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المشاريع في الجامعات الليبية
لتحسين إدارة وتشغيل نظام التعليم العالي

مشاريع الدراسات العليا

رفع مستوى الوعي بأهمية اتباع نهج متعدد األبعاد في مواجهة تحدي الطاقة العالمي ؛وتعزيز دور
الجامعات الليبية في انتقال الطاقة ضمن اهداف االستدامة و إنشاء فئة جديدة من المفكرين
القادرين على التعامل مع تحديات الطاقة العالمية  ،ووضع تصور لألهداف المستقبلية للمجتمع
المحلي  ،ودعم المؤسسات في صنع القرار تصميم ماجستير في الطاقة المتجددة والمستدامة مع
نهج متعدد المستويات لبناء القدرات .ويهدف المشروع الى تأسيس برنامج الماجستير في
الطاقات المتجددة وإنجاز سلسلة من الدورات التدريبية في مجال تطوير المناهج الدراسية حول
الطاقة المتجددة والمستدامة  ،باستخدام األدوات الرقمية للتواصل مع المجتمع الدولي واحتياجات
سوق العمل .أخيرا .إنشاء منصة مفتوحة إلشراك المواطنين في الطاقة المتجددة والمستدامة من
خالل إنشاء منصة تعليمية  MOOCللمواطنين.

EnBrain Project

Coordinator

Building capacity in Renewable and
Sustainable Energyfor Libya

General aims of the
project are to
Raise awareness about the importance of a multidimensional approach to the global energychallenge;
Reinforce the role of Libya universities to promote
energy transition within the multidimensional targets
of sustainability; Create anew classof thinkers able to
cope with global energy challenges, envisage future
targets for local community, support institutions in
decision-making, engage citizens in sustainable
practices.

Specific achievements
of the projects
Design of a Master in Renewable and Sustainable
Energy with a multi-level approach to capacity
building;Pilotstart-upmulti-disciplinaryseed-courses
and curricula about Renewable and Sustainable
Energy, using digital tools and with a linkage to the
international community and the needs of the job
market; Create an open platform to engage citizens
in renewable and sustainable energy via the creation
of a MOOC for citizens.

Partners
Politecnico di Torino (POLITO) - Italy - Coordinator
Mediterranean Universities Union (UNIMED) - Italy
Universitat de Barcelona (UB) - Spain
Universidade de Évora (UE) - Portugal
Tripoli University (UoT) - Libya
Zawia University (ZU) - Libya
Misurata University (MU) - Libya
Sirte University (SU) - Libya
Sebha University (SeU) - Libya
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يهدف إلى المساهمة في تحديث التعليم العالي في ليبيا من خالل تأسيس برنامج
ماجستير في مجال الصحافة ووسائل اإلعالم ويشمل الماجستير الطلبة واألساتذة
الذين يرغبون في التخصص في مجال الصحافة الرقمية .يقدم المشروع برنامج تدريب
للطالب واألساتذة من خالل الشراكة بين الجامعات الليبية والجامعات الدولية الذي
يشارك فيه مدرسون من الجامعات الشريكة من االتحاد األوروبي وليبيا وطالب
وصحفيين .سيتم تطوير البنية التحتية لكليات االعالم في الجامعات الليبية وتزيدها
بالتقنيات واألجهزة والبرمجيات والمهارات المطلوبة للماجستير من خالل مستودع رقمي
عبر اإلنترنت للجامعة.

PAgES Project

Coordinator

PAgES, Post-Crisis Journalism in Post-Crisis Libya:
A Bottom-up Approach to the Development of a
Cross-Media Journalism MasterProgram.
General aims of the
project are:
PAgES aims at contributing to the modernization
of the HE in Libya through a bottom-up approach
for the design and pilot of a Master Course in CrossMedia Journalism. The Master targets young people
studying communication and young professionals,
who wish to specialise in the strategic field of digital
journalism. The Master Course will be designed by
meansof aparticipatory approach, involving teachers
from the EU and Libya, students and journalists.
Teachers will be provided with the required skills for
the delivery of the Master Course through a set of
CB initiatives: online Repository for Training Faculty,
online Space for discussion and study visits at two EU
universities.

The length of the Master Course is of 2 years (120
ECTS), and it will be taught in English. The aim of the
project is to promote local expertise, and we expect
the Master to be held in all Libyan Universities. The
first year will be piloted during the lifetime of the
project.

