السيرة الذاتية

 .1البيانات الشخصية :
االسم:

أ .د .حسين سالم مرجين

تاريخ الميالد 0791 :الخمس – ليبيا

المؤهل العلمي :دكتوراه في علم االجتماع السياسي
البريد االلكتروني:

الدرجة العلمية :أستاذ
mrginhussein@yahoo.com

info@morjeen.com

الموقع االلكتروني www.morjeen.com :

الموقع االلكتروني http://www.ahewar.org/m.asp?i=9147 :
http://arid.my/0001-8625 I D

رقم الهاتف 11701779881770 :

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

االسرائيلي .

 .2المؤهالت العلمية:
المؤهل العلمي

الجامعة

الدولة

السنة

بكالوريس علوم سياسية

جامعة ناصر

ليبيا

0770

ماجستير علم االجتماع سياسي

جامعة طرابلس

ليبيا

0778

دكتوراه علم االجتماع سياسي

جامعة طرابلس

ليبيا

0771
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.1الدورات التدريبية
المكان

السنة

عنوان الدورة

بريطانيا

0771

طرابلس  -ليبيا

7111م

معهد العالي لإلدارة – طرابلس – ليبيا

7107م

إعداد مدققين لضمان الجودة واالعتماد

طرابلس

7101/07/08-00م

تأهيل المدققين الخارجيين لبرنامج أكاديمي

طرابلس

7102م

دورة لغة انجليزية
الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ( (ICDL
التخطيط االستراتيجي

 .4الخبرة العلمية :


عضو هيئة التدريس جامعة طرابلس بكلية العلوم االجتماعية قسم العمل االجتماعي بدرجة -مساعد محاضر 4991م.



عضو هيئة تدريس بكلية العلوم االجتماعية قسم العمل االجتماعي بدرجة محاضر  4991م



عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بكلية اآلداب قسم علم االجتماع بدرجة محاضر 0222م



عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بكلية اآلداب قسم علم االجتماع بدرجة أستاذ مساعد 0222-م



عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بكلية اآلداب قسم علم االجتماع بدرجة أستاذ مشارك 0242-م

 عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس بكلية اآلداب قسم علم االجتماع بدرجة أستاذ 0245-م.
 .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 – 0221م



رئيس مكتب الدراسات العليا بكلية اآلداب 0229م.



عميد كلية اآلداب "مكلف" 0229م
صفحة  2من 11



مستشار بمركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية 0229م.



مدير إدارة ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم األساسي والثانوي  0242م.

 مدير إدارة ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي  0242م 0241-م.
 رئيس الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم 0242 -2015م.

 .7العضوية في أنشطة وخدمة المجتمع :


رئيس ائتالف الناشطين لقضايا العمل اإلنساني والتنموي.



رئيس الفريق األكاديمي لكليات المجتمع الليبية 0241م.



رئيس الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم 0245م.

 .8العضوية المهنية والعالقات المحلية والعربية:
المنظمة
خبير بالمجلس العربي لضمان الجودة واالعتماد -اتحاد الجامعات العربية
خبير بالجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم
عضو بالمجلس العربي للعلوم االجتماعية
عضو بالجمعية الليبية لعلم االجتماع

المكان

السنة

األردن

0242

ليبيا

0245

بيروت

0242

ليبيا

0242

 .9العضوية في اللجان العلمية:
م

اللجــــــان

الصفة

الجهة

4

فريق تدقيق لغرض االعتماد المبدئي المؤسسي  ،أكاديمية الدراسات العليا 0221م.

عضو

األكاديمية الليبية

0

اللجنة االستشارية لمجلة كلية اآلداب – جامعة طرابلس  0221م .

عضو

كلية اآلداب

2

فريق تدقيق لغرض االعتماد المبدئي برامجي  ،أكاديمية الدراسات العليا 0221م.

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

1

فريق تدقيق لغرض االعتماد المبدئي المؤسسي  ،جامعة الليبية للعلوم االنسانية

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

والتطبيقية 2011م.
5

فريق إعداد دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم االساسي والثانوي 0242م.
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رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

2

فريق إعداد معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم االساسي والثانوي 0242م .رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

2

فريق إعداد استمارة الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم االساسي والثانوي 0242م.

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

1

فرق التدقيق في الزيارات االستطالعية للجامعات الليبية الحكومية والخاصة 0242م.

