
Academic council meeting 

Monday 7/28/2021 

Attendees: 

Dr. Joud Al-Merehbi, Vice President, Director of the Tripoli Branch, Director of the 

Quality System at the University 

Dr. Carlos Arida, President of the Master 

Dr. Noujoud Al-Baroudi, Dean of the College of Business Administration 

Mr. Lameh Mikati, Secretary General 

Dr. Mohamed Daher, Head of Information Technology Department 

Dr. Chadi Jarkas, Head of Civil Engineering Department 

Dr. Bilal Taher, Head of the Department of Mechanical and Energy Engineering 

Dr. Mohamed Al-Asmar, Head of the Electrical and Electronic Engineering Department 

Dr. Marwan Jarkas, Head of the Department of Mechanics and Energy, Industrial 

Maintenance 

Dr. Rabih Zakaria, Head of Information Technology Department 

Miss. Fatma Khayat, Head of the Human Resources Department 

 

After discussing the agenda, reviewing the work of the heads of state and deliberating 

on the agenda, the following was decided: 
 

Review the reports and recommendations of college councils and quality assurance 

committees emanating from the university’s committee for quality assurance. 

 

Maintaining blended education, given the difficult economic and financial conditions 

that the country is going through, provided that the teaching of applied subjects and 

exams be in attendance, with transportation for our students to reach the university 

campus. 
 

After evaluating the results of the first semester (grades and projects) and then approving 

them. 

 

After reviewing the students’ evaluation of the professors, and comparing them with 

previous reports, which were generally satisfactory and in line with the university’s 

education quality policy, the Council recommended the heads of departments to 

communicate with some professors regarding the evaluation. 
 

Requesting the heads of departments to follow up on the distribution of research projects 

and full compliance with the approved procedures with the Training Center and directing 

students to the labor market and the quality system at the university. 
 

After reviewing the department heads about the needs of students and professors from 

the library and the students' use of our electronic library and periodic subscriptions, the 

results were satisfactory and in line with the requirements of the university's quality 

policy. 
 

The session was adjourned, with the council meeting in the second week of July for this 

academic year. 
 

Dr. Ahmed Al Rafei 

President of the Academic Council 



 

 كاديميإجتماع المجلس اإل

 28/7/2021اإلثنين 

 الحضور:

 مدير نظام الجودة في الجامعة ،مدير فرع طرابلس ،نائب رئيس الدكتور جود المرعبي 

 رئيس الماجستير الدكتور كارلوس عريضة

 األعمال عميدة كلية إدارة الدكتورة نجود البارودي 

 االمين العام السيد المع ميقاتي

 رئيس قسم تقنية المعلومات الدكتورمحمد ضاهر

 رئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور شادي جركس 

 قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة الطاقةرئيس  الدكتور بالل طاهر 

 رئيس قسم الهندسة الكهربائية وااللكترونية الدكتور محمد األسمر

 رئيس قسم الميكانيكا والطاقة، الصيانة الصناعية الدكتور مروان جركس

 رئيس قسم تقنية المعلومات الدكتور ربيع زكريا

 رئيس دائرة الموارد البشرية السيدة فطمة خياط

 

بجدول األعمال تم رؤوساء األقالم والتداول واإلطالع على أعمال مناقشة جدول األعمال  بعد

 تقرير ما يلي:



من لجنة الجامعة ولجان ضمان الجودة المنبثقة و توصيات مجالس الكليات تقارير مراجعة 

 لضمان الجودة.

البلد على اإلقتصادية و المالية الصعبة التي يمر بها للظروف نظرا اإلبقاء على التعليم المدمج 

مواصالت لطالبنا للوصول مع تأمين التطبيقية و اإلمتحانات حضوريا تعليم المواد أن يكون 

 الى حرم الجامعة

 .فصل األول )العالمات والمشاريع( ثم إقرارهابعد تقييم نتائج ال

وكانت مرضية بشكل السابقة بالتقارير لألساتذة، و مقارنتها الطالب  على تقييمبعد اإلطالع 

