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 تمهيد

شاء وتفتقر إ  ة العمل  مؤسسة حديثة اإل خ ع أحد صع ال 

ا  ث المقرات والم ة أو من ح ات سواء الماد ان أد مستوى اإلم

ل ال تواجه س العمل إال أن هذه  ل والمشا ات والعراق ل الصع لتذل

حث العل ا م العا وال ق العمل بوزارة التعل ة جعلها ف لعوامل السلب

ف العامل  مل وجه من خالل توظ ام بواجبها ع أ عوامل تحٍد للق

ف األمثل واستقطاب عنا من مؤسسات القطاع  القطاع التوظ

ذ  ل طموحات الوزارة وقادر ع تنف ق عمل  ن ف بهدف تك

ة عمله ج ات ان اس انت نتائجه ظاهرة للع مل وجه وهذا العمل  ا ع أ

ر  صها  تق مكن تلخ سعة أشهر  ة عمل أل من  من خالل مس

اتب حتوي ع مناشط معا الوزر واإلداراتديوان الوزارة الذي   والم

عة لها.   التا

 

 فريق العمل 

69



 
 

  المجلس األعلى للجامعاتملخص الجتماعـات 
 م2021أكتوبر  05م إلى 2021مارس 13من في الفترة 

 
اع األول   د االجتم ةُعق ات الليبي ى للجامع س األعل ة  للمجل يم برئاس ر التعل وزي

ة  ات الليبي اء الجامع وية رؤس ي وعض ث العلم الي والبح وم الع ارس 31ي م
ة2021 ة المفتوح ات بالجامع ة االجتماع د، م    بقاع اع  وق ي االجتم م ف ت

 :عـدة بنـود من أهمها ومناقشة استعراض
 .ج عمل لجان فحص ديوان المحاسبة للجامعاتاستعراض نتائ .1
 .ملف أوضاع التعليم العالي الخاص .2
 .في الجامعات الليبية والروابط واالتحاداتاستعراض األوضاع العامة للنقابات  .3
 .مناقشة معايير القبول في الدراسات العليا .4

اني   اع الث د االجتم ةُعق ات الليبي ى للجامع س األعل ة  للمجل يم برئاس ر التعل وزي
ة  ات الليبي اء الجامع وية رؤس ي وعض ث العلم الي والبح ي جامالع ة ف ع

اريخ  براتة بت و 26ص تعراض                  ، وم2021يولي اع اس ذا االجتم ي ه م ف د ت ق
 :مناقشة البنود التاليةو

ديد كافة االلتزامات  .1 مقابلة معالي الوزير لمعالي وزير المالية حيث تم االتفاق على تس
 .مليون دينار 400لكل الجامعات بتخصيص مبلغ 

 .امعات فيما يخص افتتاح األقساموضع بعض الضوابط للج .2
 .تفعيل مكاتب للبعثات بكل الجامعاتإنشاء و .3
 .االمتحاناتالدراسة و، للقبول والشروع في إعداد منظومة موحدة للجامعات  .4
 .الموافقـة على مقتـرح بشـأن رسوم الطالب األجانب بالتعليم العالي .5
 .إعادة النظر في عقود النظافة  .6
تفادة من االتفاقيات المبرمة مع الجامعات التعاون بين الجامعات والتأكيد على  .7 االس

 .في أعضاء هيئة التدريسالخارجية فيما يخص سد العجز 
عدم التعاقد مع معيدين جدد ما لم يتم ضمان استكمال دراستهم العليا بإيفادهم للدراسة  .8

 .إما بالداخل أو الخارج
 .جنوب البالدوغرب عالي في شرق ومكونات التعليم التوحيد مؤسسات و .9
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ث   اع الثال د االجتم ةُعق ات الليبي ى للجامع س األعل ة  للمجل يم برئاس ر التعل وزي
ة  ات الليبي اء الجامع وية رؤس ي وعض ث العلم الي والبح يرة الع دق المس بفن

وم  رق ي ة طب وبر  05بمدين د 2021أكت رق ، و ق ة طب ن جامع افة م م  باستض
 مناقشـة البنـود التاليـة : و تم في هذا االجتماع استعراض

 استعراض لمراحل انجاز منظومة الدراسة واالمتحانات والرقــم الطالبـي الموحـد. .1
ة                   .2 ه العلمي ة جوانب افـ امعي بك اط الطالبي الج د على عودة النش أكي الت

 .والرياضيةوالثقافية 
 الخاصة بفيروس كورونا للطلبة.التأكيد على الزامية أخذ اللقاحات  .3
 استحداث وظيفة وكيل للدراسات العليا بالجامعات. .4
 .استعراض جهود الوزارة فيما يخص المستحقات المالية ألعضاء هيئة التدريس .5
ساب،  .6 سة في الجامعات عن طريق االنت فقط  وقصرهالموافقة على مقترح إيقاف الدرا

 على جامعة ليبيا المفتوحة. 
ن ي .7 اء م ف س                 إع دري ت ن ال ات م ي ل ك ام و ال األقس ودة ب ج ام ال ه ون م ول ت

 ساعات ) . 6و التفرغ فقط للقيام بمهام أعمال الجودة و منحهم ( 
 الموافقة على مقترح تحصيل رسوم من طلبة الدراسات العليا بالجامعات. .8
 رين و إيجاد الحلول لهم .دراسة أوضاع الطلبة المتعث .9
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش وزارة ـــــ  
 

  رئيس بلدية عين زارة يستقبل لجنة حصر أمالك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس بلدية عين زارة االستاذ عبد استقبل 
الواحد البلوق في مكتبه رئيس واعضاء 
اللجنة المكلفة من قبل السيد وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي بشأن حصر واستالم 
امالك الوزارة حيث تناول اللقاء اهمية 
التعاون بين البلدية والوزارة في سبيل الدفع 

رئيس اللجنة الدكتور  بالعملية التعليمية واكد
إبراهيم النويجي في حديثه ان نجاح عمل 

 القطاع يحتاج الى تعاون الجميع.
  

 

 

 

 

 

زيارة لجنة حصر أمالك التعليم العالي الي مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببلدية قصر بن 
رغشي  

 

) لسنة 18( قامت اللجنة المشكلة بقرار رقم  
لسيد الوزير بشأن حصر الصادر عن ا 2021

أمالك ومقار ومكاتب الوزارة بزيارة ميدانية إلى 
مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا 
الواقع ببلدية قصر بن غشير بهدف معاينته 

 واالستفادة منه.
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 اجتماع اللجنة المكلفة بفحص وتقييم مؤسسات التعليم العالي الخاص

الهيئة الليبية للبحث العلمي، عقد بقاعة اجتماعات  
وبحضور كل من الدكتور عبد هللا عبد الجليل مدير 
المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية 
والتدريبية. والدكتور أيمن المحمودي مدير إدارة 

الوضع  اجتماع حول التخطيط والتطوير بالوزارة
الحالي لمؤسسات التعليم العالي الخاص من حيث 

البيانات واإلحصائيات الالزمة لعمل اللجنة  توفير
والفرق الفنية المساندة، وإعداد االستبيانات الالزمة 
لتقييم وحصر هذه المؤسسات وأكد السيد رئيس 
اللجنة على أهمية وضع اآللية المناسبة بمشاركة 

الرامية  الوحدات اإلدارية ذات العالقة والفرق الفنية إلنجاز هذا العمل وفق أهداف الوزارة
 لتحقيق اإلصالح المنشود. 

 

 

 

 استقبال عددا من أعضاء اللجنة اإلدارية لنادي االتحاد الرياضي

 

معالي وزير التعليم العالي والبحث استقبل  
العلمي بديوان الوزارة عددا من أعضاء اللجنة 
اإلدارية لنادي االتحاد الرياضي الثقافي 

هم محمد االجتماعي وبعض قدامى الالعبين من
العائب والالعب سليمان عمر وكان اللقاء 
مناسبة طيبة الستعراض األهمية الكبرى التي 
تمثلها األندية الرياضية في استقطاب شريحة 
الشباب والتي معظمها من فئة الطلبة لالهتمام 
بهم والمساهمة في صقلهم بهدف ترشيدهم 

 وتفجير الطاقات والمواهب التي بداخلهم. 
 

لل
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الجنوب في ضيافة وزارة التعليم العالي والبحث العلميبلديات   

استقبل الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي في مكتبه بطرابلس بعض من السادة 
عمداء بلديات الجنوب، وحضر اللقاء مدراء مركز 
ضمان الجودة ومركز المعلومات والتوثيق، ومكتب 

صل واإلعالم وكان اللقاء شؤون الوزارة ومكتب التوا
مناسبة الستعراض بعض المشاكل التي تواجه سير عمل 
مؤسسات القطاع بالجنوب الليبي، حيث أكد السيد الوزير 
في حديثه أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتمام كبير 
بمناطق الجنوب الليبي، ونحن كوزارة على موعد قريب 

ة لها بجامعة من عقد اجتماع للوزارة والجهات التابع
 سبها. 

 

 
 اجتماع ادارة الملحقيات وشؤون الموفدين، مع الملحقين األكاديميين بالسفارات الليبية

ادارة الملحقيات وشؤون الموفدين الملحقين األكاديميين اجتمع ب
أهم المعوقات والصعوبات التي فية استعراض  بالسفارات الليبية

تمت مناقشة االلتزامات المالية  كماتواجه الطلبة الموفدين بالخارج 
السابقة من رسوم قفل الملف، والرسوم الدراسية وغيرها، وبدوره 
أكد مدير اإلدارة "أ. محمد غلبون" على أن اإلدارة عاكفة على 
استكمال وتجهيز كافة االجراءات المتعلقة بااللتزامات المالية 

تم إطالق العالقة واحالتها قبل حلول عيد الفطر المبارك.. وسي
منصة إلكترونية للتواصل مع كافة الطالب واستقبال استفساراتهم 

 ومشاكلهم مباشرة. 
كما تم االتفاق على تحديد اجتماع شهري مع كافة الملحقين 
بالملحقيات لمتابعة وتنظيم اعمال الملحقيات ومعالجة كافة 

 الصعوبات التي تواجههم. 
السيد مدير اإلدارة باإليعاز لكافة الملحقيات بصرف وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قام 

"منحة شهر" لكافة الطلبة الموفدين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم ومسيرتهم 
  .العلمية سائلين المولى عز وجل ان يوفق الجميع
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 اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بفحص وتقييم مؤسسات التعليم العالي الخاص

 
اللجنة الفنية المكلفة بفحص وتقييم مؤسسات عقدت  

التعليم العالي الخاص، برئاسة السيد أد. فرج علي 
أبوشعالة اجتماعها الثالث بطرابلس حيث عرض في 
االجتماع ما توصلت إليه اللجنة من نتائج في أعمالها 
من حصر للجامعات الخاصة في المناطق الغربية، 

  المعد االستبيان ة، واعتماد الوسطى، الجنوبية والشرقي
لتوحيد وتحديد معايير التقييم في صيغتها النهائية، كما 

تم إعداد مقترح اللجان الفرعية للشروع في زيارة هذه المؤسسات وقد حضر االجتماع كافة 
أعضاء اللجنة الرئيسية التي تضم خبرات من مختلف الجامعات الليبية باإلضافة إلى مدير عام 

 لوطني العتماد الجودة ومدير إدارة التعليم الخاص التابع للوزارة. المكتب ا

 

 

 
االجتماع األول لمركز المعلومات والتوثيق   

 

مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة التعليم عقد 
اجتماعه األول للعام الحالي  العالي والبحث العلمي

بطرابلس وتم في هذا االجتماع عرض ومناقشة 
وبدوره أكد السيد  2021ل المركز للعام خطة عم

مدير المركز د. ابوبكر عيسى على أهمية إعداد 
خطة متكاملة من شأنها أن تعمل على الرفع من 
مستوى الخدمات بالوزارة واالستفادة من الثورة 

 الرقمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
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باستقبال عدد من اعضاء مجلس النواب عن الجنو  اس
 

الدكتور عمران محمد القيب وزير التعليم استقبل  
العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية في 

بعض من اعضاء مجلس  بديوان الوزارة مكتبه 
النواب عن الجنوب األستاذة رحمة أبوبكر ادم وعن 
اوباري األستاذة فاطمة عبدالسالم وعن حي األندلس 

اللقاء مناسبة  األستاذة ربيعة ابو راص وكان
الستعراض بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه سير 

عمل القطاع والتي من اهمها افتقار القطاع إلى المقار اإلدارية والتعليمية المناسبة وفي هذا 
الخصوص اكدت نائبة حي األندلس على ما تفضل به السيد الوزير وان حضورها لهذا اللقاء 

األندلس في استرجاع مبنى احدى المدارس المستغل كمقر جاء بناء على رغبة بلدية حي 
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي هذا الصدد بين السيد الوزير انه خاطب رئاسة 
الحكومة بهدف ايجاد مبنى مالئم للوزارة ومن حق أبناء المنطقة استغالل هذا المكان للغرض 

ة لدعوة اعضاء نواب الجنوب لحضور جانب من الذي انشئ من اجله، وكان هذا اللقاء مناسب
اجتماع الوزير مع رؤساء الجامعات والجهات التابعة له والمقرر عقده في جامعة سبها بعد 

 عيد الفطر المبارك.
 
حدة لدي ليبياة المتاستقبال القائم باألعمال بسفارة المملك  اس  

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عمران 
القيب "مع القائم باألعمال بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا 
"كيت انجلش" والوفد المرافق لها، أوجه التعاون المشترك 
بين البلدين الصديقين في مجال التعليم العالي والبحث 
العلمي، وسبل تعزيزها وأكد السيد الوزير خالل هذا اللقاء 

ق العالقات الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس على عم
ً عن  التي تربط بين دولة ليبيا والمملكة المتحدة، معربا
تطلعه لمزيد من التعاون خاصة في المجاالت التعليمية 

 والبحثية. 
ومن جانبها أعربت القائم باألعمال عن شكرها وتقديرها لمعالي الوزير على االستقبال، مشيرة 

يم العالي والبحث العلمي بما يخدم مصالح إلى حرص بالدها لتعزيز التعاون القائم في التعل
 وتطلعات البلدين.

وكان هذا اللقاء مناسبة عرضت من خالله االدارات المختصة المشاكل والصعاب التي يواجها 
الطالب الليبي في الساحة البريطانية خاصة منح التأشيرة وكذلك تفعيل اتفاقيات التعاون في 

 مجال تدريس اللغة االنجليزية 

ا ال ة ل الت ة
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جتماع السيد الوزير مع وفد من جامعة مصراتةا  

 

بديوان التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مكتبه 
مع وفد من جامعة مصراتة برئاسة رئيس الجامعة  الوزارة 

 الدكتور "فرج اٴبوشعالة". 
وتطرق اللقاء الذي جاء بحضور مدير إدارة الملحقيات 

ون" ومدير مكتب وشؤون الموفدين، "محمد بن غلب
الشؤون القانونية والشكاوى األستاذ "ربيع القمودي" ومدير 
مكتب الوزير األستاذ "موسى الكوبة" الي العديد من الملفات 

والمواضيع التي تتعلق بمؤسسات التعليم العالي ومناقشة مقترح نيل درجة الدكتوراه الفلسفة 
 في علوم األحياء بكلية العلوم بجامعة مصراتة. 

 
 
 

وخالل هذا اللقاء، قدم السيد رئيس جامعة مصراتة بصفته رئيس اللجنة الُمَشكَّلة، بشأن فحص 
وتقييم الجامعات الخاصة، عرض ما توصلت إليه اللجنة من نتائج في أعمالها من حصر 
للجامعات الخاصة في المناطق الغربية، الوسطى، الجنوبية والشرقية، واعتماد االستبانة المعدة 

توحيد وتحديد معايير التقييم في صيغتها ل
النهائية، كما تم إعداد مقترح اللجان الفرعية 
للشروع في زيارة هذه المؤسسات وقد 
حضر جانب من هذا االجتماع الدكتور 
موسى المقريف وزير التربية والتعليم الذي 
بدوره اكد على اهمية توحيد الجهود فيما بين 

رامج ذات الوزارتين في العديد من الب
العالقة خاصة فيما يتعلق بموضوع الجودة 

 التعليم العام والخاص.في مؤسسات 
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زيارة مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمركز المعلومات 
 والتوثيق بالشركة العامة للكهرباء

عالي والبحث العلمي بزيارة لمركز قام مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم ال
 المعلومات والتوثيق بالشركة العامة للكهرباء. 

واِّطلَع مدير المركز خالل هذه الّزيارة على مشروع ربط محطات توليد الكهرباء بخط الفايبر 
وتأتي هذه الزيارة في إطار إمكانية االستفادة من تجربة الشركة  المنفذ من شركة هاتف ليبيا.

ة للكهرباء لربط الجامعات وكلياتها العام
بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي. لتسهيل 
عملية التواصل بين الوزارة والجامعات 

 والمراكز التابعة لها. 

 

 

 

 

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس "عبد الحميد الدبيبة" بجولة تفقدية إلى جامعة 
س رافقه خاللها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عمران القيب" وعدد من طرابل

الوزراء والمسؤولين بالحكومة حيث كان في مقدمة مستقبليه والوفد المرافق له رئيس جامعة 
والوكالء وعدد من عمداء الكليات ومديري المراكز ” نبيل النطاح“طرابلس الدكتور 

وأعضاء هيئة التدريس والطلبة بجامعة طرابلس، واستمع رئيس واإلدارات والمكاتب 
الحكومة والوفد الوزاري 
المرافق له خالل هذه 
الجولة من المسؤولين 
بجامعة طرابلس لشرح 
مفصل عن أقسام وكليات 
الجامعة، والمباني التابعة 
لها، واطلع على احتياجاتها 
والصعوبات التي تواجهها، 
باإلضافة إلى المشاريع 

 المتعثرة في الجامعة. 
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ةوزراء حكومة الوحدة الوطنية في جولة ميدانية لعدد من المناطق الجبلي  وز

وزراء حكومة الوحدة الوطنية بجولة ميدانية في عدد قام 
من مناطق الجبل الغربي حيث قام وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي الدكتور "عمران القيب" رفقة وزير 

لشفيع الجويفي" ووزير التّعليم التّقني الرياضة "عبد ا
والفنّي الدكتور "يخلف السيفاو" بزيارة إلى عدد من 
بلديات بالجبل الغربي، وشهدت هذه الزيارات التي 
شملت بلديات الزنتان، واألصابعة، وجادو، وككلة 
افتتاح ملعب نادي الشروق بالزنتان، وملعب نادي الجبل 

وني بجادو، باإلضافة إلى باألصابعة، وملعب نادي البار
متابعة عدد من المرافق الرياضية بالبلديات والوقوف 

 على أوضاع البنية التحتية والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل األندية . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب

ان القيب وزير التعليم العالي والبحث استقبل الدكتور عمر
العلمي بحكومة الوحدة الوطنية في مكتبه الدكتور عمر 
تنتوش عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية 
بالمجلس وكان هذا اللقاء مناسبة الستعراض المشاكل 
والعراقيل التي تواجه سير عمل القطاع كما تناول اللقاء 

قدم من قبل الحكومة خاصة مناقشة مشروع الميزانية الم
فيما يتعلق بمخصصات التعليم العالي والبحث العلمي 
وبين السيد الوزير االثار الجانبية التي قد تؤثر في سير 
عمل القطاع في حالة تأخر اعتمادها خاصة وأنها تتعلق 

 بمستقبل اجيال الوطن.
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 حفحفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

العالي والبحث العلمي اليوم األحد حفل معايدة لموظفيها بمناسبة عيد  أقامت وزارة التعليم
 الفطر المبارك، وذلك بمقر إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بجنزور. 

وحضر الحفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور "عمران القيب" وعدد من مديري اإلدارات 

، وجرى خالل هذا والمكاتب ورؤساء األقسام والموظفين
الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة في جو 

 سادته األلفة والمحبة. 
وهنأ الوزير الجميع بهذه المناسبة، سائال المولى عز 
وجل أن يعيده على الجميع باليمن والبركات، وأن يحفظ 

 البالد وان يعم األمن واألمان كافة ربوع ليبيا الحبيبة.
 

 

 

 

 

ر من صحيفة منارات فالعدد صإصدار   إص

بتوفيق من هللا صدر العدد األول من صحيفة منارات، هذا المولود 
االعالمي الجديد الذي يصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي لتكون نافذة اعالمية للتواصل مع كافة شرائح المجتمع 
لسان صدق ال يصدح اال بالحقيقة وبهذه المناسبة دعت أسرة 
تحريرها كل أبناء الوطن في الداخل والخارج خاصة شريحة 
اعضاء هيئة التدريس والموظفين بالقطاع والطالب بأن الباب 

 .مفتوح أمام أقالمهم للكتابة والمشاركة في هذه الصحيفة
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 االاالجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي األول لإليفاد بالخارج

 

حضيرية للمؤتمر الدولي االول لإليفاد بالخارج والذي سيعقد تحت شعار عقدت اللجنة الت
التحديات والمعوقات، اجتماعها الثاني بمقر الجامعة المفتوحة بجنزور برئاسة الدكتور العارف 
التير وبحضور اعضاء اللجنة الدكتور الهادي ابوصبيع والدكتورة فوزية الككلي ومندوب 

لمي الدكتور علي أحمد سالم التعليم العالي والبحث الع
 ومندوب التعليم التقني والفني 

الدكتور مسعود مرش وعبر خدمة الزوم الدكتور 
مصطفى الكشر وتم في االجتماع استعراض المقترح 
المقدم من رئيس اللجنة ألبداء المالحظات حياله 
واقتراح الجهات المشاركة وتحديد تاريخ استالم 

 ل. المشاركات وتشكيل لجان عم
 

 

 

 

اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع مديري المراكز البحثية التابعة للهيئة الليبية للبحث 
العلمي

ج
 الع

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
اجتماعا مع مديري المراكز البحثية  "عمران القيب"

 التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي بحضور مدير عام
الهيئة الدكتور "فيصل العبدلي". وتطرق االجتماع 
الذي عقد بالهيئة الليبية للبحث العلمي في طرابلس 
إلى العديد من الملفات والمواضيع التي تتعلق بسير 
العمل داخل المراكز البحثية، وأكد الوزير في حديثه 
على أهمية المراكز البحثية في تطوير العملية 

تفعيل دورهم والعمل على فرض بحوثهم وتطبيقها على أرض الواقع حتى التعليمية داعياً إلى 
 يتم االستفادة منها
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 المؤتمر العلمي األول حول جائحة كورونا وتأثيراتها من المنظور العلمي
 

 

نظمت كلية الدراسات العليا بجامعة الزيتونة ببلدية 
ترهونة المؤتمر العلمي األول حول (( جائحة 

وتأثيراتها من منظور البحث العلمي)) كورونا 
ورقة بحثية مقدمة من  40بمشاركة عدد

األكاديميين والبحاث بمختلف الجامعات الليبية 
وحضر هذا المؤتمر رئيس جامعة الزيتونة ومدير 
إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم العالي 

مستدامة وعدد كبير من أساتذة والبحث العلمي ومدير عام معهد التخطيط، رئيس لجنة التنمية ال
الجامعات وطلبة الدراسات والبكالوريوس بمسرح كلية القانون جامعة الزيتونة وركزت أكثر 
الورقات المشاركة على أهمية تقديم الدعم للتقليل والحد من أنتشار جائحة كورونا والتوعية 

 المجتمعية
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 جولة تفقدية بمدينة بني وليد

تعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عمران وزير الل 
 القيب" 

بجولة تفقدية في جامعة بني وليد رافقه خاللها مدير يقوم 
إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين األستاذ "محمد بن 
غلبون" ومدير مكتب الوزير األستاذ "موسي الكوبة" 
واستمع السيد الوزير والوفد المرافق له خالل هذه الجولة 

المسئولين بجامعة بني وليد لشرح مفصل عن وضع من 
أقسام وكليات الجامعة، والمباني التابعة لها، واطلع على 
احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها، باإلضافة إلى 
المشاريع المتعثرة في الجامعة وسبل حلحلة كل المشاكل 

 التي تواجه سير عملها. 
 
