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Minutes of Meeting 

Date: Monday 7/6/2021 

Time: 9:00 am 

Place: 

Present: 

Dr Joud Bey: Chairman, Vice President, Direct of University Quality Management, Director of 

Tripoli Branch 

Dr. Ahmad Rafhi: Chairman of the UAC + Dean of engineering + Advisor to the Council 

Dr. Noujoud Baroudi: Dean of Business 

Dr. Mohamad Daher, Acting Dean of Faculty of Technology and sciences 

Mr. Lameh Mikati: Secretary General  

Dr. Jihad Jaam: Head of Research 

Dr. Mouhamad Khorbatly, Head of IT 

Dr. Nazek Khouja: Head of Statistics 

Dr Elias Issa: Head of E-learning + AUF Coordinator  

Dr. Amine Chahal: Head of Electrical and Electronic Labs 

Dr. Abdel Karim Hajar: Laboratories Maintenance 

Mrs. Rama Abi Merhi: Bursar 

Mrs. Mirna Helou: Registrar 

Miss. Leila Jreige Head of Students Services 

Mrs. Simonie Lakis: Senior Administrative Coordinator  

Miss: Fatma Khayat: HR 

Miss. Sara Harmouch: Student Representative 

Absences: 

Excused Absences: 

The Chairman chaired the meeting read the items of business of the meeting agenda. 

The Chair opened the floor for deliberation on the meeting items of business. 

Items of business: 

1. Didactical policy    6. Teaching and learning     

2. Research policy    7. Examinations (finals) 

3. QMS system processes and procedures 8. Senior projects and thesis (Student research) 

4. Academic rule and regulation  9. Student faculty evaluation    

5. Syllabi     10.Student Internship report 

11. Alumni news and report 

 

Resolutions: (are passed either by unanimously vote / Passed by majority vote)  

1) All exams were conducted in attendance according to the scheduled program and included 

the lessons given. 

2) The professors handed over the competitions to the office of the General Secretariat 

according to the dates, and the questions were photocopied and placed in the envelopes after the 

head of the department had seen their conformity with the programs. 

3) Monitoring was according to what was agreed upon, i.e. every teacher monitors his students 

with an assistant if necessary, according to the number. 



4) The exams envelops were opened in the presence of the professor who taught the subject 

with another teacher and the mark was given and the marks and competitions were sent to the 

administration for registration and preservation. 

5) At the beginning of each exam, evaluation forms were distributed and then collected, and 

then teachers were informed of what should be fixed after studying and evaluating the results of 

students’ evaluation of their professors. 

6) Then the attendees discussed the rest of the topics, and some students were late in registering 

because of the current situation in the country, and it is necessary to understand their condition. 

In the end, it was agreed that the percentage of final and quarterly examination marks be 

according to what was mentioned in the Syllabus, taking into account the projects requested by 

some professors, and the percentage will be according to the teacher’s assessment, while 

adhering to the grading policy followed at the university. 

When all items of Business of the Meeting Agenda were addressed the Chair adjourned the 

meeting at 12:10 pm. 

 

     Secretary                                                                                      Chairman        

Mr. Lameh Mikati                                                                        Dr. Joud Bey 
  



 محضر االجتماع

 7/6/2021االثنين  التاريخ:

 صباًحا 9:00 الوقت:

 :مكان

 :الحضور

 رئيس مجلس اإلدارة ، نائب الرئيس ، مدير إدارة الجودة بالجامعة ، مدير فرع طرابلس الدكتور جود بك:

 عميد الهندسة + مستشار المجلس + UAC رئيس مجلس إدارة د. أحمد رافعي:

 عميد كلية إدارة األعمال البارودي:د.نجود 

 : عميد كلية التكنولوجيا والعلوم وكالةد.محمد ضاهر

 األمين العام السيد المع ميقاتي:

 رئيس قسم البحوث د. جهاد جعم:

 رئيس قسم تقنية المعلومات د.محمد خربتلي ،

 رئيس اإلحصاء نازك خوجة:

 لجامعةرئيس قسم التعلم االلكتروني + منسق ا الياس عيسى:

 رئيس المختبرات الكهربائية واإللكترونية أمين شهال:

 صيانة المختبرات د. عبد الكريم حجر:

 المالية السيدة راما أبي مرعي:

 شؤون الطالب السيدة ميرنا حلو:

 : رئيس خدمات الطالباآلنسة ليلى جريج

 منسق إداري السيدة سيموني اللقيس:

 مسؤولة الموارد البشرية  :االنسة فاطمة خياط

 ممثلة الطلبة االنسة سارة هرموش:

 :الغياب

 :الغياب بعذر

 .رأس الرئيس االجتماع تال بنود األعمال من جدول أعمال االجتماع

 .فتح الرئيس باب المناقشة بشأن بنود األعمال لالجتماع

 :بنود العمل

 السياسة التعليمية .1

 سياسة البحث  .2

 . QMSات وإجراءات نظامعملي .3

 الالئحة والالئحة األكاديمية  .4

 المنهج الدراسي  .5

 التدريس والتعلم .6

 االمتحانات )النهائي( .7

 )مشاريع التخرج واألطروحة )بحث الطالب .8

 تقويم الطالب ألعضاء هيئة التدريس .9

 تقرير الطالب التدريب .10

 أخبار وتقرير الخريجين .11



 (.)يتم تمريرها إما باإلجماع / بأغلبية األصواتالقرارات: 

 

 ( تمت كل االمتحانات حضوريا حسب البرنامج المقرر وكان يشمل الدروس المعطاة.1

( قام األساتذة يتسليم المسابقات الى مكتب األمانة العامة حسب المواعيد وتم تصوير األسئلة ووضعها في المغلفات بعد ان 2

 على مطابقتها للبرامج.يكون رئيس القسم اطلع 

 ( كانت المراقبة حسب المتفق عليه اي كل استاذ يراقب طالبه مع مساعد اذا لزم األمر حسب العدد.٣

( تم فتح المسابقات بوجود األستاذ المعلم المادة مع استاذ آخر وتم اعطاء العالمة وارسال العالمات والمسابقات الى االدارة ٤

 للتسجيل والحفظ.

