات الليبية
الخبرة المالية وتأثيرها في األحكام القضائية بالمحاكم الليبية".

8

رئيس لجنة المتابعة

2013

رئيس لجنة المتابعة

2016

رئيس لجنة المتابعة

2017

 .14الدراسات االستطالعية
السنة

الجهة المستفيدة

م

الصفة

الدراسة االستطالعية
تقييم أداء طلبة كلية اآلداب -جامعة طرhبلس

رئيس اللجنة

2007

كلية اآلداب – جامعة طرابلس

2

المناطق العشوائية في مدينة طرابلس

رئيس منطقة

3

تقييم الجامعات الليبية

مدير الفرق

2008

جامعة طرابلس – هيئة االسكان

2010

المركز الوطني لضمان الجودة

4

مكاتب ضمان الجودة وتقييم األداء في الجامعات الليبية الحكومية

رئيس الفريق

2012

المركز الوطني لضمان الجودة

5

الجامعات الليبية الحكومية

مدير الفريق

2013

المركز الوطني لضمان الجودة

6

اتجاهات طلبة علم االجتماع حول مسيرتهم األكاديمية "دور المشرف

مشرف

2016

األكاديمي"

قسم علم االجتماع – كلية
طربلس
اآلداب -جامعة ا

7

مدى رضا الجمهور عن أعمال وأنشطة معرض "مسا ا رت رواد الحياة"

مشرف

2016

8

مدى رضا طلبة قسم علم االجتماع عن الخدمات الجامعية المقدمة

مشرف

2017

قسم علم االجتماع – كلية
طربلس
اآلداب -جامعة ا

لهم

قسم علم االجتماع – كلية

طربلس
اآلداب -جامعة ا

 .15مؤتمرات  /ندوات:
م
1

عنوان المؤتمر  /الندوة

التاريخ

المكان
2010

الندوة الو ازرية حول جودة التعليم في العالم العربي

الدوحة  /قطر

المؤتمر الدولي األول لتاريخ العلوم عند العرب

الشارقة ،اإلمارات العربية

والمسلمين

المتحدة

3

المؤتمر العربي األول حول :الجامعات العربية

الرباط  /المملكة المغربية

 11-09يناير 2008م

4

المؤتمر الدولي األول لمركز ضمان الجودة

القاهرة

 15أبريل 2008م

المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة
2

التحديات واآلفاق المستقبلية

2008/ 03 / 27-24م،

واالعتماد بجامعة القاهرة
5

المؤتمر العربي الثاني حول  :الجامعات العربية

مراكش  /المملكة المغربية

 24-21ديسمبر 2009

التحديات واآلفاق
6

المؤتمر العربي الثالث حول :الجامعات العربية

شرم الشيخ  /مصر

 11- 09يناير  2010م

التحديات واآلفاق
7
8

المؤتمر األول للشبكة العربية لضمان الجودة في

أبوظبي  /اإلمارات العربية

التعليم العالي

المتحدة

مؤتمر جودة األداء الجامعي إمكانيات التطبيق

جامعة بنغازي – ليبيا

 15-13ديسمبر 2011م
2010م

وتحديات الواقع
9

المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم

المملكة البحرينية

2012/04/04-03م.

10

المؤتمر الوطني للتعليم ،التعليم بين التحديات الواقع

طرابلس  -ليبيا

2012/09/17-15م.

11

المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية لضمان

مصر  ،القاهرة

2012/09/02م.

العالي

ورؤى التطوير

الجودة في التعليم
12

المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان

المملكة البحرينية

/2013/03/21-20م

13

المؤتمر السادس عشر لكليات الصيدلة

جامعة بنغازي  ،ليبيا

2013/11 /7-4م

14

المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليم

المملكة االردنية الهاشمية

2014/04/03-01م

جودة التعليم والتدريب

العالي
15

المؤتمر الوطني للتعليم -ليبيا

طرابلس – ليبيا

2012/09/17-15

16

المؤتمر الوطني للتعليم العالي " الواقع والطموح""

طرابلس – ليبيا

2014/04/14-13م

17

فعاليات المؤتمر السنوي للوكالة النرويجية لضمان

النرويج

2014/11/18-17

18

الملتقى الدولي الثاني لمركز الفاعلون

المنستير – تونس

2016/3/23-20

19

للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي

20

جودة التعليم

جامعة السودان للعلوم

IACQA’ 2016

والتكنولوجيا

المؤتمر الدولي الخامس بعنوان " االتجاهات

البترء باألردن
جامعة ا

2016/2/11-9
 20 -18أبريل 2016

المعاصرة في مؤسسات التعليم ( إصالح  ..تطوير(
21

ندوة البحثية األولي لتطبيق معايير الوطنية لنظم

طربلس المركز
بلدية ا

2016/12/22-21

الجودة واالعتماد في مدارس التعليم ما قبل الجامعي
22

المؤتمر الثالث للمجلس العربي للعلوم االجتماعية،

المجلس العربي للعلوم

الدولة والسيادة والفضاء االجتماعي في المنطقة

االجتماعية -بيروت

 12-10مارس 2017

قرءات تاريخية ومقاربات نظرية جديدة.
العربية  :ا
23

24

المتلقي المغاربي الثاني ،جودة التعليم بالمغرب

جمعية (مركز) البحوث

العربي الكبير  :التحديات والرهانات"

