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تقرير عن امللتقى الوطين الثاني ملدراء مكاتب اجلودة وتقيم االداء باجلامعات احلكومية  املنعقد 

 م2019/فرباير/5-4جبامعة سرت يف الفرتة 

 

ويف  رحاب  استضافتهااملؤمترات والندوات وورش العمل و  إقامةيف إطار خدمة اجملتمع من خالل 

 ما بنيللجودة باجلامعات الليبية يف الفرتة  جامعة سرت انعقد امللتقي الوطين الثاني

أينما توجد العراقيل والتحديات فهناك فرص للتحسني حتت شعار ، م2019/فرباير/4-5 

 والذي يقام بشكل دوري كل عام.والتطوير 

والقاضي بتشكيل ، م2019 ( لسنة92السيد رئيس اجلامعة القرار رقم ) يف املوضوع، أصدر

 فعالياته على الوجه االكمل. إلجنازهيئة كافة الظروف تيم املؤمتر واللجان املختلفة لتنظ

شرعت اللجان املكلفة مبباشرة مهامها وعقد مكتب اجلودة وتقييم االداء باجلامعة عدة 

مع مدراء مكاتب اجلودة بالكليات لغرض االستعداد لعرض اجلامعة من خالل تزويد  اجتماعات

  .املكتب مبختلف مناشط الكليات

 استقبال الوفود والتنسيق صخووص الضيافة ووصل جل املشاركني يوم االحد املوافق مت

 م، 2019/فرباير/3

بدأت فعاليات اليوم االول على متام الساعة العاشرة صباحا وسط حضور وكيل اجلامعة للشؤون 

 عليم وعدد من العلمية والكاتب العام للجامعة والسيد رئيس اجلمعية الليبية للجودة والتميز يف الت
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مدراء مكاتب و بعض عمداء الكليات ومدراء اإلدارات باجلامعة أعضاء اجلمعية عالوة على

 عشر جامعة من أصل اثنان وعشرون متت دعوتها ستة( 16لعدد) وتقييم االداء اجلودة

إلقاء العديد من بينات من الذكر احلكيم والنشيد الوطين  مت بعد ذلك  بآيات أفتتح امللتقى 

ورئيس اجلمعية الليبية للجودة  د/عبدالسالم حممد عبدالقادرللسادة وكيل اجلامعة  كلماتال

له اجلامعة  ما تعرضت، أتبع ذلك عرض مرئي عن جامعة سرت خلص مرجني سامل أ.د /حسني

ومرافقها من دمار نتيجة للظروف االستثنائية اليت مرت بها وكيف أصبحت بعد حترير املدينة 

شرع بعد   .ارس دورها لرتفد اجملتمع بالكوادر املؤهلة اليت تساهم يف بناء الوطنقلعة علمية مت

من اجلمعية الليبية  للدكتور عادل الشركسيذلك مباشرة يف احملاضرة االفتتاحية وكانت 

أهم املسارات اإلرشادية لتطبيق اجلودة وضمانها يف اجلامعات الليبية  واليت كانت بعنوان" للجودة

على إثر ذلك أثريت حلقة نقاش عكفت على مناقشة مسارات اجلودة باجلامعات  احلكومية"

الليبية ومن ثم اختتمت االفتتاحية  على متام الساعة احلادية عشرة والنوف أنورف بعدها 

 احلضور اىل اسرتاحة ملدة ربع ساعة.