ية كل مسابقة تم توزيع استمارات التقييم وثم جمعها وبعد ذلك اعالم األساتذة بما يجب اصالحه بعد دراسة وتقييم ( في بدا٥

 نتائج تقييم الطالب لألساتذتهم.

( ثم ناقش الحضور بقية المواضيع وفي تأخر بعض الطالب عن التسجيل بسبب الوضع الحالي في البلد وال بد من تفهم 6

 حالهم.

مع األخذ  Syllabusاية تم االتفاق على ان تكون نسبة عالمات االمتحانات النهائية والفصلية حسب ما ورد في الوفي النه

بعين االعتبار المشاريع التي طلبها بعض األساتذة ويكون النسبة حسب تقييم المعلم مع االلتزام بسياسة العالمات المتبعة في 

 الجامعة.

 

 

 .ظهًرا 12:10 الساعة االجتماع بتأجيل الرئيس قام ، االجتماع أعمال بنود جميع معالجة تمت عندما

 

     Secretary                                                                                        Chairman        

Mr. Lameh Mikati                                                                        Dr. Joud Bey 
 

  



Minutes of Meeting 

Date: Monday 10/10/2021 

Time: 9:00 am 

Place: 

Present: 

Dr Joud Bey: Chairman, Vice President, Direct of University Quality Management, Director of 

Tripoli Branch 

Dr. Ahmad Rafhi: Chairman of the UAC + Dean of engineering + Advisor to the Council 

Dr. Noujoud Baroudi: Dean of Business 

Dr. Mohamad Daher, Acting Dean of Faculty of Technology and sciences 

Mr. Lameh Mikati: Secretary General  

Dr. Jihad Jaam: Head of Research 

Dr. Mouhamad Khorbatly, Head of IT 

Dr. Nazek Khouja: Head of Statistics 

Dr Elias Issa: Head of E-learning + AUF Coordinator  

Dr. Amine Chahal: Head of Electrical and Electronic Labs 

Dr. Abdel Karim Hajar: Laboratories Maintenance 

Mrs. Rama Abi Merhi: Bursar 

Mrs. Mirna Helou: Registrar 

Miss. Leila Jreige Head of Students Services 

Mrs. Simonie Lakis: Senior Administrative Coordinator  

Miss: Fatma Khayat: HR 

Miss. Sara Harmouch: Student Representative 

Absences: 

Excused Absences: 

The Chairman chaired the meeting read the items of business of the meeting agenda. 

The Chair opened the floor for deliberation on the meeting items of business. 

 

Items of business: 

1. Didactical policy    6. Teaching and learning     

2. Research policy    7. Examinations (finals) 

3. QMS system processes and procedures 8. Senior projects and thesis (Student research) 

4. Academic rule and regulation  9. Student faculty evaluation    

5. Syllabi     10.Student Internship report 

11. Alumni news and report 

 

Resolutions: (are passed either by unanimously vote / Passed by majority vote)  

1) Follow-up on Blended + Attendance + Online education, with an emphasis on increasing 

attendance times in order to include re-positioning what has been taught online. 

2) Scientific research is important, and some of these research, such as lighting the city with 

solar energy, are important, so the Dean of Engineering will direct research in this regard 



In the College of Administration: directing research to the situation of the labor market due to 

the prevailing conditions and trying to find solutions to reality. 

3) The QMS and the quality system at the university was practical, while maintaining the 

quality well despite the difficulties due to the interruption of communication and the request 

from the registration office to understand the situation of students coming from faraway areas. 

4) The Office of the General Secretariat informed that communication with graduates is still in 

place, and that a working group of some graduates has been formed to communicate with their 

colleagues. 

5) Training was underway with some difficulties due to the high cost of transportation. 

6) The students' evaluation of the teachers was good. 

7) Exam results were good. 

8) The teaching and learning process was evaluated and was satisfactory and according to the 

university's quality policy and objectives. 

 

When all items of Business of the Meeting Agenda were addressed the Chair adjourned the 

meeting at 12:10pm. 

 

 

 

    Secretary                                                                                      Chairman        
Mr. Lameh Mikati                                                                        Dr. Joud Bey 
 

 

  



 

 محضر االجتماع

 10/10/2021 االثنين التاريخ:

 صباًحا 9:00 الوقت:

 :مكان

 :الحضور

 رئيس مجلس اإلدارة ، نائب الرئيس ، مدير إدارة الجودة بالجامعة ، مدير فرع طرابلس الدكتور جود بك:

 عميد الهندسة + مستشار المجلس + UAC رئيس مجلس إدارة د. أحمد رافعي:

 عميد كلية إدارة األعمال د.نجود البارودي:

 : عميد كلية التكنولوجيا والعلوم وكالةد.محمد ضاهر

 ألمين العاما السيد المع ميقاتي:

 رئيس قسم البحوث د. جهاد جعم:

 رئيس قسم تقنية المعلومات د.محمد خربتلي ،

 رئيس اإلحصاء نازك خوجة:

 رئيس قسم التعلم االلكتروني + منسق الجامعة الياس عيسى:

 رئيس المختبرات الكهربائية واإللكترونية أمين شهال:

 صيانة المختبرات د. عبد الكريم حجر:

 المالية أبي مرعي: السيدة راما

 شؤون الطالب السيدة ميرنا حلو:

 : رئيس خدمات الطالباآلنسة ليلى جريج

 منسق إداري السيدة سيموني اللقيس:

 مسؤولة الموارد البشرية  :االنسة فاطمة خياط

 ممثلة الطلبة االنسة سارة هرموش:

 :الغياب

 :الغياب بعذر

 .ول أعمال االجتماعرأس الرئيس االجتماع تال بنود األعمال من جد

 .فتح الرئيس باب المناقشة بشأن بنود األعمال لالجتماع

 :بنود العمل

 السياسة التعليمية .1

 سياسة البحث  .2

 . QMSعمليات وإجراءات نظام .3

 الالئحة والالئحة األكاديمية  .4

 المنهج الدراسي  .5

 التدريس والتعلم .6

 االمتحانات )النهائي( .7

 )التخرج واألطروحة )بحث الطالبمشاريع  .8

 تقويم الطالب ألعضاء هيئة التدريس .9

 تقرير الطالب التدريب .10

 أخبار وتقرير الخريجين .11



 .(القرارات: )يتم تمريرها إما باإلجماع / بأغلبية األصوات

 

الحضوري لكي يشمل اعادة توضيع ما تم مع التشديد على زيادة اوقات Online +حضوري+Blended( متابعة التعليم 1

 .Online  تعليمه

( البحوث العلمية مهمة بدا وبعض هذه البحوث مثل انارة المدينة بالطاقة الشمسية مهمة بدا لهذا سيقوم عميد كلية 2

 الهندسة بتوجيه البحوث  بهذا الصدد

 ائدة ومحاولة ايجاد حلول للواقع.في كلية االدارة: توجيه البحوث الى وضع سوق العمل بسبب األحوال الس

ونظام الجودة في الجامعة كان تطبيقي مع الحفاظ على الجودة جيداً بالرغم من الصعوبات بسبب انقطاع  QMS( ال٣

 التواصل والطلب من مكتب التسجيل تفهم وضع الطالب المقبلين من مناطق بعيدة.

مازال قائماً وان يعود تأليف فريق عمل من بعض الخريجين  ( اعلم مكتب األمانة العامة ان التواصل مع الخريجين٤

 لالتصال بزمالئهم.

 ( التدريبات كانت جارية مع بعض الصعوبات بسبب غالء المواصالت.٥

 ( تقييم الطالب لألساتذة كان جيد.٦

 ( نتائج االمتحانات كانت جيدة.٧

 الجودة في الجامعة وأهدافها. ( عملية التعليم والتعلم تم تقييمها وكانت مرضية وحسب سياسة٨

 

 

 .ظهًرا 12:10 الساعة االجتماع بتأجيل الرئيس قام ، االجتماع أعمال بنود جميع معالجة تمت عندما

 

    Secretary                                                                                      Chairman        
Mr. Lameh Mikati                                                                        Dr. Joud Bey 

 

 

 

 



Minutes of Meeting 

Date: Monday 14/3/2022 

Time: 9:00 am 

Place: 

Present: 

Dr Joud Bey: Chairman, Vice President, Direct of University Quality Management, 

Director of Tripoli Branch 

Dr. Ahmad Rafhi: Chairman of the UAC + Dean of engineering + Advisor to the Council 

Dr. Noujoud Baroudi: Dean of Business 

Dr. Jihad Jaam: Head of Research 

Dr. Mohamad Daher, Acting Dean of Faculty of Technology and sciences 

Dr. Mouhamad Khorbatly, Head of IT 

Dr. Nazek Khouja: Head of Statistics 

Dr Elias Issa: Head of E-learning + AUF Coordinator  

Dr. Abdel Karim Hajar: Laboratories Maintenance 

Dr. Amine Chahal: Head of Electrical and Electronic Labs 

Mrs. Rama Abi Merhi: Bursar 

Mr. Lameh Mikati: Secretary General  

Mrs. Mirna Helou: Registrar 

Miss. Leila Jreige Head of Students Services 

Mrs. Simonie Lakis: Senior Administrative Coordinator  

Miss: Fatma Khayat: HR 

Miss. Sara Harmouch: Student Representative 

Absences: 

Excused Absences: 

 

 

The Chairman chaired the meeting read the items of business of the meeting agenda. 

The Chair opened the floor for deliberation on the meeting items of business. 

Items of business: 
 

 

1. Didactical policy    6. Teaching and learning     

2. Research policy    7. Examinations (finals) 

3. QMS system processes and procedures 8. Senior projects and thesis (Student research) 

4. Academic rule and regulation  9. Student faculty evaluation    

5. Syllabi     10.Student Internship report 

11. Alumni news and report 

 

Resolutions: (are passed either by unanimously vote / Passed by majority vote)  

A session began with important news that the Secretary-General informed him that 

communication is currently underway with OGERO to carry out online training, in order to 

maintain the quality of training, in cooperation with the Directorate of Research in OGERO 



Then they discussed the upcoming exams and benefited from the experience of previous exams 

The following was emphasized 

The exam includes what is mentioned in the Syllabus 

The competition questions are submitted to the General Secretariat for Photography and 

Packaging, according to the number of students. 

