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 همه االمر يالى من 

 ،بعد التحية،

ان نضع بين أيديكم التقرير السنوي عن مركز الريادة واالبتكار بجامعة المرقب   يسرنا 

   . 2018/ 03/ 14، والذي تأسس بناء على قرار وزير التعليم بتاريخ 2018عن سنة  

والتنموية  والتدريبية  العلمية  االنشطة  التقرير مختلف  تنطلق من ه  ويتضمن  ف  د والتي 

المرقب،   لجامعة  االجتماعية  المسؤولية  من  وتفعيل  االولى  األشهر  خالل  المركز  نفذها  التي 

 انطالقة تأسيسه والتي تم تقسيمها الى عدة محاور على النحو التالي: 

 

 العلمية والتدريبية النشطة المحور االول: ا

تطوعي .1 عمل  فرق  وتدريب  فرق  ةتكوين  وتضمنت  واالبتكار،  الريادة  العمل    بمركز 

واعضاء ومنتسبين    ، مجموعة من الطلبة والطالبات والموظفين واعضاء هيئة التدريس

المرقب  المركز مجموعة مختلفة من    من خارج جامعة  وتضمنت فرق عمل ومنتسبي 

القنوات   ومراسلي  والخبراء  االدارية  القيادات  بعض  تضمنت  كما  المجتمع،  فئات 

   االعالم بجامعة المرقب. وفريق من طلبة قسم   اإلعالمية في ليبيا

ثقافة    نشر وتوضيح   بخصوص اهمية  واللقاءات   تنفيذ عدد من محاضرات وورش عمل  .2

،  ريادة االعمال واالبتكار، وكيفية الحصول على فرصة اقامة مشروع اقتصادي صغير

الى ورش عمل ضمن   المرقب   إطار اضافة  لجامعة  االجتماعية  المسؤولية  دور  تفعيل 

 والتي كانت على مستويين وهما: ضمن شبكات عمل ديث  الح والعمل المهني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



امعة المرق ب          ج   
ار مركز الري ادة واالي تك  

   2018عن سنة ي ق ري ر االعمال 

2 

 

 

  ولقاءات داخل نطاق جامعة المرقبأ. محاضرات وورش عمل  

 ت  / اللقاء المحاضرة / ورشة العمل المكان  التاريخ 

15 /12  /2018 
حول  األول  االقتصادي  الموتمر 

الخمس منطقة  في   االستثمار 

 )شركة االسمنت 

ح عمل  فرص  ورشة  في  االستثمول  ار 

منطقة   في  والمتوسطة  الصغرى  المشروعات 

 الخمس

1 

 2 ورشة عمل حول ثقافة ريادة االعمال واالبتكار   كلية االقتصاد والتجارة  2018/  2/ 18

25 /2  /2018 
ورشة عمل حول استرتيجيات عمل المشروعات  كلية االقتصاد والتجارة 

 الصغرى والمتوسطة 
3 

24 /5  /2018 
التك الخميس  –ربية  لية   سوق 

اللغة  لقسم  احتفالية  )ضمن 

 الفرنسية( 

 4 محاضرة حول فرص تأسيس مشروع صغير  

14 /8  /2018 
بجامعة  جامعة المرقب الجودة  فرق  بناء  حول  عمل  ورشة 

العرب   المهندسين  شركة  مع  )بالتعاون  المرقب 

 للتدريب والبرمجيات( 

5 

17 /11  /2018 
حمحاض رة كلية االقتصاد والتجا المشروعات  رة  تفعيل  اهمية  ول 

ضمن    ( والمتوسطة  العالميالصغرى   األسبوع 

 ريادة االعمال( ل

6 

13 /12  /2018 
البحثية  كلية الصيدلة  الورقة  اعداد  كيفية  حول  عمل  ورشة 

 ومشاريع التخرج 
7 

19 /12  /2018 
"التخطيط   داب كلية اال –قسم االعالم  عنوان  تحت  النقاش  حلقة 

 اتيجياإلستر
8 
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 نطاق جامعة المرقب  خارج ولقاءات محاضرات وورش عمل  ب.