 

 

 

 

حث العلمي مع مسؤولي جامعة بني وليداجتماع وزير التعليم العالي والب  

 

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  الدكتور عمران 
اجتماعا مع ي بمدينة بني وليد وزير التعليم العالالقيب 

رئيس وعمداء الكليات ومديري اإلدارات والمكاتب 
بجامعة بني وليد، بحضور مدير إدارة الملحقيات وشؤون 

"محمد بن غلبون" ومدير مكتب الوزير  الموفدين األستاذ
األستاذ "موسي الكوبة" وتطرق االجتماع إلى مناقشة 
 الصعوبات والعراقيل التي تواجه الجامعة وسبل تذليلها.

وعلى هامش زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
رع الجامعة الى الدكتور عمران القيب إلى جامعة بني وليد قام رئيس جامعة بني وليد بتسليم د

 معالي الوزير عرفانا منهم بجهود معالي وزير التعليم بالرفع بالعملية التعليمية الي االمام.
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زيارة ميدانية لمرافق التعليم العالي والبحث العلمي الغير 
 مستكملة بمدينة بني وليد

معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجولة ميدانية قام 
ليم العالي والبحث العلمي غير المستكملة لمرافق التع

والمشاريع المتعثرة إلمكانية استكمالها وتخصيص مبالغ 
 مالية لها فور اعتماد الميزانية. 

 

 

 

 

 

 

 حفل تخريج عدد من طلبة جامعة بني وليد رفقة السيد الرئيس

 

الي والبحث شارك رئيس مجلس الوزراء المهندس "عبد الحميد الدبيبة" ووزير التعليم الع
العلمي الدكتور "عمران القيب" وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية في حفل تخريج عدد 

 من طلبة جامعة بني وليد.
وعبر الرئيس في كلمته للخريجين عن تقديره وامتنانه بوجوده في مدينة بني وليد، وسعادته 

 العملية. بالشباب الذين تخرجوا اليوم متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم
وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية لن تدخر جهداً في سبيل دعم الشباب في كافة المجاالت، مشدداً 
على ضرورة تكاثف الجهود لمصالحة حقيقية مبنية على أساس العدالة وجبر الضرر وإنفاذ 

القانون، بعد سنوات 
روب ـــــــالح.من

ات، ــــــــوالصراع
مؤكداً أن الشباب 

اعل الحقيقي هم الف
 في هذه العملية.
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وفي نهاية الحفل قدمت شهادات التكريم للخريجين من قبل السيد الرئيس والسادة الوزراء، 
 وسط حضور كبير للمسؤولين واألعيان بالمدينة وأهالي وأصدقاء الطلبة الخريجين. 

 

 

 

 

وحد للجامعات الليبية الحكومية اجتماع اللجنة المشكلة بشأن اعداد مقترح مشروع الرقم الجامعي الم
 والخاصة المعتمدة

) 14عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (
م بشأن إعداد مقترح المشروع الوطني للرقم الجامعي الموحد للجامعات الليبية 2021لسنة

االجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الليبية الحكومية والخاصة المعتمدة اجتماعها الرابع، وضم 
للبحث العلمي بطرابلس رئيس اللجنة الدكتور "أيمن المحمودي" وأعضائها، الدكتور "حسين 

سالم مرجين" والدكتور عادل محمد الشركسي" 
والدكتور" عمر صالح محمود" والدكتور" علي 
البشير غرودة" حيث تم خالل هذا االجتماع تقديم 

ول النسخة التجريبية لمنظومة عرض توضيحي ح
الرقم الجامعي الموحد للجامعات الليبية على مستوى 
الكليات واألقسام والطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
والمعيدين والموظفين والفنيين، كما اتفق المجتمعون 
على إحالة تقريرها بشأن المقترح للوزارة للبث فيه 

 بشكل نهائي.
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ون اإلدارية والمالية مع الموظفين التابعين لإلدارةاجتماع مدير إدارة الشؤ  

 

 عقد االستاذ محمد الطبيب مدير ادارة الشؤون اإلدارية والمالية اجتماع بالموظفين التابعين 
ك في  ة الوحدة وذل ث العلمي بحكوم الي والبح ل بوزارة التعليم الع ير العم ار تنظيم س إط

 الوطنية،
 جوراء وبمقر وكالء الوزارة ببلدية تا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للوزارة هناك، وحضر هذا االجتماع الدكتور إبراهيم النويجي رئيس لجنة حصر االمالك 
بالوزارة، وكان هذا االجتماع مناسبة للتعرف على مشاكل الموظفين خاصة فيما يتعلق بتسوية 

ون الموظفين اوضاعهم الوظيفية وتعهد السيد مدير االدارة بتنفيذ ذلك قريبا من خالل لجنة شؤ
 بالوزارة. 
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 زيارة ميدانية لمدير مكتب المتابعة وتقييم االداْء لالطالع على سير العمل في مؤسسات التعليم العالي

ية التعليمية في  ير العمل في إطار متابعة س
هام بن  الجامعات الليبية قامت الدكتورة س
ة وتقييم االداء  ابع ب المت دير مكت ة م خليف

ال ة ب امع ة إلى إدارة ج داني ارة مي وزارة بزي
ة  براتة وكليتي التربية بزلطن والهندس ص
ة  ابع ة اآلداب بزوارة الت دالين، وكلي برق
لجامعة الزاوية والتقت خاللها مع المسؤولين 
ات وتابعت فيها  س والقائمين على هذه المؤس

ى الصعوبات والمشاكل سير العمل بهدف تقييم االداء، وكانت هذه الزيارة مناسبة للتعرف عل
 التي تواجه عملهم. 

 

 

 

 لقاء معالي الوزير مع وفد من أعيان وحكماء ومشايخ وعميد بلدية الخمس

 

ب وزير التعليم  دكتور عمران القي التقى ال
فدا من  حث العلمي بمقر الوزارة و عالي والب ال
ايخ وعميد بلدية الخمس،  أعيان وحكماء ومش

عديد القضايا المتعلقة  وتم في هذا اللقاء مناقشة
عاب والعراقيل  بجامعة المرقب وتذليل الص
يد الوزير  ير عملها، وأكد الس التي تواجه س
اع التعليم  الح في قط ة االص على ان عملي
العالي والبحث العلمي تتطلب اختيار مسؤولين 

ع الى العاطفة والجهوية والقبلية وهو  ما نطمح وفق معايير القدرة والكفاءة، ويجب اال تخض
 .الى تطبيقه ونأمل من الجميع تغليب المصلحة العامة في ذلك

 
 
 

24/05/2021  22222222222222222224444444444444444444444////////////////////////////////////00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555550//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

24/05/2021  22222222222222222222222222222244444/////////////////////////////00000000000000000000005555550/////////222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222111111111111111111111111111111111111111

87



 
 

 معالي الوزير يلتقي مع النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للدولة

لدكتور  عالي والبحث العلمي ا قد وزير التعليم ال َع
ب"  اني   "عمران القي ب الث ائ ا مع الن اع اجتم

يد "ص فوان لرئيس المجلس األعلى للدولة الس
المسوري" وعضوي المجلس األعلى للدولة السيد 
يد "الهادي العمياني"  ادي" والس ور الحص "منص
ى  تاذ "موس ور مدير مكتب الوزير األس وبحض
قد بمقر ديوان  لذي ُع ماع ا الكوبة" وتطرق االجت
ات  لف م ل من ا د  دي لع لى ا لس إ ب بطرا لوزارة  ا
ات التعليم العالي،  س يع التي تتعلق بمؤس والمواض

 مشاكل والصعوبات التي تواجهها وسبل تذليلها.وال
  

 

  

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح اعمال الملتقي المغاربي االول للمؤتمر الدولي لعلوم وتقنيات 
 التحكم األلى وهندسة الحاسوب

دكتور  ث العلمي ال الي والبح افتتح وزير التعليم الع
اربي األول للمؤتمر عمران القيب اليوم "الملتقى المغ

الدولي لعلوم وتقنيات التحكم األلى وهندسة الحاسوب" 
-25 ٠الجامعة المفتوحة خالل الفترة من نظمتةالذي 
ذي  م.و2021 27-5 اول المؤتمر ال دق  تن د بفن عق

نب التي  يد من الجوا عد ون بلو" ال هارى "راديس الم
ات  ات وتطبيق ة تقني دس التحكم اآللي وهن تتعلق ب

وب ا بكات الذكية الحاس آللي والطاقات المتجددة والش
والميكاترونكس، وقدم رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر 

عرض تقديمي عن المؤتمر، كما ألقيت خالل هذا المؤتمر عديد الكلمات من رئيس المؤتمر، 
ة، رئيس  اث الليبي ة األبح ة، ورئيس هيئ ات العربي امع اد الج اتح ات ب دير مركز المعلوم وم

بة رحب وزير التعليم العالي والبحث الجامعة  المفتوحة رئيس المؤتمر، وفي كلمة له بالمناس
العلمي الدكتور "عمران القيب" خاللها بالحضور مثمناً عاليا جهد كل من فتح نافذة التواصل 
ات العلمية والبحثية في بلدنا ليبيا وبين الباحثين والمراكز  س العلمي بين الباحثين والمؤس

 لمؤسسات العلمية في محيطنا المغاربي والعربي والعالم أجمع. البحثية وا
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 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في زيارة الي جامعة الزاوية

دكتور  ث العلمي ال الي والبح ام وزير التعليم الع ق
ة التقى  ة الزاوي امع ارة إلى ج ب" بزي "عمران القي

سير خاللها مع عدد من المسؤولين بالجامعة ل متابعة 
 العملية التعليمية داخل الجامعة. 

بل  ية من ق مات الترحيب يد من الكل عد قاء ال وتخلل الل
لدية الزاوية، كما تم  رئيس جامعة الزاوية وعميد ب
اطات وبرامج  خالل اللقاء تقديم عرض مرئي لنش
ح  الجامعة، وألقى الوزير كلمة خالل هذا اللقاء أوض

تراتيجية ال عامة لوزارة التعليم العالي فيها مالمح االس
والبحث العلمي مبيناَ البرامج واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة ومنها الرقم الجامعي الموحد 
اء هيئة التدريس والمعيدين  ام والطلبة وأعض توى الكليات واألقس للجامعات الليبية على مس

روع الربط اإللكتروني على مس افة إلى مش توى الجامعات الليبية، والموظفين والفنيين، إض
مؤكداً على أهمية جامعة الزاوية خاصة فيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا، مشيًرا إلى أهمية 

 البرامج األكاديمية ونظم ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي.
 

 

اعة م. بق2021"عقد مكتب الجودة وتقييم األداء بجامعة الزيتونة اجتماعه العادي الرابع لسنة.
يد مدير  ة الس االجتماعات بمقر اإلدارة العامة لجامعة الزيتونة بمدينة ترهونة، وذلك برئاس
ور  يباني" وبحض ين الش مان الجودة وتقييم األداء بالجامعة "د. معمر حس مكتب إدارة ض
السادة رؤساء أقسام الجودة بالكليات. وقد تناول االجتماع استعراض ومناقشة الموضوعات 

 التالية: 
  . اعتماد ما ورد في االجتماع السابق.

 . مناقشة آليات التقييم بدليل تصنيف الجامعات (جامعة الزيتونة / المأمول، والمطلوب)
 . ما يستجد من أعمال.
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 جولة ميدانية لكليات جامعة الجفارة

ام  ث العلمي ق الي والبح ب وزير التعليم الع دكتور عمران القي ال
دة الوطنية  بجولة ميدانية لجامعة الجفارة وبعض بحكومة الوح

ار أبوبكر خليفة،  تش من كلياتها ورافقه في هذه الزيارة المس
الم، وأقيم حفل  ل واإلعالم د. علي أحمد س ومدير مكتب التواص
اء  ارك فيه رئيس جامعة الجفارة ورؤس يد الوزير ش تقبال للس اس

ايخ واالعيان وأ كدوا في كلماتهم بلديات المنطقة وعدد من المش
بة أهمية الزيارة واالطالع من عين  في حفل أعد بهذه المناس
المكان على معاناة معظم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 
واء من حيث المكان أو التجهيز، وخالل زيارته  بهذه المنطقة س

يد الوزير في جولته على معامل المعهد العالي للتقنية الطبية واف تقار تلك المعامل اطلع الس
ل  ادة في توفير ك ه على ان الوزارة ج ارت ام زي د الوزير في خت ات واك اني ط االمك ألبس

 االحتياجات التي من شأنها المساهمة الفاعلة في اصالح العملية التعليمية في ليبيا. 
 
 
 

 معالي وزير التعليم يلتقي بلجنة الدراسات العليا

 

لدكتور محمد الطبولي رئيس جامعة بنغازي السابق تطلع السيد لجنة الدراسات العليا برئاسة ا
 الوزير على نتائج عملها، 

دة  ة الوح ث العلمي بحكوم الي والبح ب وزير التعليم الع د القي دكتور عمران محم التقى ال
ات العليا  اء لجنة الدراس الوطنية رئيس واعض
وابط المنظمة لبرنامج  المكلفة بمراجعة الض

 في ليبيا. الدراسات العليا
ايا  بة لطرح عديد القض وكان هذا اللقاء مناس
التي تخص برامج الدراسات العليا وثمن السيد 
قائه دور اللجنة وجديتها من أجل  الوزير في ل

 انجاز المطلوب في أقرب وقت.
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 معالي وزير التعليم العلي يستقبل عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية

 تور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدةاستقبل الدك
يدان العضوين عن مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية (عبد السالم  الوطنية بديوان الوزارة الس
ايا من أهمها  ة عديد القض بة لمناقش لبي) وكان هذا اللقاء مناس الح الش المرابط)، و (ابو ص

رفها على إقرار ميزانية التنمية و ص
ا التوزيع  ه المطلوب وتوزيعه الوج
ات التعليم  س العادل بين كافة مؤس
لرقي  ل ة  لالزم ام ا لي واالهتم ا لع ا
ها  اس ان كونه اهم مرحلة واس باإلنس
ابي  األثر اإليج اء الوطن وتعود ب لبن
على تطوير كافة القطاعات والجهات 

 العامة، 
اع على  ذا االجتم د الطرفين في ه وأك

رورة االهتما يما أن ليبيا ض اس التطور ألي بلد ال س م األكبر بالبحث العلمي الذي يعد أس
 تفتقر لتنشيط نتائج البحث العلمي 

 ، وفي ذات السياق أكدى (المرابط، والشلبي) 
ورة إيجابية على قطاع  ينعكس ذلك وبص على دعمهم الكبير إلنجاح قرارات اإليفاد حيث س

ارة إلى أن عدد من در في حقهم قرارات إيفاد ولم ينفذوا نحو  التعليم تجدر اإلش  15000ص
 طالب وطالبة في شتى المجاالت او التخصصات ولم تتم تسوية أوضاعهم المالية.

 
 في إطار المتابعة الميدانية للجامعات والكليات في مختلف مناطق ليبيا

ي ير العملية التعليمية للطلبة الليبيين الدارس ية اللجنة المكلفة بمتابعة س احة التونس ن في الس
لة مع الملحق  ر مهامها من خالل لقاءات متواص تباش
مت  فارة الليبية، كما قامت اللجنة التي ض األكاديمي بالس
كال من االستاذ "محمد بن غلبون" مدير إدارة الملحقيات 
ى الكوبة مدير مكتب  تاذ موس ؤون الموفدين واألس وش

دير اذ ربيع القمودي م ت ؤون الوزير واألس ب  ش مكت
هام بن خليفة  كاوى والدكتورة س ؤون القانونية والش الش
ة  مدير مكتب المتابعة وتقييم االداء بزيارة إلى المدرس
الليبية بالعاصمة التونسية لالطالع عن سير العمل، حيث 

 من المقرر زيارة كل المدارس الليبية هناك.
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ي جامعة نالوت لمتابعة سير الدراسة بالكلياتزيارة مدير إدارة شؤون الجامعات والوفد المرافق له ال   

 

قام مدير ادارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم العالي 
د  ب" والوف اي د الت ع دكتور "س ث العلمي ال والبح
ها  نالوت، التقى خالل جامعة  له بزيارة إلى  المرافق 
ديري  ات وم داء الكلي دد من عم ة وع امع رئيس الج

الزيارة التي شملت كلية المراكز واإلدارات تأتي هذه 
التقنية الطبية وكلية التربية وكلية القانون بنالوت في 
ير  ؤون الجامعات بالوزارة لس إطار متابعة ادارة ش
عة للجامعة واالطالع على  تاب يات ال بالكل ة  لدراس ا

 المشاكل والعراقيل التي تُواجه هذه الكليات وسبل تذليلها.
 

 

في جولة ميدانية لبعض المناطق الجبلية وزراء من حكومة الوحدة الوطنية  

  
قام وفد وزاري من حكومة الوحدة الوطنية متمثل في وزير التعليم العالي والبحث العلمي  

الدكتور عمران القيب ووزير الموارد المائية السيد طارق عبدالسالم ابوفليقة ووزير الزراعة 
يد حمد عبدالرزاق المريمي  ارين والثروة الحيوانية الس تش وعدد من مدراء االدارات والمس

ل  ات الجب دي دد من بل ة الي ع داني ارة مي الوزارات بزي ب
كان في  تان  حيث  ية الزن لد ية في ب بدا نت ال الغربي وكا
تقبالهم عميد البلدية وحكماء وأعيان المدينة وذلك من  اس
اكل والعراقيل التي تواجه هذه  أجل الوقوف على المش

ا البلدية في قطاع التعل يم العالي والبحث العلمي وأيض
بب  ار هاجس خوف يقلق األهالي بس ح المياه الذي ص ش
ي  ريان الرئيس تعطل محطات المياه والتي تعتبر الش

للحياة في المناطق الجبلية وألقيت خالل هذه الزيارة عديد الكلمات الترحيبية من قبل عميد 
لمالحظات بهدف ايجاد الحلول المناسبة وأعيان ومشايخ البلدية واستمع السادة الوزراء لكل ا

سياق أكد الوزراء بأن من أولويات حكومة الوحدة الوطنية تذليل  لهذه الصعوبات وفي ذات ال
ل الخدمات للمواطنين وفي بلدية جادو التقى الوزراء  عاب والعمل على تقديم أفض كافة الص
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سادة الوزراء لما تعانيه هذه البلدية من مشاكل  بالسيد عميد وأعيان وحكماء البلدية واستمع ال
خاصة  مشكلة اآلبار السوداء كما حضر هذا اللقاء عميد بلدية ككلة وتحدث أيضا حول عديد 
اكل التي تعانيها البلدية منها في التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك نقص المياه عن  المش

فا ادة الوزراء على متابعة هذه المل رورة  معالجة  كل المنطقة بدورهم أكد الس ت وض
 المختنقات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي مع رئيس ديوان المحاسبة وعدد من مدراء المكاتب 
 واإلدارات بالديوان

ب" مع رئيس ديوان    دكتور "عمران القي ث العلمي ال الي والبح التقى وزير التعليم الع
كش تاذ "خالد ش بة االس ار الوزير المهندس "أبوبكر خلفية" وعدد المحاس تش ور مس ك" بحض

بة من  من مدراء المكاتب واإلدارات بالديوان. ويأتي هذا اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاس
أجل حلحلة المختنقات المالية التي تواجه اهم الملفات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ية  والمتمثلة في ملف المنح الدراس
 للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج.
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 المشروع الوطني للرقم الجامعي الموحد والذي ينفذ ألول مرة في الجامعات الليبية قريبا سيرى النور

 

ور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقد  بديوان الوزارة بطرابلس اجتماعاً   بحض
اء اللجنة المكلف ادة رئيس واعض م الس روع الرقم الجامعي الموحد ض ة بإعداد مقترح مش

للجامعات الليبية الحكومية والخاصة المعتمدة 
يم عرض  د تق اع  ذا االجتم وتم خالل ه
خة التجريبية  يحي من اللجنة حول النس توض
ات  امع د للج امعي الموح ة الرقم الج لمنظوم
الليبية على مستوى الكليات واألقسام والطلبة 

والمعيدين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس 
اع  ذا االجتم د الوزير خالل ه والفنيين وأك
روع الرقم الجامعي الموحد  على أهمية مش
ة  ه هو تطبيق الالئح دف من َ أن اله ا مبين
ث العلمي،  الي والبح التعليم الع ة ب اص الخ

 واالستفادة المثلى من التقنية حتى نتمكن من التطبيق الفعلي للمعايير والضوابط.
 اليه بجهود اللجنة المكلفة في إنجاح هذا المشروع. واشاد مع 

يد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  كلت بموجب قرار الس الجدير بالذكر أن هذه اللجنة ش
 م 2021) لسنة14رقم (
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م2021) لسنة21اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد وزير التعليم العالي رقم (  

 

سيد وزير التعليم عقدت ال لجنة المشكلة بموجب قرار ال
ث العلمي رقم ( الي والبح ة21الع ن  م 2021) لس

ا بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، وتطرق  اعه اجتم
االجتماع إلى العديد من الملفات والمواضيع التي تتعلق 
فات  ات العليا أبرزها، مراجعة دليل المواص بالدراس

ائل العلمي كلية للرس افة إلى توطين الفنية والش ة، باإلض
 الدراسات العليا.