مدير

المركز الوطني لضمان الجودة

9

فريق مراجعة واعداد دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي0244م.

منسق

المركز الوطني لضمان الجودة

 42فريق تدقيق لغرض االعتماد المبدئي البرامجي ،جامعة طرابلس األهلية0244م.

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

44

فريق مراجعة واعداد معايير االعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي 0244م.

منسق

المركز الوطني لضمان الجودة

40

فريق مراجعة واعداد معايير االعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي 0244م.

منسق

المركز الوطني لضمان الجودة

42

فريق مراجعة واعداد معايير االعتماد البرامجي للدراسات العليا 0244م

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

41

فريق إلعداد مؤشرات التقييم المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي

منسق

المركز الوطني لضمان الجودة

0244م.
 45لجنة إعداد الخطة اإلستراتجية المركز الوطني لضمان الجودة  2017-2012م

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

 42فريق تدقيق تجريبي لعدد من مؤسسات التعليم األساسي والثانوي طرابلس 0240م.

رئيس

المركز الوطني لضمان الجودة

 42لجنة دراسة أوضاع المعاهد الفنية والتقنية العليا الخاصة العام 0240م.

عضو

و ازرة التعليم العالي

 41فرق التدقيق في الزيارات االستطالعية للجامعات الليبية الحكومية العام 0242م

مدير

المركز الوطني لضمان الجودة

 49اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للتعليم العالي ( الواقع والطموحات ) 0241م

رئيس

و ازرة التعليم العالي

 02لجنة متابعة العلمية للبحوث العلوم االجتماعية الهيئة الوطنية للبحث العلمي0240م

رئيس

الهيئة الوطنية للبحث العلمي

 04برنامج جائزة جودة البرنامج األكاديمي 0241

منسق

جامعة سرت
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 00لجنة مراجعة معايير جائزة جودة البرنامج األكاديمي0241

منسق

جامعة سرت

 02لجنة تقييم والمفاضلة لتخصص علم االجتماع 0245

عضو

كلية التربية – جنزور – جامعة طرابلس

 01لجنة تقييم والمفاضلة لتخصص علم االجتماع 0245

عضو

الجامعة األسمرية

 05لجنة تحديث وتطوير قسم علم االجتماع 0242م

رئيس

كلية اآلداب  -جامعة طرابلس

 02الهيئة االستشارية لمجلة المنتدي األكاديمي 0242

عضو

الجامعة األسمرية

 .11أهم البحوث المنشورة
 .4الرؤية األمريكية للنظام اإلقليمي العربي في إطار مشاريع الشرق أوسيطة ،مجلة الجامعي ،شهر مارس ،العدد الخامس
عشر ،تصدر عن النقابة العامة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي طرابلس – ليبيا0221 ،م.

 .0تحديات التي تواجه الجامعات الليبية في تطبيق الجودة وضمانها  ،مشورة في المؤتمر جودة األداء الجامعي إمكانيات
التطبيق وتحديات الواقع ،خالل الفترة من0242/40/22-21 :م ،جامعة بنغازي  -ليبيا
 .2التجربة الليبية في مجال ضمان الجودة واالعتماد ،منشور في المؤتمر األول للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم
العالي  ،أبوظبي  /اإلمارات العربية المتحدة  45-42ديسمبر 0244م.

 .1التجربة الليبية في مجال تقييم الجودة واالعتماد في برامج الدراسات العليا،منشور في المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان
جودة التعليم العالي ،المملكة البحرينية ،المنامة0240 ،م
 .5هل نحن في حاجة الى الجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية ،منشور في المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية
لضمان الجودة في التعليم  ،مصر ،القاهرة0240،م.
 .2أهم مرتكزات التحسين وتطوير التعليم األساسي والثانوي في ضوء معايير ضمان الجودة ،منشور في المؤتمر الوطني للتعليم
– طرابلس 0240 ،م.

 .2الترقية 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 الهاشمية0242،م.
 .1مكاتب الجودة وتقييم األداء في الجامعات الليبية الواقع والمستقبل ،منشور في المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة
التعليم العالي ،جامعة الزرقاء ،المملكة األردنية الهاشمية0241 ،م.

