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ز يف

ّ
 التعليم اجلمعية الليبية للجودة والتمي

  باجلامعات الليبية احلكومية اجلودة وتقييم األداء  ضمان ملديري مكاتب لثالثا لملتقى الوطنيالربنامج الزمني ل
  ااــــــــــة كورونة كورونــــــــل جائحل جائحــــي ظي ظــــا فا فــــوضمانهوضمانه  ودةودةــــــــــاجلاجل

 ( ( ارات  ارات  ــــ ــــ دوار واملس دوار واملس األ األ   ))  
 م 2020 يوليو 20و  19 االثننيو األحد ييوم 

 م2020 يوليو 19األحد : يوم  ولبرنامج اليوم األ
 

 جــــــالربنام التوقيت
                                  عادل محم د الشركسي  / الدكتورد السي   : ةــــــة االفتتاحيـــــرئيس الجلس               اجللسة االفتتاحية 

 د. حسين سالم مرجين (أ. ) رئيس الجمعية الليبية للجودة والتمي ز في التعليمد السي  كلمة  10:35 – 10:30
                                                                                                    ( الرقيقامحمد مسعود   د.كلمة السي د رئيس جامعة سبها ) أ. 10:40 – 10:35

10:40 – 11:00 
 الجودة واالعتماد في ظل جائحة كورونا 

الجامعات  باتحادرئيس هيئة االعتماد األكاديمي وضمان الجودة   (عدوان الأ.د. سلطان أبوالعرابي  )  
 الدولي

 حلقة نقاش 11:15 -11:00
                                  عادل محم د الشركسي / الدكتورد السي  :  لىة األو رئيس الجلسة العلمي                 اجللسة األوىل

 بالجامعة الليبية الدولية ) د. سالمة أبوخطوة (لعميد كلية الصيدلة عرض مرئي  11:25 -11:15
 ( ب مصباح امسي د. ) سبهاجامعة بلمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء  مرئي  عرض 11:35 -11:25
 (فاطمة الفالح  د.)  بنغازي جامعة بمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء عرض مرئي ل 11:45 -11:35
 ( د. فرج موسى ) بجامعة بني وليد  مدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداءعرض مرئي ل 11:55 -11:45
 (  سعيد محم د  ) د.بجامعة المرقب عرض مرئي لمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء  12:05 -11:55
 اشــــــــــة نقــــــــــحلق 12:20 -12:05

                                  عادل محم د الشركسي / الدكتورد السي  الثانية : ة رئيس الجلسة العلمي                 الثانية اجللسة 
 (د. فرج الدعيكي  ) سرت جامعةباألداء  مدير مكتب ضمان الجودة وتقييمعرض مرئي ل 12:30 -12:20
 عرض مرئي لمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة المفتوحة ) د. نصرالدين أبوشندي ( 12:40 -12:30
 (  محمد القريود. )  طرابلسجامعة بمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء ل مرئي  عرض 12:50 -12:40
 محمود المقلة () د. الجامعة األسمرية اإلسالمية ب يم األداءن الجودة وتقيمدير مكتب ضمال مرئي  عرض 13:00 -12:50
 مبارك أبوحشيشة ( اد.  )النجم الساطع  جامعةبلمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء  مرئي  عرض 13:10 -13:00

      لسنوسي اإلسالمية د بن علي اد محم  السي  جامعة بمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء عرض مرئي ل 13:20 -13:10
 ( عبدهللا مؤمن د.  )
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 اشــــــــــة نقــــــــــحلق 13:35 -13:20
 

 م2020يوليو  20برنامج اليوم الثاني : يوم االثنني 

 
 

 جــــــالربنام التوقيت

 الثالثةة رئيس الجلسة العلمي   ثالثةاجللسة ال
 المثناني  دمحم معبد السالالدكتور / األستاذ د السي  

 (الصديق الدباشي  ) د. صبراتهمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء جامعة لمرئي  عرض 10:40 -10:30
 ( عبد العزيز مصطفى د.) مصراتة جامعة  بمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء عرض مرئي ل 10:50 -10:40
 (   موسى أحمد د. )إجدابيا  جامعةباألداء  مكتب ضمان الجودة وتقييملمدير  مرئي  عرض 11:00 -10:50
 (بوسيف أفتحي  ) د. طبرق جامعة بمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء ل مرئي  عرض 11:10 -11:00
 ( خليفة كروان د.) بجامعة الزنتان مدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء ل مرئي  عرض 11:20 -11:10
 (  الزغبيمحم د  ) د. نالوت كتب ضمان الجودة وتقييم األداء بجامعة عرض مرئي لمدير م 11:30 -11:20
 عرض مرئي لمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بجامعة الجفرة ) د. خديجة سليمان  (                         11:40 -11:30

 اشــــــــــة نقــــــــــحلق 55:11 -40:11

 الرابعةاجللسة 
 ة رابعال ةرئيس الجلسة العلمي  

 المثناني محمدعبدالسالم الدكتور / األستاذ د السي  
 (                        معمر الشيباني  ) د.جامعة الزيتونة بمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء ل مرئي  عرض 05:12 -11:55
 (                         رمضان بيوض ) د. غريانجامعة بييم األداء مدير مكتب ضمان الجودة وتقل مرئي  عرض 2:151 -12:05
 ( د. حسين القنباوي مرئي لمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بجامعة الزاوية )  عرض  2:251 -12:15
   ( جميلة محمد. ) د بجامعة الجفارةعرض مرئي لمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء  2:351 -12:25
  (الجويروليد  . أ)  عمر المختاربجامعة عرض مرئي لمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء  2:451 -12:35
 عبدالسالم مولود ( جامعة فزان ) د.بدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء لممداخلة  2:501 -12:45
 (حميد أيونس . أ)   السدرةخليج امعة بجلمدير مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء مداخلة  2:551 -12:50
 اشــــــــــة نقــــــــــحلق 13:10 – 12:55

 ــــامالتوصيــــــــــات واخلتــــــــــــ 13:25 -13:10