 

 

 

 

رئيس وأعضاء المجلس األعلى للقضاء الليبي يستقبلون بمقر المجلس بطرابلس وزير التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

 

ايا التي تخص القوانين واللوائح المنظمة للتعليم  بة لتناول عديد القض كان هذا اللقاء مناس
تعداده الدائم العالي والبحث العلمي،  يد الوزير في حديثه على تعاون المجلس واس وأثنى الس

للتعاون من أجل النهوض بالعملية التعليمية في ليبيا، كما أكد معاليه على أهمية هذه المؤسسة 
  في بناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات.
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يةاتفاقية تعاون بين جامعة الجفارة واألكاديمية الليب  

بمقر ادارة األكاديمية الليبية بجنزور اتفاقية في مجال التعاون العلمي والثقافي بين  وقعت  
دين ا.د.  ي ور الس ة بحض اديمي ة واألك امع الج
طفى جرناز.. رئيس االكاديمية ود. الفيتوري  مص
ور عدد من  و رئيس جامعة الجفارة   وبحض ض

اتذة ومدراء اإلدارات، حيث تم التوقيع عل ى األس
راكات  مذكرة التعاون وهو ما يتيح تعزيز مبدأ الش
ات العليا  العلمية والتعاون المثمر في مجال الدراس
ناء المنطقة  مام أب والبحث العلمي، ويفتح المجال أ
ستهم العليا من  والجامعة الراغبين في مواصلة درا

 نه لحداثةااللتحاق بالدراسة وفق مزايا وتسهيالت هذا االتفاق، ومن ناحية أخرى فإ
هم في إعداد  ات العليا بها حالياً فإن هذه االتفاقية تس تعدادها لفتح الدراس الجامعة وعدم اس
ات العليا في الداخل للمعيدين  الكوادر العلمية التي تحتاجها الجامعة من خالل برنامج الدراس

عي نحو ال هم في تعزيز دور الجامعة في المجتمع والس اء هيئة التدريس، وتس تنمية وأعض
 والتطور.

ئة تعبيراً عن الود  ويذكر أن إدارة األكاديمية قد قدمت درعها وهدايا تذكارية للجامعة الناش
  واالرتياح لهذه االتفاقية.
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احتفالية بجامعة نالوت بمناسبة حصولها على الترتيب الثامن محليا وفق مركز ضمان الجودة واعتماد 
لتدريبيةالمؤسسات التعليمية وا  

 

ول جامعة نالوت على  بة حص كر بنالوت احتفالية بمناس أُقيمت بقاعة المجاهد خليفة عس
مان  13الترتيب الثامن محلياً واألول ما بين  نيف مركز ض ئة ِوفق تص جامعة جديدة ناش

يد رئيس  ات التعليمية والتدريبية، حيث تم افتتاح االحتفال بكلمة الس س الجودة واعتماد المؤس
كر الجزيل لكل  جامعة ور الكريم كما تقدم بالش نالوت " د. محمد قنان " الذي رحب بالحض

نيف الجامعة  لة الجهد للرقي بتص اهم في هذا النجاح مؤكداً عزمهم على مواص من س
تويات أعلى من ذلك واالهتمام بتخريج كوادر تُفيد المجتمع والبيئة. ثم بعد ذلك كانت  لمس

ل  كلمة وزارة التعليم العالي الم" مدير مكتب التواص والبحث العلمي ألقاها  "د. علي أحمد س
يا الجهود  لدكتور عمران القيب مثمنا عال ها تحيات معالي الوزير ا لذي نقل خالل واإلعالم ا
ئة مقارنة بعمرها الزمني ولكنها حققت انجازاً  المبذولة من قبل الجامعة  والتي تُعتبر  ناش

ب لها  مؤكداً على ريعا يُحس نيفها  س رورة تطبيق معايير الجودة بالجامعات لالرتقاء بتص ض
توى اإلقليمي والدولي، وأكد على دعم الوزارة للجامعات بهدف تحقيق ذلك، تلتها  على المس
ات التعليمية  س مان الجودة واعتماد المؤس ان محمد بيوض" من مركز ض كلمة "د. رمض

نيف المختلفة  رات التص ها، كذلك كانت هناك كلمة والتدريبية تطرق فيها لمؤش وكيفية قياس
الم الفرد" ثمن فيها جهود الجامعة  نيف الجامعات الليبية "د. س و اللجنة الوطنية لتص لعض

 المبذولة.
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 وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل في مكتبه رئيس النقابة العامة لألطباء في ليبيا

 
يد وزير التعل تقبل الس يم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور عمران اس

سبة لتناول  القيب في مكتبه بطرابلس رئيس النقابة العامة لألطباء في ليبيا وكان هذا اللقاء منا
اء هيئة التدريس في  بة ألعض ة بالنس ايا التي تخص العملية التعليمية خاص عديد القض

ات الطبية والتي يوجد الك ص ثير منها في القطاع الصحي واكد الوزير في حديثه على التخص
ضرورة تعاون مجلس التخصصات الطبية لتطوير هذا المجال الذي يعد قطاع التعليم العالي 
رية من خالل مخرجات الجامعات  ية لموارده البش ادر الرئيس والبحث العلمي أحد اهم المص

  الليبية
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االتحاد العالمي للتعليم الطبي تناقش معاييرايير التعليم الطبي لجنة إعداد مع  (WFME)  ولمنظمة

  (WHO) الصحة العالمية
 
داد    ل إلع ايير التعليم الطبي أفريق العم ة مع دل

 العالي والبحث العلمي المكلف بقرار وزير التعليم
نة 158رقم (  يعقد اجتماعه الدوري 2020) لس

تعراض والعادي وذلك ال ة المقترحات س مناقش
 .من الكليات الطبية المحالةواآلراء 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
طبرقالوزير يشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية لقاءه بمجلس جامعة   

 
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية رفقة وزير 

م 2021يوليو//4التعليم العالي والبحث العلمي 
بمجلس جامعة طبرق، استمع خالله رئيس 

وحدة الوطنية إلى الصعوبات حكومة ال
والمشاكل التي تعرقل سير العملية التعليمية 

 .بالجامعة
وأكد السيد الوزير خالل كلمته إن الوزارة 
من خالل إداراتها تتابع سير الدراسة 

تواجهها سواء أكانت  والصعوبات التي
اكاديمية أو إدارية وان اعتماد الميزانية 

ي تنفيذ خططها م سيساعد الوزارة ف2021للعام 
  .التشغيلية والتنموية
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 خططها 
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 معالي الوزير يشارك الحكومة في اجتماع طبرق 
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة 
الوحدة الوطنية يشارك لجنة المالية بحكومة الوحدة 
الوطنية اجتماعها مع لجنة المالية بالبرلمان بمدينة 

تماد الميزانية التي يبدو طبرق سعيا للوصول الى اع
 .ستتأخرانها 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتوثيق والمعلومات بالوزارة ينظم ورشة عمل حول التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث ا
  العلمي

 
علمي ورشة عمل بعنوان ــــــالتوثيق بوزارة التعليم العالي والبحث الو نظم مركز المعلومات

 .بحث العلمي بمقر الجامعة المفتوحة جنزورـــلتعليم العالي وال"التحول الرقمي" لمؤسسات ا
حضر فعاليات الورشة وكيل الوزارة 

صالح هدية" و .بحث العلمي دــــلشؤون ال
محمد صالح فنير  .مستشار الوزير أ

التوثيق و ركز المعلوماتـــــــــدير مـــوم
ومدير إدارة سى ـــــكر عيـــــبوبأ د/

ودي ــــأيمن المحم .ير دالتخطيط والتطو
راكز التوثيق ـــــديري مــدد من مــــوع

ة ــوالمعلومات بالجامعات الليبي
ة ـــــمختصين في تقنيــــــــــوال

  .المعلومات
 
 
 
 

ومةة 
حدةة 
ينةة 
و 
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  19عيادة جامعة بنغازي تعلن عن وصول لقاح كوفيد 
 

األولى  جرعتيهوفر وت 19أعلنت عيادة جامعة بنغازي عن وصول اللقاح الوقائي لكوفيد 
 .والثانية وإمكانية إعطائها في بيئة آمنة بإشراف األطقم الطبية لعيادة الحرم الجامعي

تدريس  هيئةجرعات اللقاح الروسي سبوتنيك تم توفيرها لكافة العاملين بالجامعة من أعضاء 
 .15.07.2021وموظفين وسيشرع في إعطائها اعتباراً من يوم الخميس القادم 

  :ولون في المقر الصحي أكدوا أن الجرعات ستُعطى حسب الترتيبات األولية في موقعينالمسؤ

 العيادة بعد تركيب المولدات الكهربائيةاألول: مقر 

مصحوبين بالرقم  على أن يكون المستهدفون والثاني بمجمع الكليات الطبية مكتب النشاط
باالعتبار التقيد باإلجراءات  الوطني ورقم جواز السفر أو البطاقة الشخصية مع األخذ

 .االحترازية

الخطة تعزيزاً لمناعة العاملين بالمؤسسة في حال عودة الدراسة وعمالً إدارة العيادة ترى في 
بالتوصيات المؤكدة على ضرورة أخذ كافة التدابير االحترازية والوقائية لمجابهة فيروس 

 .كورونا
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يستلم مخرجات ورشة عمل حول (التحول الرقمي  عمران القيب  د.وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
 لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي)

   
استلم وزير التعليم العالي والبحث 

من   العلمي الدكتور" عمران القيب"
والتوثيق  المعلومات مدير مركز

مقترحات الدكتور "ابوبكر عيسى" 
ورشة عمل حول التحول الرقمي 

ت التعليم العالي والبحث لمؤسسا
مركز الالعلمي، التي نظمها 

بمقر الجامعة  التوثيقو المعلومات
  .المفتوحة جنزور

 
 
 
 
 
 
 
 

 عمر المختار التوثيق بجامعةو المعلومات والبحث العلمي يكرم مدير عام مركز العالي وزير التعليم

على ما قدمه  عبد هللا لعبد الرسول كرم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ جال
طيلة سنوات عمله والتي منها توليه مدير 

مركز التوثيق والمعلومات بجامعة عام 
 عمر المختار والتي تميز فيها بالتفاني
واإلخالص طيلة مسيرته بالتعليم الجامعي 

/  1961حيث بدأت مسيرته من عام 
م وحضر هذا التكريم مدير عام 2021

التوثيق بالوزارة، و ماتمركز المعلو
ويعتبر هذا المركز من أفضل المراكز 

على مستوى  2021خالل العام 
مراكز التوثيق والمعلومات بالجامعات 

 .الليبية
 
 

بحث 
من 
وثيق 
ات 
مي 
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ة 
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رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالدارة الجديدة لجامعة 
 طرابلس 

 
برئاسة الوزراء بطرابلس الدكتور عمران القيب وزير  دبيبة بمكتبهالالتقى المهندس عبدالحميد 

التعليم العالي والبحث العلمي وحضر اللقاء الدكتور خالد عون رئيس جامعة طرابلس ووكالء 
الجامعة ومدير مكتب شؤون الوزير االستاذ موسى الكوبة وكان هذا اللقاء مناسبة الستعراض 

لية صالح العمبعض النقاط المهمة إل
كد أالتعليمية بهذه القلعة العلمية و

رئيس الحكومة على دعم الحكومة 
دارة الجامعة الجديدة ومباركته لكل إل

الخطوات التي تتخذها وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي في سبيل 

  .ماملى األإالدفع بالعملية التعليمية 
 
 
 
 
 
 
 

 ع وكيل الوزارة ورئيس االكاديمية الليبية اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي م

الوزارة اجتماع ضم معالي وزير  عقد بديوان
التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران 
القيب والدكتور صالح هدية وكيل الوزارة 
والدكتور رمضان المدني رئيس األكاديمية 
الليبية تم خالله مناقشة التقرير الوارد من اللجنة 

لة لتقييم فروع األكاديمية الليبية على المشك
مستوى ليبيا وتم االتفاق على وضع المعيار 
العلمي األكاديمي كأساس ومن خالله تنطلق 
عملية تنظيم األكاديمية وفروعها والتأكيد 
على ضرورة تحسين مخرجاتها وتزويدها 

بالعناصر الوطنية القادرة من حملة الدرجات 
 .ركستاذ مشاأستاذ وأالعلمية 

مملية م
كد أ

مة 
كل 
م 
ل 
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 استقبال رئيس الحكومة
رئيس ووكالء جامعة طرابلس ورئيس االكاديمية 

والمكاتب بوزارة الليبية وعدد من مدراء االدارات 
التعليم العالي والبحث العلمي يشاركون في استقبال 
 دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمطار معيتيقة
بعد مشاركته في الجلسة المخصصة لليبيا في 

 .منمجلس اال
    

 

 

 

 

 

 

 

الدكتوراه امتحان اإلجازة الدقيقة _  (M.D) بقسم النساء والتوليد 
 
 

طالبا تقدموا الختبارات الجزء األول  123مصادر المركز اإلعالمي لجامعة بنغازي أن علمت 
  .قسم النساء والتوليد (M.D) الدكتوراهوالتي تأتي ضمن متطلبات اإلجازة الدقيقة _ 

 زاهيه الغزال ومنسقة الدراسات العليا  النساء والتوليد ا.د.رئيسة أقسام 
نجاة بالتمر في تصريح للمركز أفادتا: أنه بمجرد اجتياز الطالب المتحان الجزء األول  د.

سنوات بمحاضرات اوسكي وتدريب عملي  4في برنامج التدريب للدكتوراه لمدة  سينخرط
  .علمية عن طريق منسق الدراسات العلياوسيكون من أساتذة القسم تنظيما للمسيرة ال

 

  
 

 

 

 

 

كاديمية 
وزارة 
ستقبال 
عيتيقة
 في 

17/7/ 7171//77//2021  

104



  
    بديوان وزارة التربية والتعليماجتماع 

اجتماعاً ضم كل من األستاذ "العارف عقد  بديوان وزارة التربية والتعليم  االجتماعاتبقاعة  
والبحث العلمي العوزي" مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التعليم العالي 

التعليم واألستاذ وواألستاذ "مفتاح الدريجي" مدير إدارة الفئات الخاصة بوزارة التربية 
"المبروك العباسي" مدير مكتب الدعم والتمكين بوزارة العمل والتأهيل واألستاذ "خليفة 

واألستاذ "حسام  االجتماعيةأبوشويرب" مدير مكتب شؤون الفئات الخاصة بوزارة الشؤون 
قسم البرامج والدراسات بوزارة التربية والتعليم واألستاذ "زكريا صالح" مدير  الطاهر" رئيس

 .إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة لالتصاالت
  :حيث تم االتفاق على

إلى وزارة العمل والتأهيل لتمكينهم من العمل  واألكاديمياتإحالة مخرجات الجامعات  .1
 .ةفي شتى المجاالت حسب تخصصاتهم الدراسي

الخاصة  واندماج الفئاتإحالة مخرجات الثانويات من ذوي اإلعاقة إلى إدارة تعليم  .2
إلضافتهم للمنظومة التابعة للوزارة وتكوين  CD بوزارة التعليم العالي على أقراص

 .قاعدة بيانات كاملة يتم االنطالق منها
على مستوى العمل على إنشاء منصة الكترونية تضم جميع األشخاص من ذوي اإلعاقة  .3

 .البالد
ف الجهود حتى تنال هذه توفي الختام أكد المجتمعون على ضرورة استمرار التواصل وتكا

 .الشريحة حقوقها
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.قها
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 ً  جامعة بنغازي تتحصل على الترتيب األول محليا

ً  األول الترتيب بنغازي جامعة حققت ً 161و الليبية الجامعات من نظيراتها بين محليا  عربيا
ً 152 و ً 3715 و أفريقيا  عالميا

 حيث 2021  يوليو نسخة للجامعات الويبوماتركس اإلسباني التصنيف إصدار وفق وذلك
ً  مراكز ثالثة أول كانت  :هي الليبية امعاتالج في محليا

 بنغازي جامعة 1– 
 طرابلس معةجا 2– 
 مصراتة جامعة 3-

ً  4046 من ترتيبها في تتقدم بنغازي جامعة  3715 لىإ عالميا
 

 

 

 

 شهادتي المتحانات األسئلة وتسليم بتوزيع العلمي والبحث العالي التعليم وزير السيد بقرار المكلفة اللجنة
 تباشر بالخارج الليبية المدارس لكافة م22020/2021 الدراسي للعام والثانوي األساسي التعليم مرحلة
 . بإسطنبول الليبية القنصلية بمقر مهامها
 بمباشرة بالخارج الليبية المدارس لكافة اإلمتحانية األسئلة وتسليم بتوزيع المكلفة اللجنة قامت

 ، بالتنسيقم2021 يوليو 26يوم    مهامها
 والقنصلية بأنقرة األكاديمية الملحقية مع

 حيث ،تركيا بدولة بإسطنبول الليبية
 األسئلة كافة وشحن بتسليم قامت

 األكاديمية لملحقياتإلى ا متحانيةاإل
. دولة 39 لعدد الليبية بالسفارات

 مع والتواصل بالمتابعة اللجنة وستقوم
 ءإلجرا المشكلة اللجان كافة

 وضمان المدارس بكافة االمتحانات
 التي االمتحانات ألسئلة استالمها

 الموافق.تالسب.يوم.اجراؤها سيتم
 .م31/07/2021
 
 

نسيق
صليةة
حيث
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ميةة
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  عقدت اللجنة العلمية التحضيرية لمؤتمر الحاجة إلى تنويع االقتصاد الليبي
أ.د عطية الفيتوري وأ.د أحمد الزروق وأ.د عيسى الفاضلي وأ.د محمود  حضرهاجتماعاً 
حيث تم خالله مناقشة بعض األوراق والملخصات التي تقدم بها بعض الباحثين،  الفاخري

إلضافة إلى مناقشة جملة من المواضيع ذات العالقة بالنواحي اإلشرافية والتنظيمية با
  .للمؤتمر

يذكر أن هذا االجتماع هو الثالث الذي تعقده اللجنة العلمية التحضيرية وذلك سعيا منها 
إلظهار المؤتمر بالمظهر الذي يليق بجامعة بنغازي، خاصة وإنه يحتوي على محاور 

 .اقتصادية هامة في أمس الحاجة لطرحها ومناقشتها تتناول مواضيع
 .من شهر نوفمبر المقبل13-14  تجدر اإلشارة إلى أن المؤتمر سينعقد خالل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون التعليم العالي 
يجتمع مع منسق المكتب الوطني ايراسموسفي 

إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث 
لمي للدفع بالعملية التعليمية في الع

الجامعات الليبية إلى أفضل مستوى 
واالستفادة من التجارب الدولية في هذا 

  .المجال
وزارة لشؤون الوكيل  اجتمع السيد

التعليم العالي د. صالح الغول مع منسق 
 المكتب الوطني ايراسموس في ليبيا د.
علي مفتاح باكير ومدير مكتب 

لصديق الشحومي، المشروعات ا. د ا
وتطرق االجتماع إلى البرامج األكاديمية الموجهة للجامعات الليبية ومشاريع بناء 

 .القدرات المحمولة من برنامج ايراسموس
 
 

ي  س
ث 

 
 

مي، 
/27/7ة الموجهة للجامعات الليبية ومشاريع بناء  7272//77//2021  
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ايراسموس الوطني المكتب
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 المختصين في البرامج البحثية الدولية  العلمي مع الخبراءث وزارة التعليم العالي والبح اجتماع وكيل

تعليم العالي والبحث العلمي لخلق البيئة المناسبة للبحث إطار مساعي وجهود وزارة ال في
من التقنيات والمنصات البحثية المتاحة دوليا. ُعقد اجتماع  واالستفادةبالجامعات الليبية  العلمي

المختصين في البرامج البحثية  العلمي مع الخبراءبمكتب وكيل وزارة التعليم العالي والبحث 
لخبراء أربعة الدولية ، وأستعرض خالله ا

عروض تعريفية بالمنصات البحثية الدولية 
وكيفية استفادة أعضاء هيئة التدريس 

  .بالجامعات

 
 
 
 
 
 
 
 

 اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهالت العلمية تعقد اجتماعها السابع
  

عبد  عبد هللاجتماعها السابع برئاسة الدكتور " العلمية المؤهالتمة لمعادلة ئعقدت اللجنة الدا
" مدير عام المركز الوطني لضمان جودة لالجلي

التعليمية والتدريبية،  المؤسساتواعتماد 
 المؤهالتمة لمعادلة ئيس اللجنة الدائور

 .العلمية

واستعرض خالل هذا االجتماع الذي حضره 
مدير إدارة المعادالت بالمركز الدكتور 

، ومندوب عن إدارة ”رجحسين بوخن“
الدكتور  وفدينوشؤون المالملحقيات 

 المؤهالت) من 232"مصطفى الكشر"، (
العلمية في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية التي 

 .تحتاج إلى معادلة وتصديق
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  المركز الوطني لضمان الجودة ينظم محاضرة تثقيفية حول الجودة الشاملة

ضمن البرامج العلمية والعملية 
للمركز الوطني لضمان الجودة 

اءات بالقدرات والكف للنهوض
 ألقى، المهنية والعمل على تمييزها

ظم الجودة الدكتور خبير نُ 
"سلطان بشير يوسف" محاضرة 
توعوية حول الجودة الشاملة 
والحديثة وعالقتها بااليزو، 
والتي استهدفت مدراء 