The head of the department reviews the questions received and their conformity to the Syllabus 

Professors must complete all subject lessons according to the scheduled program and according 

to the prescribed hours, in person and online 

Asking the heads of departments to give a list of the research topics that the students carry out, 

and that the research topics are related to the reality of the labor market. 

The Secretary-General's follow-up with the graduates. 

The Quality Council also stressed the necessity of applying the procedures for accepting 

students at the university as shown in the appendix to this report. 

When all items of Business of the Meeting Agenda were addressed the Chair adjourned the 

meeting at 12:05pm. 

 

 

    Secretary                                                                                      Chairman        
Mr. Lameh Mikati                                                                        Dr. Joud Bey 
 

 

  



 محضر االجتماع

 14/4/2021االثنين  التاريخ:

 صباًحا 9:00 الوقت:

 :مكان

 :الحضور

 رئيس مجلس اإلدارة ، نائب الرئيس ، مدير إدارة الجودة بالجامعة ، مدير فرع طرابلس الدكتور جود بك:

 عميد الهندسة + مستشار المجلس + UAC رئيس مجلس إدارة د. أحمد رافعي:

 عميد كلية إدارة األعمال د.نجود البارودي:

 : عميد كلية التكنولوجيا والعلوم وكالةد.محمد ضاهر

 ألمين العاما السيد المع ميقاتي:

 رئيس قسم البحوث د. جهاد جعم:

 رئيس قسم تقنية المعلومات د.محمد خربتلي ،

 رئيس اإلحصاء نازك خوجة:

 رئيس قسم التعلم االلكتروني + منسق الجامعة الياس عيسى:

 رئيس المختبرات الكهربائية واإللكترونية أمين شهال:

 صيانة المختبرات د. عبد الكريم حجر:

 المالية أبي مرعي: السيدة راما

 شؤون الطالب السيدة ميرنا حلو:

 : رئيس خدمات الطالباآلنسة ليلى جريج

 منسق إداري السيدة سيموني اللقيس:

 مسؤولة الموارد البشرية  :االنسة فاطمة خياط

 ممثلة الطلبة االنسة سارة هرموش:

 :الغياب

 :الغياب بعذر

 .جدول أعمال االجتماعرأس الرئيس االجتماع تال بنود األعمال من 

 .فتح الرئيس باب المناقشة بشأن بنود األعمال لالجتماع

 :بنود العمل

 السياسة التعليمية .1

 سياسة البحث  .2

 . QMSعمليات وإجراءات نظام .3

 الالئحة والالئحة األكاديمية  .4

 المنهج الدراسي  .5

 التدريس والتعلم .6

 االمتحانات )النهائي( .7

 )لتخرج واألطروحة )بحث الطالبمشاريع ا .8

 تقويم الطالب ألعضاء هيئة التدريس .9

 تقرير الطالب التدريب .10

 أخبار وتقرير الخريجين .11

 



 .(القرارات: )يتم تمريرها إما باإلجماع / بأغلبية األصوات

 

على أن  Onlineبدأت جلسة بخبر مهم اعلمه األمين العام انه يتم حالياً التواصل مع أوجيرو للقيام بتدريبات 

 OGEROتكون محافظة على جودة التدريب وذلك بالتعاون مع مديرية البحوث في أوجيرو

 ثم تم النقاش حول االمتحانات المقبلة واالستفادة من خبرة االمتحانات السابقة

 التشديد على اآلتيوتم 

 االمتحان يشمل ما ورد بالSyllabus 

 .تسلم أسئلة المسابقات لألمانة العامة للتصوير والتوضيب حسب عدد الطالب 

 يطلع رئيس القسم وعلى ما ورد من األسئلة ومطابقتها للSyllabus 

 حضورياً  على األساتذة انهاء كامل دروس المادة حسب البرنامج المقرر وحسب الساعات المقررة

 Onlineو

  الطلب من رؤساء األقسام اعطاء الئحة بالمواضيع البحثية التي يقوم الطالب بها وان تكون مواضيع

 البحث مرتبطة بواقع سوق العمل.

 .متابعة األمين العام العوامل مع الخريجين 

 بين في كما وشدد المجلس الجودة على ضرورة تطبيق اجراءات قبول الطالب في الجامعة كما هو م

 الملحق لهذا المحضر.

 

 .ظهًرا 12:05 الساعة االجتماع بتأجيل الرئيس قام ، االجتماع أعمال بنود جميع معالجة تمت عندما

 

    Secretary                                                                                      Chairman        
Mr. Lameh Mikati                                                                        Dr. Joud Bey 

 

 



Minutes of Meeting 

Date: Monday 14/4/2021 

Time: 9:00 am 

Place: 

Present: 

Dr Joud Bey: Chairman, Vice President, Direct of University Quality Management, Director of 

Tripoli Branch 

Dr. Ahmad Rafhi: Chairman of the UAC + Dean of engineering + Advisor to the Council 

Dr. Noujoud Baroudi: Dean of Business 

Dr. Mohamad Daher, Acting Dean of Faculty of Technology and sciences 

Mr. Lameh Mikati: Secretary General  

Dr. Jihad Jaam: Head of Research 

Dr. Mouhamad Khorbatly, Head of IT 

Dr. Nazek Khouja: Head of Statistics 

Dr Elias Issa: Head of E-learning + AUF Coordinator  

Dr. Amine Chahal: Head of Electrical and Electronic Labs 

Dr. Abdel Karim Hajar: Laboratories Maintenance 

Mrs. Rama Abi Merhi: Bursar 

Mrs. Mirna Helou: Registrar 

Miss. Leila Jreige Head of Students Services 

Mrs. Simonie Lakis: Senior Administrative Coordinator  

Miss: Fatma Khayat: HR 

Miss. Sara Harmouch: Student Representative 

Absences: 

Excused Absences: 

The Chairman chaired the meeting read the items of business of the meeting agenda. 