رؤوساء األقسام المجلس ، و أوصى في الجامعةمع سياسة جودة التعليم عام و تناسب 

 .األساتذة بما يخص التقييممع بعض بالتواصل 

التام و األجراءات  مشاريع األبحاث و األلتزام توزيع متابعة األقسام ساء والطلب من رؤ

 .ونظام الجودة في الجامعةلسوق العمل تدريب و توجيه الطالب مع مركز المعتمدة 

المكتبة واستعانة الطالب  مناألساتذة و الطالبعلى حاجات  في رؤوساء األقسامطالع اإلبعد 

سياسة مع متطلبات كانت النتائج مرضية وتتالئم تنا األلكترونية و االشتراكات الدورية، بمكتب

 .جودة الجامعة

 ر تموز لهذا العام الدراسي.هاألسبوع الثاني من شالمجلس رفعت الجلسة على أن يلتئم 

 

 أ.د. أحمد الرافعي

 

 األكاديميرئيس المجلس 



Academic council meeting 

Monday 16/2/2021 

Attendees: 

Dr. Joud Al-Merehbi, Vice President, Director of the Tripoli Branch, Director of the Quality System 

at the University 

Dr. Carlos Arida, President of the Master 

Dr. Noujoud Al-Baroudi, Dean of the College of Business Administration 

Mr. Lameh Mikati, Secretary General 

Dr. Mohamed Daher, Head of Information Technology Department 

Dr. Chadi Jarkas, Head of Civil Engineering Department 

Dr. Bilal Taher, Head of the Department of Mechanical and Energy Engineering 

Dr. Mohamed Al-Asmar, Head of the Electrical and Electronic Engineering Department 

Dr. Marwan Jarkas, Head of the Department of Mechanics and Energy, Industrial Maintenance 

Dr. Rabih Zakaria, Head of Information Technology Department 

Miss. Fatma Khayat, Head of the Human Resources Department 

 

After discussing the agenda and based on the deliberations that took place, the following was 

decided: 
 

Review the reports and recommendations of college councils and quality assurance committees 

emanating from the university’s committee for quality assurance. 
 

Approval of the results of the first semester exams, and that they were good and took place in 

exceptional circumstances due to the Covid pandemic, and full compliance with the established 

programs. 
 

An exceptional session will be held after three weeks for students infected with Covid during the 

period of regular examinations. 
 

The students’ evaluation report was reviewed for the professors and it was in line with the 

university’s quality policy and aspirations. 
 

Due to the circulars received from the ministry, the meeting recommended that all second semester 

exams be conducted in presence with full compliance with safety conditions due to the Covid 

pandemic. 
 

After studying the proposed preparations for the second semester, it was agreed to start the study in 

the last week of February after the recommendation of the deans and heads of departments. 
 

Request to the deans and heads of departments to follow the beginning of the second semester, 

especially: 
Course offering 

Syllabus 

Senior Projects 
 

After reviewing the department heads about the needs of students and professors from the library 

and the students' use of our electronic library and periodic subscriptions, the results were 

satisfactory and in line with the requirements of the university's quality policy. 

The session was adjourned, with the council meeting in the second week of July for this academic 

year. 
Dr. Ahmed Al Rafei 

President of the Academic Council 



 كاديميإجتماع المجلس اإل

 16/2/2021اإلثنين 

 :الحضور

 مدير نظام الجودة في الجامعة ،مدير فرع طرابلس ،نائب رئيس الدكتور جود المرعبي 

 رئيس الماجستير الدكتور كارلوس عريضة

 األعمال عميدة كلية إدارة الدكتورة نجود البارودي 

 االمين العام السيد المع ميقاتي

 رئيس قسم تقنية المعلومات الدكتورمحمد ضاهر

 رئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور شادي جركس 

 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة الطاقة الدكتور بالل طاهر 

 رئيس قسم الهندسة الكهربائية وااللكترونية الدكتور محمد األسمر

 رئيس قسم الميكانيكا والطاقة، الصيانة الصناعية الدكتور مروان جركس

 قسم تقنية المعلوماترئيس  الدكتور ربيع زكريا

 رئيس دائرة الموارد البشرية السيدة فطمة خياط

 