من  اً دارات والمكاتب وعدداإل
 .الموظفين بالمركز

 
 

 مي في جولة ميدانية لمؤسسات التعليم العالي ببلدية مزدةوزير التعليم العالي والبحث العل
 

المنتشرة على امتداد الوطن الحبيب  في إطار متابعته لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور عمران القيب وزير التعليم 

 يقوم بزيارة العالي والبحث العلمي 
كلية التربية مزدة رافقه في هذه 

كاديمية الليبية الزيارة رئيس األ
للدراسات العليا وعدد من مديري 
اإلدارات والمكاتب 
والمستشارين بالوزارة حيث 
كان في استقباله عميد وأعضاء 
هيئة التدريس بالكلية وعدد من 
أعضاء اللجنة التسييرية 

كما استقبل ة مزدة.لبلدي
معاليه عددا من الفاعليات 

التسييري لبلدية مزدة االجتماعية باإلضافة الى أعضاء المجلس 
والذين طالبوه بضرورة االهتمام بالمناطق النائية التي تفتقر الى الكوادر المتخصصة خاصة 

 لى المتخصصين في مختلف المجاالت.إفي مستشفى مزدة والذي يفتقر 
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عليات 
التسييري لبلدية مزدة ضاء المجلس 
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 دارة الملحقيات برئاسة معالي الوزيرإل االجتماع الثاني
 

 برئاسة الملحقيات إلدارة الثاني االجتماع بجنزورعقد العليا تللدراسا الليبية األكاديمية بمقر
 ومدير العليا للدراسات الليبية األكاديمية وعميد العلمي والبحث العالي التعليم وزير السيد
 العليا الدراسات ءومدرا بالوزارة اإلدارات ءبمدرا الموفدين وشؤون الملحقيات إدارة

 .والخارج بالداخل لإليفاد يالوطن المشروع لمناقشة بالجامعات
 .اآلتي االجتماع على في االتفاق وتم 

 األعداد ووفق أولوياتها وفق وتفويضهم إيفادهم في ترغب من تحديد الجامعات تتولى أن .1
 .بها المسموح

 جامعة اي في الطالب دراسة من مانع ال انه على االتفاق تم جامعة 300 بخصوص .2
ً  يكون حكومية  .نفسها الدولة في بها معترفا

 األسبوع في بالداخل إيفاد قرار هناك سيكون .3
 العمر بهم تقدم لمن األولوية وستكون القادم

 .بالداخل موجودة وتخصصاتهم
 لتخصصات اعتمادها سيتم محددة دول هناك .4

 دولة في التخصص دراسة يمنع حيث معينة
 .غيرها
 يالحال الوقت في لها اإليفاد يمنع ساحات هناك

 - تركيا - كندا - ألمانيا منها جوهرية ألسباب
 .ماليزيا

 
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقع مذكرة تفاهم مع شركة المدار الجديد 

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات والتوثيق تم بمقر شركة المدار الجديد بطرابلس  
 مع هذا االتفاق  الجديد المداروشركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

مدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة  ىراسم التوقيع الدكتور ابوبكر عيسحضر م
والمهندس محمد الهادي مدير عام شركة المدار الجديد 

ستفادة من الخدمات التي تقدمها الويهدف هذا االتفاق ل
 خفضةالشركة منها سحابة المدار الجديد والباقات الم

الجامعات الليبية والمراكز وخدمات االنترنت ألبنائنا طلبة 
البحثية من أجل توفير بيئة مالئمة داخل المؤسسات 

 .الجامعية والبحثية على امتداد الوطن الحبيب

تنفيذ  فيوتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لرؤية الوزارة االستراتيجية 
ومنظومة المكتبة الرقمية  ةإللكترونيارشفة منظومة األ (مشروع التحول الرقمي المتمثل في

 ) الموحدومنظومة الرقم الجامعي  الذكيةالبطاقة  واالمتحانات ومنظومةومنظومة الدراسة 

ييع
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وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة 
  المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس

جتمع السيد اكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وتحقيقا للمصلحة العامة، في إطار التعاون والت
وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي 
الدكتور صالح الغول مع المهندس 
مصطفى صنع هللا رئيس مجلس إدارة 

 .  المؤسسة الوطنية للنفط

لى جملة من إالتطرق  االجتماع تم خالل
القضايا ذات االهتمام المشترك ومن 

رزها التعاون والشراكة بين وزارة أب
التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة 
الوطنية للنفط خاصة فيما يتعلق بتطوير 
برامج التعليم العالي والتي تعتبر المورد 
الرئيس لرأس المال الفكري والموارد 

 .البشرية والمهارات الفنية

 
 بعنوان عمل ورشة فعاليات في يشارك  العالي لتعليما لشؤون العلمي والبحث العالي التعليم وزارة وكيل

 )) المستدامة التنمية أهداف تحقيق في المعلومات وتقنية العلمي البحث دور(( 
 بعنوان عمل ورشة للمعلومات العامة الهيئة اجتماعات بصالة أقيمت م2021/أغسطس/18 
 وكيل بحضور )) المستدامة ةالتنمي أهداف تحقيق في المعلومات وتقنية العلمي البحث دور ((

 "الغول صالح" الدكتور العالي التعليم لشؤون العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
 التقنيات استخدام( حول االولى الجلسة كانت حيث  

 الدكتور ألقاها" عملية تجارب" العلمي البحث في الحديثة
 برامج( حول كانت الثانية الجلسة"أبوسريويل ياسين"

 هيئة -المستدامة التنمية أجل من العلمي للبحث قيةتطبي
 "كشادة أسامة" الدكتور ألقاها) األبحاث
 في والمعلومات البيانات دور حول الثالثة الجلسة
 "الفساطوي يحي. "د ألقاها المستدامة التنمية
 المستدامة التنمية لمؤشرات ةءقرا( حول الرابعة الجلسة

 "معمر السميع عبد. "د ألقاها) المعلومات ةوتقني العلمي بالبحث وعالقتها
 واستدامة الخدمات جودة تحسين في المعلومات تقنية دور( حول كانت األخيرة الجلسة

 ."قرقوم محمد. "أ ألقاها) األزمات في األعمال
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 من أعضاء اللجنة المكلفة اً وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السوداني يستقبل بالخرطوم عدد
  الدارسين في الساحة السودانية نالليبييبمتابعة أوضاع الطلبة 

سامي محمد شريف  بمكتبه  الدكتور ذاالستااستقبل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
بالعاصمة الخرطوم الدكتور علي أحمد سالم مدير مكتب التواصل واإلعالم بوزارة التعليم 

بوصبيع رئيس قسم ألوحدة الوطنية والدكتور الهادي العالي والبحث العلمي بحكومة ا
الملحقيات بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين والدكتورة فتحية دالف الملحق األكاديمي 
بالساحة السودانية وحضر اللقاء الدكتور عاصم أحمد حسن نائب مدير اإلدارة العامة للقبول 

ل مدير عام اإلدارة العامة للعالقات وتقويم وتوثيق الشهادات والسيد صديق بشرى الفاض
 .الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية

 نالليبييوتم خالل االجتماع استعراض جملة من المشاكل والعراقيل التي تواجه الطلبة 
الدارسين بالساحة السودانية واقتراح السبل الكفيلة لحلها وكلف السيد الوكيل نائب مدير 

دارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بمتابعتها والتواصل مع الملحق األكاديمي لحل اإل
 .كل هذه المشاكل

 
 
 
 
 

  18/8/ 8181//88//2021  

112



ساريا الرياضي أوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب يزور جامعة الزاوية ونادي 
 ..بمدينة الزاوية

لمي الدكتور عمران القيب رفقة مدير مكتب شؤون الوزير وزير التعليم العالي والبحث العقام 
األستاذ "موسى الكوبة" والدكتور "موسى العماري" مدير ادارة النشاط العام بالوزارة بزيارة 

ساريا الرياضي، حيث كان في استقباله الدكتور "مفتاح المرابط" رئيس جامعة أإلى نادي 
ون العلمية بالجامعة واالستاذ "محمد عجينة" الزاوية والدكتور "محمود جدور" وكيل الشؤ

الوكيل العام للجامعة ورئيس مجلس إدارة نادي 
ستاذ " مقداد نصرات" مدير ساريا الرياضي واألأ

 .مكتب النشاط بالجامعة

خر استعدادات الجامعة آحيث تفقد معالي الوزير 
الحتضان البطولة الدولية للجامعات لكرة القدم 

شارك فيها الجامعات الليبية الخماسية التي ست
رفقة بعض الجامعات الدولية االخرى التي 
أبدت رغبتها في المشاركة والتي من المقرر 

 م2021سبتمبر  15لها ان تكون في 

 
 
 
 
 

  يجامعة صبراتة تناقش آلية تفعيل قرارات اإليفاد السابقة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلم
ً استثنائيا برئاسة رئيس الجامعة الدكتور "سالم الهريشي" عقدت جامعة ص براتة اجتماعا

ووكيل الشؤون العلمية الدكتور "خالد المحجوبي" ومدير إدارة الدراسات العليا الدكتور "عبد 
الرزاق خالط" وعمداء الكليات بالجامعة، وقد تمحور 
النقاش حول كيفية تفعيل القرارات السابقة الصادرة عن 

رة التعليم العالي والبحث العلمي ومناقشة ضوابط وزا
استكمال إجراءات الحصول على التفويضات المالية 

 .لإليفاد
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  ين في ريادة األعمال بالجامعات الليبيةقوزير التعليم العالي والبحث العلمي يكرم المتفو
وائل " بتكريم الطلبة األ "عمران القيبوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور  قام معالي

في مشاريع ريادة األعمال بالجامعات الليبية، حيث 
رحب معالي الوزير بهؤالء الطالب معبراً عن سعادته 
بهم لحصولهم على جائزة أفضل مشاريع لريادة 

 .األعمال بجامعاتهم واصفاً إياهم ببحاث المستقبل

 
 
 
 
 
 
 

بحث العلمي في ليبيا نحو تجويِد وتطويِر أداِء كليات التربية في إطاِر توّجِه وزارة التعليم العالي وال
 بالجامعات الليبية

السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور / عمران القيب في فعاليات شارك 
ورشة عمل عن نتائج أعمال لجنة تحديث وتطوير كليات التربية والمشكلة حسب القرار 

م، التي عقدت بقاعة اجتماعات الهيئة الليبية للبحث العلمي، 2021لسنة   (168)الوزاري رقم 
حيث قدم رئيس اللجنة الدكتور/ حسين سالم مرجين عرض مرئي عن نتائج أعمال اللجنة 

من التوصيات والمقترحات التي تسعى إلى تجويِد وتطويِر أداِء كليات  اً والتي تضمنت عدد
تطوير وتحديث برامجها التعليمية سعيا إلى تحقيق المعايير التربية لتواكب المستقبل من خالل 

االكاديمية الوطنية والدولية، موضحا بأنه تم عرض هذه النتائج على عدد من الخبراء 
      .الوطنيين والدوليين؛ وذلك بغية األخذ بأحدث النظم التعليمية لكليات التربية
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 الطالب في ضيافة  ذاألستا

ل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عمران القيب الدكتور مصطفي التير استقب
وكان هذا اللقاء مناسبة لمناقشة أوضاع التعليم العالي والبحث  عالم علم االجتماع المعروف

العلمي في ليبيا وأهمية تطويره ومواكبة التطور الذي يشهده العالم سواء في العلوم التطبيقية 
  .نسانيةاو اإل

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة األهمية العلمية واالقتصادية واالجتماعية لتوطين اإليفاد بالداخل 
 .قصر مدتهاة والمهمة التي اتخذتها الوزارة بالرغم من يئوالخطوات الجر

تجدر اإلشارة إلى أن عالم االجتماع الدكتور 
مصطفى التير من القامات العلمية التي 

راء المكتبة العربية والدولية أسهمت في إث
منذ خمسينيات  االجتماعفي مجال علم 

القرن الماضي من خالل مؤلفاته ذات 
القيمة العلمية وهو الذي أشرف على 
أطروحة الدكتوراه لمعالي الوزير 

  .الدكتور عمران القيب في مطلع األلفية
 

 
 
 

وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي يجتمع برئيس الهيئة 
 الليبية للبحث العلمي ومدراء المراكز البحثية التابعة لها
انطالقا من السعي الحثيث لوزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي لتوطين الدراسات العليا في الداخل 
عقد السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي أ.د 

"صالح عبد هللا هدية" اإلجتماع األول بالمراكز 
رئيس الهيئة الليبية للبحث البحثية وبحضور 

العلمي د. "فيصل العبدلي" بمقر مركز بحوث 
التقنيات الحيوية بمنطقة الفرناج/ طرابلس، وذلك 

لبحث سبل التعاون بين المراكز البحثية والجامعات واألكاديمية 
الليبية، والعمل على وضع آلية لتسخير كافة إمكانيات المراكز البحثية لالستفادة منها في 

 .رامج الدراسات العليا والبحث العلميب
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 كاديمية الليبية للدراسات العليا فرع بنغازي تستلم مهامهادارة الجديدة باألاإل
شهدت االكاديمية الليبية فرع بنغازي مراسم التسليم 

على القرار الصادر عن وزير التعليم  واالستالم بناءً 
ة يوم العالي والبحث العلمي من قبل اللجنة المكلف

 الثالثاء بين رئيس األكاديمية الليبية فرع بنغازي

أ.د/ عبد الكريم جويلي عبد العالي ورئيس 
 األكاديمية المكلف

 .أ.د/ أحمد علي بالتمر

 

 

 

 

 
  يفاد محور اجتماع السيد الوزير مع إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين المشروع الوطني لإل

تعليم العالي والبحث العلمي بمكتبه مع مدير ورؤساء التقى الدكتور عمران القيب وزير ال
األقسام بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالوزارة خصص هذا االجتماع لمتابعة اإلجراءات 
المتخذة حيال ما تم االتفاق عليه في االجتماع الثاني إلدارة الملحقيات الذي عقد باألكاديمية 

 .الليبية
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 ..المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية قصر بن غشير افتتاحالعالي والبحث العلمي يشارك في  وزير التعليم
بمدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية قصر  افتتح

بن غشير بالتعاون مع مركز البحوث واالستشارات والتدريب بجامعة طرابلس بعنوان 
 التحول "متطلبات 

التربوي لكليات التربية في ظل تحديات تكنولوجيا 
 " معرفة_ تغيير _ و تحت شعار "إدراك "المعرفة

 

 

 
 
 

 انطالق ورشة عمل حول العودة اآلمنة للدراسة في ظل جائحة كورونا
اإلدارة العامة لجامعة الزيتونة بمدينة ترهونة أعمال ورشة بانطلقت  بقاعة االجتماعات 

ول العودة اآلمنة للدراسة في ظل جائحة كورونا التي تنظمها وترعاها جامعة العمل ح
الزيتونة بحضور  رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد الصادق محمد، والدكتور إسماعيل 
محمد شرينة وكيل الجامعة للشؤون العلمية، وعمداء الكليات، ومدراء اإلدارات، وعدد من 

بهذا المجال، ومشاركة نخبة من  أعضاء هيئة التدريس من األكاديميين والبحاث المهتمين 
دولية المختلف  الجامعات 

الرائدة في مجال البحث 
العلمي، من أجل تقديم 
برتوكول اإلجراءات 
االحترازية تضمن عودة 

 الدراسة بشكل آمن.
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  جامعات الخاصةالمركز الوطني لضمان الجودة يقدم البوابة اإللكترونية لعدد من مسجلي ال
بحضور الدكتور "عبدهللا عبدالجليل" مدير عام المركز الوطني لضمان الجودة، قّدم مدير 

لعدد من مسجلي الجامعات الخاصة،  مكتب تقنية المعلومات بالمركز المهندس "علي الفقهي
 .عرضاً مرئياً أوضح فيه الشكل العام للبوابة اإللكترونية

المجيد شعبان"، ومدير إدارة  عبد "د. االعتمادمدير إدارة كما تناول العرض الذي حضره 
ضمان الجودة "د.سالم الفرد"، شرحا عن آلية وكيفية إدخال البيانات المتعلقة بتسجيل الطالب 

  ، ومفردات المنهج، وكيفية توثيق انطالق العام الدراسي الجديد، 

لى أهمية البوابة اإللكترونية للمركز ع االجتماعالجليل" مدير عام المركز، خالل  وأكد "د.عبد
وللجامعات الخاصة كواجهة للتواصل مع الجمهور، ومصدر للمعلومات، ومرجع للطالب 

وأعضاء هيئة التدريس ولكافة المنظومات 
 . التعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

استكملت  االلجنة الفرعية لتقييم الكليات الطبية تستكمل زيارتها الميدانية للكليات الطبية بجامعة سبه
اللجنة الفرعية المسؤولة عن تقييم الكليات الطبية، والطبية المساعدة بالجامعات 

الليبية،والمؤلفة بقرار من، د. "عمران محمد القيب" وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية رقم 

زيارتها الميدانية، التفقدية لبقية الكليات  2021للعام  294
  . لطبية بالجامعة بعد زيارتها كلية الطب البشريا

  

 

مات 
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ربط الجامعات  بخصوص وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع وزير الحكم المحليمعالي اجتماع  
 يوالمراكز البحثية مع المحيط المحل

الدكتور عمران محمد القيب في مكتبه بديوان الوزارة مع الدكتور بدرالدين الصادق  اجتمع 
التومي وزير الحكم المحلي وكان هذا اللقاء 
مناسبة لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه 

 البلديات واإلدارة المحلية

واتفق الوزيران على ضرورة قيام الجامعات 
ورها التنموي من خالل والمراكز البحثية بد

إقامة الدراسات العلمية التي تعالج القضايا 
والمشاكل والظواهر التي تواجه مجتمعاتهم 
المحلية إليجاد الحلول المناسبة سواء فيما 
يتعلق باإلدارة المحلية او الظواهر السلبية 

 .التي تعانيها البلديات

 

 
 اإللكترونية المنظومة رابط وتسليم الرقمي لللتحو الوطني اجتماع بجامعة المرقب حول المشروع

    بالجامعات الموحدة
 والبحث العالي التعليم وزارة أطلقته الذي اإللكتروني للتحول الوطني المشروع تنفيذ اطار في

 ومصمم بالوزارة واإلعالم التواصل مكتب مدير ضم اجتماع المرقب بجامعة عقد العلمي
 الموحدة اإللكترونية المنظومة
 ءمدرا مع الليبية للجامعات

 والتوثيق المعلومات مراكز
 وطرابلس الجفارة بجامعات

 والمرقب والزيتونة وليد وبني
 .ومصراتة

  
 
 
 
 
 
 
 

24/8/ 4242//88//2021  

وحدة
ءرا
ثيق
س
ب

26/8/ 6262//88//2021  

119



 
اجتماع طارئ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعرض ودراسة ما جاء في التقرير العام لديوان 

 م22020المحاسبة لسنة 
م محور االجتماع الطارئ الذي عقده الدكتور 2020المحاسبة لسنة  التقرير العام لديوان

دارات والمكاتب اإل "عمران القيب" وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع عدد من
 .والمستشارين بالوزارة

وبين معاليه في هذا االجتماع أهمية هذا التقرير والذي 
 تناول العديد من المخالفات والتجاوزات التي وقعت
فيها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في السنة 
الماضية والتوصيات التي تضمنها هذا التقرير، 
وأهميته في تالفي مثل هذه األخطاء مستقبال ومعاقبة 

 .المتورطين في هذه التجاوزات

 
 
 

للدراسات العليا ملف التعليم الطبي في ليبيا المحور الرئيسي في ورشة عمل أقيمت باألكاديمية الليبية 
 بجنزور

افتتح بمدرج األكاديمية الليبية للدراسات 
العليا الدكتور "عمران القيب" وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي ورشة 
العمل التي ينظمها المركز الوطني 
لضمان جودة واعتماد المؤسسات 
التعليمية والتدريبية بعنوان (برامج 

حلي إلى التعليم الطبي من االعتماد الم
االعتراف الدولي) بحضور مدير عام 

األكاديمية الليبية  المركز ورئيس
 للدراسات العليا
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    متابعات لجنة تقييم الكليات الطبية بالجامعة
 

بزيارة لجامعة درنة وبحضور الدكتور رئيس الجامعة تقوم لجنة تقييم الكليات الطبية  
حيث افتتح السيد  ،عمداء الكليات الطبية بالجامعة ووكيل الجامعة للشؤون العلمية والسادة

د. رئيس الجامعة بكلمة افتتاحية مرحبًا بالضيوف وُمسلًطا الضوء على وضع الكليات 
الطبية بجامعة درنة وبعد ذلك اعطيت الفرصة للساده 

العمداء لتقديم عرض مفّصل عن وضع الكليات 
ليات الطبية ومن ثم قامت اللجنة بجولة ميدانية للك

 الطبية. 
يُذكر أن اللجنة مكلفة بموجب قرار السيد/ معالي 

) 294وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (
م برئاسة الدكتور/ فتحي فرج 2021لسنة 

  المغربي.
  

 
 
 
 
 

 رالنو ترى العلمي والبحث العالي التعليم بوزارة الرقمي التحول مشاريع
 

 يعد الذي الموحد الجامعي الرقم حول عمل ورشة اليوم حصبا السدرة خليج بجامعة اقيمت
 تطوير بهدف العلمي والبحث العالي التعليم وزارة أطلقته الذي الرقمي التحول مشاريع أحد

 .التعليمية العملية
 والمكاتب االدارات مديري من بعض الورشة فعاليات وحضر
 مالرق مشروع ومدير بالوزارة والتوثيق المعلومات بمركز

 ءوعمدا العام والكاتب العلمية الشؤون ووكيل الموحد الجامعي
 بجامعات والتوثيق المعلومات مراكز ءومدرا بالجامعة الكليات
 .الشرقية المنطقة

 الجامعي الرقم منظومة تسليم تم الورشة فعاليات ختام وفي
 بجامعات والتوثيق المعلومات مراكز مديري إلى الموحد
  .المنظومة بهذه العمل ءلبد الشرقية المنطقة
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  وكيل البحث العلمي يجتمع بعمداء كليات الطب البشري بالجامعات الليبية
صالح .دالعلمي "البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث الوزارة لشؤون عقد وكيل 

ختلف تشاوريا مع عمداء الكليات الطبية (الطب البشري، طب االسنان) بم "، اجتماعاهدية
 ة.يالجامعات الليبية لمناقشة جملة من المواضيع والقضايا التعليمية والتطبيقية بالكليات الطب

الليبية وحضره  باألكاديميةالذي عقد  االجتماعكما تناول 
ودة "د.عبدهللا جمدير عام المركز الوطني لضمان ال

عبدالجليل" وضع آلية تسجيل وقبول الطلبة الجدد، السيما 
ستفادة من المستشفيات التعليمية والجامعية، وأهمية كيفية اال

التدريب المعملي والسريري. ناهيك عن مناقشة ايجاد 
 فرص تعاون عربي واقليمي مع الكليات المناظرة.