The Chair opened the floor for deliberation on the meeting items of business. 

 

Items of business: 

1. Didactical policy    6. Teaching and learning     

2. Research policy    7. Examinations (finals) 

3. QMS system processes and procedures 8. Senior projects and thesis (Student research) 

4. Academic rule and regulation  9. Student faculty evaluation    

5. Syllabi     10.Student Internship report 

11. Alumni news and report 

Resolutions: (are passed either by unanimously vote / Passed by majority vote)  

A session began with important news that the Secretary-General informed him that 

communication is currently underway with OGERO to carry out online training, in order to 

maintain the quality of training, in cooperation with the Directorate of Research in OGERO 

Then they discussed the upcoming exams and benefited from the experience of previous exams 

The following was emphasized 



The exam includes what is mentioned in the Syllabus. 

The competition questions are submitted to the General Secretariat for Photography and 

Packaging, according to the number of students. 

The head of the department reviews the questions received and their conformity to the Syllabus 

Professors must complete all subject lessons according to the scheduled program and according 

to the prescribed hours, in person and online 

Asking the heads of departments to give a list of the research topics that the students carry out, 

and that the research topics are related to the reality of the labor market. 

The Secretary-General's follow-up with the graduates. 

The Quality Council also stressed the necessity of applying the procedures for accepting 

students at the university as shown in the appendix to this report. 

 

When all items of Business of the Meeting Agenda were addressed the Chair adjourned the 

meeting at 12:15pm. 

 

       Secretary                              Chairman  

Mrs. Simonie Lakis       Dr. Joud Bey 

 

  



 محضر االجتماع

 14/4/2021 االثنين التاريخ:

 صباًحا 9:00 الوقت:

 :مكان

 :الحضور

 رئيس مجلس اإلدارة ، نائب الرئيس ، مدير إدارة الجودة بالجامعة ، مدير فرع طرابلس الدكتور جود بك:

 عميد الهندسة + مستشار المجلس + UAC رئيس مجلس إدارة د. أحمد رافعي:

 عميد كلية إدارة األعمال د.نجود البارودي:

 : عميد كلية التكنولوجيا والعلوم وكالةد.محمد ضاهر

 األمين العام السيد المع ميقاتي:

 رئيس قسم البحوث د. جهاد جعم:

 رئيس قسم تقنية المعلومات د.محمد خربتلي ،

 رئيس اإلحصاء نازك خوجة:

 رئيس قسم التعلم االلكتروني + منسق الجامعة الياس عيسى:

 رئيس المختبرات الكهربائية واإللكترونية أمين شهال:

 صيانة المختبرات د. عبد الكريم حجر:

 المالية ما أبي مرعي:السيدة را

 شؤون الطالب السيدة ميرنا حلو:

 : رئيس خدمات الطالباآلنسة ليلى جريج

 منسق إداري السيدة سيموني اللقيس:

 مسؤولة الموارد البشرية  :االنسة فاطمة خياط

 ممثلة الطلبة االنسة سارة هرموش:

 :الغياب

 :الغياب بعذر

 .جدول أعمال االجتماعرأس الرئيس االجتماع تال بنود األعمال من 

 .فتح الرئيس باب المناقشة بشأن بنود األعمال لالجتماع

 :بنود العمل

 السياسة التعليمية .1

 سياسة البحث  .2

 . QMSعمليات وإجراءات نظام .3

 الالئحة والالئحة األكاديمية  .4

 المنهج الدراسي  .5

 التدريس والتعلم .6

 االمتحانات )النهائي( .7

 )واألطروحة )بحث الطالب مشاريع التخرج .8

 تقويم الطالب ألعضاء هيئة التدريس .9

 تقرير الطالب التدريب .10

 أخبار وتقرير الخريجين .11



 

 .(القرارات: )يتم تمريرها إما باإلجماع / بأغلبية األصوات

 

 حضوريا. Onlineحسب امكانيات الطالب:  Blendedتكملة التعليم  والً:أ

تحديد نسبة التعليم الحضوري على التعليم عن بعد والطلب من كل رئيس قسم اعطاء تعليمات بهذا الخصوص وتثبيتها  ثانياً:

 بالبرامج.

 Academic Rules andونظام الجودة في الجامعة وااللتزام بال QMS ابدى الجميع ارتياحهم لموضوع تطبيق ال ثالثا:

regulation تذة اعادة قراءة الوطلب العميد من األساSyllabi لتأكد انها حسب تعليمات الECTS  التأكيد ان االمتحانات

وبسياسة الجامعة  Didactic Policyواالمتحانات النصفية ستكون حضوريا كما وأكد على االلتزام التام بسياسة الجامعة ال

 ألبحاث الطالب خصوصاً.

 لتقييم الطالب لألساتذةالتأكيد على بداية كل امتحان بتوزيع استثمارات ا

 اعلم األمين العام ان التواصل مستمر مع قدامى الخريجين.