 .9االحتواء السلمي للمسألة الفلسطينية في ظل السياسة األمريكية(  ،)0242 -4994مجلة الجامعة – العدد السابع عشر –
المجلد األول  -تصدر عن مركز البحوث واالستشارات العلمية والتدريب بجامعة الزاوية -ليبيا – 0245م.
 .42جودة التعليم في مقدمة ابن خلدون ،منشور في المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العالي ،جامعة الشارقة
 ،االمارات العربية المتحدة 0245 ،م.

 .44المجتمع المدني في ليبيا بعد 0244م ،المفاهيم و-المدلوالت – والرؤية المستقبلية ،مجلة جامعة عمر المختار – العدد 01
– 0241م.
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 .40السياسة األمريكية في منطقة الشرق األوسط ،مجلة االقتصاد والعلوم السياسية  ،العدد الثالث عشر -تصدر عن كلية
االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس 0241 ،م.
 .42الحراك المجتمعي في ليبيا 0244م" المفاهيم والمدلوالت -والرؤية المستقبلية  ،مجلة العلوم االجتماعية –العدد السادس –
تصدر عن كلية االداب – جامعة طرابلس 0241 ،م

 .41العالقات البينية بين علم االجتماع وعلم الحاسب اآللي" المفاهيم والمنهجية "  ،منشور في المؤتمر الدولي الثالث كلية
اآلداب ،جامعة السلطان قابوس  42 -45ديسمبر 0245م.
 .45إصالح منظومة التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا الواقع – والمستقبل 0241م ،مجلة األكاديمية للعلوم االنسانية
واالجتماعية العدد  9ديسمبر 0245م.

 .42المركز الوطني لضمان جودة التعليم في ليبيا (التحديات – والفرص) خالل المدة من ( ، )0241 -0222منشور في
المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا السودان0242 ،م.
 .42علم االجتماع على متن الحراك المجتمعي العربي' أقسام علم االجتماع في الجامعات الليبية نموذجا" الملتقي الثاني لمركز
الفاعلون ،المنستير – تونس 0242/2/02 -02م
 .41إصالح منظومة التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا الواقع – والمستقبل ،منشور في المؤتمر لدولي الخامس بعنوان "
االتجاهات المعاصرة في مؤسسات التعليم ،خالل المدة من  02 – 41 :ابريل ،0242

 .49آفاق سوسيولوجية على متن الحراك المجتمعي العربي  ،المجلة األردنية للعلوم االجتماعية المجلد  9العدد  ، 0الجامعة
االردنية0242 ،م.
نموذجا ،مجلة التغير االجتماعي ،العدد األول
 .02التغيير السيوسولوجي في متن تطبيقات الويب " 0.2الحراك المجتمعي العربي
ً
جويلية  ،جامعة محمد خضير بسكرة ،كلية العلوم االجتماعية ،الجزائر 0242م.
Prof. Dr. / Hussein Salem Morjeen -Civil society in Libya after the revolution of 2011- .04
Concepts - and - future vision- ICSSH 2016- 11-12 April 2016, Osaka, Japan
 .00علم االجتماع في الجامعات الليبية "دعوة إلعادة التعريف" ،منشور في الملتقي الدولي نحو صياغة نظرية عربية في ميدان
العلوم االجتماعية ،جامعة حمة لخضر بالوادي  ،الجزائر  42 -45نوفمبر 0242م.

نموذجا" منشور في
 .02آفاق علم االجتماع على متن الحراك المجتمعي العربي "أقسام علم االجتماع في الجامعات الليبية
ً
المؤتمر الثالث للمجلس العربي للعلوم االجتماعية ،بيروت 40-42 ،آذار/مارس .0242
 .01التجربة الليبية في الجودة واالعتماد في التعليم الجامعي  ،0241 – 0221منشور في الملتقى المغاربي الثاني عن "جودة
التعليم بالمغرب العربي الكبير  :التحديات والرهانات" تونس  1 -2مايو 0242

 .05برامج الدراسات العليا في أقسام علم االجتماع في الجامعات الليبية ،الواقع والطموحات 0242م ،منشور في اللقاء اإلقليمي
الثاني حول :جودة واتجاهات بحوث "الدكتوراه" في العلوم االجتماعية  ،منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية ،تونس- 45 ،
 42سبتمبر 0242م.
 .02أفاق سيوسولوجية على متن مؤسسات المجتمع المدني في الحراك المجتمعي العربي « دراسة الحالة الليبية»" ،منشور في
الندوة العلمية الدولية حول  :المجتمع المدني واالنتقال الديمقراطي ،تجارب مقارنة ،المركز العربي لألبحاث ودراسة