 
 
 
 
 
 

  الوزارة بمقر العلمي والبحث العالي التعليم وزير معالي السيد يلتقي مصراتة جامعة رئيس السيد
 متابعة لجنة رئيس بصفته" أبوشعالة علي فرج" الدكتور األستاذ ةمصرات جامعة رئيس

 السيد يلتقي ،الخاصة والكليات الجامعات
 العلمي والبحث العالي التعليم وزير معالي

" القيب محمد عمران" الدكتور األستاذ
 ،طرابلس بالعاصمة الوزارة بمقر بمكتبه
 ما آخر على الوزير معالي عالطال

 .نةاللج إليه توصلت
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 ..بالوزارة اجتماع محور بالخارج االيفاد قرارات تنفيذ آليات
 

 العلمي والبحث العالي التعليم وزير لمعالي اجتماع الليبية باألكاديمية المؤتمرات بقاعة عقد
 هيئة ءألعضا النقابات ءورؤسا العامة النقابة رئيس مع العالي التعليم لشؤون الوزارة ووكيل

 الليبية األكاديمية ورئيس بالجامعات تدريسال
 الملحقيات إدارة من كل ءومدرا العليا للدراسات

 وإدارة ،الجامعات شؤون وإدارة ،الموفدين وشؤون
 واإلعالم التواصل مكتب ومدير العليا الدراسات
 .بالوزارة

 للتحول الوطني المشروع تنفيذ إطار في
 العالي مالتعلي وزارة أطلقته الذي اإللكتروني

 المنظومة تسليم لجنة اجتمعت العلمي والبحث
 جامعة في الليبية للجامعات الموحدة اإللكترونية

 الجامعي الرقم مشروع مدير السيد من كل االجتماع هذا ضم ،بنغازي
 جمعة محمود صالح عمر الدكتور ،المعتمدة والخاصة الحكومية الليبية للجامعات الموحد

 الدكتور إلي الموحد الجامعي الرقم منظومة تسليم وتم سالم إبراهيم ورالدكت الوزارة مستشار
 بالجامعة والتوثيق المعلومات مركز مدير وبإشراف بنغازي جامعة رئيس الدرسي عزالدين
 .الغيثي علي الدكتور

  
 
 
 

اللجنة المكلفة بقرار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجلب كراسات االجابة 
م لكافة 2020/2021حانات شهادتي مرحلة التعليم األساسي والثانوي للعام الدراسي المت

 المدارس الليبية بالخارج تباشر مهامها بمقر القنصلية الليبية بإسطنبول.
قامت اللجنة المكلفة باستالم وجلب كراسات اإلجابات المتحانات الشهادتين 

اليوم بالخارج بمباشرة مهامها (االساسي والثانوي) لكافة المدارس الليبية 
بالتنسيق مع الملحقية األكاديمية بأنقرة والقنصلية الليبية بإسطنبول بدولة  ،

تركيا، حيث قامت باستالم وشحن كافة األسئلة االمتحانية للملحقيات 
  دولة.  40األكاديمية بالسفارات الليبية لعدد 

لعلمي قد أشرفت على تجد االشارة بأن وزارة التعليم العالي والبحث ا
تنظيم وتنسيق االمتحانات النهائية لمرحلتي التعليم األساسي والثانوي من خالل 

 الملحقيات االكاديمية بالخارج
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المعيدون وأعضاء هيئة التدريس من لم يصدر في حقهم قرارات لإليفاد محور اجتماع 
 .بالوزارة

ضم السادة مدير إدارة شؤون الجامعات  الملحقيات وشؤون الموفدين اجتماعا عقد بإدارة
ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين وبعض 

، تم خالله مناقشة باإلدارتينمن رؤساء األقسام 
البيانات المتعلقة بالخريجين االوائل والمعيدين 
واعضاء هيئة التدريس بالجامعات الواردة إلى 
الوزارة، والتي تبين بعد الفحص والتدقيق أن 

الجامعات لم ترسل البيانات حسب  بعض
المطلوب والبعض اآلخر لم يرسل البيانات حتى 

 .هذا التاريخ
 

 

 

 

 

االجتماع الثاني بمكتب دعم وتمكين المرأة ودراسة بنود جدول االعمال لورشة العمل 
 القادمة

 عقد بمكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح يوم
قامتها خالل المدة القادمة إاالجتماع التحضيري الثاني لورشة العمل المزمع  م7/9/2021

 بعنوان تأثير جائحة كورونا علي مرضى سرطان الثدي
 استالموناقش فيها الحضور بنود جدول األعمال والتي تمثلت في 

 السير الذاتية للمشاركين،
السرطان  وإعداد العرض المرئي من قبل االتحاد الليبي لمكافحة

 والمركز الوطني لمكافحة االمراض
 مناقشة الهوية البصرية والتي تكفلت بتجهيزها جامعة غريان

مناقشة كل ما يتعلق بالمطويات والنشرات التثقيفية والتي 
 االتحاد الليبي لمكافحة السرطان والمركز الوطني لمكافحة االمراض بإعدادهاسيقوم 

 المرئية والمسموعة  مية الخاصة بالورشة في االذاعتيناإلعداد والتجهيز للحلقة اإلعال
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.التعليم العالي والبحث العلمي يجتمع برؤساء اتحادات الطلبة بالجامعات الليبيةوزير 

اجتمع معالي وزير التعليم العالي الدكتور عمران القيب مع رؤساء اتحادات الطلبة بالجامعات 
الليبية للدراسات العليا والذي استمع فيه الوزير إلى  باألكاديميةالليبية بقاعة االجتماعات 

مشاكل الطلبة واحتياجاتهم والتي كان من أبرزها عدم وجود قاعات دراسية مالئمة، إضافة 
إلى عدم وجود معامل تساعد الطلبة على التحصيل العلمي، كما تم التطرق كذلك إلى توقف 

تي استمع لها منحة الطلبة وغيرها من المشاكل ال
الوزير الذي أكد بدوره على حلحلة كل هذه 
المشاكل، فالوزارة عملت على تجهيز معامل 

 ةمتكاملة ستكون في الجامعات خالل ثالث
 استكمالأشهر على أقصى تقدير، إضافة الي 

مشروع الرقم الجامعي الموحد، كما أكد 
معاليه على أهمية تفعيل دور النشاط الطالبي 

إعادة إقامة المؤتمرات بالجامعات و
والندوات والمسابقات الثقافية بين الجامعات 

من األدوار االساسية التحادات  رما ذكمعتبراً كل 
 .الطلبة بالجامعات

 
 

 الداخل والخارج  ألطباءالثاني  المؤتمر
بن سينا سرت المؤتمر الثاني ا مستشفىمع  بالجامعة بالتعاوننظمت كلية الطب البشري 

العماري  رعبد القادبقاعة المرحوم د.  ليبيا)جل أمن  (معاالداخل والخارج تحت شعار  ألطباء
 .بحضور د. سليمان الشاطر رئيس الجامعة ود بالمستشفى

ابن سينا والسيدة هنية  مستشفىعلي الزرقاء مدير 
بوخريص عضو المجلس البلدي ومسؤول عن ملف 

ر بالداخل الصحة وعدد من االطباء المشاركين في المؤتم
والخارج وتمثلت المشاركات الخارجية من البحرين 
ومصر وفرنسا وبريطانيا وكندا واالردن عبر الزوم 

العديد من الكلمات الترحيبية  بألقاء،حيث افتتح المؤتمر 
وبمشاركة د. صالح هديه وكيل شؤون البحث العلمي 
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر وسائل 

لي اربع جلسات مقسمة علي عدد من االوراق إنترنت) حيث انطلق المؤتمر االتصال(اال
العلمية واألبحاث المستحدثة لكثير من االمراض في مجال الطب ، كما نظمت خالل فعاليات 

 المؤتمر ورشة عمل لكلية االسنان
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ألول للجنة العلمية االستشارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد اجتماعها ا
 . باألكاديمية الليبية

استضافت األكاديمية الليبية للدراسات العليا االجتماع األول للجنة العلمية االستشارية بوزارة 
) من معالي وزير التعليم العالي أ.د 383التعليم العالي والبحث العلمي المشكلة بقرار رقم (

 :  منعمران القيب، برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد وعضوية كال

  -  ً  د. موسى عبد هللا قريفة نائبا

 د.محمد علي الكندي عضواٌ  -

 د. مفتاح محمد البكوش عضواٌ  -

 د. منصور سالم عبد الرؤوف عضواٌ  -

 د. منصور علي المنتصر عضواٌ ومقرراً  -

وقامت اللجنة بدراسة بعض المواضيع المسندة إليها من قبل معالي الوزير من دراسة وتطوير 
االستشارات العلمية في مجاالت البحث العلمي بالجامعات الليبية ومتابعة اتفاقيات وتقديم 

التعاون مع المؤسسات الدولية واالقليمية وتفعيلها بالداخل والخارج وأثنى رئيس األكاديمية 
كافة االمكانيات  رمضان المدني على أهمية هذه اللجنة في دعم العملية التعليمية وتسخير. أ.د

 .الدول المتقدمة نهوض بالمستوى التعليمي لمصافلها لل
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 عالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يجتمع بمسجلي الجامعات العامينم
اجتمع بقاعة المؤتمرات بالجامعة المفتوحة بجنزور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

مع المسجلين العامين بالجامعات 
ور كل من السيد وكيل الوزارة وبحض

لشؤون التعليم العالي والسيد رئيس 
 .الجامعة المفتوحة

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مشهد لم نره منذ سنوات معالي وزير التعليم العالي 
الطلبة  اتحاداتوالبحث العلمي يلتقي بأبنائه رؤساء 

بالجامعات الليبية في حفل عشاء ليلة البارحة بالعاصمة 
هان آخر يؤكد ترابط أبناء مؤسساتنا بركطرابلس 

الجامعية وجميعهم مؤمن بوحدة الوطن وسالمة 
فعال متى خلصت النية  ثم الوطن كانت .أراضيه

 .النتائج طيبة فالصورة أبلغ من الكالم
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مدير عام المركز الوطني لضمان الجودة يستعرض مع اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهالت 
 ) مؤهل علمي في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية271العلمية (

مدير عام المركز الوطني ” لعبد الجلي عبد هللا“ترأس الدكتور 
لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ورئيس 

الثامن  االجتماعاللجنة الدائمة لمعادلة المؤهالت العلمية 
حيث تم  العلمية،ت ألعضاء اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهال

) مستوى من المؤهالت العلمية في مختلف 271استعراض (
 .التخصصات العلمية والتطبيقية

 

 

 

 

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي وكالء الشؤون العلمية بالجامعات الليبية

لتعليم والبحث بالجامعة المفتوحة ببلدية جنزور االجتماع األول لوزير ا االجتماعاتعقد بقاعة 
العلمي مع وكالء الشؤون العلمية بالجامعات الليبية بحضور مدير إدارة شؤون الجامعات 

 بالوزارة ورئيس الجامعة المفتوحة

على أهمية النشاط العلمي داخل كل جامعة مبينا انه يجب ان يكون من خالله  معاليه أكد  
لكل عضو هيئة تدريس صوت واضح يؤكد ويعزز وحدة 

طن وسالمة أراضيه كما أكد في حديثه على أهمية تعاون الو
الجميع في المشروع الوطني للتحول الرقمي الذي بدأته 
الوزارة بداية بالمنظومة اإللكترونية الموحدة بالجامعات 

 .الليبية وكذلك الرقم الجامعي الموحد
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 ومة اإللكترونية الموحدة جامعات خليج السدرة وسرت والجفرة وسبها وفزان تستلم المنظ

عقد بجامعة الجفرة االجتماع الخاص بتسليم رابط المنظومة اإللكترونية الموحدة على مستوى 
الجامعات الليبية وبحضور كل من مدير مكتب التواصل واإلعالم بالوزارة ووكيل الشؤون 

ئيس قسم الدراسة العلمية والكاتب العام والمسجل العام ومدير مركز المعلومات والتوثيق ور
واالمتحانات بجامعة الجفرة ومدراء مراكز المعلومات والتوثيق بجامعات سرت وخليج 

 السدرة وسبها

المهندس معد ومصمم المنظومة  خاللها قدم 
عمل  طريقةاإللكترونية شرحا مفصال عن 

المنظومة وتخلل هذا الشرح تفاعل من قبل 
ظومة الحاضرين بطرح األسئلة حول تفاصيل المن

واستلم بعدها مدراء مراكز التوثيق والمعلومات 
رابط المنظومة اإللكترونية والرقم السري للبدء 

 .في تعبئة البيانات
 

 

 

 

لمسة وفاء طلبة كلية العلوم وكلية   
البيئة والموارد الطبيعية يكرمون السيد 

في لمسة وفاء، ولمحة  رئيس الجامعة
ة بمقر االجتماعات الرئيس طيبة، بقاعة

اإلدارة العامة للجامعة، قام طالب كلية 
العلوم واتحاد طلبتها، وكلية البيئة 
والموارد الطبيعية، بتكريم السيد 
رئيس جامعة مصراتة األستاذ 
الدكتور "فرج علي أبوشعالة"؛ 
عرفانًا بالدور المميز وتقديًرا لكل 
الجهود الُمضنية والحثيثة، في 

هود بجامعة سبيل االرتقاء الدائم والمع
 .مصراتة وبكل مكوناتها
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السيد وكيل الشؤون العلمية بجامعة الزاوية " رئيس الجامعة المكلف " الدكتور محمود جدور صحبة 
السادة عمداء كليات اآلداب والتربية والعلوم بالجامعة يستقبلون اللجنة المكلّفة من وزير التعليم العالي 

وقد كانت اللجنة برئاسة الدكتور أحمد محمد جعودة من  والعلوم،والتربية والمختصة بتقييم كليات اآلداب 
  :منجامعة بنغازي وعضوية كالً 

 جامعة طرابلس  -هرامة  دعبد الحميد. كمال 

 جامعة عمر المختار  –د. فتحي عيسى فرج 

 جامعة بنغازي  –د. عادل منصور النجار 

 جامعة بنغازي  –د. سامي سليمان حامد 

 األكاديمية الليبية  -ري حسين الكاتبد. صب

 جامعة طبرق  –د. ابراهيم ابوبكر بساط 

 جامعة الزاوية  --د. سالم الفرد 

 جامعة الزاوية  –د. فتحي محمد الصيد 
  
 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي عمداء الكليات الطبية والطبية المساعدة بالجامعات الليبية

باألكاديمية الليبية اجتماع دعا إليه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمداء  جتماعاتاالعقد بقاعة 
الكليات الطبية والطبية المساعدة وبحضور السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي ورئيس األكاديمية 

مركز المعلومات والتوثيق  يالليبية ومدير
ييم األداء ومكتب المتابعة وتق وإدارة التخطيط

 ومكتب التواصل واإلعالم بالوزارة

وفي افتتاح االجتماع تحدث الوزير عن 
أهمية ملف التعليم الطبي والذي أولته 
ً كبيراً منذ استالمها  الوزارة اهتماما

 .لمهامها في حكومة الوحدة الوطنية
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محمد جابر عثمانالطالب:حظي
 هيئةزي نظير اختراعه المميز الذي تقدم به في بتكريم مستحق من قبل رئيس جامعة بنغا

(مشروع تخرج) ضمن متطلبات حصوله على بكالوريوس الهندسة الكهربائية كلية الهندسة 
 .جامعة بنغازي

 ..EMG Signals وتمكن طالب قسم الكهربائي من اختراع ذراع صناعية تعمل بالـ

الستار عن تفاصيله يعول  أُِزيحالمشروع الذي 
ي توفير أطراف صناعية للمبتورين عليه ف

يتوقع لها تكلفة أقل مما هو موجود في األسواق 
ولتغطية العجز القائم من قبل الدولة في هذا 

 .الشأن بحسب تصريحات صاحب البراءة
 

 

 

بالداخل محور اجتماع وكيل شؤون البحث العلمي بالوزارة مع  لإليفادالمشروع الوطني 
 .ليامدير إدارة الدراسات الع

في إطار تنفيذ المشروع الوطني لإليفاد 
بالداخل والذي يهدف إلى توطين الدراسات 
العليا بمؤسسات التعليم العالي في ليبيا 

بقاعة االجتماعات بمكتب وكيل  اجتمع
الوزارة لشؤون البحث العلمي بتاجوراء 
السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث 

اح أ.د صالح هدية بالسيد ا.د مفتالعلمي 
البكوش مدير إدارة الدراسات العليا 
بالوزارة وبعض المستشارين 

 .والخبراء بديوان الوزارة

حيث تباحث الحضور في كيفية إيجاد 
السبل الكفيلة إلنجاح المشروع الوطني لإليفاد بالداخل ووضع 

آليات عمل لتنفيذه، وتوصل الحضور إلى جملة من التوصيات سيتم عرضها على معالي 
 ر.الوزي
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 (جامعة مصراتة توقع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جامعة المرقب)

مدا لجسور التعاون المشترك، وتثبيتًا ألواصر التآزر الُمثمر بين مؤسسات التعليم العالي 
ة المتخصصة، ودورها المهم في يوالمؤسسات البحث

تنمية القدرات البشرية وإجراء البحوث والدراسات 
شتركة في المجالين األكاديمي والتطبيقي، العلمية الم
السيد رئيس الجامعة، توقيع اتفاقية تفاهم  تم بمكتب

وتعاون مشترك بين جامعة مصراتة وجامعة 
 .المرقب

    

 
 
 
 

) في الجامعات الليبية محور اجتماع 19الحملة الوطنية للتطعيم ضد فايروس كورونا(كوفيد
 بالوزارة

العالي والبحث العلمي عقد اجتماع ضم الدكتور "عمران القيب" وزير بديوان وزارة التعليم  
التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور 
"حيدر السائح" مدير المركز الوطني 
لمكافحة االمراض ومديري إدارة الشؤون 
اإلدارية والمالية وإدارة الدراسات العليا 
ومكتب التواصل واإلعالم 

ع حول الحملة وتركز االجتما.بالوزارة
الوطنية للتطعيم ضد فايروس كورونا 

) والمخطط تنفيذها مع بداية 19(كوفيد 
العام الدراسي الجديد في الجامعات الليبية خالل الفترة القريبة القادمة والتي تستهدف 

 أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالجامعات الليبية
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لس محور اجتماع بالوزارةتفعيل دور نقابة موظفي جامعة طراب  
التقى  بديوان الوزارة معالي الوزير مع السادة نقيب وأعضاء نقابة موظفي جامعة طرابلس، وكان هذا 
اللقاء مناسبة الستعراض عديد القضايا المتعلقة بالموظفين والعملية التعليمية والتأكيد بأن الموظف عنصر 

وزير على أهمية قيام النقابة بدورها تجاه الموظف خاصة مع أساسي في العملية التعليمية، ونبه معالي ال
من فقدناهم بسبب الحروب أو غيرها من األسباب، فلألسف طلبنا إحصائية بهم من النقابة العامة ولم توافنا 
بهم حتى اآلن بهدف االطالع على أحوالهم وظروفهم المعيشية فهذه األعمال هي من صميم عمل نقابة 

بأن االجتماع القادم مع النقابة العامة ونقابات الموظفين بالجامعات له أهمية في مناقشة الموظفين وأكد 
 .ذلك

 

 

 

 

 

 

) محور لقاء لجنة تنفيذ ومتابعة خطة 19الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا(كوفيد
 .اإلطار الوبائي

طار الوبائي المشكلة إدارة شؤون الجامعات اجتماع لجنة تنفيذ ومتابعة خطة اإل عقد بمقر
بموجب قرار معالي الوزير رقم 

م بحضور 2021) لسنة 299(
حيث تم .رئيس وأعضاء اللجنة

استعراض الموقف العام 
للجامعات فيما يتعلق بمدى 
جاهزيتها الستقبال العام 
الدراسي المقرر بدايته الشهر 
القادم، كما تم استعراض كتاب 
معالي الوزير بشأن إيقاف 

لكليات ممن لم يقوموا عمداء ا
باالستجابة من خالل تعبئة نماذج 

 قياس الجاهزية وإحالتهم على التحقيق أمام اللجنة الرئيسة
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مشروع الرقم الجامعي الموحد يرى النور
تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام مدير مشروع  إطارفي 

الدكتور "عمر صالح جمعة"  الرقم الجامعي الموحد
بتسليم نسخة من المشروع لرئيس جامعة الجفرة 
الدكتور "يوسف ابوجالل" بحضور مدير إدارة 
األنظمة اإللكترونية بمركز المعلومات والتوثيق 
بالوزارة ومستشار السيد الوكيل لشؤون البحث 

 ."العلمي الدكتور "إبراهيم النويجي
 

 

 

 

تعليم العالي والبحث العلمي تفتتح البطولة الدولية الرابعة للجامعات إدارة النشاط بوزارة ال
 لكرة القدم الخماسية

تم بجامعة الزاوية بصالة نادي االولمبي افتتاح البطولة الدولية الرابعة للجامعات لكرة القدم 
الخماسية بمشاركة معظم الجامعات الليبية في 

 خيآأجواء رائعة تسودها المحبة والت

افتتحت البطولة بكلمة للدكتور حيث 
"موسى العماري" مدير إدارة النشاط 
بالوزارة التي أكد فيها إن اجتماع شباب 
ليبيا من كافة المناطق ما هي إال رسالة 
سالم مؤكدين أن للتعليم والرياضة رسالة 
هادفة ومن خاللها نثبت للجميع أن ليبيا 
واحدة وشعبها شعب متآخ ومتحاب، 