 تقرير ما يلي: تم التي جرت المداوالتعلى  بعد مناقشة جدول األعمال و بناء  

 من لجنة الجامعة لضمان الجودة.ولجان ضمان الجودة المنبثقة و توصيات مجالس الكليات تقارير مراجعة 



استثنائية بسبب جائحة في ظروف وجرت كانت جيدة وأنها  ،الفصل األولإمتحانات على نتائج الموافقة 

 .بالبرامج الموضوعةالكامل وتم اإللتزام  كوفيد

 .المصابين بالكوفيد خالل فترة اإلمتحانات العاديةللطالب بعد ثالثة أسابيع  تقام دورة استثنائية

 في الجامعة.و سياسة الجودة منسجمة مع تطلعات لألساتذة و كانت  تقييم الطالب على تقريرتم اإلطالع 

مع  حضوريا  جميع إمتحانات الفصل الثاني بإجراء أوصى المجتمعون  ،من الوزارةبسبب التعاميم الواردة 

 .جائحة كوفيدالسالمة بسبب الكامل بشروط اإللتزام 

من شهر في األسبوع األخير على بدء الدراسة تم اإلتفاق  ،ثانيالمقترحة للفصل الالتحضيرات بعد دراسة 

 .ورؤوساء األقساممن العمداء بعد التوصية شباط 

 وخاصة: ورؤوساء األقسام متابعة بداية الفصل الثانيالطلب الى العمداء 

Course offering 

Syllabus 

Seniors Projects 

تنا المكتبة واستعانة الطالب بمكتب مناألساتذة و الطالبعلى حاجات  في رؤوساء األقسامطالع اإلبعد 

 .جودة الجامعةسياسة مع متطلبات كانت النتائج مرضية وتتالئم األلكترونية و االشتراكات الدورية، 

 ر تموز لهذا العام الدراسي.هاألسبوع الثاني من شالمجلس رفعت الجلسة على أن يلتئم 

 

 أ.د. أحمد الرافعي

 

 األكاديميرئيس المجلس 



Academic council meeting 
Monday 9/13/2021 

Attendees: 

Dr. Joud Al-Merehbi, Vice President, Director of the Tripoli Branch, Director of the Quality 

System at the University 

Dr. Carlos Arida, President of the Master 

Dr. Noujoud Al-Baroudi, Dean of the College of Business Administration 

Mr. Lameh Mikati, Secretary General 

Dr. Mohamed Daher, Head of Information Technology Department 

Dr. Chadi Jarkas, Head of Civil Engineering Department 

Dr. Bilal Taher, Head of the Department of Mechanical and Energy Engineering 

Dr. Mohamed Al-Asmar, Head of the Electrical and Electronic Engineering Department 

Dr. Marwan Jarkas, Head of the Department of Mechanics and Energy, Industrial Maintenance 

Dr. Rabih Zakaria, Head of Information Technology Department 

Miss. Fatma Khayat, Head of the Human Resources Department 

 

The meeting was in attendance, and after discussing the agenda and based on the 

deliberations, the following was decided: 

 

Review the reports and recommendations of college councils and quality assurance 

committees emanating from the university’s committee for quality assurance. 

 

Since the registration was completed by a large percentage and the logistical preparation was 

complete, it was decided to start the first semester of the academic year 2021/2022 

 

Since the return to the university has become present and students must abide by this, all 

professors have been invited to deal responsibly in view of the difficult economic conditions 

that the country is going through. 

 

After the suggestion of some colleagues, and after evaluating the distance learning process 

that took place in a sound and good manner, a decision was made for blended learning, 

provided that all the applied materials be in attendance and the exams as well. 

 

Informing all professors, given the cancellation of the second session, that more than two 

evaluations have been conducted, as well as projects in some subjects, along with the final 

examination for each subject. 

 

The department heads follow up the smooth running of the beginning of the semester with 

full compliance with quality standards. 

 

After reviewing the department heads about the needs of students and professors from the 

library and the students' use of our electronic library and periodic subscriptions, the results 

were satisfactory and in line with the requirements of the university's quality policy. 

 

The session was adjourned, with the council meeting in the second week of July for this 

academic year. 