السياسات ،تونس  41-40 ،أكتوبر .0242
 .02الجودة البحثية في العلوم االجتماعية بجـامـعة طرابلس بين عراقيل الواقع الراهن وآفاق المستقبل " قسم علم االجتماع
انموذجا"  ،ملتقي دولي – البحوث الناشئة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في بلدان المغاربية  -مؤسسات وفاعلون ،مركز
البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية  ،الجزائر – وهران  1 -2 ،ديسمبر 0242م.
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 .01برامج الجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية "التحديات واآلفاق 0242م" "جامعة سرت انموذجا" ،المؤتمر السنوي
التاسع لمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي -ضمان الجوة واالعتماد  :تحديات واآلفاق ،القاهرة  ،المنظمة
العربية لضمان الجودة في التعليم 1 -2 ،ديسمبر 0242

 .11أهم الكتب
 .4مفاهيم في الجودة لمؤسسات االساسي والثانوي – منشورات المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية
والتدريبية0242 ،م
 .0مفاهيم في الجودة لمؤسسات التعليم العالي – منشورات المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية
والتدريبية0242 ،م.

 .2ليبيا من الدكتاتورية إلى الحرية " 0240م.
 .1تقـ ـ ـ ـ ـ ـريـر الزيارات االستطالعية للجامعات الحكومية0242 ،م ،منشورات المركز الوطني لضمان جودة واعتماد
المؤسسات التعليمية والتدريبية 0241 ،م
 .5دليل تطبيق الجودة واالعتماد في كليات الجامعات الليبية ،منشورات الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم0242 ،

 .2دليل تطبيق الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية في الجامعات الليبية  ،منشورات الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم ،
0242م
 .2دليل اإلرشادي لبناء وتفعيل المواقع االلكترونية لمؤسسات التعليم العالي ،منشورات الجمعية الليبية للجودة والتميز في
التعليم 0242م"

.11أهم المشاريع البحثية المكلف بمتابعتها من قبل الهيئة الوطنية للبحث العلمي
م

1
2
1
4
5
6
7
8

الصفة
رئيس لجنة المتابعة
رئيس لجنة المتابعة
رئيس لجنة المتابعة
رئيس لجنة المتابعة
رئيس لجنة المتابعة
رئيس لجنة المتابعة
رئيس لجنة المتابعة
رئيس لجنة المتابعة

عنوان المشروع البحثي
حماية ووقاية االطفال من الحوادث في درنة
البيئة المرورية وعالقتها بالحوادث
الجودة الشاملة في الجامعات الليبية الواقع المعوقات
المقدمات النفسية لنجاح الطالب كمدربين تربية بدنية
الصعوبات التي تعيق جودة التعليم في جامعة طرابلس والزاوية
تقنين اختبارات للكشف عن الموهوبين بمرحلة التعليم االساسي بليبيا
بحث ودراسة قضايا الجودة الشاملة وسبل تطويرها في الجامعات الليبية
الخبرة المالية وتأثيرها في األحكام القضائية بالمحاكم الليبية".

مالحظات

 .12الدراسات االستطالعية
م
0
7

الدراسة االستطالعية

الصفة

السنة

الجهة المستفيدة

تقييم أداء طلبة كلية اآلداب -جامعة طرابلس

رئيس اللجنة

0222

كلية اآلداب – جامعة طرابلس

المناطق العشوائية في مدينة طرابلس

رئيس منطقة

0221

جامعة طرابلس – هيئة االسكان

صفحة  7من 11

3

تقييم الجامعات الليبية

مدير الفرق

0242

المركز الوطني لضمان الجودة

2

مكاتب ضمان الجودة وتقييم األداء في الجامعات الليبية الحكومية

رئيس الفريق

0240

المركز الوطني لضمان الجودة

5

الجامعات الليبية الحكومية

مدير الفريق

0242

المركز الوطني لضمان الجودة

8

اتجاهات طلبة علم االجتماع حول مسيرتهم األكاديمية "دور المشرف

مشرف

0242

قسم علم االجتماع – كلية
اآلداب -جامعة طرابلس

األكاديمي"
9

مدى رضا الجمهور عن أعمال وأنشطة معرض "مسارات رواد الحياة"

