
 

 

 

 

 

 

 

العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة  

 دولة ليبيا

 جامعة سبها

ر رقم  بقرا ا2019لسنة  29معتمد  ه سب در عن مجلس جامعة  الصا م   

خ  اري ت 9/9/2019ب  

 

 

الخطة املتوقع ان ينجزها مركز البحوث واالستشارات  

 العلمية  

  1202 - 2019خالل العام                               



 

 

 املقدمة 

املركز   وضع وعليه  ،األنشطة العلميةللتمويل  ميزانية  توفرعدم قلة اإلمكانيات املتمثلة في ونظرا ملا تمر به الجامعة من 

اإلمكانيات املادية والبشرية املتوفرة في   على ا تعتمد برامجه م 2021- 2019خالل العام  خطط لتفعيل البحث العلمي

 تتركز هده البرامج على انجاز االتي:، و مركز البحوث واالستشارات العلمية استراتيجية تحقق  بحيث  الجامعة، 

بالكليات، و توفير الكوادر البشرية التي تحتاجها هذه   واالستشاراتتطوير البنية التحتية للمركز ومكاتب البحوث  -

 املكاتب , وتدريبها. 

 . ةاملرموقزيادة انتاج الجامعة من البحوث العلمية ذات الجودة العالية وتشجيع النشر في املجالت العلمية  -

وتدريب الكوادر    التنفيذية،ة  تفعيل املوقع االلكتروني للمركز، وتنفيذ كافة املنظومات املطلوبة واملشار أليها في الخط -

 وأدخل البيانات.   عليها،املشرفة 

تفعيل االتفاقيات املوقعة بين الجامعة والجهات املحلية والدولية في اطار التعاون في مجال البحث العلمي , والتحضير   -

 لتوقيع عدد من االتفاقيات الجديدة.

 :2021 – 2019الخطة املراد تنفيذها خالل العام 

 

 

 

 وذلك وفق الجدول االتي:  البحوث بالكلياتتفعيل مركز البحوث واالستشارات العلمية بالجامعة، ومكاتب أوال: 

 املالحظات  الجهة املنفذة  البرنامج 

 مراجعة الهيكلية السابقة وتفعيلها املركز + مكاتب البحوث بالكليات تأسيس وتفعيل الهيكل التنظيمي للمركز

تطوير البنية التحتية للمركز واملكاتب 

 بالكليات )الكوادر واملكاتب وكل ما يلزم(

تحديد الكوادر املطلوبة وإصدار  املركز + مكاتب البحوث بالكليات

 التكليفات

تفعيل ربط املركز مع الكليات واإلدارات 

 بالجامعة

املركز + مكاتب البحوث بالكليات + 

 القانوني

وضع الالئحة التي تنظم العمل 

 والعالقة بين املركز والكليات

تفعيل األنشطة العلمية مع الجامعات 

 ؤسسات البحثية في ليبيا وامل 

تفعيل االتفاقيات والتعاون في مجال  املركز+ مكاتب البحوث بالكليات 

 البحث العلمي

تفعيل األنشطة العلمية مع الجامعات 

 واملؤسسات البحثية في الخارج

املركز+ مكاتب البحوث بالكليات + 

 مكنب التعاون الدولي

 القيام بوضع االتفاقيات

 :وذلك وفق الجدول االتيحصر وتصنيف اإلنتاج العلمي للجامعة تانيا: 

 املالحظات  الجهة املنفذة  البرنامج 

منظومة لحصر األبحاث املنشورة 

خصوصا املنشورة في املجالت العاملية 

 على موقع اإللكتروني للمركز 

املركز+ مكاتب البحوث بالكليات + 

 قسم امليكنة 

تجهيز املنظومة + تكليف متخصص 

 لتطوير موقع املركز اإللكتروني

منظومة لحصر املؤتمرات والندوات 

 وورش العمل

حوث بالكليات + املركز+ مكاتب الب 

 قسم امليكنة

تجهيز املنظومة + تكليف متخصص 

 لتطوير موقع املركز اإللكتروني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وذلك وفق الجدول االتي: وضع برامج لتشجيع املنافسة في مجال البحث العلمي ونشر البحوث ثالثا: 

 املالحظات  الجهة املنفذة  البرنامج 

توفير الدعم للبحوث العلمية املتميزة 

 والتي تخدم املجتمع

تشكيل لجنة من الخبراء لوضع  املركز+ مكاتب البحوث بالكليات 

 املعايير

االشراف على جائزة جامعة سبها لتميز 

العلمي )أفضل بحث بكالوريوس 

 وماجستير( 

تشكيل لجنة من الخبراء  املركز 

 للتنظيم واالعداد

ابعا:   وذلك وفق الجدول االتي: االرتقاء بالبحث العلمي والنشر ر

 املالحظات  الجهة املنفذة  البرنامج 

تنفيذ ورش العمل والندوات   املركز+ مكاتب البحوث بالكليات  التوعية بطرق البحث العلمي والياته  