Partners
UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo, - Italy
Universidade de Aveiro,-Portugal
Universidad de Granada - Spain
Sapienza Università di Roma - Italy
University of Tripoli - Libya
Sirte University - Libya
Misurata University - Libya
University of Zawia - Libya.
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SAHA
يهدف المشروع الى تأسيس برنامج ماجستير في علوم الصحة (صحة المجتمع)
والمساهمة في تحسين إدارة قطاع الصحة من خالل إطار األولويات الوطنية في ليبيا.
يرتكز البرنامج على تطوير مهارات وقدرات المعلمين والطالب في مجال التدريب
الصحي .يركز المشروع على االرتقاء بجودة الدورات الحالية وتعزيز صلتها بسوق
العمل والمجتمع من خالل تقديم دورات جديدة في اقتصاديات الصحة وإدارة
الرعاية الصحية وإنشاء مراكز إلدارة البيانات الصحية في مؤسسات التعليم العالي
الليبية .كما أنه يهدف المشروع الى بناء القدرات في قطاع الصحة والتعليم من
خالل برنامج تدريب لفئة من المستدفين في الجامعات الشريكة والمؤسسات
الشريكة في قطاع الصحة.

SAHA Project

Coordinator

Master of public health and modernisation of
health education sector in Libya

General aims of the project are:
This curriculum reform project in the health and health management sector fits perfectly
within the framework of national priorities for Libya. It is also in line with the Erasmus+
CBHEaction and should contribute well to building the capacities of teachers and students
in the specific field of health training. Indeed, the SAHA project focuses on upgrading the
quality of existing courses and enhancing its relevance for the labor market and society
by introducing new courses on Health Economics and Healthcare management and
creating Centers for health data management in the Libyan HEIs. It should also make a
useful contribution to the modernization and improvement of the quality of Libyan higher
education.

Partners:
Mediterranean Universities Union (UNIMED) - Italy
ZAPADOCESKAUNIVERZITAV PLZNI - Czech Republic
University of Granada - Spain
Tripoli University (UoT) - Libya
Zawia University (ZU) - Libya
Misurata University (MU) - Libya
Libyan International Medical University - Libya
Sirte University (SU) - Libya
Sebha University (SeU) - Libya
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مشاريع تطوير البحث العلمي

EuNIT
يهدف الى تأسيس مركز تدريب على تطوير مقترحات المشاريع لتحسين إدارة
وتشغيل مؤسسات التعليم العالي في ليبيا من خالل التركيز على التعاون
الدولي والكتساب الخبرة من مشاركتها في المشاريع الدولية واالستفادة من
الفرص المتاحة من خالل برامج مثل  + Erasmusو  H 2020و .ENI
وتطوير القدرات في تصميم المشاريع وإدارتها.يتم خالله برنامج تدريبي شامل
لـ  24متدرب من  8مؤسسات تعليمية شريكة ،وموجه الى احتياجات
مؤسسات التعليم العالي في ليبيا لتمكينها من زيادة مشاركتها في مشاريع
البحث العلمي والتعاون الدولي

EuNiT Project

Coordinator

European project desigN and management In the
South MediTerraneanregion

General aims of the project are:
EuNIT targets the management and operation of HEIs in
Jordan, Lebanon and Libya by focusing on increasing their
international activity. In order for HEIs in these countries
to increase their participation in international cooperation
projects and benefit from opportunities available to them
through programmes suchasErasmus+,H2020andENI,they
require greater expertisein project designandmanagement.
EuNITaims to equip these HEIswith the necessary skills and
resources. It will produce: -A comprehensive training
programme for 24 selected staff from 8 partner HEIs in
Jordan, Lebanon and Libya, combining theory, practical
work and international travel, adapted to the needs of
South Mediterranean HEIs to enable them to increase their
participation in EUinitiatives and international cooperation.

Partners
UNIMED, Mediterranean Universities Union - Italy;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Italy;
Università di Messina - Italy;
Universidade de Santiago de Compostela - Spain,
Universitat de Barcelona -Spain,
Université Nice SophiaAntipolis,

University of Split,
Princess Sumaya University for Technology - Jordan
Yarmouk University -Jordan,
UniversitéAntonin,
Université Saint-Joseph deBeyrouth,
University of Balamand,
Misurata University - Libya,
University of Tripoli - Libya,
University of Zawia - Libya.
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الهدف الرئيسي هو تأسيس مراكز نقل المعرفة  KTOمن خالل تحسين
االبعاد الثالثة في التعليم واالعمال (التعليم  -االبتكار  -البحث) .يهدف
المشروع الى تشجيع االبتكار في الجامعات ونقل التكنولوجيا من الجامعات
المحلية والدولية إلى سوق العمل والقوى العاملة والشركات الصغرى والمتوسطة
من أجل مساهمة الجامعات في تحسين قدرات المهنيين والمساهمة في تنوع
اقتصاد المجتمع بشكل عام وتبادل الخبرات والتميز بين الجامعات ورواد
األعمال واالبتكار.