لدرسات التحاد المغرب
وا ا

اللقاء اإلقليمي الثاني حول :جودة واتجاهات بحوث

منتدى العلوم االجتماعية

 4 – 3مايو 2017م

العربي تونس

 16 -15سبتمبر 2017

25
26

"الدكتوراه في العلوم االجتماعية.

التطبيقية ،تونس،

الندوة العلمية الدولية حول  :المجتمع المدني

المركز العربي لألبحاث

ديمقرطي ،تجارب مقارنة.
واالنتقال ال ا

ودرسة السياسات ،تونس
ا

المؤتمر السنوي التاسع لمنظمة العربية لضمان
الجودة في التعليم العالي -ضمان الجوة واالعتماد :

الجودة في التعليم – القاهرة

ملتقى دولي – البحوث الناشئة في العلوم اإلنسانية

مركز البحث في

واالجتماعية في بلدان المغاربية  -مؤسسات

االنثروبولوجيا االجتماعية

وفاعلون ،مركز البحث في االنثروبولوجيا

الجزئر -وهران
ا
والثقافية ،

تحديات واآلفاق
27

المنظمة العربية لضمان

 14 -12اكتوبر 2017
 4 -3ديسمبر 2017م.

 4 -3ديسمبر 2017

االجتماعية والثقافية .
28
29

30
31
32

الملتقي الوطني األول لمديري مكاتب ضمان الجودة

الجمعية الليبية للجودة والتميز

 28 -27فبراير 2018

الملتقى المغاربي الثالث حول  :إصالح التعليم راهن

جمعية (مركز) البحوث

 15 -14مارس 2018م

جودة األداء التدريسي للمدرس في بلدان المغرب

والدراسات التحاد المغرب

العربي وإمكانات التطوير

العربي تونس

المؤتمر الدولي للتعليم في ليبيا

جامعة مصراتة  -ليبيا

 29 -28مارس 2018م.

الجامعة اللبنانية الدولية

 14 -11أبريل 2018

وتقييم األداء بالجامعات الليبية الحكومية

المؤتمر العربي الدولي الثامن لضمان جودة التعليم

العالي IACQA'2018

في التعليم – طرابلس – ليبيا

لبنان

ندوة عن الجودة في تعليم العلوم االقتصادية

كلية االقتصاد والعلوم

والسياسية من منظور االعتماد الدولي

السياسية – جامعة طرابلس –

2018/04/04م

ليبيا
33

ندوة العلمية عن :واقع التفتيش التربوي والمؤسسات
التعليمية وعالقته بالمدخالت والمخرجات الجامعية

33

الجامعة األسمرية اإلسالمية

– بالتعاون مع منظمة

2019/1/22م

المفتشين التربويين – زليتن

الملتقى الثاني لمديري مكاتب ضمان الجودة وتقييم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

األداء بالجامعات الليبية الحكومية 4-3 ،فبراير

في التعليم – جامعة سرت

 4-فبراير 2019م ،جامعة سرت.

2019م ،جامعة سرت.
34

المؤتمر السنوي األول للجمعية الليبية لعلم

الجمعية الليبية لعلم االجتماع

 11-10مارس 2019م

االجتماع ،بعنوان (النسيج االجتماعي في ليبيا:
المخاطر والتحديات).

35

المؤتمر الدولي الثاني للتعليم في ليبيا ،الجودة في

جامعة مصراتة

 31-30مارس 2019م

التعليم العالي.
36

الندوة العلمية الدولية حول " مكافحة الفساد".

مركز الدراسات والبحوث
االقتصادية واالجتماعية بدولة
تونس

 22-21فبراير 2019م

المجلس العربي للعلوم

37

المؤتمر الرابع للمجلس العربي للعلوم االجتماعية.

38

الملتقي المغاربي الخامس حول ليبيا ،إلى أين تتجه

جمعية (مركز) البحوث

ليبيا؟

والدراسات التحاد المغرب

المؤتمر العلمي األول لكلية التربية  -شعار تطوير

جامعة سرت

 12إلى  14أبريل 2019م.

االجتماعية ،بيروت

39
40

41
42

كليات التربية مدخالً إلصالح المنظومة التربوية.

 26 -25يونيو 2019م.