 واملحاضرات 

اعداد دليل عام يوضح معايير واسس  

 البحث العلمي  

تشكيل لجنة من الخبراء في   املركز + مكاتب البحوث بالكليات

 العلوم التطبيقية واالنسانية 

التوعية بأهمية نشر البحوث في 

 املجالت العاملية لرفع معدل الجامعي

والندوات  تنفيذ ورش العمل  املركز + مكاتب البحوث بالكليات

 واملحاضرات 

تطوير موقع املركز بحيث يتضمن كل  

ما يحتاجه الطالب او الباحث من  

معلومات عن البحث العلمي والنشر  

 الفعال 

املركز + مكاتب البحوث بالكليات 

 + قسم امليكنة 

تكليف متخصص في إدارة  

 املواقع اإللكترونية لتطوير

 وذلك وفق الجدول االتي: حل مشاكل املجتمع  نشر ثقافة البحث العلمي ودوره فيخامسا: 

 املالحظات  الجهة املنفذة  البرنامج 

 تنفيذ ورش العمل والندوات  املركز + مكاتب البحوث بالكليات التوعية التثقيفية  

حصر املشاكل التي تعاني منها املنطقة  

وتقديمها كمقترحات بحثية لألقسام 

 العلمية

 تشكيل لجنة لتنفيذ  بالكلياتاملركز + مكاتب البحوث 



 

 

انب الفنية لتنفيذ الخطة واإلطار الزمني   الجو

 تفعيل مركز البحوث واالستشارات العلمية بالجامعة، ومكاتب البحوث بالكلياتأوال: 

 البرنامج  ر. م
مؤشرات  

 األداء 

املسؤول عن  

 التنفيذ 

 اإلطار الزمني 
 الية التنفيذ 

2019 2020 2021 

1.  

استكمال الهيكل 

 التنظيمي للمركز

رئيس الجامعة +  قرار االعتماد

   |ــــــــــــ◄ مدير املركز

اختيار مدراء    

من  املكاتب االكفاء 

 خالل عمداء لكليات  

2.  
تطوير البنية التحتية 

 للمركز

تقرير مدير 

 املركز

 مدير املركز
   |ــــــــــــ◄

تخصيص ميزانية    

 مناسبة 

3.  

املركز مع تفعيل ربط 

 الكليات

 مكاتب انشاء

البحوث 

 بالكليات

 وتفعيلها

+  الجامعة رئيس

 املركز مدير
   |ــــــــــــ◄

من خالل مدراء    

 املكاتب في الكليات  

4.  
البحث  اعداد دليل 

 العلمي

+  املركز مدير الدليل إعداد

   |ــــــــــــــــــــــــــــــ◄ الجودة مكتب
تشكيل لجان   

 متخصصة 

5.  

 مع املركز ربط

 العامة الجهات

تقرير مدير 

 املركز

+  املركز مدير

مدراء املكاتب 

 بالكليات

   |ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◄

 تشكيل فرق عمل 

6.  

 املشاركةبرامج  تفعيل

 الجامعات مع

 البحثية واملؤسسات

 ليبيا في

+  الجامعة رئيس تقرير إعداد

 املركز مدير

   |ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◄

- تخصيص ميزانية 

املشاركة في   –  زيارات

املؤتمرات وورش  

استضافة    –العمل 

الخبرات في ندوات  

 وورش العمل 

7.  

املشاركة  برامج تفعيل

 الجامعات مع الدولية

 البحثية واملؤسسات

+  الجامعة رئيس تقرير إعداد

 املركز مدير

   |ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◄

- تخصيص ميزانية 

املشاركة في   – زيارات 

املؤتمرات وورش  

استضافة    –العمل 

الخبرات في ندوات  

 وورش العمل 

 

  



 

 

 حصر وتصنيف اإلنتاج العلمي للجامعة تانيا: 

 البرنامج  ر. م
مؤشرات  

 األداء 

املسؤول عن  

 التنفيذ 

 اإلطار الزمني 
 الية التنفيذ 

2019 2020 2021 

1.  

 لألبحاث حصر

 قبل  من املنشورة

 بالجامعة البحاث

ارشفتها على 

املوقع 

اإللكتروني 

 للمركز

مدراء املركز + 

 املكاتب بالكليات

 +قسم امليكنة 
   |ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◄

عمل +  تشكيل فريق 

 تخصيص ميزانية 

2.  

 املؤتمرات حصر

 وورش والندوات

 العمل

ارشفتها على 

املوقع 

اإللكتروني 

 للجامعة

ملركز + عمداء ا

الكليات +قسم 

 امليكنة
   |ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◄

+   تشكيل فريق عمل

 تخصيص ميزانية 

 

 

 لتشجيع املنافسة في مجال البحث العلمي ونشر البحوث وضع برامج ثالثا: 

 مؤشرات األداء  البرنامج  ر. م
املسؤول عن  

 التنفيذ 

 اإلطار الزمني 
 الية التنفيذ 

2019 2020 2021 

1.  