مشرف

0242

اتحاد طلبة – جامعة طرابلس

1

مدى رضا طلبة قسم علم االجتماع عن الخدمات الجامعية المقدمة

مشرف

0242

قسم علم االجتماع – كلية
اآلداب -جامعة طرابلس

لهم

 .11مؤتمرات  /ندوات:
م
4

عنوان المؤتمر  /الندوة

التاريخ

المكان

الندوة الو ازرية حول جودة التعليم في العالم العربي

الدوحة  /قطر

 0242المنظمة العربية للتربية

0

المؤتمر الدولي األول لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين

الشارقة ،اإلمارات العربية

0221/ 22 / 02-01م،

2

المؤتمر العربي األول حول  :الجامعات العربية التحديات واآلفاق

والعلوم والثقافة

المتحدة
الرباط  /المملكة المغربية

 44-29يناير 0221م

المستقبلية
1

المؤتمر الدولي األول لمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة

القاهرة

 45أبريل 0221م

5

المؤتمر العربي الثاني حول  :الجامعات العربية التحديات واآلفاق

مراكش  /المملكة المغربية

 01-04ديسمبر 0229

2

المؤتمر العربي الثالث حول  :الجامعات العربية التحديات واآلفاق

شرم الشيخ  /مصر

 44- 29يناير  0242م

2

المؤتمر األول للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي

أبوظبي  /اإلمارات العربية

 45-42ديسمبر 0244م

1

مؤتمر جودة األداء الجامعي إمكانيات التطبيق وتحديات الواقع

جامعة بنغازي – ليبيا

0242م

9

المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي

المملكة البحرينية

0240/21/21-22م.

42

المؤتمر الوطني للتعليم ،التعليم بين التحديات الواقع ورؤى التطوير

طرابلس – ليبيا

0240/29/42-45م.

44

المؤتمر السنوي الرابع للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم

مصر  ،القاهرة

0240/29/20م.

40

المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم

المملكة البحرينية

/0242/22/04-02م

42

المؤتمر السادس عشر لكليات الصيدلة

جامعة بنغازي  ،ليبيا

0242/44 /2-1م

41

المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليم العالي

المملكة االردنية الهاشمية

0241/21/22-24م

45

فعاليات المؤتمر السنوي للوكالة النرويجية لضمان جودة التعليم

النرويج

 0241/44 /41- 42م

والتدريب

المتحدة

صفحة  8من 11

العالي
42

المؤتمر الوطني للتعليم -ليبيا

طرابلس – ليبيا

0240/29/42-45

42

المؤتمر الوطني للتعليم العالي " الواقع والطموح""

طرابلس – ليبيا

0241/21/41-42م

المنستير – تونس

0242/2/02 -02م
2102 /2/9-11م

41

المتلقى الدولي الثاني لمركز الفاعلون

49

للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي IACQA’2016

02

المؤتمر الدولي الخامس بعنوان " االتجاهات المعاصرة في مؤسسات

جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا
جامعة البتراء باألردن

18 – 20ابريل 0242

التعليم ( إصالح  ..تطوير)
04
00

ندوة البحثية األولي لتطبيق معايير الوطنية لنظم الجودة واالعتماد في بلدية طرابلس المركز
مدارس التعليم ما قبل الجامعي

المؤتمر الثالث للمجلس العربي للعلوم االجتماعية ،الدولة والسيادة

المجلس العربي للعلوم

والفضاء االجتماعي في المنطقة العربية  :قراءات تاريخية ومقاربات

االجتماعية -بيروت

0242/40 /00 – 04م
 40-42آذار/مارس .0242

نظرية جديدة.
02

المتلقي المغاربي الثاني ،جودة التعليم بالمغرب العربي الكبير :
التحديات والرهانات"

جمعية (مركز) البحوث

 2إلى  1مايو 0242م.

والدراسات التحاد المغرب
العربي تونس

 01اللقاء اإلقليمي الثاني حول :جودة واتجاهات بحوث "الدكتوراه" في
العلوم االجتماعية.

منتدى العلوم االجتماعية

 42 – 45سبتمبر 0242م.