 

كانت جلسة تخطيط للفصل وامتحانات وسياسة الحفاظ على جودة التعليم بدأت جلسة بخبر مهم اعلمه األمين العام انه يتم حالياً 

على أن تكون محافظة على جودة التدريب وذلك بالتعاون مع مديرية البحوث في  Onlineالتواصل مع أوجيرو للقيام بتدريبات 

 OGEROأوجيرو

 ثم تم النقاش حول االمتحانات المقبلة واالستفادة من خبرة االمتحانات السابقة

 وتم التشديد على اآلتي

 االمتحان يشمل ما ورد بالSyllabus 

  والتوضيب حسب عدد الطالب.تسلم أسئلة المسابقات لألمانة العامة للتصوير 

 يطلع رئيس القسم وعلى ما ورد من األسئلة ومطابقتها للSyllabus 

 على األساتذة انهاء كامل دروس المادة حسب البرنامج المقرر وحسب الساعات المقررة حضورياً وOnline 



  تكون مواضيع البحث مرتبطة الطلب من رؤساء األقسام اعطاء الئحة بالمواضيع البحثية التي يقوم الطالب بها وان

 بواقع سوق العمل.

 .متابعة األمين العام العوامل مع الخريجين 

  كما وشدد المجلس الجودة على ضرورة تطبيق اجراءات قبول الطالب في الجامعة كما هو مبين في الملحق لهذا

 المحضر.

 

 

 .ظهًرا 12:15 الساعة االجتماع بتأجيل الرئيس قام ، االجتماع أعمال بنود جميع معالجة تمت عندما

 

 

    Secretary                                                                                      Chairman        
Mr. Lameh Mikati                                                                        Dr. Joud Bey 

 



Minutes of Meeting 

Date: Monday 28/2/2022 

Time: 9:00 am 

Place: 

Present: 

Dr Joud Bey: Chairman, Vice President, Direct of University Quality Management, Director of 

Tripoli Branch 

Dr. Ahmad Rafhi: Chairman of the UAC + Dean of engineering + Advisor to the Council 

Dr. Noujoud Baroudi: Dean of Business 

Dr. Mohamad Daher, Acting Dean of Faculty of Technology and sciences 

Mr. Lameh Mikati: Secretary General  

Dr. Jihad Jaam: Head of Research 

Dr. Mouhamad Khorbatly, Head of IT 

Dr. Nazek Khouja: Head of Statistics 

Dr Elias Issa: Head of E-learning + AUF Coordinator  

Dr. Amine Chahal: Head of Electrical and Electronic Labs 

Dr. Abdel Karim Hajar: Laboratories Maintenance 

Mrs. Rama Abi Merhi: Bursar 

Mrs. Mirna Helou: Registrar 

Miss. Leila Jreige Head of Students Services 

Mrs. Simonie Lakis: Senior Administrative Coordinator  

Miss: Fatma Khayat: HR 

Miss. Sara Harmouch: Student Representative 

Absences: 

Excused Absences: 

The Chairman chaired the meeting read the items of business of the meeting agenda. 

The Chair opened the floor for deliberation on the meeting items of business. 

Items of business: 

1. Didactical policy    6. Teaching and learning     

2. Research policy    7. Examinations (finals) 

3. QMS system processes and procedures 8. Senior projects and thesis (Student research) 

4. Academic rule and regulation  9. Student faculty evaluation    

5. Syllabi     10.Student Internship report 

11. Alumni news and report 

Resolutions: (are passed either by unanimously vote / Passed by majority vote)  

- Teachers adhere to teaching times, number of hours, attendance control, and if there are 

difficulties in controlling students’ interventions for online education, it is necessary to invite 

those responsible for programming the times to track every mistake. 

Emphasizing that the final exams are conducted in attendance and include the most important 

things that have been studied. 

Students' evaluation of professors is taken into consideration. 



The Syllabus for each subject is available, but it can be improved by clarifying the use of the 

internet for students and directing them to the basic topics, and this interacts with learning and 

teaching, where communication between the student and the teacher takes place. 

The Office of the General Secretariat collects information on the conditions of the graduates 

and liaises with them. 

- It was a good year for training despite the travel difficulties and we maintained relationships 

with major Caterpillar organizations and others. 

- There is no doubt that the graduation projects are good despite the current situation in the 

country, and the students link the science with the real labor market. 

- Deans and heads of departments were asked to fully adhere to the teaching and learning 

policy, Didactic Policy and research with the appropriate Syllabus procedures for the relevant 

university subject. 

When all items of Business of the Meeting Agenda were addressed the Chair adjourned the 

meeting at 12:15pm. 

 

    Secretary                                                                                      Chairman        
Mr. Lameh Mikati                                                                        Dr. Joud Bey 
 

  



 محضر االجتماع

 28/2/2022 االثنين التاريخ:

 صباًحا 9:00 الوقت:

 :مكان

 :الحضور

 رئيس مجلس اإلدارة ، نائب الرئيس ، مدير إدارة الجودة بالجامعة ، مدير فرع طرابلس الدكتور جود بك:

 عميد الهندسة + مستشار المجلس + UAC رئيس مجلس إدارة د. أحمد رافعي:

 عميد كلية إدارة األعمال د.نجود البارودي:

 : عميد كلية التكنولوجيا والعلوم وكالةضاهرد.محمد 

 األمين العام السيد المع ميقاتي:

 رئيس قسم البحوث د. جهاد جعم:

 رئيس قسم تقنية المعلومات د.محمد خربتلي ،

 رئيس اإلحصاء نازك خوجة:

 رئيس قسم التعلم االلكتروني + منسق الجامعة الياس عيسى:

 رئيس المختبرات الكهربائية واإللكترونية أمين شهال:

 صيانة المختبرات د. عبد الكريم حجر:

 المالية السيدة راما أبي مرعي:

 شؤون الطالب السيدة ميرنا حلو:

 : رئيس خدمات الطالباآلنسة ليلى جريج

 منسق إداري السيدة سيموني اللقيس:

 مسؤولة الموارد البشرية  :االنسة فاطمة خياط

 ممثلة الطلبة رة هرموش:االنسة سا

 :الغياب

 :الغياب بعذر

 .رأس الرئيس االجتماع تال بنود األعمال من جدول أعمال االجتماع

 .فتح الرئيس باب المناقشة بشأن بنود األعمال لالجتماع

 :بنود العمل

 السياسة التعليمية .1

 سياسة البحث  .2

 . QMSعمليات وإجراءات نظام .3

 الالئحة والالئحة األكاديمية  .4

 المنهج الدراسي  .5

 التدريس والتعلم .6

 االمتحانات )النهائي( .7

 )مشاريع التخرج واألطروحة )بحث الطالب .8

 تقويم الطالب ألعضاء هيئة التدريس .9

 تقرير الطالب التدريب .10

 أخبار وتقرير الخريجين .11



 

 .(باإلجماع / بأغلبية األصواتالقرارات: )يتم تمريرها إما 

 

  تقيد األساتذة بأوقات التعليم وعدد الساعات ومراقبة الحضور واذا كان هناك صعوبات لضبط مداخلة الطالب

 وال بد من دعوة المسؤولين عن برمجة األوقات لتقادى  كل خطاء. Onlineللتعليم 

 م ما تم دراسته.التشديد على ان االمتحانات النهائية تتم حضورياً وتشمل اه 

 .تقييم الطالب لالساتذة يؤخذ بعين االعتبار 

 الSyllabus  لكل مادة بيد ولكن يمكن تحسينه بتوضيح استعمال االنترنيت للطالب وتوجيههم الى المواضيع

 األساسية وهذا يتفاعل مع التعلم والتعليم حيث يتم التواصل بين الطالب والمعلم.

 مع معلومات عن أحوال المتخرجين ويتم الترابط معهم.يقوم مكتب األمانة العامة بج 

  كانت سنة جيدة بالنسبة للتدرب بالرغم من صعوبات التنقل وحافظنا على العالقات مع أهم المؤسسات

Caterpillar .وغيرها 

 قي.ال شك ان مشاريع التخرج جيدة بالرغم من الوضع الحالي للبلد ويقوم الطالب بربط العلم بسوق العمل الحقي 

 تم الطلب من العمداء ورؤوساء األقسام التقيد التام بسياسة التعليم والتعلم والDidactic Policy  واألبحاث

 المناسب للمادة الجامعة المعنية.  Syllabusباجراءات اعتماد ال

 

 

 

 .ظهًرا 12:15 الساعة االجتماع بتأجيل الرئيس قام ، االجتماع أعمال بنود جميع معالجة تمت عندما

 

    Secretary                                                                                      Chairman        
Mr. Lameh Mikati                                                                        Dr. Joud Bey 

 

 

 

 

 



Minutes of Meeting 

Date: Wednesday 31/3/2021 

Time: 9:00 am 

Place: 

Present: 

Dr Joud Bey: Chairman, Vice President, Direct of University Quality Management, Director of 

Tripoli Branch 

Dr. Ahmad Rafhi: Chairman of the UAC + Dean of engineering + Advisor to the Council 

Dr. Noujoud Baroudi: Dean of Business 

Dr. Mohamad Daher, Acting Dean of Faculty of Technology and sciences 

Mr. Lameh Mikati: Secretary General  

Dr. Jihad Jaam: Head of Research 

Dr. Mouhamad Khorbatly, Head of IT 

Dr. Nazek Khouja: Head of Statistics 

Dr Elias Issa: Head of E-learning + AUF Coordinator  

Dr. Amine Chahal: Head of Electrical and Electronic Labs 

Dr. Abdel Karim Hajar: Laboratories Maintenance 

Mrs. Rama Abi Merhi: Bursar 

Mrs. Mirna Helou: Registrar 

Miss. Leila Jreige Head of Students Services 

Mrs. Simonie Lakis: Senior Administrative Coordinator  

Miss. Fatma Khayat: HR 

Miss. Sara Harmouch: Student Representative 

Absences: 

Excused Absences: 

The Chairman chaired the meeting read the items of business of the meeting agenda. 

The Chair opened the floor for deliberation on the meeting items of business. 

Items of business: 

1. Didactical policy    6. Teaching and learning     

2. Research policy    7. Examinations (finals) 

3. QMS system processes and procedures 8. Senior projects and thesis (Student research) 

4. Academic rule and regulation  9. Student faculty evaluation    

5. Syllabi     10.Student Internship report 

11. Alumni news and report 

Resolutions: (are passed either by unanimously vote / Passed by majority vote)  

First, the Didactical Policy: Emphasis on adherence to the curriculum and the compliance of 

programs in full, while linking applied sciences to graduation projects that should be a research 

tool. 

Second: It was a good application, but allocating extra hours to meet professors with students, 

as well as applying the quality system and its policy at the university. 

Third: The e-learning system must be reviewed for what is appropriate 



Distance learning while maintaining the university's quality policy. 

Electronic registration of materials to suit distance education 

Fourth: Despite online education 

There are difficulties in adjusting students' interventions for online education, and it is 

necessary to invite those responsible for programming the times to correct every mistake. 

Fifth: The Syllabus is for every existing subject, but it can be improved by clarifying the use of 

the Internet for students and directing them to the basic topics. This interacts with learning and 

teaching, where communication takes place between the student and the teacher, and the 

procedures for preparing and distributing the Syllabus were identical to the quality system at the 

university. 

