
المستجدات في برامج الدراسات العليا

سبهاجامعة 

م2019-2018العام الجامعي 



الجامعةمعلومات أساسية عن 

جامعة سبها: اسم الجامعة •

187بقرار رقم م 1983:تاريخ التأسيس•

مدينة سبها:مقر اإلدارة العامة •

الفروع التابعة لها•

كلية21عدد الكليات •

مراكز6عدد المراكز البحثية التابعة لها  •
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كليات جامعة سبها
ت الكلية مقرها تاريخ االنشاء الرقم االداري

1 االداب سبها 1976 1

2 العلوم سبها 1984 2

3 الزراعة سبها 1988 3

4 الطب البشري سبها 1987 4

5 العلوم الهندسية والتقنية براك 1991 5

6 االقتصاد والمحاسبة مرزق 1991 6

7 التربية اوباري اوباري 1994 7

8 القانون براك 1997 8

9 طب االسنان سبها 1992 9

10 التربية تراغن تراغن 2001 10

11 التربية براك براك 1997 12

12 التربية تشاد تشاد 2005 13

13 التربية غات غات 2005 15

14 التمريض سبها 2007 17

15 التقنية الطبية مرزق 2010 18

16 الصيدلة سبها 2016 19

17 تقنية المعلومات سبها 2016 20

18 التربية البدنية سبها 1991 21

19 هندسة الطاقة والتعدين سبها 2016 22

20 التربية زويلة زويلة 2018 24 3



الجامعةرؤية 

العلم والمعرفة والتنمية
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الجامعةرسالة 

قيم الحضارة العربية واإلسالميةترسيخ •

تلبية حاجات المجتمع من الكفاءات العلمية•

تطوير البحث العلمي•

دراسة قضايا المجتمع•

التنميةالمشاركة في •
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الجامعةاهداف 

قادرة على التفاعل مع البيئة المحيطةكوادر مؤهلة علميا اعداد •

أليف االسهام في ترسيخ قاعدة العلم والمعرفة من خالل البحث والتطوير والت•
والترجمة

تقديم االستشارات العلمية والتقنية في كافة المجاالت•

لعالقة توثيق العالقات وتبادل الخبرات مع الجامعات والمركز والمؤسسات ذات ا•
داخل الوطن

الجامعة الي تطبيق معايير دقيقة تحكم أداة المنظومة التعليمية واإلدارية للرقي ب•
مصطاف المستويات العالمية

في ربط الجامعة بالمجتمع من خالل دراسة قضاياه واخضاعها للتقييم العلمي•
ضوء التنمية الشاملة
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البرامج التعليمية بالجامعة

الجامعيةالمرحلة•

(م1983بدايةوحتىم1976)طرابلسجامعةتبعوكانتالتربيةكليةببدأت•

سبهاةجامععليهمااقيمتالتيوالعلوماالدابكليتيناليالكليةهذهقسمتحيث•

االتيةالمدنعلىموزعةكلية21حاليا  ضموت•

.  تشادانجمينا -زويلة -تراغن -براك -غات –اوباري -سبها-الشويرف
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برامج الدراسات العليا

امالعفياالدابكليةفيبالجامعةالعلياالدراساتبرنامجبدأت•

م1990/1991الجامعي

كليةتبعتهاثمومن•

.دينالعلوم والعلوم الهندسية والتقنية والزراعة وهندسة الطاقة والتع

.الدكتوراهدرجةلمنحبرنامجالعتمادحالياالجامعةوتسعى•
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رؤية االدارة

ة والكفاءة في الدراسات والبحوث العلميالتميز 
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الرسالة

.والتنميةالبحث العلمي في اتجاه التطوير تعميق •

.المجتمعمواكبة التطورات العلمية والتقنية بما يسهم في بناء •

.والبناءوتشجيعها على اإلبداع واالبتكار في مجال التطويرالمواهب، تنمية •
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االهداف

لمجتمع تأسيس قاعدة للبحث والتدريب بما يحقق رؤية الجامعة ويلبي طموحات ا•

.العلميتكوين كفاءات قادرة على النهوض بالتعليم والبحث •

.روالتطويالتفاعل مع قضايا المجتمع بالبحث والتحليل لغرض العالج •

ب واكتساب محليا  ودوليا  لنقل التجاروالتقنية، التواصل مع المؤسسات العلمية •

الخبرات
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مكاتب إدارة الدراسات العليا

.اتمكاتب الدراسات العليا بالكلي•

ليااالقسام التي بها اقسام دراسات ع•

مكاتب الدراسات والتدريب •

المعيدين •

الموفدين•

الدراسات العليا•

التسجيل والقبول•

المحفوظات•

الشؤون االدارية•
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احصائية المعيدين
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تساؤوالت و مقارنات
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استغالل الوقت
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تطوير برامج الدراسات العليا

تجميع البرامج•

تطويرها•

اعادة اعتمادها•

معالجة القصور بها•

مدى مطابقتها مع معايير الجودة•

االعتماد البرامجي لبرامج الدراسات العليا•
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مرحلة البحث
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االيميل الجامعي

@sebhau.edu.ly
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لوائح وأدلة  

الئحة الدراسات العليا بالجامعة•

الئحة الدراسات العليا بالكليات•

الدليل الشامل لطالب الدراسات العليا•

دليل كتابة البحوت لمرحلة الدراسات العليا•
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