INSTART Project

Coordinator

Euro-African Network of Excellence for
Entrepreneurship and Innovation
General aims of the project are:
The main objective of the INSTART project is to improve the knowledge triangle )education-innovation-research( by promoting innovation
in Universities and transfer of technology from universities to enterprises in order to increase the level of innovation and technology in south
Mediterranean society in general through the implementation of a Network of Excellence for Entrepreneurship and Innovation.

Partners : University of Zawia - Libya Misurata University - Libya
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IBTKAR
يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي الليبية وموظفيها
على إصالح نظام البحث العلمي على المستوى الوطني .لذلك  ،فإنه يتناول
تعزيز قدرات اإلدارة والحوكمة واالبتكار  ،فضالً عن مساعدة مؤسسات
التعليم العالي للشراكة مع مراكز البحث العلمي الدولية .كما يعتمد
المشروع على تحديد األولويات في البحث وتحديث حوكمة وإدارة وعمل
مؤسسات البحث العلمي في مجال التعليم العالي  ،وخاصة موضوع "تطوير
البحث والقدرات االبتكارية" الذي يمثل أولوية وطنية في ليبيا

IBTKAR Project

Coordinator

promotIng research and innovaTIon environment
in the libyAn higher Education System

General aims of the project are:
The project aims to strengthen the capacities of Libyan Higher Education Institutions and their staffs to
enhance and reform their national research system. Therefore, it addresses the objectives of the CBHE
action aiming to enhance the management, governance and innovation capacities, as well as the
internationalization of Higher Education Institutions. The proposal addresses sufficiently the selected
priority- Modernisation of governance, management and functioning of Higher Education Institutions,
especially the topic ‘Development of research and innovative capacities’ that is a valid national priority for
Libya.

Partners
Universitat de Barcelona (UB) - Spain
UNIVERSITA DEL SALENTO - Italy
Tripoli University (UoT) - Libya
Zawia University (ZU) - Libya
Misurata University (MU) - Libya
Sirte University (SU) - Libya
Elmargeb University - Libya
Sebha University (SeU) - Libya
University of Benghazi - Libya
BOGAZICI UNIVERSITESI -Turkey
University of Bani Walid -Libya
University of Ajdabya - Libya
Asmarya Univeristy -Libya
UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES EALTO DOURO -Purtogal
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مشاريع التطوير االداري

تطوير مكاتب العالقات والتعاون الدولي في مؤسسات التعليم العالي في ليبيا
من أجل تعزيز حضورها في السيناريو الدولي وتوظيف كامل إمكاناتها في
تطوير تعاون الجامعات محليا ودوليا وتفعيل أداؤها من خالل برامج التدريب الذي
تم تقديمه للموظفين لتعزيز تبادل المعرفة .تجهيز البنية التحتية للمكاتب
باألنظمة والمعدات التقنية والمنصات االلكترونية للتدريب حول نماذج التعاون
الدولي االكاديمي.
تزود الجامعات الشريكة ببنية تحتية لتعزيز ضمان الجودة في الجامعات الليبية
بشكل عام .ومن هنا فإن التأثير الرئيسي المتوقع هو تعزيز وجود وربط
مكاتب التعاون الدولي في الجامعات الليبية مع نظيراتها في الجامعات الدولية
وفق المعايير المهنية .

تحسين إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم العالي في ليبيا لتعزيز بيئة عمل أكثر
تماسكًا وحداثة معتمدة على التقنيات واألساليب الحديثة من خالل دراسة
التحديات ووضع مقترحات لحلول الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الليبية في
قطاع التعليم العالي .يستهدف المشروع تحسين ستة محاور مرتبطة بأولويات
الطالب واألساتذة في ليبيا والتي منها ( الحوكمة – البحث العلمي –
الشراكة الدولية – الجودة – والدراسات العليا – وتطوير المناهج) وتتجه
الجهود الرئيسية نحو تحسين اإلدارة والقدرات والوظائف الرئيسية المرتبطة
بهذه المحاور من خالل سلسلة من التدريب وورش العمل (  1350متدرب )
والمؤتمرات وتجهيز البنية اإلدارية بحزمة من التقنيات والوسائل التعليمية وفق
تقدير كل جامعة

WHEEL Project

Coordinator

improving management and operation of the
Libyan Higher Education system

Main objective:
WHEEL aims to generate positive change within
the HE sector in Libya towards a more cohesive
and modernised environment. The WHEEL Libyan
HEIs represent around %75 of the total HE student
population in Libya (290.000 students approximately
from atotal of 387.000students,basedoncalculations
done during the UNIGOV project). There are at the
moment in Libya 19 private and 18 public HEIs.
However private universities are quite small and
representonlyaround %5of the students’population.