ئيس جامعة الزاوية الدكتور "مفتاح تلتها كلمة ر
المرابط" الذي رحب بالحضور الكريم وبكل الجامعات التي كانت متواجدة اليوم 

في هذا العرس الجميل والذي أثنى على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عودة 
تم ."د "جمال بحرالنشاط الرياضي والثقافي بالجامعات، تلتها كلمة لعميد بلدية الزاوية السي

 ورؤساء االفتتاح بحضور كل من مدير مكتب التواصل واإلعالم بالوزارة وبعض من الوكالء
 .الجامعات

افتتحت البطولة بلقاء بين فريق جامعة الزاوية وجامعة الزنتان في لقاء كروي رائع وحضور 
 .فاعل
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 معة سبهاانطالق فاعليات المؤتمر الدولي الرابع للعلوم والتكنولوجيا جا
 

في قاعة المكتبة  انطلقت فاعليات المؤتمر الدولي الرابع للعلوم والتكنولوجيا 

 .أوباري.بمدينة.التربية.كلية.في.الرئيسة.المركزية

بداية : رحبت أ. "عائشة عبدالنبي" مقدمة فقرات 

المؤتمر بأعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر، راجية لهم 

حبة في الوقت نفسه التوفيق في تسيير جلساته، مر

بالمشاركين، وبالحضور الكريم الذي أبدى اهتماما 

واضحا بمتابعة فاعليات هذا المؤتمر، شاكرة لهم 

جديد في عالم  وما هحرصهم على متابعة كل 

(تقنية المعلومات الرقمية في عصر اإلنترنت) 

راجية النجاح والسداد لكل المشاركين في هذا المؤتمر، 

من هذا الحدث العلمي بفوائد جمة ذات مردود إيجابي تعود بالنفع الكبير على منتسبي  وأن يخرج الجميع

 .جامعة سبها كافة

   

جامعة طرابلس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُقيمان ورشة عمل حول تطبيق التقنيات الحديثة 
 للرفع من النظام التعليمي

ورشة عمل   ة طرابلس للرفع من مستوى الجامعة، عقدت دارة وكليات جامعإرئاسة و مساعياطار  في
فق التعاون والتكامل مع أوبدعوات خاصة حول تطبيق التقنيات الحديثة للرفع من النظام التعليمي وفتح 

المؤسسات ذات العالقة وذلك بحضور السيد وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون التعليم العالي د. صالح 
لد عون رئيس الجامعة الغول والسيد أ.د. خا

الى وكالء الجامعة وبعض عمداء  باإلضافة
الكليات ود. على باكير المنسق الوطنى 
لمشروعات االتحاد االوروبي االيراسموس 
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ود. 
الصديق الشحومى مدير مكتب المشروعات 
بمكتب االيراسموس ومدير وأعضاء مركز 

رات والتدريب بالجامعة البحوث واالستشا
ومدراء مكاتب الدراسات العليا بالكليات 

 .ومدير مكتب الريادة وبعض المهتمين

   

 

م 

مر، 

منتسب عل الكبير بالنفع تعود إيجاب مردود ذات مة

جامعة 
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الدارسين بالساحة المصرية تبدأ عملها  نالليبيياللجنة المكلفة من قبل الوزارة بمتابعة أوضاع الطلبة 
 .بالعاصمة المصرية

أ.محمد بن غلبون" مع مستشار ومدير مكتب وزير التعليم قام مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين "
العالي والبحث العلمي "أ. موسى الكوبه" والمستشار أبوبكر خليفة بزيارة إلى الملحقية األكاديمية 
بجمهورية مصر العربية واالجتماع بالملحق األكاديمي المكلف "د. إدريس الجازوي" وأعضاء الملحقية 

لمحليين العاملين بالملحقية، حيث بحثوا فيها المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلبة األكاديمية والموظفين ا
 .الموفدين والخريجين

  .وخالل االجتماع تم استعراض كافة الكشوفات والبيانات واالحصائيات المعدة من قبل الملحقية ومطابقتها

ليبية وضمن سياق الزيارة، تم االجتماع بالمستشار المالي بالسفارة ال
بالقاهرة للوقوف على اإلجراءات المتخذة من أجل ضمان تسهيل 
كافة اإلجراءات المالية للموفدين والذي أبدى تعاوناً وحرصاً كبيراً 

 .من خالل حلحلة العديد من المشاكل التي تواجه الطلبة

تأتي هذه الزيارة ضمن الترتيبات الالزمة لزيارة معالي رئيس 
راء بحكومة الوحدة الوطنية لجمهورية الوزراء وعدد من الوز

مصر العربية، حيث سيتم خالل هذه الزيارة تقديم الحلول الناجعة 
ألي مشاكل قد تواجهه الطلبة الموفدين والدارسين بالجامعات 

 .والمدارس بمصر

 

 

 لجنة تقييم كليات التربية في الجنوب الليبي

آلداب والعلوم بجامعات المنطقة الجنوبية تواصل اللجنة المكلفة بتقييم أوضاع كليات التربية وا
أعمالها بكلية التربية بمدينة غات ويرافقهم السيد وكيل جامعة سبها للشؤون العلمية د. "محمد 

ارحيم" والسيد عميد الكلية د. 
"موسى خودة" ورؤساء األقسام 
العلمية بالكلية ومديري المكاتب 
والموظفين رغم االجازة إال أنهم 

وا بالعمل لتذليل الصعاب التحق
 .والعراقيل أمام عمل اللجنة
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 .الموظفين بجامعة بنغازي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل نقابة
استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمكتبه بديوان الوزارة رئيس نقابة الموظفين 

بة وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه بجامعة بنغازي ورئيس المكتب اإلعالمي بالنقا
الموظفين وعلى هامش اللقاء قامت صحيفة جامعة بنغازي بإجراء مقابلة صحفية مع معالي 

الوزير تناولت فيه عددا من المواضيع 
واالستفسارات حول العملية التعليمية في ليبيا 

 .عموما وجامعة بنغازي خصوصا
 

 

 

 

 

 

 

 المكلفة لالعتماد المؤسسي لكلية الطب البشري بجامعة مصراتةانطالق أعمال فريق التدقيق 

بحضور السيد رئيس جامعة مصراتة "د.فرج أبوشعالة"، أعلن "د.سالم الفرد" رئيس فريق 
التدقيق لكلية الطب البشري بجامعة مصراتة، 
ومدير إدارة ضمان الجودة صباح اليوم األحد، 

ية، الكل منتسبيبداية عمل الفريق وسط حضور 
وحضر "وفي مقدمتهم عميدها "د.خالد الزرقاني

مراسم انطالق عمل فريق التدقيق الذي أقيم 
بمسرح الكلية وكيل الجامعة للشؤون العلمية 
"د.محمد محمد سوالم" ومدير مكتب الجودة 
بالجامعة "أ.عبدالقادر أبوجاللة"، ومسجل 
عام الجامعة "أ.مفيد البكباك"، باإلضافة لعدد 

 .الكليات التابعة لجامعة مصراتة من عمداء
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 .تفعيل دور نقابات الموظفين بالجامعات محور اجتماع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اجتمع الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمدرج األكاديمية الليبية 

مة للدراسات العليا بالسادة نقيب واعضاء النقابة العا
للموظفين بالجامعات الليبية وتمت خالله مناقشة اهم 
المشاكل التي تواجه الموظف والبحث عن الحلول الناجعة 

 .لها
 

 

 

 

 

الدبيبة تعليمات تقضي بتشكيل لجنة  دعبد الحميمعالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس  أصدر
ة الليبية في جمهورية مصر العربية وفقاً للكتاب تواجه أبناء الجالي والصعوبات التيللتعرف على المشاكل 

 .م. برئاسة السيد سالمة إبراهيم الغويل وزير الدولة للشئون االقتصادية2021سبتمبر  17المؤرخ بتاريخ 

في تنفيذ المهام الموكلة إليها، حيث قام الدكتور  2021سبتمبر  19األحد الموافق   هذا وقد شرعت اللجنة 
بالقاهرة  واألكاديمي الليبير الدولة للشؤون االقتصادية بأداء زيارة إلى الملحق الثقافي سالمة الغويل وزي

كثب على المشاكل  والوقوف عنلالطالع  والبحث العلميرفقة اللجنة المكلفة من وزارة التعليم العالي 
 .بشكل عاجل وسبل حلهاتواجه الطالب  والصعوبات التي

الغويل مع اللجنة المكلفة من قبل الدكتور عمران القيب وزير التعليم  الدكتور التقىعلى الصعيد ذاته 
تؤدي إلى معالجة الصعوبات التي يعاني  والمقترحات التيالحلول  وذلك لعرض، والبحث العلميالعالي 

وشدد السيد الوزير على أهمية تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء .منها الطالب في الساحة المصرية
لحلول الناجعة لمشكالت الطلبة الليبيين في الساحة وإيجاد ا

المصرية وتدليل كافة الصعوبات أمامهم، وتحفيزهم على 
 .االجتهاد للمساهمة في النهوض ببالدهم في المستقبل

هذا وسيستمر عمل اللجنة المشكلة مع باقي الشرائح من 
المواطنين الليبيين، بما يساهم بشكل فعال في حل المختنقات 

 .ي تواجههمالت
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النهائية لطلبة األكاديمية الليبيةالمفاضلةوزير التعليم العالي والبحث العلمي يتابع امتحانات 
تابع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عمران القيب" بقاعات الجامعة 

كاديمية الليبية، والوقوف المفتوحة امتحانات المفاضلة النهائية للطلبة المتقدمين للدراسة باأل
 .جواء مالئمة للطلبةأعلى سير االمتحانات ومدى توفر 

  ويذكر ان امتحانات المفاضلة تستمر لباقي المدارس بقاعات الجامعة المفتوحة 

 
 

 تعاون بين الوزارة ومستشفى الرازي

لألمراض  التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفى الرازي إطارفي 
النفسية قام مستشار ومدير مكتب الوزير االستاذ موسى ميالد الكوبة ووكيل وزارة الحكم 

المحلي لشؤون البلديات بزيارة عمل لمستشفى 
الرازي لألمراض النفسية وكان في استقبالهما 

 .السيد محمد المبروك غوار مدير عام المستشفى

ومن خالل الجولة الميدانية داخل المستشفى 
اطلع على سير العمل داخل هذا المرفق 
الحيوي الهام الذي تغطي خدماته معظم مناطق 

 .ليبيا
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التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفى الرازي لألمراض النفسية
التقى بديوان الوزارة الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمكتبه مع 

 .دكتور محمد المبروك غوار مدير مستشفى الرازي لألمراض النفسيةال

وتم في هذا اللقاء مناقشة عديد القضايا المتعلقة بأهمية ربط الجامعات والمراكز البحثية مع 
محيطها المحلي، حيث أعرب معاليه على ضرورة االستفادة من نتائج البحوث الميدانية لطلبة 

 .العالقةالجامعات في التخصصات ذات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطولة كرة القدم الخماسية تختتم بمدينة الزاوية
مباراة الدور النهائي لبطولة المرحوم "خالد محمد سعيد" للجامعات لكرة القدم  اقيمت

الخماسية، بحضور السيد رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية رفقة نائب رئيس الحكومة والسيد وزير 

ي وعدد من رؤساء التعليم العالي والبحث العلم
الجامعات ومدراء اإلدارات بالوزارة، والتي 

 .ستكون على نقل مباشر على قناة ليبيا الرياضية
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يُشارك في حفل ختام وتكريم الطلبة المتدربين ضمن البرنامج مصراتة السيد رئيس جامعة 
 ة جامعة مصراتةالتدريبي لتعزيز مهارات طلبة الجامعة التي نظمها االتحاد العام لطلب

بحضور السيد رئيس جامعة مصراتة األستاذ الدكتور "فرج علي أبوشعالة" والسادة من 
السالم كريم" والسيد  مجلس حكماء وأعيان مصراتة، السيد "أحمد الضراط" والسيد "عبد

"مفتاح شتوان" والسيد "محمد عطية بن عجالة" والسيد "خالد شغيب" من المؤسسة الليبية 
األعمال، والسيد رئيس االتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة لرجال 

بمدرج كلية العلوم الصحية، تكريم الطلبة   "مصعب قصيبات" تم 
المشاركين في البرنامج التدريبي لتعزيز مهارات طلبة الجامعة 
التي نظمها االتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة، في الفترة من 

 .م2021_سبتمبر_4_أغسطس إلى 31
 

 

 

 

األول للجودة ، تحت عنوان "الجودة في عن تنظيم الملتقى  يعلن المركز الوطني لضمان الجودة
 "الواقع والطموح –المؤسسات التعليمية 

بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على تأسيس المركز الوطني لضمان جودة واعتماد 
م الملتقى األول للجودة تحت عنوان"الجودة يمية والتدريبية، فإن المركز ينظالمؤسسات التعل

واقع والطموح"؛ وذلك للتعريف بالتحديات والصعوبات التي ال –في المؤسسات التعليمية 
تواجه مكاتب ووحدات ومنسقي 

الجودة في مؤسسات التعليم 
العالي، والتعليم التقني، والتعليم 

العام، والتي وقفت عائقاً دون 
تطبيق نظام الجودة داخل 

المؤسسات التعليمية، وتحديد 
اآلفاق المستقبلية لتطوير 

ليات الجودة وتحسين نظم وعم
 .في مؤسساتنا التعليمية
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 الجامعات الليبية تباشر عقد منتدياتها النوعية

في إطار برنامج منتدى التعليم العالي والبحث العلمي للوزارة
م عقد منتدياتها النوعية تنفيذاً 2021سبتمبر  22_21باشرت الجامعات الليبية في الفترة 

امج الوطني ((منتدى التعليم العالي والبحث العلمي)) تحت شعار للمرحلة األولى من البرن
((تحول التعليم العالي الليبي... الدور 
المستقبلي والتحديات التي تواجه 
المؤسسات االكاديمية))، والمعتمد من قبل 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ضمن خطة عملها، وبإشراف ومتابعة 

صالح الغول  مباشرة من قبل السيد/ د.
   .وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي

 

 

 

 

 
مدير مكتب التعاون الدولي المكلف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يحضر افتتاح معرض ليبيا_ 

 ايطاليا تراث حضاري مشترك
التعاون الدولي المكلف بوزارة التعليم العالي  بمدير مكتحضر السيد ناصر المهدي 

العلمي افتتاح معرض ليبيا_ايطاليا تراث  والبحث
حضاري مشترك، والذي انطلقت فعالياته بقصر 
السراي الحمراء بطرابلس إلبراز النشاط االثري 
المشترك ضمن حملة من االنشطة والبرامج التي 

تم تفعيلها بموجب معاهدة الصداقة والشراكة 
 .م2008والتعاون الموقعة بين البلدين سنة 
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 تيعاب وادماج المحاربين في مؤسسات الدولة محور اجتماع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمياس

ً عقد الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مكتبه بالوزارة اجتماع  ا
 مع اللجنة المشتركة المكلفة بتنظيم واستيعاب المحاربين بمؤسسات الدولة

مستهل حديثه بالحضور معربا على اهمية هذا اللقاء كونه يعد التحدي الوزير رحب في 
الحقيقي الذي يحتاج إلى جهد كبير في سبيل عالج اآلثار 
المترتبة على األحداث التي شهدتها البالد طيلة السنوات 
الماضية بعدها تحدث رئيس اللجنة المكلفة من قبل رئاسة 

 .األركان عن طبيعة عمل اللجنة
 

 

  

 

 

 

 جامعة صبراتة تقدم واجب العزاء 

وفد من جامعة صبراتة يصل مدينة البيضاء برئاسة رئيس الجامعة الدكتور سالم الهريشي 
والكاتب العام بالجامعة وعدد من مدراء االدارات لتقديم واجب العزاء لجامعة عمر المختار 

إلداري لفريق جامعة عمر واسرة شهيد الواجب المرحوم بإذن هللا خالد محمد سعيد المشرف ا
المختار لكرة القدم الخماسية الذي وافته 
المنية خالل الدورة الرابعة الجامعية لكرة 

بناء على  أقيمت القدم الخماسية والتي
تعليمات معالي الوزير الدكتور عمران 

  القيب 
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 معة مصراتة بتدشينهاكلية علوم البيئة والموارد الطبيعية منارة أخرى تُضاف إلى منارات جا

بحضور السيد رئيس جامعة مصراتة األستاذ الدكتور "فرج علي أبوشعالة" والسادة أعضاء 
والذي تمت مراسمه على  الطبيعية والموارد البيئة علوم تدشين كلية  مجلس الجامعة، تم 

 .هامش اجتماع مجلس الجامعة االستثنائي السابع

الستار بيٍد كريمة من  بإزاحةوتم تدشين الكلية 
السيد رئيس الجامعة، وبحضور السادة منتسبي 

 .الكلية

  
  

 

 

 

 

 جامعة سرت العلمي يزورير التعليم العالي والبحث وز

استقبلت جامعة سرت معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران محمد القيب 
والوفد المرافق له وكان في مقدمة مستقبليه 
رئيس الجامعة الدكتور سليمان الشاطر وعميد 
البلدية السيد المختار المعداني وعضو مجلس 

 .نواب عن مدينة سرت السيد حسن الزرقاءال

وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التي 
يقوم بها معاليه للجامعات وبمناسبة انطالق 

 مسابقة الشعر للجامعات الليبية
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 إدماج الفئات الخاصة محور اللقاء جامعة صبراتة 
بزيارة إلى كل من جامعة صبراتة مدير ادارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة يقوم 

وجامعة الزاوية لمتابعة أخر المستجدات التي قامت بها كلتا الجامعتين لصالح األشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة، وتم االتفاق على تكليف االستاذة "غزالة الحناشي" بمهام منسق 

   .لخاصة بالوزارةمكتب الفئات الخاصة بين جامعة صبراتة وادارة تعليم واندماج الفئات ا

  

 

 

 

 

 

 

 
 وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح ندوة علمية

افتتح وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي الدكتور "صالح هدية" 
ة وضاع الراهنالندوة العلمية التي نظمها المركز الليبي لألبحاث والدراسات تحت عنوان (األ

في تشاد وتأثيراتها في ليبيا 
 .ومنطقة الساحل والصحراء)
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح ورشة عمل بعنوان (أصول الكتابة اإلدارية 
 الفاعلة)

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب ورشة عمل بعنوان (أصول 
لفاعلة) والتي أقامتها إدارة الكتابة اإلدارية ا

 االجتماعاتشؤون الجامعات بقاعة 
باألكاديمية الليبية للدراسات العليا تحت 
شعار (بالتدريب نرتقي) والتي تستهدف 
موظفي إدارة شؤون الجامعات من إداريين 
ورؤساء اقسام ومديري إدارات، وتهدف 
الورشة إلى تنمية مهارات الكتابة اإلدارية 

شاركين من إعداد محاضر وتمكين الم
وصياغتها وعرضها  االجتماعات

بصورة سليمة بما يخدم العملية 
 .بالمؤسسة.اإلدارية

  
 

 

وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي يفتتح المؤتمر الليبي الثاني 
 .لسباكة المعادن والصناعات المعدنية

ليبية للبحث العلمي والمراكز البحثية التابعة لها، وتكريسا تشجيعا للنشاط العلمي بالهيئة ال
لمبدأ دعم إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، افتتح 
السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي، بحضور السيد رئيس الهيئة الليبية للبحث العلمي، 

ية للدراسات العليا، والسيد رئيس األكاديمية الليب
المؤتمر الليبي الثاني لسباكة المعادن والصناعات 
المعدنية، تحت شعار (نبحث ونواكب لنواصل) 
الذي نظمه المركز الليبي العالي المهني للسباكة 
التابع للهيئة الليبية للبحث العلمي، وذلك صباح 

طرابلس، وقد حضر  -اليوم بفندق كورنثيا
مديري المراكز البحثية المؤتمر عدد كبير من 

 .والخبراء والمستشارين والباحثين
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 االكاديمية الليبية تحتضن اجتماع لجان تقييم كليات التربية

احتضنت األكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور 
اجتماع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

ن الدكتور عمران القيب مع رؤساء وأعضاء اللجا
الرئيسية المكلفة بتقييم كليات التربية بالجامعات الليبية 

 .على امتداد الوطن الحبيب
 

  

 

 

 

 .رئيس جامعة االسكندرية يستقبل وفدا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة اإلسكندرية، وفد اللجنة المكلفة من وزارة 
الدارسين بالساحة المصرية  نالليبييلعالي والبحث العلمي بمتابعة أوضاع الطلبة التعليم ا

برئاسة الدكتور أبو بكر محمد عيسي والدكتورعزالدين عبدالكريم زكري عضو اللجنة 
وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب 

 .إلدارة شؤون الوافدين بالجامعة التنفيذيوالطالب، والمدير  رئيس الجامعة لشئون التعليم

اللقاء كان مناسبة الستعراض اهم المشاكل 
 نالليبييوالعراقيل والصعوبات التي تواجه الطلبة 

الموفدين والخريجين من الجامعات المصرية 
 .االكفيلة لحلهومناقشة السبل 

 السيد رئيس الجامعة أكد أن العديد من الكليات
والبرامج المتميزة التي تحتويها الجامعة 

 .باإلمكان االستفادة منها

 

 

 

 

 

ر 
ي 
ن 
 

كل 
ييني

ية 

2929/2/9/9/99//2021 

2929/2/9/9/99//2021 

147



 

 ياثفعاليات المؤتمر الليبي الثاني لسباكة المعادن والصناعات المعدنية بقاعة فندق كورن

فعاليات المؤتمر الليبي الثاني لسباكة    انطلقت
 ياثالمعادن والصناعات المعدنية بقاعة فندق كورن

يها اهميه مواكبة التطور العلمي في مجال تناول ف
سباكة المعادن من خالل تقديم الدعم للمركز الليبي 

العالي للسباكة وتكتف الجهود لرفع مستويات 
 المعدنية.البحث العلمي في مجال الصناعات 

 

 

 

 

 

 .وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي بنقابة موظفي التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عمران القيب" مع السيد "عصام عويدان"  اجتمع وزير

نقيب موظفي التعليم العالي والسيد "حميد عليوة" النائب الثاني لنقابة الموظفين والسيد "رضا 
 .الورفلي" نقيب جامعة طرابلس المكلف