 ت اللقاء/  المحاضرة / ورشة العمل المكان التاريخ 

10 /6  /2018 
وتأهيل دوي   األملمركز   لرعاية 

 زلة -االحتياجات الخاصة 

االعمال  محاضرة   ريادة  ثقافة  وتكوين  حول 

  شبكات العمل
1 

14 /7  /2018 
لعرب للتدريب هندسين اشركة الم

 طرابلس   -والبرمجيات 

عمل االعمال   ورشة  ريادة  ثقافة  حول 

 وتكوين شبكات العمل 
2 

22 – 25 /7 /2018 
مكتب دعم وتمكين المراة بوزارة 

 طرابلس   -التعليم 
 3  يورشة عمل حول التخطيط االستراتيج

 س طرابلجامعة  2018/  8/ 10
م  آلياتورشة عمل حول   الريعمل  ادة  راكز 

 الليبية تكار بالجامعات واالب
4 

25 /9  /2018 
والشباب    المراة  تمكين   -منتدى 

 زوارة 

الوطن    مشاركة في  شركاء  شعار  تحت 

 شركاء في السالم 
5 

 كلية العلوم الصحية 2018/  8/ 8
بمهنة  االخالقي  البعد  حول  محاضرة 

 التمريض  
6 

17 /10 /2018 
وتط للتدريب  العام  وير المركز 

 لس  طراب  -التعليم 
 7 ورشة عمل حول استراتيجية التخطيط 

 فندق كورنتيا  2018/  11/ 13
حفل انطالق المدرسة الليبية لريادة  مشاركة  

 األعمال اإللكترونية
8 

 الجامعة االسمرية     2018/ 12/ 22

مشاركة بورشة عمل حول دور المشروعات 

قطاع   تطوير  في  والمتوسطة  الصغرى 

 ي ليبيا الصناعة ف 

9 

 10 لقاء مع وزير العمل والتأهيل  وزارة العمل والتأهيل  2018/  12/ 31

  

والتجارة وخبراء من االتحاد األوروبي   .3 بكلية االقتصاد  ادارة االعمال  بالتعاون مع قسم 

تم تأسيس شعبة ريادة االعمال )االول من نوعه على مستوى  في مجال ريادة االعمال،  

 . االبتكار يتبع قسم ادارة االعمالة( والجامعات الليبي

تنفيذ مسابقتين لريادة االعمال واالبتكار على مستوى جامعة المرقب، تهدف الى اكتشاف  .4

 : على النحو التالي  ،استقطاب أفكار المشاريع الصغرى والمتوسطةو

، وترشحت أفضل سبع مشروعات الى مخيم  2018المسابقة االولى تمت في شهر فبراير  .أ

أيام، حيث تم صقل وتنمية مهارات رواد االعمال المشاركين،    4ونس لمدة  تدريبي في ت

 مسابقات بين المشاركين من مختلف الجامعات الليبية. اقامةاضافة الى 
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سبتمبر   .ب  في شهر  تمت  الثانية  الى  2018المسابقة  أفضل خمسة مشروعات  وترشحت   ،

لمدة   تونس  في  تدريبي  ص  6مخيم  تم  حيث  وتنمية  أيام،  االعمال  قل  رواد  مهارات 

مسابقات بين المشاركين من مختلف الجامعات الليبية. وقد    اقامةالمشاركين، اضافة الى  

رائدات االعمال من جامعة المرقب لتمثيل الجامعات الليبية إمام االتحاد   إحدىتم اختيار  

 األوروبي. 

 

الثاني: تبناها  المحور  التي  والمتوسطة  الصغرى  عل  المشروعات  تنفيذها  ويشرف  متابعة  ى 

 المركز

 ت المشروع تاريخ البدء في المتابعة نسبة االنجاز

% )متوقع افتتاح المشروع في   80

  (2019فبراير 
 1 مصنع عائلي للمالبس الصوفية 15/02/2018

 15/02/2018 % )تم تصنيع عينات تجريبية(60
صناعة   بالمواد المعمل  صابون 

 الطبيعية
2 

 15/02/2018 تجريبية(نيع عينات % )تم تص15
من البناء  لطوب   اعادة  مصنع 

 البالستيكيةتدوير المواد 
3 

والدراسات  المخططات  اعداد  تم 

 المبدئية
 4 منتزه خاص  20/04/2018

25 % 25/09/2018 
خدمات  وتقديم  تدريب  شركة 

 التسوق االلكتروني
5 

 02/12/2018 % )تم تصنيع عينات تجريبية(30
صناعة   الصابون معمل 

بالمواد وم التجميل  ستحضرات 

 الطبيعية

6 

 7 خاصة  إعالميةشركة  15/12/2018 تحت الدراسة

 8 معمل لصناعة مشتقات األلبان  31/12/2018 تحت الدراسة

  

 التواصل والتعاون المشترك مع الهيئات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. المحور الثالث:

وعدد من  االعمال واالبتكار بجامعة المرقب  ز ريادة  ترك بين مركعقد اتفاقيات تعاون وعمل مش

 ، اضافة الى بعض المنظمات والمؤسسات والمراكز الدولية.الخاصة شركات التدريب 
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وفي الختام نتقدم لكم بخالص التقدير واالحترام، ونؤكد لكم سعينا في سبيل الرقي بمكانة مؤسستنا  

( والالتعليمية  المرقب(،  ان  جامعة  على  التعليم  حرص  مجال  في  رائد  هو  ما  لكل  مواكبة  تكون 

، كما نؤكد لكم  والتدريب وريادة االعمال واالبتكار، وحاضرة في كافة المحافل المحلية والدولية

 قناعتنا بان اسس العمل والنجاح الحديث يتمثل في العمل المنهجي الجماعي.

  


