فعانياث املؤمتر
انسبج  8302/30/03ميالدي
اجلهست االفتتاحيت

ت
.1

انبـــيــــــــــــــان

انىقج

انتسجيم

03:30 - 08:30

.2

االفتتاح وانكهماث انرمسيت

.3

10:21 -09:30

مداخالث خرباء مه انتعهيم انعايل يف نيبيا
د.انبههىل انيعقىبي (مداخهت)

معضهت انتعهيم انعايل يف نيبيا

10:33 – 10:22

د.حممد سعد (مداخهت)

مستقبم انتعهيم انعايل يف نيبيا

10:53 – 10:33

د .عبداهلل املنصىري (مداخهت)

جتربت كىريا اجلنىبيت يف انتعهيم انعايل واندروس املستفادة منها

11:03 – 10:54

اسرتاحت ملدة  25دقيقت

11:35 – 11:10

املنعقد بكليت التقنياث الكهزبائيت وااللكرتونيت مبدينت بنغاسي
السبج  8302/30/03ميالدي
االحد  8302/30/30ميالدي
الربنامج الشمني

السبج 8302\30\03

اجللست االوىل (مخست ورقاث حبثيت)
مقرر :أ .المهدي محمد عراب

رئيس الجلسة  :د.طارق صالح المغربي

01:00 – 11:35

املشاركني

عنىان الىرقت

الىقج

د :ابتسام على حمزة العبار
أ.م :عبدالسالم العوامى
أ.م :أسامة عوض بالقاسم العرفً
أ :أمل مفتاح غٌث عوض

واقع التعلٌم الفنً والمهنً فً لٌبٌا
التحدٌات التً تواجهه واستراتٌجٌة التغلب علٌها

11:03 – 11:03

أ .غزالة المهدي إبراهٌم الورفلً
د .نجٌب سالم بٌوض
أ .مٌرفت صالح خٌر هللا العبٌدي
أ .اٌهاب بن عٌسى محمد
أ .طارق الكاسح
أ .عالء الكاسح

اتجاهات مُتخذي القرارات بالمعاهد العلٌا نحو تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة:
دراسة تطبٌقٌة بمدٌنة بنغازي
العوامل المؤثرة على جودة التعلٌم المحاسبى من وجهة نظر خرٌجً المحاسبة
فً لٌبٌا
درجة توافر اشتراطات ضمان الجودة فً إدارات مؤسسات التعلٌم العالً فً
لٌبٌا :دراسة حالة االعتماد المُؤسسً والبرامجً فً كلٌات جامعة بنغازي
واقع التعلٌم التقنً العالً فً لٌبٌا
أسباب عدم تأهل مؤسسات التعلٌم التقنً لالعتماد المؤسسً والبرامجً وفقا ً
لدلٌل المركز الوطنً لضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعلٌم العالً
(دراسة مٌدانٌة)
حلقة نقاش بواقع سؤالين لكل ورقة بحثية

12:02 – 11:52
12:00 – 12:30
12:80 – 12:00

12:38 – 12:28
01:33 – 12:03

اجللست الثانيت (مخست ورقاث حبثيت)
رئيس الجلسة  :د.عبدالعزيز ابوحليقة

مقرر أ.ناجي عبدالحفيظ الفاخري

04:00 – 01:02

املشاركني

عنىان الىرقت

الىقج

د.فتحٌة األوجلً

مخرجات التعلٌم الجامعً ومتطلبات سوق العمل فً لٌبٌا
دور مناهج التعلٌم المحاسبً فً تزوٌد الخرٌجٌن بالمهارات الالزمة لسوق
العمل

01:15 – 01:30

د .محمد مفتاح الفطٌمـً
د .أحمد ابراهٌم الدوفانً
دٌ .سري أدم العبٌدي
ا .علً سالم السهولً
د -فاطمة مفتاح الفالح
أ -رٌم ابرٌك الورفلً
د .مختار عطٌة بن سعد

01:27 – 01:17

دور التطبٌقات العملٌة و مشارٌع التخرج لتحقٌق التوافق بٌن
مخرجات التعلٌم التقنً ومتطلبات سوق العمل

01:39 – 01:29

معاٌٌر الجودة ومتطلبات سوق العمل فً مناهج كلٌات جامعة بنغازي

01:51 – 01:41

أثر متطلبات سوق العمل على جودة مخرجات التعلٌم العالً فً لٌبٌا
من وجهة نظر موظفو إدارة الجودة بوزارة التعلٌم.
حلقة نقاش بواقع سؤالين لكل ورقة بحثية