العربي تونس

الندوة الدولية التفاعلية عن بعد بعنوان “أدوار النخب

كلية العلوم القانونية

في الدول العربية لمواجهة جائحة كورونا :التقييم

واالقتصادية واالجتماعية بايت

والسيناريوهات

ملول بالشركة مع المركز

الملتقى الوطني الثالث لمديري مكاتب ضمان

الجمعية الليبية للجودة والتميز

الجودة وتقييم األداء

في التعليم

 5إلى  6أكتوبر ،2019
2020/04/25م

الديمقراطي العربي

المؤتمر الدولي  2020حول ضمان جودة مؤسسات جامعة بنغازي

2020/07 /20 -19م
2021/02/28 -27م

التعليم العالي بعنوان "الجودة وضمانها في التعليم
العالي بليبيا بين التجربة الوطنية والتجارب اإلقليمية

والدولية" .
43

الندوة الدولية عن "الفاقد التعليمي الناجم عن األزمة

44

التعليمية في ظل جائحة كورونا والطريق إلى األمام" التربية العربي لدول الخليج،
ّ
جمعية البحوث والدراسات من
الندوة التربوية المغاربية التفاعلية عن بعد  ،تحت

45

منظمة اليونسكو  ،ومكتب

عنوان إدماج المتعلمين في وضعية ذوي اإلعاقة في اجل إتحاد المغرب العربي،
المدارس المغاربية:الواقع واآلفاق،

ومركز الدراسات واألبحاث

ندوة "العودة اآلمنة للمدارس"

مكتب التربية العربي لدول

2021/03/16م
2021 /5 /29م

اإلنسانية.

2021/08 /30م

الخليج
46

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

2021 /10 /03- 02م

 -اتحاد الجامعات العربية

وضمان جودة التعليم العالي
47

الندوة العلمية بعنوان " اشتقاق مخرجات التعلم من

أكاديمية النسيج

اإلطار الوطني للمؤهالت"

ورت التدريبية وورش عمل التي تم العمل بها كمتدرب:
 . 16الد ا
م

جهة التنفيذ

2021/10/27م

المكان

عنوان الورشة

التاريخ

1

الدرسة الذاتية
التدقيق الداخلي واعداد ا

مركز ضمان الجودة واعتماد

طربلس – ليبيا
ا

2008/06/9-7

2

إعداد مدققين الجودة واالعتماد

مركز ضمان الجودة واعتماد

طرابلس – ليبيا

2010/12/16-11م

3

تدقيق الجودة واالعتماد في مؤسسات

الشبكة األوروبية لضمان الجودة

التعليم العالي

التعليم العالي

االسترتيجي في التعليم
ا
التخطيط

الشبكة العربية لضمان جودة

ابوظبي  /االمارات

العالي

التعليم العالي

العربية المتحدة

5

بناء وتصميم معايير ضمان الجودة

المركز الوطني لضمان جودة

طربلس – ليبيا
ا

2011/12/06م

6

دور القيادة الجامعية في عمليات

هيئة االعتماد البريطانية لضمان

لندن – بريطانيا

 9/30إلى 2013/10/04م

الجودة

الجودة

7

إدارة االبتكار المؤسسي في األزمات

مركز موتيفيشن للتدريب بدبي -

8

في الورشة اإلقليمية بعنوان " ضمان

مؤسسات التعليم العالي
مؤسسات التعليم العالي

4

واعتماد مؤسسات التعليم التقني والفني

جامعة فينا – النمسا

عن بعد

2011/2/17-13
2011/12/13م

2020/05/21م

دولة اإلمارات العربية المتحدة
الجودة في التعليم والتعلم عن بعد

المركز اليونسيكو اإلقليمي للجودة

والتميز في التعليم

عن بعد

2020/08/18-17م

المتطلبات والتحديات واآلمال"
ورشة عمل تفكير عن " آليات

الجمعية الليبية للجودة والتميز في

االنتقال من التعليم التقليدي إلى

التعليم والجامعة الليبية الدولية

التعليم اإللكتروني"

للعلوم الطبية ،واتحاد الجامعات

10

"إدارة الجودة في المؤسسات"

معهد المنهل  -دولة اإلمارات

11

ورشة عمل بعنوان "التعليم االلكتروني

9

عن بعد

2020/08/12م

العربية

عن بعد

2020/09/10م

العربية المتحدة.
.
جامعة المرقب

جامعة المرقب

بالجامعات الليبية  -جامعة المرقب

نموذج تطبيقي"،

12
13
14

ورشة عمل تفكير عن " الجامعات

الجمعية اللليبية للجودة والتميز

الليبية والتحول الرقمي"

في التعليم ،وشركة النسيج

ورشة عمل عن " التخطيط اإلداري

معهد المنهل ،بدولة اإلمارات

وصناعة األهداف"