Partners
UNIVERSITA’DEGLISTUDI DI GENOVA- Italy (Coordinator)
AL-ASMARYAISLAMIC UNIVERSITY- Zliten, Libya
BANIWALEEDUNIVERSITY- BaniWaleed, Libya
BRIGHT STAR UNIVERSITY - Elbrega,Libya
LIBYAN INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY -Benghazi,Libya
MISURATA UNIVERSITY - Misurata,Libya
OMARAL-MUKHTARUNIVERSITY- Al-Beida, Libya
SEBHA UNIVERSITY -Sebha, Libya

SIRTE UNIVERSITY - Sirte,Libya
UNIVERSITY OF BENGHAZI -Benghazi, Libya
UNIVERSITYOF ELMERGIB - Al Khoms, Libya
UNIVERSITYOFTRIPOLI - Tripoli, Libya
UNIVERSITYOFZAWIA- Zawia, Libya
UNIVERSIDAD DE ALICANTE -Alicante, Spain
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مشاريع ريادة االعمال

Libya Up
يهدف المشروع إلى زيادة المساهمة المعرفة الثقافية والمهنية والتجارية
للجامعات الليبية في عملية النمو االقتصادي واالجتماعي للبالد .الهدف هو
تحسين رفع الكفاءات ومهارات التنظيم واإلدارة لربط األنشطة البحثية
األكاديمية بسوق العمل والصناعة والخدمات ،ال سيما من خالل تنفيذ:
– Technology Transferee Offices TTO
وفق للتجربة المستفادة من مكاتب نقل التكنولوجيا (المقابلة لـ - UTT
مكاتب نقل التكنولوجيا الموجودة في بعض الجامعات اإلوروبية ).

Libya Up Project

Coordinator

Libya Up - Labs of Innovation and Business for
Young Actors of start UP
General aims of the
project are:
The project aims to increase the cultural and entrepreneurial
contribution of LibyanUniversitiesin the country›seconomicand
socialgrowth process.Thegoal isto improve their organizational
skillsto connectacademicresearchactivitiesto thelabourmarket
and civil society, in particular through the implementation of
TTO - Technology Transfer Offices (corresponding to the UTT TechnologyTransferOffices present in someItalian universities).

Partners
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUZBENE STUDIJE V NOVI
GORICI ZAVOD (Slovenia),
PARAGON LIMITED (Malta),
University of Benghazi - Libya
Bright Star University - Libya
Elmergib University - Libya
Gharyan University - Libya
Misurata University - Libya

LibyanAcademy Misurata - Libya (Excluded)
Sebha University -Libya
Gulf of Sidra University - Libya
Sirte University - Libya
University of Tripoli - Libya
University of Zawia - libya
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مشاريع بناء القدرات

مشاريع الدراسات العليا

بناء القدرات

البوابة الدولية للدراسات العليا

التبادل االكاديمي

الماجستير المشترك

دعم اصالح حوكمة قطاع التعليم

خبراء إصالح التعليم العالي في برنامج إيراسموس
HERE : Higher education Reform Experts
يشكل هؤالء الخبراء  ،المعينون من قبل وزارة التعليم ( إدارة الجامعات) من الخبرات
لتعزيز تحديث حوكمة وإدارة التعليم في الدولة .اهم اهداف الفريق هي المساهمة في وضع
مقترحات تطوير السياسات واإلصالحات ويساهمون في تدريب أصحاب المصلحة المحليين
 .وتتألف أنشطتهم  ،على سبيل المثال  ،من تنظيم الندوات والمشاركة فيها  ،وكتابة
البحوث المقاالت واعداد الخطط  ،أو تقديم المشورة للمؤسسات الفردية وصانعي السياسات.

يضم فريق الخبراء الحالي حوالي  250خبيرًا من جميع انحاء العالم ،وتتم تنسيق وإدارة
انشطتهم على المستوى المحلي بواسطة المكتب الوطني لمشاريع بناء القدرات في الدولة ،
بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسات المحلية العامة والخاصة ذات الصلة.
يتم تنسيق االجتماعات الدولية والفعاليات التدريبية للخبراء من قبل الوكالة التنفيذية للتعليم
السمعي والبصري والثقافة  ،بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم والثقافة للمفوضية األوروبية
وبدعم من مزود الخدمة  ،فريق  SPHEREفي جامعة برشلونة باسبانيا.

HERE PORTAL

HERE PORTAL

التحديات
الموقع االلكتروني

إدارة األصول المالية

التواصل

المعرفة التقنية واإلدارية

اإلدارة العليا

نشر وتوفير البيانات -أنشطة

استخدام مجموعات الواتس من حلول الممارسات الجيدة بين مكاتب التعاون في الجامعات الليبية

شكرا لحسن االستماع

2021/2020

أسئلة