وجبت الغذاء ووقج للصالة

02:03 – 01:53
02:25 – 02:05

30:00 – 02:30

اجللست الثالثت (مخست ورقاث حبثيت)
أ  .رئيس الجلسة  :د .يسري ادم العبيدي
املشاركني
أ .د .علً محمود فارس
د .إدرٌس عبد الجواد الحبونً
أ .غادة فرج السكوري
د .عادل محمد الشركس
أ .حامد علً الجماعً
أ .محمد فتحً العرٌبً
أ .حمدي عبد ربه الزرقً
أ .اكرم مسعود صمٌدة
م  .سلٌمة سعد البدرى

مقرر أ  .يوسف عبدالمجيد

05:34 -04:05

عنىان الىرقت

الىقج

الدروس المستخلصة من تجربتً التعلٌم التقنً فً ألمانٌا والٌابان

04:20 -04:10

التجربة المالٌزٌة  ,,,الدروس ال ُمستفادة وإمكانٌة التطبٌق

04:32 -04:22

االستفادة من التجارب العربٌة والدولٌة لتطوٌر التعلٌم التقنً العالً فً لٌبٌا

04:45 -04:35

االستفادة من فائض الخرٌجٌن من التعلٌم التقنً والجامعً بسوق العمل
(دراسة مٌدانٌة)

04:57 -04:47

المواءمة بٌن مخرجات التعلٌم التقنً فً لٌبٌا وسوق العمل
حلقة نقاش بواقع سؤالين لكل ورقة بحثية

05:09 -04:59
05:34 -05:14

اجللست الزابعت (مخست ورقاث حبثيت)
رئيس الجلسة  :د .محمد المختار
املشاركني

المقرر  :أ .محمد صالح الكوافي

07:14 – 05:49

عنىان الىرقت

الىقج

التخطٌط االستراتٌجً الحتٌاجات مؤسسات التعلٌم العالً فً لٌبٌا
دراسة تطبٌقٌة على كلٌات جامعة طرابلس

06:04 – 05:54

د.محً الدٌن علً بدران
د.عمر حسٌن ابوخشٌم
أ .د .ابراهٌم اغنٌوه
التعلٌم العالً فً لٌبٌا  :الماضً والحاضر والمستقبل
أ .سلوى المشٌطً
اتجاهات طالب الثانوٌة العامة فً مدٌنة بنغازي نحو التعلٌم التقنً
د  .زٌنب حسن إجباره
فً ضوء بعض المتغٌرات
د  .صباح إبراهٌم حمد علوش
وقع تطبٌق الحوكمة بمؤسسات التعلٌم العالً فً لٌبٌا وآفاق تطوٌرها
أٌ .وسف عبد المجٌد الذباح
أ .عبد الحمٌد عبدهللا االطٌوش
تطوٌر مؤسسات التعلٌم الجامعً وفقا التجاهات التدوٌل
أ .نصر ادرٌس عبد الكرٌم سرٌر
حلقة نقاش بواقع سؤالين لكل ورقة بحثية

06:16 – 06:06
06:28 – 06:18
06:40 – 06:30
06:52 – 06:42
07:14 – 06:54

االحد 8302\30\30

اجللست اخلامست (ثالثت ورقاث حبثيت)
رئيس الجلسة  :د.عمر الدينالي
املشاركني

المقرر  :أ .هيثم المحمودي
عنىان الىرقت

استراتٌجٌة مقترحة إلٌجاد و تطوٌر اإلدارة اإللكترونٌة للمعرفة فً
أ .عبد العظٌم عبد القادر الجازوي
لٌبٌا
أ.غادة مرعً بوجالل
دور برنامج التعلٌم المحاسبً بالجامعات اللٌبٌة فً تطوٌر
أ.عادل عبد السالم التائب
المهارات المهنٌة للخرٌجٌن
أ .صالح فتح هللا الدوفانً
كلٌة االقتصاد بجامعة المرقب نموذجا ً
أ.خالد سالم ابشٌش
Health Professional Students Preparedness for Eد.عادل التواتً
أ .إٌهاب الفالح
Health
حلقة نقاش بواقع سؤالين لكل ورقة بحثية

01:00 – 10:00

الىقج
10:15 – 10:05
10:27 – 10:17
10:39 – 10:29
11:21 – 10:41

اسرتاحت 11:55 - 11:23

التىصياث – اختتام فعالياث املؤمتز

01:00 – 12:00