العربية المتحدة

ورشة عمل عن تأثير المعامل

شركة براكسيالبس

االفتراضية على تحسين جودة تدريس

عن بعد
عن بعد
عن بعد

2020/09/13م
2020/11/01م

العلوم في الجامعات

15

ورشة عمل بعنوان " إدارة التغيير

مركز موتيفيشن للتدريب بدبي

عن بعد

2021/02/11م

وتحديات المستقبل"

16

ورشة عمل بعنوان " مهارات التخطيط

مركز موتيفيشن للتدريب بدبي

عن بعد

2021/01/11م

االستراتيجي والقيادة"

17

ورشة عمل بعنوان "معامل التأثير

معامل التأثير العربي

عن بعد

2021/01/14م

18

الورشة التدريبية بعنوان ( المهارات

مركز موتيفيشن للتدريب بدبي

عن بعد

2021/01/27م

العربي -المفاهيم وآليات التنفيذ
سريعة األداء فى توليد األفكار
االبتكارية)

19

ورشة عمل عن" أخالقيات البحث

الهيئة الليبية للبحث العلمي

عن بعد

2021/04/07م

العلمي"

20

ورشة عمل بعنوان" الملكية الفكرية

الهيئة الليبية للبحث العلمي

عن بعد

2021/04/ 27م

والشركات الصغيرة والمتوسطة نقل
أفكارك إلى السوق"

21

دورة تربوية عبر اإلنترنت بعنوان

المركز االقليمي للتخطيط التربوي

"تعزيز ودعم جودة التعلم عن بعد من

التابع لمنظمة اليونسكو

خالل تطوير أنظمة دعم فعالة

عن بعد

2021 /5/26م

وراسخة"

.17الدو ارت التدريبية وورش عمل التي تم العمل بها كمدرب أو محاضر :
م
عنوان الورشة

جهة الراعية

المستهدفين

التاريخ

1

مفاهيم وآليات إعداد الد ارسة الذاتية

المركز الوطني لضمان الجودة

جامعة العرب الطبية –

2009/11//5م

2

مفاهيم وآليات الجودة في مؤسسات

المركز الوطني لضمان الجودة

أكاديمية الدراسات العليا

2009/12/12م

التعليم العالي

بنغازي -ليبيا

جنزور  -ليبيا

3

اآلليات إنجاز التدقيق الخارجي

المركز الوطني لضمان الجودة

4

مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية

المركز الوطني لضمان الجودة

فريق التدقيق المكلف

2009/12/14م

بالتدقيق على األكاديمية

للدرسات العليا –
الليبية ا

جنزور
جامعة العرب الطبية –

2010/02/04-02م

بنغازي -ليبيا

والتدقيق الداخلي والخارجي

5

الدرسة الذاتية
مفاهيم وآليات إعداد ا

المركز الوطني لضمان الجودة

جامعة سبها – ليبيا

2010/02/08-06م

والتدقيق الداخلي والخارجي

6

مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية

المركز الوطني لضمان الجودة

والتدقيق الداخلي والخارجي

الجامعة االسمرية –

2010/02/15-13م

زليتن

7

مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية

المركز الوطني لضمان الجودة

مركز أبن الهيثم–

2010/03/23-21م

8

الدرسة الذاتية
مفاهيم وآليات إعداد ا

المركز الوطني لضمان الجودة

كلية القيادة واألركان

2010/03/25

والتدقيق الداخلي والخارجي

طرابلس

والتدقيق الداخلي

9

الدرسة الذاتية
مفاهيم وآليات إعداد ا

المركز الوطني لضمان الجودة

جامعة بنغازي

2010/04/05-03م

والتدقيق الداخلي والخارجي

10

تحسين وتطوير آليات ضمان الجودة

11

تحسين وتطوير آليات ضمان الجودة

واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

المركز الوطني لضمان الجودة

خبرء الجودة واالعتماد
ا

2012/01/09

المركز الوطني لضمان الجودة

خبراء الجودة واالعتماد

2012/01/14م.

واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

12

تحسين وتطوير آليات ضمان الجودة

المركز الوطني لضمان الجودة

واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

13

الدرسة الذاتية
مفاهيم وآليات إعداد ا

طربلس – ليبيا
ا
بنغازي – ليبيا

جامعة عمر المختار –

2012/01/16م.

البيضاء – ليبيا
المركز الوطني لضمان الجودة

والتدقيق الداخلي والخارجي

جامعة المرقب-

2012/05/09م.

الخمس  -ليبيا

14

الطالب الجامعي ودوره في الجودة

المركز الوطني لضمان الجودة

جامعة بنغازي – ليبيا

2012/06/16م.

15

تحسين وتطوير آليات ضمان الجودة

المركز الوطني لضمان الجودة

الزوية -ليبيا
جامعة ا

2012/09/18م

واالعتماد

واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

16

الجودة في الجامعات (المفاهيم وآليات)

المركز الوطني لضمان الجودة

جامعة الجبل الغربي –

2012/11/18م.