 

Dr. Ahmed Al Rafei 

President of the Academic Council 



 كاديميإجتماع المجلس اإل

 13/9/2021اإلثنين 

 :الحضور

 مدير نظام الجودة في الجامعة ،مدير فرع طرابلس ،رئيس نائب  المرعبي جود دكتورال

 الماجستير رئيس عريضة كارلوس دكتورال

 األعمال إدارة كلية عميدة  البارودي نجود رةدكتوال

 العام االمين ميقاتي المع السيد

 المعلومات تقنية قسم رئيس ضاهر محمددكتورال

 المدنية الهندسة قسم رئيس  جركس شادي دكتورال

 الطاقة وهندسة الميكانيكية الهندسة قسم رئيس  طاهر بالل دكتورال

 وااللكترونية الكهربائية الهندسة قسم رئيس األسمر محمد دكتورال

 الصناعية الصيانة والطاقة، الميكانيكا قسم رئيس جركس مروان دكتورال

 المعلومات تقنية قسم رئيس زكريا ربيع دكتورال

 البشرية الموارد دائرة رئيس خياط فطمة السيدة

 

 تقرير ما يلي:المداوالت على  و بعد مناقشة جدول األعمال و بناء   ،كان حضوريااإلجتماع 

من لجنة الجامعة لضمان ولجان ضمان الجودة المنبثقة و توصيات مجالس الكليات تقارير مراجعة 

 الجودة.



للعام  تقرر بدء الفصل األول  كان مكتمال  اللوجستي التحضير أن وبنسبة كبيرة بما أن تسجيل إكتمل 

 2021/2022الدراسي 

جميع األساتذة تمت دعوة  ،بذلكوأن على الطالب التقيد أصبحت حضورية إلى الجامعة بما أن العودة 

 .بها البلد التي يمراألقتصادية الصعبة للظروف  بمسؤولية نظرا  التعامل 

أخذ  ،وجيدةبطريقة سليمة  تقييم عملية التعلم عن بعد التي جرتوبعد  ،الزمالءبعض  بعد إقتراح

 .و اإلمتحانات أيضا   حضوريا  التطبيقية جميع المواد على أن تكون بالتعليم المدمج قرار 

مشاريع في بعض  وأيضا  من تقيمين أكثر بإجراء  إللغاء الدورة الثانية ونظرا  جميع األساتذة إبالغ 

 .مع اإلمتحان النهائي لكل مادةالمواد 

 مع التقييد التام بمعايير الجودة.الفصل بداية حسن سير متابعة رؤوساء األقسام 

تنا المكتبة واستعانة الطالب بمكتب مناألساتذة و الطالبعلى حاجات  في رؤوساء األقسامطالع اإلبعد 

 .جودة الجامعةسياسة مع متطلبات كانت النتائج مرضية وتتالئم األلكترونية و االشتراكات الدورية، 

 ر تموز لهذا العام الدراسي.هاألسبوع الثاني من شالمجلس رفعت الجلسة على أن يلتئم 

 

 

                          أ.د. أحمد الرافعي

 

 األكاديميرئيس المجلس 



Academic council meeting 

Monday 7/18/2021 

Attendees: 

Dr. Joud Al-Merehbi, Vice President, Director of the Tripoli Branch, Director of the Quality 

System at the University 

Dr. Carlos Arida, President of the Master 

Dr. Noujoud Al-Baroudi, Dean of the College of Business Administration 

Mr. Lameh Mikati, Secretary General 

Dr. Mohamed Daher, Head of Information Technology Department 

Dr. Chadi Jarkas, Head of Civil Engineering Department 

Dr. Bilal Taher, Head of the Department of Mechanical and Energy Engineering 

Dr. Mohamed Al-Asmar, Head of the Electrical and Electronic Engineering Department 

Dr. Marwan Jarkas, Head of the Department of Mechanics and Energy, Industrial Maintenance 

Dr. Rabih Zakaria, Head of Information Technology Department 

Miss. Fatma Khayat, Head of the Human Resources Department 

 

After discussing the agenda and based on the deliberations that took place, the following was 

decided: 

 

Review the reports and recommendations of college councils and quality assurance committees 

emanating from the university’s committee for quality assurance. 