Sixth: Emphasizing that the final exams are done in attendance and include the most important 

things that have been studied. 

Seventh: There is no doubt that the graduation projects are good despite the current situation in 

the country, and the students link knowledge with the real labor market. 

Eighth: Students' evaluation of professors is taken into consideration, and the results are 

satisfactory. 

Ninth: It was a good year for training despite the difficulties of commuting and we maintained 

relationships with major Caterpillar and other organizations. 

Tenth: The Office of the General Secretariat collects information about the conditions of the 

graduates and is permanently connected with them through the office designated for them at the 

university. 

 

 

When all items of Business on the Meeting Agenda were addressed the Chair adjourned the 

meeting at 12:20 pm. 

 

    Secretary                                                                                      Chairman        
Mr. Lameh Mikati                                                                        Dr. Joud Bey 
  



 الجتماعمحضر ا

 31/3/2021 األربعاء :التاريخ

 صباًحا 9:00 :الوقت

 :مكان

 :الحضور

 طرابلس فرع مدير ، بالجامعة الجودة إدارة مدير ، الرئيس نائب ، اإلدارة مجلس رئيس :بك جود الدكتور

 المجلس مستشار+  الهندسة عميد + UAC إدارة مجلس رئيس :يرافع أحمد. د

 األعمال إدارة كلية عميد :البارودي نجودد.

 وكالة والعلوم التكنولوجيا كلية عميد :ضاهر محمدد.

 العام األمين :ميقاتيالمع  السيد

 البحوث قسم رئيس :مجع جهادد. 

 المعلومات تقنية قسم رئيس ، خربتلي محمد.د

 اإلحصاء رئيس :خوجة نازك

 الجامعة منسق+  االلكتروني التعلم قسم رئيس :عيسى الياس

 واإللكترونية الكهربائية ختبراتالم رئيس :شهال أمين

 ختبراتالم صيانة :حجر الكريم عبد. د

 المالية :مرعي أبي راما السيدة

 شؤون الطالب :حلو ميرنا السيدة

 الطالب خدمات رئيس :جريج ليلى اآلنسة

 إداري منسق :يساللق سيموني السيدة

 مسؤولة الموارد البشرية  :خياط فاطمة االنسة

 الطلبة ممثلة :هرموش سارة االنسة

 :الغياب

 :بعذر الغياب

 .االجتماع أعمال جدول من األعمال بنود تال االجتماع الرئيس رأس

 .لالجتماع األعمال بنود بشأن المناقشة باب الرئيس فتح

 :العمل بنود

 التعليمية السياسة .1

  البحث سياسة .2

 . QMSنظام وإجراءات عمليات .3

  األكاديمية والالئحة الالئحة .4

  الدراسي المنهج .5

 والتعلم التدريس .6

 النهائي() االمتحانات .7

 )الطالب بحث) واألطروحة التخرج مشاريع .8

 التدريس هيئة ألعضاء الطالب تقويم .9

 التدريب الطالب تقرير .10

الخريجين وتقرير أخبار .11



 (األصوات بأغلبية/  باإلجماع إما تمريرها يتم: )القرارات

التشديد على التقيد بالمراج وانهاء البرامج بالكامل مع ربط العلوم التطبيقية لمشاريع :  Didactical Policy التعليم أوالً سياسة

 التخرج التي يجب ان تكون اداة بحث.

 كان تطبيق جيداً ولكن تخصيص ساعات اضافية للقاء األساتذة مع الطالب وكذلك تطبيق نظام الجودة وسياسته في الجامعة. ثانياً:

 ال بد من مراجعة نظام التعليم األلكتروني لما يالئم ثالثاً:

 التعلم عم بعد مع الحفاظ على سياسة الجودة في الجامعة.

 لتعليم عن بعدتسجيل المواد األلكتروني بما يالئم ا

 Onlineرابعاً: بالرغم من التعليم 

 وال بد من دعوة المسؤولين عن برمجة األوقات لتقادى  كل خطاء. Onlineهناك صعوبات لضبط مداخلة الطالب للتعليم 

لكل مادة موجودة ولكن يمكن تحسينه بتوضيح استعمال االنترنيت للطالب وتوجيههم الى المواضيع األساسية  Syllabusالخامساً:

كانت  Syllabusوهذا يتفاعل مع التعلم والتعليم حيث يتم التواصل بين الطالب والمعلم كما وان اجراءات تحضير وتوزيع ال

 متطابقة مع نظام الجودة في الجامعة.

 د على ان االمتحانات النهائية تتم حضورياً وتشمل اهم ما تم دراسته.التشدي سادسا:

 ال شك ان مشاريع التخرج جيدة بالرغم من الوضع الحالي للبلد ويقوم الطالب بربط العلم بسوق العمل الحقيقي. سابعا:

 تقييم الطالب لالساتذة يؤخذ بعين االعتبار وكانت نتائجه مرضية. ثامناً:

 Caterpillarنة جيدة بالنسبة للتدرب بالرغم من صعوبات التنقل وحافظنا على العالقات مع أهم المؤسسات كانت س تاسعاً:

 وغيرها.

يقوم مكتب األمانة العامة بجمع معلومات عن أحوال المتخرجين ويتم الترابط معهم بشكل دائم من خالل المكتب المخصص  عاشراً:

 لهم في الجامعة.

 .ظهًرا 12:20 الساعة الجلسة برفع الرئيس قام ، االجتماع أعمال جدول في األعمال بنود جميع معالجة تمت عندما

    Secretary                                                                                      Chairman        
Mr. Lameh Mikati                                                                        Dr. Joud Bey 
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