غريان – ليبيا

17

أداء كليات التربية من منظور نظام

المركز الوطني لضمان الجودة

جامعة الزاوية -ليبيا

2013/05/05م.

18

الطالب الجامعي ودوره في الجودة

المركز الوطني لضمان الجودة

جامعة سرت – ليبيا

2013/04/22م

الجودة وضمانها
واالعتماد

19

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

المركز الوطني لضمان الجودة

العالي -المفاهيم واآلليات)

20

البرنامج التدريبي لتأهيل المدققين

الخارجيين لبرنامج أكاديمي

مؤسسات التعليم العالي

2014/01/07م

طالبة االعتماد –

بنغازي  -ليبيا
المركز الوطني لضمان الجودة

بالمشاركة مع المجلس العربي
لضمان جودة التعليم العالي

خبرء الجودة واالعتماد
ا

بالجامعات الليبية

2014/01/23/19م.

21

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

المركز الوطني لضمان الجودة

العالي -المفاهيم واآلليات

22

23

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

جامعة طاربلس – كلية
التربية

المركز الوطني لضمان الجودة

مؤسسات التعليم العالي

العالي -المفاهيم واآلليات)

طالبة االعتماد –

مفاهيم وآليات تعبئة نموذجي التوصيف المركز الوطني لضمان الجودة

كلية التربية -جامعة

البرنامج التعليمي والمقرر األكاديمي

طرابلس – ليبيا

24

الدرسة الذاتية وآليات التنفيذ
ا

25

المعيد ودوره في الجودة واالعتماد

2014/02/06-04م
2014/02/16م.

طاربلس – ليبيا

مكتب الجودة وتقييم األداء

مصرتة  -ليبيا
ا
جامعة

2014/03/26م.
2014/05/22م.

مصرتة
ا
جامعة
قسم الجودة وتقييم األداء كلية

كلية التربية – جامعة

طربلس
التربية – جامعة ا

طربلس – ليبيا
ا

26

الدرسة الذاتية المفاهيم وآليات التنفيذ
ا

مكتب الجودة وتقييم األداء

جامعة سرت – ليبيا

2014/10/30-28

27

االستبانة المفاهيم وآليات التنفيذ

الجامعة الخليجية

الجامعة الخليجية –

2015/03/08م.

28

الدرسة الذاتية  -المفاهيم وآليات
ا

الجمعية الليبية للجودة والتميز

كلية التربية – جامعة

التنفيذ

في التعليم

طربلس – ليبيا
ا

29

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم
األساسي والثانوي -المفاهيم واآلليات

الجمعية الليبية للجودة والتميز

مؤسسات التعليم

30

الرؤية والرسالة واألهداف  -المفاهيم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

كلية العلوم – جامعة

اجرءات التنفيذ
و ا

في التعليم

طربلس – ليبيا
ا

31

توصيف البرنامج التعليمي والمقرر

الجمعية الليبية للجودة والتميز

علم االجتماع  -كلية

32

للبرمج
إعداد تقرير التقويم الذاتي ا

الجمعية الليبية للجودة والتميز

جامعة سرت

2014/10/13

البحرين

في التعليم

األساسي والثانوي –

2015/03/23م
2015/04/29

تاجورء –
ا
بلدية
ليبيا

الدرسي  -المفاهيم وآليات التنفيذ
ا

في التعليم

اآلداب  -جامعة

2015/06/08م.
2015/10/01م.

طرابلس
األكاديمي

في التعليم بالتعاون مع اتحاد

خبرء الجودة واالعتماد
ا

2015/10/15-13م.

في ليبيا

الجامعات العربية ومؤسسة عبر

الحدود للتميز والجودة وفي
التعليم

33
34

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

مدرسة الحضارة الجديدة

األساسي المفاهيم واآلليات

في التعليم

ببلدية جنزور -ليبيا

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

مدرسة القادسية – حي

الثانوي

في التعليم ،وبالتعاون مع مكتب

طربلس –
االندلس – ا

2015/12/31م.
2016/03/10م

التدريب والتطوير بمدرسة

ليبيا

القادسية

35

التعليم في جنزور واقع وآفاق

طربلس
ببلدية جنز ور -ا

36

إعداد المدققين في الجودة واالعتماد

الجمعية الليبية للجودة والتميز

37

مفاهيم وآليات معالجة مواطن القوة

مؤسسات التعليم

2016/05/03م.

األساسي

والثانوي جنزور – ليبيا
لمؤسسات التعليم األساسي والثانوي

في التعليم وشؤون التربية

والتعليم ببلدية حي األندلس

مؤسسات التعليم

2016/05/12-10م.

األساسي

والثانوي حي االندلس -
طربلس – ليبيا
ا

والضعف في مالحظات الواردة في

الجمعية الليبية للجودة والتميز
في التعليم

الدرسة الذاتية
تقرير ا

38

اجرءات
الميثاق االخالقي " المفاهيم و ا
التنفيذ"

مدرسة سهى الثانوية –

بلدية حي االندلس –

2016/05/26م.