 

Due to the good results of the exams and based on the previous suggestions to cancel the second 

session at the university, starting from the next academic year 2021/2022 there will be one 

session with all exams. 

 

At the suggestion of some department heads and in view of the difficult conditions the country is 

going through, the topics of graduation projects must be presented in line with the needs of the 

country and the surroundings: industrially, agriculturally and administratively. The university’s 

training office was assigned to communicate with companies to find out the real needs. 

 

Due to exceptional circumstances and the end of the second semester late, the summer semester 

was not opened for this year and the month of August was proposed as a vacation at the 

university. 

 

Submitting a recommendation to the University Council to start the 2021/2022 academic year in 

the last week of September 2021. 

 

Follow-up to the General Secretariat and the Training Office to train students and accompany 

them in local companies, in line with their specializations. 

 

After reviewing the department heads about the needs of students and professors from the library 

and the students' use of our electronic library and periodic subscriptions, the results were 

satisfactory and in line with the requirements of the university's quality policy. 

 

The session was adjourned, with the council meeting in the second week of July for this 

academic year. 

Dr. Ahmed Al Rafei 

President of the Academic Council  



كاديميإجتماع المجلس األ  

18/7/2021اإلثنين   

 الحضور:

 مدير نظام الجودة في الجامعة ،مدير فرع طرابلس ،نائب رئيس الدكتور جود المرعبي 

 رئيس الماجستير الدكتور كارلوس عريضة

 األعمال عميدة كلية إدارة الدكتورة نجود البارودي 

 العام االمين السيد المع ميقاتي

 رئيس قسم تقنية المعلومات الدكتورمحمد ضاهر

 رئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور شادي جركس 

 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة الطاقة الدكتور بالل طاهر 

 رئيس قسم الهندسة الكهربائية وااللكترونية الدكتور محمد األسمر

 الطاقة، الصيانة الصناعيةرئيس قسم الميكانيكا و الدكتور مروان جركس

 رئيس قسم تقنية المعلومات الدكتور ربيع زكريا

 رئيس دائرة الموارد البشرية السيدة فطمة خياط

 

 :ما يليعلى المداوالت التي جرت تم تقرير  وبناءبعد مناقشة جدول االعمال 

الجامعة لضمان توصيات مجالس الكليات ولجان ضمان الجودة المنبثقة من لجنة مراجعة تقارير و 

 الجودة.



 الثانية في الجامعة سيكون السابقة إللغاء الدورة االقتراحاتعلى  وبناءً نظراً للنتائج الجيدة لالمتحانات 

 دورة واحدة بجميع االمتحانات. 2021/2022إبتداًء من العام الدراسي القادم 

بناء على اقتراح بعض رؤساء األقسام ونظراً للظروف الصعبة التي يمر بها البلد، يجب طرح مواضيع 

مكتب التدريب  تكليفم ت: صناعياً، زراعياً وادارياً وحاجات البلد والمحيط يتالئم معمشاريع التخرج مع ما 

 .في الجامعة التواصل مع الشركات لمعرفة الحاجات الحقيقية

عدم فتح فصل الصيف لهذا العام وإقتراح  االستثنائية و إنهاء الفصل الثاني متأخر، تم بسبب الظروف

 عطلة في الجامعة. شهر آب

في األسبوع األخير من شهر أيلول  2021/2022رفع التوصية إلى مجلس الجامعة ببدء العام الدراسي 

2021.  

بما يتالئم من التدريبات لتدريب الطالب ومواكبتهم في الشركات المحلية ومكتب األمانة العامة متابعة 

 .إختصاصاتهم

المكتبة واستعانة الطالب بمكتبتنا  بعد اإلطالع في رؤوساء األقسام على حاجات الطالب واألساتذة من

 الجامعة.جودة سياسة األلكترونية و االشتراكات الدورية، كانت النتائج مرضية وتتالئم مع متطلبات 

 ر تموز لهذا العام الدراسي.هرفعت الجلسة على أن يلتئم المجلس األسبوع الثاني من ش

 

     أ.د. أحمد الرافعي

  

 رئيس المجلس األكاديمي
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