عبة التي يعانيها الموظف بسبب تدني وتناول االجتماع المشاكل والصعوبات والظروف الص
  مستوى الدخل وارتفاع التكاليف المعيشية بالبالد 
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  استقبلت مدير إدارة الوافدين بجمهورية مصر العربية
وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون التعليم العالي، و مدير ادارة الملحقيات وشؤون الموفدين،  

عضاء اللجنة الفنية أمن  اً بسفارة ليبيا بالقاهرة، وعددوالملحق االكاديمي 
 .ليبيا.طلبة.اتحاد.عن.وممثالً .العالي.التعليم.وزير.من.المكلفة

حيث تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين ليبيا ومصر 
في كافة المجاالت العلمية، ومن جانبه أكد وكيل الوزارة 

يبيا منذ قديم علي عمق العالقات التي تربط بين مصر ول
األزل باعتبارهما امتداداً طبيعياً لبعضهما، وتطرق اللقاء 

 .الليبيين.للطالب.اإلقامة.إلي تسهيل كافة إجراءات
 

 

 

 

 ول للشعر بالجامعات الليبيةاختتام المهرجان األ

اختتم بمدرج جامعة سرت مهرجان الشعر لطلبة الجامعات الليبية الذي شاركت فيه العديد 
امعات الليبية واستمرت فعالياته أربعة أيام متواصلة والذي افتتح فاعلياته معالي وزير من الج

التعليم العالي والبحث العلمي دكتور عمران محمد القيب، حيث تخلل هذا مهرجان الذي حمل 
( ديوان سرت الجامعة) عدة أمسيات شعرية لعدد من الشعراء الشعبيين الذين تغنوا  شعار

وفي حفل الختام قامت اللجنة  قصائدهم.عبر.الليبيين.للحمة الوطنية ولم شملبحب الوطن وا
المشرفة بتكريم مدير إدارة النشاط والفريق 
اإلعالمي بالوزارة وتكريم الطلبة الثالث 
األوائل الفائزين عن الشعر الشعبي 
والشعر الغنائي والشعر الفصيح كما تم 
تكريم عدد من الوفود المشاركة وأولياء 
األمور الذين رافقوا أبنائهم وتحملوا 
معاناة السفر ألجل دعم وتشجيع أبنائهم 
للمشاركة وفي نهاية هذا التكريم ادارة 
جامعة سرت طالبت وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي بأن يعتمد هذا 

 .المهرجان سنويا بجامعتها

.ي
صر 
رة 
يم 
ء
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 ومة الوحدة الوطنية        وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي السيد رئيس حك

يس ورئ العلميوالبحث  العاليووزير التعليم  عقد بطرابلس  اجتماع هام ضم رئيس الحكومة 
أعضاء هيئة التدريس ورئيس نقابة موظفي التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من  نقابة

تي يعانيها العاملين رؤساء النقابات بالجامعات تم خالله مناقشة الظروف المعيشية الصعبة ال
بمؤسسات التعليم العالي بسبب تدني مستوى الدخل وارتفاع التكاليف المعيشية بالبالد وتم 
خالل هذا االجتماع التوصل إلى جملة من التفاهمات التي تصب جلها في مصلحة الموظف 

الحكومة  في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتم االتفاق في ختام االجتماع على موافاة
 .حول عدد العاملين ودخولهم تفصيليةببيانات 

 
 

بناء المجتمع  فيحول العلوم االنسانية ودورها ي الدول العلميإختتام فعاليات المؤتمر 
 وتعزيز الهوية الوطنية

بناء المجتمع وتعزيز  فيللعلوم االنسانية ودورها  الدولي العلميأختتمت فعاليات المؤتمر 
للنفط  مليتهوالتربية بجامعة صبراتة، برعاية شركة  اآلداب، الذى نظمته كلية  الهوية الوطنية

يومين وعلى فترتين صباحية  امتدادبصبراتة والذى تواصل، على  البلديوالغاز ، والمجلس 
( الزوم ) العديد من الشخصيات      ومسائية ، وشاركت فيه عبر تقنية الفيديو المباشر

البحاث من بعض الدول العربية وأفريقيا الذين قدموا بحوث ودراسات و واالساتذة الجامعيين
 وأفكار،قيمة أثرت المؤتمر برؤى 

تميزت بالواقعية العلمية والحداثة 
 العلميالخطاب  يوالمعاصرة ف

الذى يجب أن يتوجه به  اإلنساني
 .إلى مجتمعاتنا

 

 

 

 
 

ر و و ب و ين ي ري و ربي و ض ب ن
فكار،
حداثة 
علمي
ه به 
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نتصرات على سرطان الثدي.مكتب دعم وتمكين المراءة يشارك في اليوم العالمي للم  

شارك مكتب دعم وتمكين المرأة في تظاهرة اليوم العالمي للمنتصرات على سرطان الثدي 

لك بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة السرطان.ذو  

 
 

وفد الشركة العالمية يلتقي وكيل وزارة التعليم العالي لشؤن البحث العلمي الدكتور "صالح هدية" 
ماتلتقنية المعلو  

  التقي وكيل وزارة التعليم العالي لشؤن البحث العلمي الدكتور "صالح هدية" وفد شركة
HUAWEI العالمية لتقنية المعلومات 

برئاسة السيد "جو فوكوي" من جمهورية الصين الشعبية المدير التنفيذي للشركة بقطاع 
المدير اإلقليمي للشركة  التطوير واألعمال والسيد الدكتور "عدنان بن حليمة" من دولة تونس

والسيد "جهاد شنيبة" مدير مشروع أكاديمية االتصاالت وتقنية المعلومات بالشركة وبحضور 
 .عدد من مستشاري الوكيل
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  فريق مكتب المتابعة وتقييم األداء في جامعة بنغازي

م العالي والبحث العلمي بزيارة قام الفريق المكلف من مكتب المتابعة وتقييم األداء بوزارة التعلي
ميدانية إلي جامعة بنغازي وعدد من الكليات التابعة لها وذلك للوقوف على بعض العراقيل 

 والصعاب التي تقف عائقا أمام تنفيذ مهامها واألعمال المناطة بها

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي لجنة التعليم بالبرلمان
التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب لجنة التعليم بالبرلمان  معالي وزير التقى 

 بفندق دار السالم بمدينة طبرق .الليبي

حيث قدم معاليه نبذة عن عمل الوزارة منذ استالمها لمهامها في حكومة الوحدة الوطنية 
ويات سلم االهمية وعرض جملة من الملفات التي حاولت الوزارة تحريكها كونها تأتي في أول

بالنسبة للعملية التعليمية في ليبيا واستمع إلى بعض مالحظات النواب الذين اثنوا على عمل 
 الوزارة وشجاعتها في تحريك ملفات عجزت الحكومات السابقة في فتحها ومناقشتها

 

 

 

 

 

حررررررررررررررررررررررررررييييك ملفات عججججززززت الحكوووومات الساب
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5/10/2021  

 مستشار ومدير مكتب وزير التعليم العالي يلتقي وفدا من االتحاد االوروبي

التقى السيد موسى الكوبه مستشار ومدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بديوان 

الوزارة وفد من االتحاد األوروبي وحضر هذا اللقاء مدير إدارة التعاون الدولي وتمت 

مناقشة العديد من محاور التعاون المشترك وكان اهمها االتفاقيات السابقة بين الجامعات 

 الليبية ودول االتحاد األوروبي وكيفية تفعيلها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 

 

 

 

 
2021/10/4 

  .وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون التعليم العالي يلتقي رؤساء لجان منتدى التعليم العالي

بديوان الوزارة بمكتبه  "التقى السيد وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي د. "صالح خليفة الغول

بالسادة اللجنة التحضيرية الفنية ورؤساء لجان المحاور المشرفة على حوارات ونقاشات 

محاور منتدى التعليم العالي، وذلك لمناقشة آليات وسبل عقد وإنجاح المرحلة الثانية من مراحل 

ميع تقييم المرحلة األولى وتجبهدف المنتدى المستهدف عقده على مستوى مناطق ليبيا، 

ومناقشة كافة النتائج والتوصيات وملخصات البحوث المقدمة فيها على مستوى الجامعات 

  .الليبية
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2021/10/6 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح كلية االداب قمينس

معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب كلية االداب قمينس افتتح 
لجامعة بنغازي العريقة لتضاف لسلسلة انجازات جامعة بنغازي التي صمدت رغم التابعة 

 المحن ولم تقفل أبوابها بل بقيت إشعاع علمي تنير الطريق لسالكي طريق العلم والمعرفة
 

 

 
 

 
عة وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي المدير التنفيذى للشركة المنفذة لصيانة المبنى اإلداري لجام 

 .بنغازي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي المدير التنفيذى للشركة المنفذة لصيانة المبنى التقي  

اإلداري لجامعة بنغازي والذي شرح لمعاليه المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهها 

 .الشركة خاصة في المخصصات المالية لهذا المشروع
لي وزير التخطيط بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها حيال معالي الوزير بدوره تواصل مع معا

هذه المشاريع والذي أكد على تحويل المخصصات 

المالية لهذا المشروع فور وصول المستندات 

 .المطلوبة
الشركة اكدت من خالل مديرها التنفيذي انه في 

حال تحويل المخصصات المالية سوف يتم تسليم 

قادمالمشروع في بداية شهر يناير ال  

 88/8//10100/11/2021 
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11/10/2021  

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي سفير جمهورية السودان

استقبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مكتبه بديوان الوزارة سفير جمهورية 
السودان الشقيقة والوفد المرافق له بحضور مدير مكتب شؤون الوزارة وتم خالل االجتماع 

تعاون المشترك بين البلدين في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي وأعرب بحث آلية ال
 معالي الوزير في ختام االجتماع عن عمق العالقات األخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين

 

 

 

 

 
 
 

بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومصلحة األحوال المدنية  التعاون  

م 2021/ 10/ 12طرابلس   

عقد بديوان مصلحة األحوال المدنية اجتماع ضم العميد دكتور "بشير عون" نائب رئيس 

المصلحة ومدير مكتب التواصل واالعالم بالوزارة الدكتور "علي أحمد سالم" المكلف بمتابعة 

المنظومة اإللكترونية الموحدة بالجامعات الليبية وبحضور مهندسي المنظومة، وتناول هذا 

التعاون بين المصلحة والوزارة في ربط منظومة الرقم الوطني بالمنظومة  االجتماع سبل

االلكترونية الموحدة بالجامعات الليبية لمطابقة بيانات الطلبة والموظفين والمعيدين واعضاء 

 .هيئة التدريس بالجامعات الليبية

لبيانات التي كما تم خالل هذا االجتماع عرض فني للمنظومة الموحدة بالجامعات الليبية وا

تحتاجها وتم االتفاق على جملة من البنود والتفاصيل الفنية بعد النقاش المستفيض بين المهندس 

المشرف على منظومة الرقم الوطني والفريق المكلف بإعداد وتنفيذ ومتابعة المنظومة 

 .القادمين اإللكترونية الموحدة بالجامعات الليبية وسيتم توقيع االتفاق النهائي خالل اليومين
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الجدير بالذكر يعتبر المشروع الوطني للتحول الرقمي من المشاريع الهامة التي أطلقها مركز 

المعلومات والتوثيق بالوزارة بهدف تطوير العملية التعليمية ومواكبة التطور الذي يشهده العالم 

 .في مجال االتصاالت

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

13/10/2021 

 .العلمي يلتقي نقيب موظفي التعليم العالي ونقيب موظفي جامعة طرابلسوزير التعليم العالي والبحث 

التقى الدكتور "عمران القيب" وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع السيد نقيب موظفي 
التعليم العالي والسيد نقيب جامعة طرابلس المكلف حيث أستلم رئيس نقابة الموظفين كتاب 

ولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والمتضمن كل معالي الوزير للسيد وزير الد
التفاصيل المتعلقة باإلحصائيات الدقيقة ألعداد الموظفين ومرتباتهم لمعالجة أوضاعهم في 

 أقرب اآلجال
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   فعاليات اليوم األول من المؤتمر العلمي الدولي األول حول ريادة األعمال 

علمي الدولي األول حول ريادة األعمال مركز الريادة فعاليات اليوم األول من المؤتمر ال
 :واالبتكار بعنوان

 )بيئة ريادة األعمال الليبية، الواقع واألفاق(
حيث استهلت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، وعرض فيديو قصير 

 .للتعريف بالجامعة
كيل الشؤون العلمية يليها كلمة ثم جاءت كلمة رئيس الجامعة ألقاها الدكتور علي الفقي و

 .رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وكلمة رئيس اللجنة التحضيرية
بعد ذلك بدأ تقديم الورقات العلمية من السادة 

المشاركين بالحضور المباشر أو عبر 
 .الزووم

 هذا وقد قسم اليوم إلى جلستين
 أدار الجلسة األولى الدكتور امحمد الحبشي

 ثانية الدكتور شهوب األحمروأدار الجلسة ال
 

 
 .عالن عن استئناف الدراسة بالجامعات الليبيةا

اجتمع اليوم بجامعة طرابلس السيد رئيس 
وزير التعليم العالي وحكومة الوحدة الوطنية 

والبحث العلمي ونقابات أعضاء هيئة 
التدريس والموظفين بالجامعات الليبية 
المالية والمعاهد العليا وبحضور السيد وزير 

والسيد وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء، 
حيث رحب السيد وزير التعليم العالي بالسيد 

رئيس الحكومة والوزراء مثمنا دورهم 
وتجاوبهم الدائم فيما يخص قضايا التعليم 

العالي، حيث كانت هناك كلمة لنقابة أعضاء 
تلتها كلمة إلتحاد الطلبة  هيئة التدريس

ي التعليم العالي، أعلن السيد وزير المالية عن البدء في اجراءات العمل وكلمة لنقابة موظف
الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي والتقني وأكد تسوية كل المرتبات  126بالقرار 

 .من ناحية العالوات والدرجات باإلضافة إلى تسوية أوضاع العائدين من االيفاد
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ي يوم الجودة شهائد اجتياز الدورة التدريبية التاسعة إلعداد المدققين الجليل" يمنح ف الدكتور "عبد

 .واعتماد الجودة للمرشحين من جامعتي سبها وفزان

اختتم مدير عام المركز الوطني لضمان 
بمدرج   الجودة الدكتور عبدهللا عبدالجليل، 

مركز اللغات بجامعة سبها، أعمال الدورة 
مدققين لضمان التدريبية التاسعة إلعداد ال

الجودة واالعتماد، التي أشرف عليها 
المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد 

المؤسسات التعليمية والتدريبية بالتعاون مع 
 .مكتب الجامعة لالستشارات الهندسية

 
  

 

 

 
 اوائل الكليات لتقنية المعلومات والحاسوب في دورة تدريبية بتونس

درات مخرجاتها في اطار سعي الوزارة لتنمية ق
وبناء على اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين كل من 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة هواوي
(Huawei)  الصينية والمتخصصة في تقنية

المعلومات واالتصاالت، انطلقت يوم االثنين 
الماضي بفندق اليكو بدولة تونس الشقيقة الدورة 

لومات واالتصاالت ضمن التدريبية لتقنية المع
 (Huawei) البرنامج الذى اطلقته شركة هواوي

الصينية تحت مسمى ((بذور من أجل المستقبل)) 
والذى يهدف الى تطوير المعرفة في تقنية المعلومات 

واالتصاالت لصالح المواهب الشابة لكل من دولة تونس ودولة ليبيا ويشرف على هذه 
 .م العالي والبحث العلميالدورة مختصين من وزارة التعلي

 
 
 
 

158



  االجتماع الثاني لمجلس جامعة درنة
_____________ 

 :الثاني لمجلس (جامعة درنة) الذي ضم كل مناالجتماع  السيد د. رئيس جامعة درنة   عقد
 .السيد: د. وكيل الجامعة الشؤون العلمية

 .السيد: د. وكيل مساعد جامعة درنة بفرع القبة
 .لعامالسيد: الكاتب ا

السادة: عمداء الكليات والتنسيقيات 
 .بالجامعة

 .السيد : المسجل العام
كما تمت دعوة السادة مدراء إدارات: 

الدراسات العليا والتدريب، شؤون 
أعضاء هيئة التدريس، ومدير مكتب 
ضمان الجودة وتقييم األداء لحضور 

االجتماع لمناقشة بنود متعلقة 
 .باختصاصات هذه اإلدارات

 :ث تم طرح جدول األعمال وفق اآلتىحي
إعتماد توصيات مجلس جامعة درنة في اجتماعه األول المنعقد بفرع القبة بتاريخ:  -

 .ميالدي 2021/07/09
 .عرض ومناقشة اختصاصات ومسؤوليات مجلس الجامعة -
 .مناقشة مايتعلق بترقيات أعضاء هيئة التدريس -
 .يدين في الكليات والتنسيقياتمناقشة بعض األمور التي تختص بالمع -
مناقشة مهام مركز البحوث واالستشارات، و المقترح الُمحال إلى وزارة التعليم العالي  -

 .والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية بشأن إنشاء مركز اللغات
 .طرح رؤية تطبيق الجودة من خالل إنشاء وضم وإلغاء بعض األقسام العلمية -
ذات بيانات كاملة ودقيقة بشأن الموفدين للدارسة التابعين لجامعة درنة بعد  العمل بمنظومة -

 .قرار فصلها عن جامعة عمر المختار
 .تنفيذ مشروع توطين اإلدارة العامة للجامعة والكليات في مجمع (الفتائح) -
ات اإلجراءات اإلدارية بين اإلدارات والمكاتب في اإلدارة العامة ومايناظرها في الكلي -

  .والتنسيقيات
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  األردن -دعوة رسمية من جامعة البترا 
شارك االستاذ عمار ميالد نصر في فعاليات  

المؤتمر الدولي حول اشكاليات اللجوء، بورقة 
بحثية معنونة ب (النظام اللوجستي والقانوني 

 ).لظاهرة اللجوء اإلنساني في ليبيا واألردن
 /11/11-10افتتح خالل يومي  المؤتمر
بمشاركة باحثين من عدد من الدول  2021

العربية واألوروبية وكان بإشراف وتنظيم 
رئاسة الوزراء األردنية وجامعة البترا 

ومركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية 
دية، وحقوق اإلنسان ومنظمة هانس الكن

  .وحضره عدد من سفراء الدول باألردن
وقدم االستاذ عمار محاضرة علمية متخصصة في مجال علوم االتصال واإلعالم في رحاب 

كلية اإلعالم بجامعة البترا وأعطى صورة تعريفية عن جامعة سرت بحضور عدد من 
 طالب الكلية

 
 
 

 افتتاح مقر مركز ريادة األعمال واالبتكار بجامعة سرت
افتتح  بكلية التربية بجامعة سرت مقر 

مركز ريادة األعمال واالبتكار بالجامعة 
ت الالزمة بعد أن تم تجهيزه بالمعدا

بالتعاون مع منظمة مسارات للسالم 
والتنمية النطالق العمل به ، حيث أقيم 
حفل حضره الدكتور سليمان الشاطر 
رئيس الجامعة والدكتور عبد السالم 

لجامعة للشؤون العلمية الصالحين وكيل ا
واألستاذ مفتاح بشير الكاتب العام 

بالجامعة والدكتور محمد ياسين مدير 
مركز ريادة األعمال واالبتكار واألستاذ شامس كركرة نقيب الموظفين بالجامعة وعدد من 
 .عمد الكليات ومدراء اإلدارات والمراكز بالجامعة ومندوبي منظمة مسارات للسالم والتنمية

يت خالل الحفل العديد من الكلمات التي أوضحت أهمية المركز في تشجيع األعمال ألق
 .الرائدة واالبتكارات وما سيقدمه المركز من تشجيع للعديد من المبتكرين في المدينة
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جامعة سبها توقع شراكة مجتمعية مع المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية 
 والتدريبية

  هامش اختتام فاعليات االحتفال باليوم العالمي للجودة الذي نظمته  عت  جامعة سبها  علي وق
اتفاقية شراكة مجتمعية مع المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد   في مدرج مركز اللغات

 .المؤسسات التعليمية والتدريبية
ويأتي توقيع هذه الشراكة المجتمعية بين 

في تحقيق  الجامعة، والمركز رغبة
 : األهداف اآلتية

تأهيل مجموعة من مدارس التعليم  - (1)
األساسي، والثانوي في المنطقة 

الجنوبية،ورفع مستواها،ومستوى قياداتها، 
والحصول على مخرجات تناسب 
 .المتطلبات الوطنية، وسوق العمل

تطبيق معايير نظم الجودة التعليمية  - (2)
 .وطني لضمان الجودةالوطنية الصادرة عن المركز ال

العمل على تطبيق الجودة الشاملة في النظام التعليمي (األساسي، والثانوي) في دولة  - (3)
 .ليبيا

 .تحسين مستوى نظام التعليم، وتحديثه - (4)
 .نشر ثقافة الجودة بين المعلمين والتالميذ، والبيئة التعليمية، والمجتمع المحيط بهم - (5)
 .قافة التربوية والتنظيمية داخل البيئة المدرسيةخلق مناخ للث - (6)
 .تأهيل المدارس من أجل المشاركة في مشروع نيل االعتماد المؤسسي - (7)
 .تقوية روابط المشاركة المجتمعية بين الجامعة ومراقبات التعليم بالجنوب - (8)

ريق المشرف على هذا وستلتزم الجامعة، والمركز الوطني، ومراقبات تعليم الجنوب بدعم الف
مشروع الشراكة، ورعايته، على أن يكون الفريق مناسبا للمهام التي يتطلبها المشروع ، مع 

وضع آلية، ومواصفات؛ الختيار المدارس المشاركة فيه، شرط التزام األطراف المعنية، 
والراعية له بتقديم الدعم المعنوي الكامل،وبالمتابعة التي تضمن، وتحقق الوصول إلى 

 . ألهداف المنشودة للمشروعا
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التعاون الليبي األردني محور لقاء معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع نظيره األردني في 
 العاصمة االردنية

لتقى الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بالعاصمة االردنية ا
ر التعليم العالي االردني وتم خالل هذا اللقاء مناقشة سبل عمان الدكتور وجيه عويس وزي

التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتم االتفاق على تنفيذ قراري 
 اإليفاد األول والمتعلق باألورام