طرابلس – ليبيا
الجمعية الليبية للجودة والتميز

في التعليم بالتعاون مع النقابة

طربلس – ليبيا
جامعة ا

2016/05/29م.

العامة ألعضاء هيئة التدريس

بجامعة طاربلس

39

اإلسترتيجية والتشغيلية –
ا
الخطة
المفاهيم وآليات التنفيذ

الجمعية الليبية للجودة والتميز

جامعة مصراتة – ليبيا

2016/08/08-07م.

في التعليم ومكتب الجودة وتقييم
مصرتة
ا
األداء بجامعة

40

الدرسي – المفاهيم
توصيف المقرر ا

الجمعية الليبية للجودة والتميز

قسم علم االجتماع –

وآليات التنفيذ

في التعليم

كلية

اإلسترتيجية والتشغيلية –
ا
الخطة

الجمعية الليبية للجودة والتميز

جامعة السيد محمد بن

المفاهيم وآليات التنفيذ

في التعليم ومكتب ضمان

علي السنوسي –

الجودة وتقييم األداء بجامعة

البيضاء – ليبيا

2016/10/09م.

اآلداب – جامعة

طربلس
ا

41

السيد محمد بن علي السنوسي

42

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم
العالي -المفاهيم واآلليات التنفيذ

الجمعية الليبية للجودة والتميز

في التعليم بالتعاون مع مكتب

كلية التقنية الهندسية

2017/01/10-09م.

2017/04/04م.

جنزور

ضمان الجودة وتقييم األداء
بكلية التقنية الهندسية – جنزور

43

برمج كليات التربية
" تحديث وتطوير ا
المفاهيم وآليات التنفيذ "

الجمعية الليبية للجودة والتميز

كليات التربية

الوطنية للتربية والثقافة والعلوم-

الليبية

في التعليم بالتعاون اللجنة

والجمعية الليبية للمناهج

بالجامعات

2017/04/06م.

استرتيجيات التدريس
و ا

44

يوم الباحث العربي

45

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

46

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

العالي -المفاهيم واآلليات التنفيذ

الجمعية الليبية للجودة والتميز

األكاديمية الليبية

في التعليم بالتعاون مع مكتب

للدرسات
ا

الجودة وتقييم األداء باألكاديمية

العليا – جنزور

الجمعية الليبية للجودة والتميز

كلية التقنية الهندسية

في التعليم بالتعاون مع مكتب

هون

2017/04/25م.

2017/05/11م

الجودة وتقييم األداء بكلية التقنية
الهندسية  -هون

العالي -المفاهيم واآلليات التنفيذ

الجمعية الليبية للجودة والتميز

في التعليم بالتعاون مع مكتب

الجودة وتقييم األداء بكلية العلوم

كلية العلوم اإلدارية

2017/08/28م.

والمالية  -طاربلس

اإلدارية والمالية
الجودة واالعتماد في التعليم األساسي

الجمعية الليبية للجودة والتميز

مدرسة دار االبداع

والثانوي ،تعليم لمرحلة جديدة

في التعليم

للتعليم

48

أخالقيات مهنة التدريس

49

47

2017/10/04م.

الحر
والجودة واالعتماد في التعليم

الجمعية الليبية للجودة والتميز
في التعليم

الجامعة األسمرية

2017/11/23م.

" توصيف البرنامج التعليمي -

الجمعية الليبية للجودة والتميز

كلية اللغة العربية

2018/3/27م

المفاهيم وآليات التنفيذ"

في التعليم بالتعاون مع قسم

اإلسالمية

والدراسات اإلسالمية

الجودة وتقييم األداء بكلية اللغة
العربية والدراسات اإلسالمية

بالجامعة األسمرية

50

الدراسة الذاتية  -المفاهيم وآليات

الجمعية الليبية للجودة والتميز

التنفيذ لمؤسسات التعليم األساسي

في التعليم بالتعاون مع وحدة

وتقييم األداء بمؤسسات

والثانوي،

التدريب قسم االحتياط العام

التعليم األساسي

مراقبة تعليم حي االندلس
طرابلس

51

منسقي ضمان الجودة

والثانوي بمراقبة تعليم
حي االندلس

مديري المدارس

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

في التعليم بالتعاون مع بلدية

ومنسقي الجودة

المفاهيم وآليات التنفيذ

جنزور.

بمؤسسات التعليم

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

التطوير

التخطيط اإلستراتيجي بمراقبة

األساسي والثانوي

2018/05 /10-08م

2018/12 /27-25م

األساسي والثانوي

بمراقبة تعليم جنزور.