ليمان الشاطر التأمت اجللسة االوىل على متام الساعة الثانية عشرة ظهرا وكانت برئاسة د/س

 وكانت العروض املقدمة من كل من:

 عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء باجلامعة املفتوحة ) أ.د.عيسى غالم ( .1

 عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جبامعة بين وليد ) د.فرج موسى ( .2

 موراتة ) د.عبد العزيز موطفى (عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جبامعة  .3
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فرصة ملناقشة العروض السالف ذكرها ملدة نوف ساعة وقد كانت كل التساؤالت يف الأتيحت 

  صلب العروض والطالع على مسرية اجلودة والعراقيل اليت تعرتيها

االنتقال اىل اجللسة الثانية وعلى متام الساعة الواحدة والنوف وكانت برئاسة د/ حممد مت 

 ال، أما العروض فكانت وفقا ملايلي:غز

 عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جبامعة سرت ) د.فرج الدعيكي ( .1

 عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جبامعة نالوت ) د.حممد الزغيب ( .2

 عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جبامعة بنغازي ) د.عياد بن إمساعيل ( .3

وأنتقل احلضور لتناول وجبة  أتيحت الفرصة ملناقشة العروض السالف ذكرها ملدة نوف ساعة

 الغذاء على ان  يعودوا الستئناف اجللسات على متام الساعة الرابعة مساء.

 ماري اجللسة املسائية واليت كانت بعدد ثالثة عروض فقط وهي:أفتتح السيد د/ موباح الع

 

 عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جبامعة سبها ) أ.د.أبوبكر حممد ( .1

 عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جبامعة غريان ) د.رمضان بيوض ( .2

 ء باألكادميية الليبية ) د.علي صابر (عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األدا .3
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ترك اجملال لبعض املداخالت ذات العالقة واختتمت بذلك فعاليات اليوم االول على متا الساعة 

 اخلامسة والنوف مساء

يف صبيحة اليوم الثاني وبرئاسة د/ الطيب حممد القيب وعلى متام الساعة التاسعة شرع يف القا ء 

 العروض اليت كانت :

 رئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جامعة فزان ) د.عبدالسالم مولود (عرض م .1

 عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جامعة النجم الساطع ) د.حممد الزناتي ( .2

 (عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جامعة صرباته ) د.علي راشد  .3

 حممود املقلة(  اجلودة وتقييم األداء اجلامعة األمسرية اإلسالمية ) د.  عرض مرئي ملدير مكتب ضمان .4

ومتت دعوة احلضور  أعطى اجملال ملناقشة العروض وقد أخذ الوعاء الزمين زهاء النوف ساعة

اىل اسرتاحة ملدة ربع ساعة، وأنتق بعدها احلضور اىل اجللسة الثانية على متام الساعة الثانية 

 كانت برئاسة د/ساملة بوخطوة ومتحورت العروض حول: عشرة ظهرا واليت

 عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جبامعة إجدابيا ) د.مفتاح العريفي (                .1

                       (  عرض مرئي ملدير مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جبامعة الزنتان ) د.خليفة كروان .2

 لكادميية الليبية للعلوم الطبية بنغازي)د/أميان النور(عرض مرئي ل .3

 متت مناقشة العروض من قبل بعض احلضور  ملدة ريع ساعة
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العروض والقيت التوصيات املنبثقة عن املؤمتر  انتهتعلى متام الساعة الواحدة والنوف ظهرا 

تقدير على احلضور املشاركة  وال داتالكلمات اخلتامية ومت توزيع شها أللقاءوافسح اجملال 

 .وعلى مجيع من ساهم يف اجناز هذا امللتقى الوطين

واليت  توفري وتهيئة كافة الظروفوذلك بهذا امللتقى  يف من جهود ما بذلوحنن بدورنا نقدر عاليا 

على راحة وتقدير الضيوف والذين أثنوا على حسن الضيافة وكرم الوفادة  باإلجيابانعكست 

على ضرورة  تأكيدنا( مع 92ضاء اللجان املضمنة بالقرار رقم)وخنص بالذكر السادة أع

التواصل مع السادة مدراء مكاتب اخلدمات ، املخازن، احلرس اجلامعي ومدير ادارة النشاط 

 واالعالم وذلك ملوافاتكم بأمساء املوظفني التابعني هلم و الذين كلفوا مبهام أثناء انعقاد امللتقى.

 أنتهى التقرير

 

 

 

 د.فرج حممد الدعيكي        

 مدير مكتب اجلودة وتقييم االداء          
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