التطبيقية ،تونس،

 05الندوة العلمية الدولية حول  :المجتمع المدني واالنتقال الديمقراطي،
تجارب مقارنة.

المركز العربي لألبحاث

 41-40أكتوبر .0242

ودراسة السياسات ،تونس

 26ملتقي دولي – البحوث الناشئة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في

مركز البحث في

بلدان المغاربية  -مؤسسات وفاعلون ،مركز البحث في االنثروبولوجيا

االنثروبولوجيا االجتماعية

االجتماعية والثقافية .

والثقافية  ،الجزائر -وهران

 1 -2ديسمبر 0242

 .14الدورات التدريبية وورش عمل التي تم العمل بها كمتدرب :
م
4

عنوان الورشة
التدقيق الداخلي واعداد الدراسة الذاتية

جهة التنفيذ
مركز ضمان الجودة واعتماد

المكان
طرابلس – ليبيا

التاريخ
0221/22/29-22م

مؤسسات التعليم العالي
0

إعداد مدققين الجودة واالعتماد

2

تدقيق الجودة واالعتماد في مؤسسات

مركز ضمان الجودة واعتماد

طرابلس – ليبيا

0242/40/42-44م

مؤسسات التعليم العالي
الشبكة األوروبية لضمان الجودة
صفحة  9من 11

جامعة فينا – النمسا

0244/20/42-42م .

التعليم العالي

التعليم العالي

1

التخطيط االستراتيجي

الشبكة العربية لضمان جودة

ابوظبي  /االمارات

التعليم العالي

العربية المتحدة

5

بناء وتصميم معايير ضمان الجودة

المركز الوطني لضمان جودة

طرابلس – ليبيا

واعتماد مؤسسات التعليم التقني والفني

التعليم

2

دور القيادة الجامعية في عمليات الجودة هيئة االعتماد البريطانية لضمان

لندن – بريطانيا

0244/40/42م
0244/40/22م
 9/22إلى 0242/42/21م

الجودة

 .15الدورات التدريبية وورش عمل التي تم العمل بها كمدرب :
م
4

عنوان الورشة

جهة الراعية

مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية

المركز الوطنى لضمان الجودة

مفاهيم وآليات الجودة في مؤسسات التعليم

المركز الوطنى لضمان الجودة

المستهدفين
جامعة العرب الطبية –

التاريخ
0229/44/5م

بنغازي -ليبيا
0

العالي

أكاديمية الدراسات العليا

0229/40/40م

جنزور  -ليبيا

2

اآلليات إنجاز التدقيق الخارجي

المركز الوطنى لضمان الجودة

فريق التدقيق المكلف

0229/40/41

بالتدقيق على االكاديمية
الليبية للدراسات العليا –
جنزور
1

مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية

المركز الوطنى لضمان الجودة

جامعة العرب الطبية –

0242/20/21-20م.

5

مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية

المركز الوطنى لضمان الجودة

جامعة سبها – ليبيا

0242/20/21-22م.

والتدقيق الداخلي والخارجي

بنغازي -ليبيا

والتدقيق الداخلي والخارجي
2

مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية

المركز الوطنى لضمان الجودة

الجامعة االسمرية – زليتن

0242/20/45-42م

والتدقيق الداخلي والخارجي
2

مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية

المركز الوطنى لضمان الجودة

مركز أبن الهيثم– طرابلس

0242/22/02-04م.

والتدقيق الداخلي والخارجي
1

مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية

المركز الوطنى لضمان الجودة

كلية القيادة واألركان

0242/22/05م.

9

مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية

المركز الوطنى لضمان الجودة

جامعة بنغازي

0242/21/25-22م.

والتدقيق الداخلي

والتدقيق الداخلي والخارجي
42

تحسين وتطوير آليات ضمان الجودة

المركز الوطنى لضمان الجودة
صفحة  11من 11

خبراء الجودة واالعتماد

0240/24/29م

واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي
44

تحسين وتطوير آليات ضمان الجودة

طرابلس – ليبيا
المركز الوطنى لضمان الجودة

واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي
40

تحسين وتطوير آليات ضمان الجودة

بنغازي – ليبيا
المركز الوطنى لضمان الجودة

واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي
42

مفاهيم وآليات إعداد الدراسة الذاتية

41

جامعة عمر المختار –

0240/24/42م.