طالبا والثاني والمتعلق بجراحة القلب  260الذي يضم 
لى اتفاق طالب وتوصل الطرفان إ 210والذي يضم 

يقضي بتخفيض الرسوم الدراسية، كما اتفق الجانبان 
على تعزيز التعاون من خالل منح كراسي للطلبة 

 الليبين في الجامعات األردنية
وتمكين الطالب من القبوالت في الجامعات األردنية 
التي تعتبر من المشاكل التي يواجهها الموفد في كل 

 . الساحات
 

 
 طنية يلتقي الفعاليات الطالبية والشبابيةرئيس حكومة الوحة الو

 
التقى المهندس عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالفاعليات الطالبية والشبابية 

وبحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء والوكالء وطلبة 
 .بابية من مختلف مناطق ليبياالجامعات وشبيبة الهالل األحمر وبعض الفعاليات الش

معالي وزير التعليم في كلمة ألقاها أمام الحضور أثنى بالشكر والتقدير لرئيس الحكومة الذي 
كان له الدور االبرز في حلحلة كل الصعاب 
التي تواجه القطاع والتي آخرها تنفيذ القرار 

م ومنحة الطلبة وتمت 2021لسنة 126رقم 
قيع اتفاقية تعاون خالل هذا الجمع الكبير تو

بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
والشركة القابضة لإلتصاالت. رئيس 

الحكومة أكد بأن منحة الطلبة سوف يتم 
مضاعفتها في حال تحسنت ظروف البلد 

وكذلك تحدث على خطط الوزارة بشأن حل 
 .مشكلة السكن لكل الشباب
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 .الدولة اوري موسع للنظر في مشاريعاألكاديمية الليبية تستضيف اجتماع تش

وزير االقتصاد والتجارة  استقبل رئيس األكاديمية الليبية للدراسات العليا أ.د.رمضان المدني 
السيد محمد الحويج ورئيس مجلس ادارة الشركة الليبية الدارة مشاريع المشاركة مع القطاع 

دير عام صندوق الصرف الليبي الدكتور عبدالمجيد ابراهيم عبدالكريم وم (PPP) الخاص
 لالستثمار الداخلي والتنمية السيد بدر بن عثمان

ووكيل  (PPP) وعدد من مدراء االدارات بشركة
الشؤون العلمية ومساعديه و المسجل العام ومدير ادارة 
الفروع وعميد مدرسة الدراسات االستراتيجية والدولية 

 . األقسام وعميد مدرسة العلوم االدارية والمالية وبعض
ختام اللقاء بين رئيس االكاديمية الليبية ان هذه وفي 

المؤسسة على االستعداد تام وكامل للتعاون العلمي 
االكاديمي الذي يمكن ان يساهم في النهوض باالقتصاد 

 .الوطني
 

 
 

السابعة والنصف مساء والذي بدأه معالي   في عمل متواصل منذ العاشرة صباحا وحتي 
ليم العالي والبحث العلمي باجتماع تشاوري مع السادة رؤساء نقابات الموظفين وزير التع

بالجامعات الليبية بمقر ديوان الوزارة وبعدها انتقل المجتمعون الي رئاسة مجلس الوزراء 
ليعقد اجتماع آخر ضم السادة: معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي وزير 

الي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ونقباء الداخلية (تشريفا) ومع
الموظفين بالجامعات الليبية لدراسة المقترح المحال بكتاب من معالي وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي والمتضمن التصور الخاص بمعالجة مطالب الموظفين بمؤسسات التعليم 

ت الموظفين أتفق الحضور على ماتضمنه هذا العالي وبعد دراسة المقترح المقدم من نقابا
المقترح وإحالته الجتماع الغد لمجلس الوزراء 

 .التخاد القرار المناسب بشأنه
أملنا كبير بأن نزف بشرى تنفيذ المطالب بإقرار 
هذا المقترح غدا بإذن هللا. واليسعنا إال أن نقول 
استبشروا خيرا فالقادم يحمل المزيد من األخبار 

 السارة
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي بديوان الوزارة اجتماع تشاوري مع نقباء الموظفين بعدد   
من الجامعات من مختلف مناطق ليبيا وبحضور عدد من المستشارين القانونيين بشأن التصور 
الخاص بتحسين مرتبات الموظفين، حيث أكد معالي الوزير على أّن الموظف عنصر اساسي 

لية التعليمية وال يقل أهمية عن عضو هيئة التدريس والبد من إنصافه ومنحه حقوقة، في العم
وتم االتفاق على الشكل النهائي للتصور بتحسين المرتبات، ويعقد اآلن اجتماع بديوان رئاسة 
الوزراء العتماد التصور ومع انتهاء االجتماع سنزف البشرى السارة لزمالئنا الموظفين 

 فترقبوا
 .ر السارةاالخبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

مدير اتحاد ستقبل يمدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي الدكتور "ناصر المهدي"  
 الجامعات المتوسطية ببعثة االتحاد األوروبي السيد "مارسيلو سكاليسي"

توسطيه حيث تمت مناقشة جميع المشاريع واإلتفاقيات العلمية المتبادلة بين الجامعات الم 
ونظائرها من الجامعات الليبية كما تطرق االجتماع الي مناقشة البرامج والخطط المستقبليه 

 .المقترح تنفيذها بحلول السنة المقبلة
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 .عادة فتح كلية العلوم االجتماعية محور اجتماع بوزارة التعليم العالي والبحث العلميا
ر ومدير مكتب شؤون الوزير االستاذ موسى الكوبه مع اللجنة المكلفة من اجتمع السيد مستشا

معالي الوزير والتي تضم عدد من االساتذة والخبراء والمختصين في علم االجتماع المكلفة 
بإعادة فتح كلية العلوم االجتماعية بجامعة طرابلس وفي اجتماعها الثاني اليوم قدمت اللجنة 

ضوع وتوضيح الفائدة التي تعم على البالد والمجتمع بوجود مثل هذه شرحا وافيا ألهمية المو
الكلية وفق معايير الجودة وفي هذا الوقت الذي 
تحتاج فيها البالد إلى دراسات وابحاث في 
عدة ظواهر ال يمكن معالجتها اال بالبحث 

 العلمي داخل هذه الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اختتام فعاليات المهرجان الشامل للفنون التشكيليةوزير التعليم العالي والبحث العلمي يحضر 

اختتم بجامعة طرابلس مهرجان "الفنون التشكيلية" الذي أقيم تحت شعار "الفنون تجمعنا" 
بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي وزير الثقافة والتنمية المعرفية 

يد والسيد مدير ادارة النشاط بالوزارة والسادة رؤساء جامعات طرابلس وغريان وبني ول
وعميد كلية الفنون واالعالم بجامعة 
طرابلس وعدد من مدراء مكاتب النشاط 

 .والمهتمين
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معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب مازال يواصل الليل بالنهار في سبيل 
 ب وحقوق الموظفين والمعيدين واعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبيةتحقيق مطال

هذا المساء كان له لقاء تشاوري مع معالي وزير المالية الدكتور خالد المبروك لمناقشة السبل 
الكفيلة لتنفيذ التصور المقدم من نقابات الموظفين 

  .بالجامعات الليبية
لحرف الواحد وفي اتصال هاتفي معه قبل قليل قال با

لن يهناء لي بال قبل رؤية الموظف والمعيد وعضو 
هيئة التدريس تصرف لهم كامل حقوقهم من أجل عودة 

 .هيبة الجامعات وفخامتها
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 .مكتب دعم وتمكين المرأة يشارك في اجتماع تشاوري تحت شعار ((امرأة فاعلة متمكنة)) 
  

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في االجتماع  شاركت مدير مكتب دعم وتمكين المرأة
التشاوري األول الذي نظمته رئيس لجنة شؤون 
المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي األستاذة 
انتصار شنيب كما حضر اإلجتماع مدراء مكاتب 
دعم وتمكين المرأة بوزارات حكومة الوحدة 
الوطنية ولفيف من منظمات والهيئات المجتمع 

مدني وتضمن عدة محاور منها استمرارية عمل ال
مكاتب دعم وتمكين المرأة والمرجعية القانونية التي 
تدعم عمل هذه المكاتب في ظل التغيرات السياسية 

 والوضع الحالي
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 ات طب االسنان بالجامعات الليبية عقد بجامعة طرابلس خالل اليومين الماضيين اجتماع عمداء كلي
م 2021) لسنة 630وكان ذلك بناء على قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 

 -:بشأن تشكيل لجان الكليات الطبية والطبية المساعدة وتتولى هذه اللجان المهام التالية
 ( المقرارت والمفردات) مراجعة وتحديث الخطط الدراسية  .1
 اجعة وتحديث اللوائح الداخلية للكليات مر .2
 حصر أعضاء هيئة التدريس القارين بالكليات -3 .3
 .تحديد العجز من أعضاء هيئة التدريس .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مكتبه بديوان الوزارة مع لجنة التربية والثقافة والعلوم  التقى
 الشعبة العربية واللجنة المكلفة  وأمين الشعبة الدولية وامين

متابعة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المنظمة وفي هذا اللقاء تم مناقشة ل
البرامج التي تهم التعليم العالي والبحث العلمي ومدى أستفادة الدولة الليبية من المنظمات 

والهيئات التابعة للمنظمة كما أتفق الجميع على 
تماع تقابلي بحضور كل من وزير التعليم عقد اج

العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم 
ومندوب ليبيا لدى منظمة اليونيسكو والمتابعين 
السابقين لبرامج التعليم العالي والبحث العلمي 
واللجنة المكلفة بمتابعة البرامج مع اللجنة الوطنية 

 للتربية والثقافة والعلوم
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  .نة المكلفة بإحتفالية اليوم العالمي للمعاقين تعقد أولى اجتماعاتها بطرابلساللج
عقد في ديوان الوزارة بطرابلس اجتماع اللجنة 

م 2021) لسنة 683المشكلة بقرار معالي الوزير رقم(
بشأن اقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين 

ديسمبر من كل عام وناقش  3والذي يصادف 
حضور االحتياجات الواجب توفرها والمكان ال

والزمان واتفق الحضور على معظم اإلجراءات 
الواجب اتخاذها في سبيل نجاح هذه االحتفالية التي 
من المقرر أن توقع فيها اتفاقية تعاون بين معظم 

 .الوزارات والمؤسسات المعنية بهذه الشريحة
 
 

 .ي وزير التعليم العالي والبحث العلميلجنة التعليم بالبرلمان الليبي تلتقي معال
التقى  بفندق ريكسوس رئيس واعضاء لجنة التعليم بالبرلمان الليبي مع معالي وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب حيث عرض معاليه اهم الملفات التي اولتها 

معالجة اوضاع أعضاء هيئة الوزارة اهتمام كون الحاجة ملحة لسرعة معالجتها منها ملف 

التدريس والمعيدين والموظفين والتحول الرقمي والذي يتضمن المنظومة اإللكترونية الموحدة 

والرقم الجامعي الموحد والمكتبة اإللكترونية وكذلك معالجة أوضاع الجامعات الخاصة وملف 

زير اإلجراءات اإليفاد بالداخل والخارج كذلك ملف الكليات الطبية كما عرض معالي الو

المتخذة بشأن اعضاء هيئة التدريس الذين استنفذوا المدة المحددة إليفادهم ولم يعودوا لمباشرة 

 .أعمالهم
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  تسليم المواد الالزمة لمجابهة كوروناوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تباشر 
ظفين بمؤسسات حفاظا على سالمة وصحة طالبنا والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس والمو

التعليم العالي والبحث العلمي بهدف الوصول إلى عام دراسي آمن وبتعليمات من معالي الوزير 

باشرت اللجنة المكلفة من قبل الوزارة منذ يومين بتسليم مخصصات الجامعات من مواد التعقيم 

وعلى ) 19المتمثلة في الكمامات وكحول وجل معقم وذلك لمجابهة فايروس كورنا (كوفيد 

الجامعات التي لم تستلم حتى اليوم الثالث ضرورة التواصل مع اللجنة المشرفة الستالم 

 .مخصصاتها من المواد المشار إليها

 
 

للمجلس التنفيذي لمنظمة اإليسيسكو 42المصرية القاهرة الدورة اختتمت بالعاصمة  
لمجلس التنفيذي لمنظمة وشارك معالي الوزير الدكتور عمران القيب في أعمال هذه الدورة ل

 العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) 

والمؤتمر العام لإليسيسكو، هو أعلى سلطة تشريعية للمنظمة، إذ يتشكل من الوزراء، رؤساء 

اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الذين تعينهم الدول األعضاء، ومهمته وضع السياسات 

إليسيسكو واإلشراف على عملها، وينعقد كل أربع سنوات، فيما يتكون المجلس العامة ل

التنفيذي لإليسيسكو من األمناء العامين للجان الوطنية في الدول األعضاء، ويقوم خالل 

اجتماعاته السنوية بدراسة واعتماد التقارير ومشاريع خطط عمل المنظمة، وموازناتها، 

 مصادقة عليهاورفعها إلى المؤتمر العام لل
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يوما لمناهضة العنف16في ملتقى اختتام حملة يشارك مكتب دعم وتمكين المرأة    

شارك مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم العالي في ملتقى اختتام فعاليات حملة ستة 

عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف ضد المرأة تحت شعار تقدرين 

قدري) بفندق المهاري ( الردسن بلو) بحضور نخبة من الشخصيات المسؤولة في الدولة (ت

وكانت مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم العالي قد ساهم في اشهار الحملة من خالل 

ندوة حوارية اقامها باالكاديمية الليبية للدراسات العليا بمشاركة الجهات المهتمة والداعمة 

ألقت مدير المكتب الدكتورة سمية عبد القادر سليمان كلمة قدمت من خاللها  للحملة وقد

الشكرلكل القائمين على هذه الحملة وبينت مناشط المكتب ودعم وزارة التعليم العالي لمثل هذه 

 .المناشط وتم تكريم عضوات المكتب على المجهودات التي بدلوها خالل هذه الحملة

 
 

لتقي وزير الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب وعدد من المختصين وزير التعليم العالي ي  

  

عقد بمدينة بنغازي اجتماع مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة 

حضره الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور علي الزناتي وزير 

لجنتي الصحة والتعليم ووكيل الوزارة لشؤون البحث  الصحة وعضوى مجلس النواب عن

العلمي الدكتور صالح هدية ورئيس اللجنة االستشارية بوزارة التعليم العالي ورؤساء لجان 

الطبيات ورئيس جامعة بنغازي والمستشار القانوني وعدد من مدراء االدارات والمكاتب 
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نقباء التخصصات الطبية ومدراء بالوزارتين ورئيس مجلس التخصصات الطبية وعدد من 

المراكز الطبية في ليبيا ورئيس جمعية زراعة األعضاء في ليبيا وعدد من الخبراء 

 .والمستشارين في المجال الطبي

وتم في هذا اللقاء استعراض جملة من المواضيع المتعلقة بالجانب التعليمي والصحي وتم في 

عات االتفاق على جملة من القرارات من أهمها هذا االجتماع الذي استمر ألكثر من ثمان سا

تفعيل مجلس المرافق الصحية والتعليمية ودعم مجلس التخصصات الطبية والمركز الوطني 

لضمان الجودة وتكليف مدراء المستشفيات التعليمية من اعضاء هيئة التدريس بالكليات الطببة 

قارير لجان الكليات الطبية والى وفيما يتعلق بإستحداث جامعات طبية استمع الحضور إلى ت

 آراء الخبراء والمختصين في هذا الشأن 
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المخ واالعصاب لمناقشة  مع وفد بولندي متخصص في مجاليجتمع معالي وزير التعليم العالي 
ة لجراحة المخ واألعصاب محورالمدرسة الليبي  

عقد بديوان الوزارة بطرابلس اجتماع ضم معالي الوزير الدكتور عمران القيب مع الوفد 

البولندي الذي يزور ليبيا هذه األيام والمتكون من البروفسور توماش ترويانوفسكي مستشار 

واألعصاب في الدولة البولندية في مجال جراحة المخ واألعصاب ورئيس قسم جراحة المخ 

جامعة لوبلن الطبية البولندية، والبروفسور بيوتروادجينسكي رئيس رابطة جراحي األعصاب 

البولندية ورئيس قسم جراحة المخ واألعصاب وقسم التشريح في جامعة شلونسك الطبية 

البولندية وحضر اللقاء الدكتور أحمد البوسيفي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الطبية 

عيسي سعيد الجدي مستشار بوزارة التعليم التقني والفني والدكتور فرج بلل والدكتور 

عبدالسالم استشاري جراحة المخ واألعصاب وعضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي والسيد 

علي فرج عكاشة عميد بلدية وادي البوانيس ونائب رابطة البلديات الليبية ومدير مكتب 

 التواصل واإلعالم بالوزارة 
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 الدورة التدريبية للتجمع الثاني ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية تختتم بتكريم المشاركين

اختتمت بجامعة الزاوية الدورة التدريبية للتجمع الثاني ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

الليبية الذي تشرف عليه إدارة شؤون الجامعات بالوزارة وجرى في الحفل الختامي الذي 

حضره معالي الوزير الدكتور عمران القيب ومدير إدارة شؤون الجامعات ورئيس جامعة 

 .الزاوية ووكيل الشؤون العلمية والكاتب العام بالجامعة

الوزير اشاد في كلمته بدور التدريب في رفع كفاءة عضو هيئة التدريس وتنمية مهاراته كما 

يات اهتمام الوزارة منذ استالمها لمهامها أكد على أن التدريب والتطوير كان على رأس أولو

في حكومة الوحدة الوطنية كما أثنى على دعم هذا البرنامج من خالل إعداد واعتماد فريق 

  .تدريب على مستوى عالي من األداء
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التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي محور لقاء معالي الوزير مع النائب األول 
 لرئيس الوزراء الصربي 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران محمد القيب يقوم بزيارة عمل لدولة صربيا 

رافقه في هذه الزيارة رئيس الهيئة الليبية للبحث العلمي "د فيصل العبدلي" ورئيس األكاديمية 

ى الكوبة" ومستشار الليبية "د.رمضان المدني" ومستشار ومدير مكتب الوزير " أ. موس

حيث التقى يوم أمس بالنائب األول لرئيس الوزراء ووزير التعليم  "الوزير "م. ابوبكر خليفة

روجيتش وبحضور وزيرة الدولة للتعليم العالي والعلوم د.ماريانا دوكبتش ووزير الدولة 

والسيد جو رجو  للتطوير والتكنولوجيا والسيدة يلينا باريز اوفينتش المستشارة الخاصة بالوزير

 .جوكو فيتش المستشار الخاص بالوزير وعدد من الشخصيات

وتم في هذا اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من أجل تطوير العملية 

التعليمية داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومدى االستفادة من التجارب العملية 

 .في دولة صربيا

 

 

  .تب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ينظم حملة تطعيم بديوان الوزارةمك
في إطار تعليمات السيد الوزير بمنع الدخول للوزارة بدون إبراز بطاقة التطعيم وفي ظّل 

 (كورونا) واكتشاف المتحور الجديد لهذا الفايروس قام 19االنتشار المتزايد لفايروس كوفيد 
فرع  -وبالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة األمراض   مكتب دعم وتمِكين المرأة بالوزارة 

سوق الجمعة حملة وطنية للموظفين والموظفات بالوزارة حيث تم إعطائهم اللقاح الخاص ضد 
(كورونا) وإصدار بطاقات إلكترونية لكل من تلقى الطُّعم وهذه الحملة من  19فايروس كوفيد 

نشاطات والبرامج التي ينظمها ويشرف عليها المكتب، كما قام السيد مدير مكتب ضمن ال
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المركز الوطني لمكافحة األمراض فرع ومستشار الوزير األستاذ موسى الكوبة بتكريم فريق 
  .سوق الجمعة 

 

 وزارة التعليم العالي ترفع من كفاءة موظفيها 
التعليم العالي والبحث العلمي في استخدام  برنامج رفع كفاءة موظفات ديوان وزارة انطلق

 .الحاسوب
افتتح البرنامج التدريبي الخاص بموظفات ديوان الوزارة الذي يعده وينظمه ويشرف عليه 
مكتب دعم وتمكين المرأة بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة من أجل رفع كفاءة 

 (word / Excel /PowerPoint)الموظفات الستخدام حزمة 
Microsoft  

جامعة طرابلس وسيتم استكمال بقية البرامج تباعاً وستمنح للمتدربات  -بكلية الهندسة النووية 

 تعاونهم في نهاية هذا البرنامج شهادة مشاركة
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بعض وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة مشاكل الكتاب المدرسي يسلم 
اإللكترونية للكتاب المدرسي  النسخةالمحلية والدولية الشركات   

في سبيل معالجة مشكلة توفير الكتاب المدرسي وبتوفيق من هللا بدأت قبل قليل في ساعات 

الصباح األولى من يوم االحد تسليم النسخ اإللكترونية من الكتاب المدرسي للشركات المحلية 

م 2021ديسمبر  26المدرسي من اليوم االحد الموافق والدولية للبدء الفعلي في طباعة الكتاب 

وسوف تبدأ عمليات توريد الكتاب المدرسي إلى مخازن مركز المناهج التعليمية والبحوث 

 .التربوية بوزارة التربية والتعليم بعد ثالثة أسابيع من هذا التاريخ
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يس ونقيب عام كليات طب االسنان.وزير التعليم العالي يلتقي نقيب عام اعضاء هيئة التدر  
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب  برؤساء نقابتي اعضاء التقي 

 وأعرب الفتاح السائح وطب االسنان الدكتور عدنان محمد مروان هيئة التدريس الدكتور عبد
ئ المبني على المنطق العلمي النقيب العام لطب االسنان في حديثه عن امتنانه للقرار الجر

والحس الوطني والمصلحة العامة الذي اتخذه معاليه بشأن إيقاف القبول في كليات طب االسنان 
لمدة ثالث سنوات لتقويم الخلل الواضح الذي تعانيه كليات طب االسنان من حيث الجاهزية 

 .واالنتشار الكبير لها وتشبع سوق العمل بخريجيها
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ا ارات م دع فة إص ارات ص ادرة م عل وزارة ع ال ي وال العالي ال   العل
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  الثالث الفصل
 

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة كاتبمو إدارات
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