52

األساسي والثانوي العراقيل وإمكانات

في التعليم ،بالتعاون مع مكتب

ومنسقي الجودة
بمؤسسات التعليم

األساسي والثانوي

2019/3/7م

تعليم حي االندلس

بمراقبة تعليم حي
االندلس.

الجمعية الليبية للجودة والتميز

أعضاء هيئة التدريس

53

الجودة وضمانها في التعليم االساسي

بمدرسة الظهرة

والثانوي العراقيل وإمكانات التطوير

في التعليم

54

توصيف البرنامج التعليمي -المفاهيم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

عدد من المشاركين في

وآليات التنفيذ

في التعليم ،اللجنة التحضرية

فعاليات المؤتمر الدولي

للمؤتمر الدولي الثاني للتعليم

الثاني للتعليم في ليبيا

2019/3/26م

االبتدائية

2019/3/31م

جامعة مصراتة

55

معايير االعتماد المؤسسي  -المفاهيم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

56

ورشة عمل تدريبية عنوان الورشة

الجمعية الليبية للجودة والتميز

رؤساء أقسام ضمان

الخطة اإلستراتيجية والتشغيلية -

في التعليم

الجودة وتقييم األداء

وإجراءات التنفيذ

في التعليم

رؤساء أقسام ضمان
الجودة وتقييم األداء

2019/4/1م

بالجامعة األسمرية

المفاهيم وإجراءات التنفيذ.

57

معايير الجودة واالعتماد وعالقتها

58

الجودة ..ماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟

59

باألشخاص ذوي اإلعاقة.

بالجامعة األسمرية.
الجمعية الليبية للجودة والتميز

عدد من المهتمين

في التعليم ،وعدد من مؤسسات

بقضايا الطالب ذوي

المجتمع المدني

اإلعاقة

الجمعية الليبية للجودة والتميز

موظفي مركز القوى

في التعليم

العاملة الطبية

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

منسقي ضمان الجودة

التطوير.

التخطيط اإلستراتيجي بمراقبة

األساسي والثانوي العراقيل وإمكانات

2019/7/23-22م

في التعليم ،بالتعاون مع مكتب

وتقييم األداء بمؤسسات

تعليم حي االندلس

والثانوي بمراقبة تعليم

2019/12/23م

2019/12/31م
2020/1/1م.

التعليم األساسي

حي االندلس

60

الجودة وضمانها في الجامعات

الجمعية الليبية للجودة والتميز

عدد من الخبراء

واألكاديميات الليبية الحكومية

في التعليم

والمهتمين بقضايا

جودة وضمانها في مؤسسات التعليم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

2020/2/8م

الجودة وضمانها في
التعليم العالي

61

في التعليم ،بالتعاون مكتب

وتقييم األداء بكلية

ضمان الجودة وتقييم األداء

االقتصاد – العجيالت،

معايير االعتماد المؤسسي  -المفاهيم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

منسقي وحدات ضمان

وإجراءات التنفيذ

في التعليم

الجودة وتقييم األداء

العالي المفاهيم وآليات التنفيذ

بجامعة الزاوية

62

منسقي وحدات الجودة

2020/3/2م.

جامعة الزاوية

2020/3/5-4

كلية التجارة واالقتصاد
جامعة المرقب

63

64

ورشة عمل بعنوان " الدراسة الذاتية

الجمعية الليبية للجودة والتميز

منسقي وحدات ضمان

في مؤسسات التعليم العالي"

في التعليم

الجودة وتقييم األداء

ورشة عمل بعنوان " توصيف البرنامج

الجمعية الليبية للجودة والتميز

منسقي وحدات ضمان

التعليمي – المفاهيم وآليات التنفيذ

في التعليم

الجودة وتقييم األداء

ورشةعمل تفكير بعنوان " توصيف

الجمعية الليبية للجودة والتميز

2020/08/22م

جامعة سبها

2020/07/23م

بكلية الصحة – جامعة
الزاوية

65

البرنامج التعليمي المفاهيم وآليات

في التعليم

التنفيذ"

66

منسقي وحدات ضمان
الجودة وتقييم األداء

2020/08/22م

جامعة سبها

ورشة العمل عن " الدليل اإلرشادي

الجمعية الليبية للجودة والتميز

لبناء وتفعيل التعليم اإللكتروتي في

في التعليم

نخبة من خبراء الجودة

2020 / 10 /10م

واالعتماد في التعليم

مؤسسات التعليم العالي"

67

ندوة عن "الجودة وضمانها في

فريق البجث حول السياسات

الجامعات الليبية :الواقع وإمكانات

والمعايير بكلية العلوم القانونية

التطوير"

واالقتصادية واالجتماعية ايت

نخبة من خبراء الجودة

واالعتماد في التعليم

2020/10/27م

ملـول – جامعة ابن زهر -
المملكة المغربية

68

ورشة عمل تدريبية " معايير االعتماد
المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي -

الجمعية الليبية للجودة والتميز

في التعليم

المفاهيم وآليات التنفيذ "

69

فريق الجودة بكلية

المواكب الدولية للعلوم

اإلدارية والمالية

الورشة بعنوان "توصيف البرنامج

الجمعية الليبية للجودة والتميز

فريق الجودة بكلية

التعليمي والمقرر الدراسي المفاهيم

في التعليم

المواكب الدولية للعلوم

70

وآليات التنفيذ
ورشة تدريبية عن الخطة اإلستراتيجية
والتشغيلية المفاهيم وآليات التنفيذ"

71

2020/11/21م

2020/12/03م

اإلدارية والمالية
الجمعية الليبية للجودة والتميز

في التعليم

فريق الجودة بكلية

المواكب الدولية للعلوم

2020/12/05م

اإلدارية والمالية
ورشة عمل بعنوان " الدراسة الذاتية -

الجمعية الليبية للجودة والتميز

فريق الجودة بكلية

المفاهيم وآليات التنفيذ"

في التعليم

المواكب الدولية للعلوم

بتنفيذ ورشة عمل بعنوان  :أهمية

الهيئة الليبية للبحث العلمي

2020/12/22م

اإلدارية والمالية

72

الجودة واالعتماد األكاديمي لقطاع
التعليم الطبي ( المفاهيم و آليات

الجمعية الليبية للبحث العلمي

نخبة من خبراء الجودة

واالعتماد في التعليم
الطبي

2020/12/28م

التنفيذ )

73

ورشة عمل توعوية عن الجودة

وضمانها في التعليم العالي بعنوان"

الجمعية الليبية للجودة والتميز

في التعليم

الجودة وضمانها في التعليم العالي بين

أعضاء هيئة التدريس

بكلية العلوم والتقنيات

2021/02/22م

الطبية  /طرابلس

التمكين والممارسة واالستدامة"

74

الندوة حوارية بعنوان " جائحة كورونا

الجمعية الليبية للجودة والتميز

والتحديات التي واجهها البحث العلمي

في التعليم

الندوة التربوية المغاربية التفاعلية عن

جمعية -مركز -البحوث

عدد من الخبراء التربية

بعد  ،تحت عنوان  :تقنيات ومهارات

والد ارسات من اجل اتحاد

والتعليم في المغرب

وفنيات تعامل المدرس مع تلميذ في

المغرب العربي و مركز

العربي

في ليبيا '

75

76

القرن 21

الدراسات واألبحاث اإلنسانية،

ورشة عمل عن " التعليم الجامعي

الجمعية الليبية للجودة والتميز

الخاص في ليبيا الواقع واإلكراهات

في التعليم

والمسارات المستقبلية"

77

ورشة عمل تفكير عن"جودة التعليم

األساسي والثانوي في الدول العربية

78

التى تُعاني نزاعات وحروب في ظل
جائحة كورونا ( ليبيا أنمونجاً )

عدد من البحاث

الجامعات الخاصة

وعدد من الخبراء

2021/03/10م

2021 /04/10م

2021/05/26م

والمهتمين بالتعليم
الجمعية الليبية للجودة والتميز
في التعليم

العالي الخاص
مسؤولي وخبراء
الجودة وضمانها في
التعليم االساسي
والثانوي

ورشة العمل التدريبية بعنوان ( معايير

الجمعية الليبية للجودة والتميز

منسقي الجودة بجامعة

االعتماد المؤسسي الدولي لمؤسسات

في التعليم

مصراتة

2021 /05/29م

2021/06/21 - 19م

التعليم العالي :المفاهيم وآليات التنفيذ

79

"تجارب رائدة لهيئات االعتماد والجودة
لمؤسسات التعليم العالي العربية-

مجلس ضمان الجودة واالعتماد
في اتحاد الجامعات العربية،

الجامعات العربية

2021 /07 /08م

التجربة الليبية في الجودة واالعتماد"

80

ورشة عمل تدريبية بعنوان (( الجودة

الجمعية الليبية للجودة والتميز

معلمات مدرسة مدرسة

وضمانها في مؤسسات التعليم

في التعليم

الخنساء

ورشة تدريبية عن " معايير ضمان

مجلس ضمان الجودة واالعتماد

أعضاء وخبراء مجلس

األساسي والثانوي ))

81

الجودة واالعتماد  :المنهجية والتصميم

األكاديمي الدولي. .

والتقويم"

82

ضمان الجودة واالعتماد

2021 /09 / 23 - 22م

2021/10/16م

األكاديمي الدولي.

ورشة عمل تدريبية الثانية عن " معايير

مجلس ضمان الجودة واالعتماد

أعضاء وخبراء مجلس

ضمان الجودة واالعتماد  -المنهجية

األكاديمي الدولي. .

ضمان الجودة واالعتماد

2021/10/23م

والتصميم والتقويم

األكاديمي الدولي.