البيضاء – ليبيا
المركز الوطنى لضمان الجودة

والتدقيق الداخلي والخارجي
الطالب الجامعي ودوره في الجودة

خبراء الجودة واالعتماد

0240/24/41م

جامعة المرقب -الخمس 0240/25/29 -م.
ليبيا

المركز الوطنى لضمان الجودة

جامعة بنغازي – ليبيا

0240/22/42م

واالعتماد
45

تحسين وتطوير آليات ضمان الجودة

المركز الوطنى لضمان الجودة

جامعة الزاوية -ليبيا

0240/29/41م

واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي
42

الجودة في الجامعات (المفاهيم وآليات)

المركز الوطنى لضمان الجودة

جامعة الجبل الغربي –

0240/44/41م.

غريان – ليبيا
42

أداء كليات التربية من منظور نظام

المركز الوطنى لضمان الجودة

جامعة الزاوية  -ليبيا

0242/25/25

41

الطالب الجامعي ودوره في الجودة

المركز الوطنى لضمان الجودة

جامعة سرت – ليبيا

0242/21/00م

الجودة وضمانها
واالعتماد

49

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

المركز الوطنى لضمان الجودة

العالي -المفاهيم واآلليات)

مؤسسات التعليم العالي

0241 /24 /22م

طالبة االعتماد – بنغازي -
ليبيا

02

البرنامج التدريبي لتأهيل المدققين

04

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

الخارجيين لبرنامج أكاديمي

المركز الوطنى لضمان الجودة

بالمشاركة مع المجلس العربي

خبراء الجودة واالعتماد في
الجامعات الليبية

 0241/ 4 / 02 - 49م

لضمان جودة التعليم العالي
المركز الوطنى لضمان الجودة

العالي -المفاهيم واآلليات

التربية

00

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

المركز الوطنى لضمان الجودة

02

مفاهيم وآليات تعبئة نموذجي التوصيف

المركز الوطنى لضمان الجودة

العالي -المفاهيم واآلليات)

جامعة طرابلس – كلية

0241 /20 /22-21م.

مؤسسات التعليم العالي

طالبة االعتماد – طرابلس –

0241 /20 /42م.

ليبيا
البرنامج التعليمي والمقرر األكاديمي
01

05

كلية التربية -جامعة طرابلس 0241 /22 /02م
– ليبيا

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

مؤسسات التعليم األساسي

األساسي والثانوي -المفاهيم واآلليات

في التعليم

والثانوي – بلدية تاجوراء –

الدراسة الذاتية وآليات التنفيذ

مكتب الجودة وتقييم األداء

جامعة مصراتة  -ليبيا

0245/1 /09

ليبيا

جامعة مصراتة
صفحة  11من 11

0241/25/00م

02

المعيد ودوره في الجودة واالعتماد

02

الدراسة الذاتية المفاهيم وآليات التنفيذ

قسم الجودة وتقييم األداء كلية

كلية التربية – جامعة

التربية – جامعة طرابلس

طرابلس – ليبيا

مكتب الجودة وتقييم األداء

جامعة سرت – ليبيا

0241/42/42م
0241/42/22-01م

جامعة سرت
01

االستبانة المفاهيم وآليات التنفيذ

الجامعة الخليجية

الجامعة الخليجية – البحرين

0245/22/21م

09

الدراسة الذاتية  -المفاهيم وآليات التنفيذ

الجمعية الليبية للجودة والتميز

كلية التربية – جامعة

2015/3/23م

في التعليم

طرابلس – ليبيا

22

الرؤية والرسالة واألهداف  -المفاهيم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

كلية العلوم – جامعة

واجراءات التنفيذ

في التعليم

طرابلس – ليبيا

توصيف البرنامج التعليمي والمقرر

الجمعية الليبية للجودة والتميز

علم االجتماع  -كلية اآلداب 0245/42/4م

الدراسي  -المفاهيم وآليات التنفيذ

في التعليم

 -جامعة طرابلس

إعداد تقرير التقويم الذاتي للبرامج

الجمعية الليبية للجودة والتميز

خبراء الجودة واالعتماد في

األكاديمي

في التعليم بالتعاون مع اتحاد

ليبيا

24
20

الجامعات العربية ومؤسسة عبر

2015/06/08

0245/42/45-42

الحدود للتميز والجودة وفي
التعليم
22
21

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 " وذلك بمدرسة القادسية للتعليم