جائزة جامعة سبها  

 لتميز العلمي  

اإلعالن عن الجائزة 

 واستالم املشاركات

رئيس الجامعة + 

   |ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◄ مدير املركز

تشكيل فريق عمل  

+ تخصيص  

 ميزانية 

2.  

ث  ابحاال دعم 

العلمية املتميزة  

والتي تخدم  

 املجتمع 

اإلعالن واستالم 

 الخطط البحثية  

رئيس الجامعة + 

+  مدير املركز

مدراء املكاتب 

 بالكليات

   |ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◄

تشكيل فريق عمل  

+ تخصيص  

 ميزانية 

 

  



 

 

ابعا:   االرتقاء بالبحث العلمي والنشر ر

 البرنامج  ر. م
مؤشرات  

 األداء 

املسؤول عن  

 التنفيذ 

 اإلطار الزمني 
 الية التنفيذ 

2019 2020 2021 

1.  

 بطرق  التوعية

 العلمي البحث

 وآلياته

 عدد تنفيذ

 الندوات من

 والورش

 املركز مدير

 |ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◄

 

 تشكيل فريق عمل 

2.  

التشيع على  

النشر في  

املجالت  

العلمية  

 املرموقة 

دفع رسوم 

النشر + 

الحصول 

على نسخة 

من البحث 

 بعد النشر

رئيس 

الجامعة + 

 مدير املركز
 |ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◄

 

 

 تخصيص ميزانية 

3.  

التعاقد مع 

مؤسسات 

النشر العاملية 

املعتمدة 

وانشاء مجلة 

علمية باسم 

  جامعة سبها

االتصال 

باملؤسسات 

والبداء في 

 اإلجراءات  

رئيس 

الجامعة + 

وكيل 

الشؤون 

العلمية + 

  مدير املركز

 

 

 

 
   |ــــــــــــ◄

  

 

 

اعتماد الفكرة والبداء في 

 مخاطبة مؤسسات النشر 

 

 

 

 

 في حل مشاكل املجتمعاهميته نشر ثقافة البحث العلمي و خامسا: 

 البرنامج  ر. م
مؤشرات  

 األداء 

املسؤول عن  

 التنفيذ 

 اإلطار الزمني 
 الية التنفيذ 

2019 2020 2021 

1.  

 ورش العمل  اقامة

 والندوات

اعداد 

املحاور 

 واملقترحات

+  مدير املركز

املكاتب مدراء 

 بالكليات

 |ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◄

تشكيل اللجان وإصدار  

 التكليفات 

2.  

 املركز موقع تطوير

 االلكتروني

 وجود

 موقع

 فعال

 املركز مدير

 ذات والجهات

 العالقة
 |ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◄

تكليف متخصص في إدارة  

املواقع وتزويده باملادة 

 اإلعالمية املستهدفة 



 

 

انجاحمتطلبات     عمل مركز البحوث واالستشارات  تفعيل وتطوير و

 . وجه  أكمل  على مهامه اداء  من  يمكنه بما الالزمة والتجهيزات بالجامعة والدراسات البحوث ملركز مناسب مقر  توفير .1

 كفاءة عالية للقيام باألعمال اإلدارية.   علىتوفير طاقم اداري  .2

 بالكليات واالقسام يجب ان يتم بضوابط بحيث ال يكلف اال دوي الكفاءة والخبرة العلمية. املراكز اختيار مدراء   .3

حث عمداء الكليات على ضرورة التعاون مع مدراء املراكز بالكليات وإلزام األقسام العلمية بضرورة اشراك املركز في  .4

 .   الية اختيار البحوث

 .بالكليات )مكاتب مجهزة(للمراكز توفير متطلبات العمل  .5

 توفير املكافئات التشجيعية.  .6

 في إدارة املواقع اإللكترونية لتطوير موقع املركز. دائم تكليف متخصص  .7

 . اختصاصاتها مجال  في بها القيام  تقترح  او  بها تقوم التي بالبحوث املتعلقة  االجراءات  وتسهيل  دعم .8

  لها  الالزمة التشغيل ومواد ملحقاتها  توفير  وضرورة وأجهزة ومعدات معامل من األساسية املتطلبات توفير ضرورة .9

 . حتى يتسنى للمركز القيام بالبحوث العلمية

  الجامعة ميزانية  من وتطويره العلمي للبحث  مالية مبالغ تخصيص .10
 
  كانت  مهما  آخر  غرض ألي  تصرف  ال  سنويا

 . خصوصيته

  إليه  وصلت ما ملعرفة الدولية املؤتمرات في املشاركة من الباحثين تمكين  علىللمركز لألشراف  الصالحياتإعطاء  .11

 .املختلفة العلم  مجاالت في البحوث