في التعليم ،وبالتعاون مع مكتب

الثانوي

التدريب والتطوير بمدرسة

0245/40/24
2016/3/10

االندلس – طرابلس – ليبيا

القادسية
مؤسسات التعليم األساسي

25

التعليم في جنزور واقع وآفاق

ببلدية جنزور -طرابلس

22

إعداد المدققين في الجودة واالعتماد

الجمعية الليبية للجودة والتميز

مؤسسات التعليم األساسي

والتعليم ببلدية حي األندلس

طرابلس – ليبيا

22

مفاهيم وآليات معالجة مواطن القوة

الجمعية الليبية للجودة والتميز

مدرسة سهي الثانوية – بلدية

والضعف في مالحظات الواردة في تقرير

في التعليم

حي االندلس – طرابلس –

2016/5/3م

والثانوي جنزور – ليبيا
لمؤسسات التعليم األساسي والثانوى

في التعليم وشؤون التربية

الدراسة الذاتية
21

الميثاق االخالقي " المفاهيم واجراءات

29

الخطة اإلستراتيجية والتشغيلية – المفاهيم

التنفيذ"

والثانوى حي االندلس -

0242/25/40-42م

2016/5/26

ليبيا
الجمعية الليبية للجودة والتميز

في التعليم بالتعاون مع النقابة

جامعة طرابلس – ليبيا

2016/5/29م

العامة ألعضاء هيئة التدريس
بجامعة طرابلس
الجمعية الليبية للجودة والتميز
صفحة  12من 11

جامعة مصراتة – ليبيا

0242/21/1-2م

وآليات التنفيذ

في التعليم ومكتب الجودة وتقييم
األداء بجامعة مصراتة

12
14

توصيف المقرر الدراسي – المفاهيم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

قسم علم االجتماع – كلية

وآليات التنفيذ

في التعليم

اآلداب – جامعة طرابلس

الخطة اإلستراتيجية والتشغيلية – المفاهيم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

جامعة السيد محمد بن علي

وآليات التنفيذ

في التعليم ومكتب الجودة وتقييم

السنوسي – البيضاء – ليبيا

األداء بجامعة السيد محمد بن

0242/42/9
0242/24/42-9م

علي السنوسي
10

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

العالي -المفاهيم واآلليات

في التعليم بالتعاون مع مكتب

كلية التقنية الهندسية جنزور

0242/1 /1

الجودة وتقييم األداء بكلية التقنية

الهندسية – جنزور
12

" تحديث وتطوير برامج كليات التربية

الجمعية الليبية للجودة والتميز

كليات التربية بالجامعات

المفاهيم وآليات التنفيذ "

في التعليم بالتعاون اللجنة

الليبية

0242/1/2م

الوطنية للتربية والثقافة والعلوم-

والجمعية الليبية للمناهج
واستراتيجيات التدريس

الجمعية الليبية للجودة والتميز

األكاديمية الليبية للدراسات

11

يوم الباحث العربي

في التعليم بالتعاون مع مكتب

العليا – جنزور

15

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

12

الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم

الجمعية الليبية للجودة والتميز

العالي -المفاهيم واآلليات

في التعليم بالتعاون مع مكتب

0242/1/05

الجودة وتقييم األداء باألكاديمية
العالي -المفاهيم واآلليات

الجمعية الليبية للجودة والتميز

في التعليم بالتعاون مع مكتب

كلية التقنية الهندسية هون

0242/5 /44

الجودة وتقييم األداء بكلية التقنية
الهندسية  -هون

الجودة وتقييم األداء بكلية العلوم

كلية العلوم اإلدارية والمالية

0242/1 /01

طرابلس

اإلدارية والمالية
12
11

الجودة واالعتماد في التعليم األساسي

الجمعية الليبية للجودة والتميز

مدرسة دار االبداع للتعليم

والثانوي  ،تعليم لمرحلة جديدة

في التعليم

الحر

أخالقيات مهنة التدريس

الجمعية الليبية للجودة والتميز

الجامعة األسمرية اإلسالمية

والجودة واالعتماد في التعليم الجامعي

في التعليم

صفحة  11من 11

0242/42/1
0242/44/00

