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 (2018 )يناير االلكترونية المكتبة -

 تُكلف شيل لجنةكلت 2018  لسنة (597) رقمالجامعة رئيس/ السيد قرارمن إصدار تم بعدأن

 إدارةو اسوبالح مركزو الدولي التعاون مكتب من موظفين ترشيح تم االلكترونية المكتبة نشاءإب

 -:اليكالت اللجنة أعضاء على المهام توزيع العليا وتم والدراسات المعلوماتيمشروع التطوير 

 هوالدكتورا الماجستير رسائلل تصنيفالو حصرال مجموعة -1

 ماجستير رسالة (250) عن مايقارب بعمليةحصر علي عثمان/ مع فاطمةمحمد/ قامت

ة من قبل الرقمي للجامع ليتم رفعها الحقاً على المستودع إلكترونية نسخ إلى وتحويلهاه دكتوراو

 الُمختصين.

 الكتب وتصنيف حصر مجموعة -2

 فقط ورقية كنسخة دموجووال م2000 سنة قبل الصادرة الكتب حصرب الناجم فاطمة/ قامت

 .رقمية وليست

 لعدد PDF بصيغة والكتب المنشورات من العديد على تحتوي قائمة عدادإب المبروك صالح /قام

 التي تم طباعتها فيها وتكفل والمطابع دورالنشر مع التواصل تمسيو منشور (300)  مايقارب

 .مكتب التعاون بهذه المهمة

 والرفع االدخال مجموعة -3

وأن  أنهاقدسبق أكدت حيثللجامعة  اإللكتروني الموقع على الملفات برفع الجهمي نوال /قامت

 . تطبيقةعلوم و إنسانيةعلوم  مجلة (208) حوالي التالمج عددمن برفعقامت 

 .كتابوالمؤلفينسادة اللل الذاتية السير إلدخال ألية إعدادب رمنصو ةمسعود / قامت
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 (2018 )يناير  والمتوسطة الصغرى المشاريع فكرة أفضل إختيار مسابقة -

 مكتببواإلبتكار  الريادة مركز مع بالتعاونريادي  لمشروع فكرة أفضل إختيار مسابقة أقيمت

 عدد قام حيث رسميا بهماً خاصاً مقر واالبتكار مركزالريادة استالم لعدم نظرا الدولي التعاون

 .لمركزا صفحة على الموجودالرابط  عبر التسجيل بعد أفكارهم ومشاريعهمبتقديم  الطالب من

 

 (2018 )يناير المتجددة الطاقات مشروع -

لحضور ومتابعة اإلجتماعات الدورية للمشروع كمنسق عن  محمد إحميد محرزتم تكليف أ. 

 كلية الطاقة والتعدين.

البرتغال وهي احد الشركاء األوربيين  –تم تسليم اإلشراف على المشروع إلى جامعة إيفورا 

 بالمشروع.

 

 (8120 )يناير UMBERN PIC للجامعة المرجعي الرقم -

بعد أن إستكملت جامعة سبها كافة اإلجراءات المطلوبة للحصول على الرقم المرجعي من 

الجهات المسؤولة بمفوضية االتحاد األوروبي وتحصلت على رقم رسمي، ليتم منحها بعد ذلك 

مهمة ب عثمان علي ومعتز باهلل سعيد  /صفة المنسق المحلي للجامعات الليبية تكفل كل من 

ع مكاتب م قالحصول على هذا الرقم التعريفي للجامعات الليبية بالتنسي إستكمال متطلبات

 التعاون الدولي بتلك الجامعات.

 (2018 )فبراير العلوم كلية -  والتكنولوجيا للعلوم األول  الدولي المؤتمر -

وتم طباعة  دوليال بكلية العلوم  بالتنسيق مع مكتب التعاوناللوجستية إستكمال كافة التجهيزات 

ك للجان المنظمة وكذلاتم تصميم وطباعة بطاقات إقامة المؤتمر، أيضا المراسالت الخاصة بجل 

من طالب وأعضاء هيئة تدريس وكبار الزوار، وكان من ضمن أعضاء  بطاقات المشاركين

 .واإلشراف ستقبالبلجنة االاللجنة التحضيرية للمؤتمر موظفي مكتب التعاون الدولي 
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 (2018 )فبراير الدولي التعاون لمكتب التنظيمي الهيكل -

تم مراسلة السيد/مدير مكتب الشؤون اإلدارية بالجامعة بخصوص مقترح الهيكل التنظيمي 

بالمكتب حسب الوظائف المكلفين بها وطبيعة عمل كل منهم وذلك إلعتماده بالمالك الوظيفي 

 للجامعة.

 (2018 )مارس OLIYAS ٍ   سوليا العالمي التواصل برنامج -

أن تم تسجيل الطالب الجدد المشاركين ببرنامج التواصل العالمي وبدأت جلسات الفصل  بعد

( بمشاركة مجموعة مكونة من جميع كليات الجامعة الذين تم تقسيمهم على 2018)ربيع 

مجموعات في أيام )اإلثنين، اإلربعاء، الخميس( من كل اسبوع حتى إنتهاء الفصل في بداية 

خالل هذا الفصل قام الفريق المشرف على البرنامج والمكون من موظفي ، و 2018شهر مايو 

بة باإلشراف على تنظيم الطل المعتز باهلل علي/ عثمان علي/ سيف اإلسالم إحميد -المكتب وهم :

المشاركين وتجهيز أجهزة الكمبيوتر وإختبار الكاميرات واإلنترنيت خالل فترة الفصل وبعد 

 أسابيع . 8مساء لمدة  5:00إلى  1:00إنتهاء دوام العمل من الساعة 

بعد إنتهاء مشاركة طلبة الجامعة وظهور نتائج التقييم لجلسات المشاركين مابين الجامعات 

المشاركة والتي من ضمنها جامعة سبها تحلت احدى الطالبات المشاركات على الترتيب الثاني 

مع العلم أن هذا البرامج يخ بالدرجة األولى طلبة قسم اللغة  كأفضل ورقة عمل بالبرنامج

 .   اإلنجليزية بكليات اآلداب وكليات التربية بالجامعة

 (2018 )مارس –MATRIX WEB ميتريكس ويب موقع برنامج -

قبل  العالم مدعوم من ىمعني بتصنيف المؤسسات التعليمية واألكاديمية على مستو برنامج هو

 المجلس الوطني اإلسباني للبحوث واإلنترنت. 
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بعملية التواصل معهم لتباحث مسألة خروج جامعة سبها من التصنيف  مبروكة عبدهللاتكليف /تم 

هذا األمر بشكل ُمستعجل وكان الرد إيجابي من قِبلهم، كما وكيفية معالجة  2017سنة لعالمياً 

 القوانط تطوير سيرلإلستفسار  عن  الجامعة موقع مدير الدين محمود حفصأ.  ت مع/تواصل

بريدهم  ميتريكس عبر موافاة موقع ويب تتم مارس15وبتاريخ  ، للجامعة الجديد الموقع

 ،ةالميتصنيف العقائمة الل ليدخللها  الجديد يالرسمي بملف متكامل عن الجامعة والموقع الرسم

قائمة التصنيف العالمي وتحصلت ب ىخرأظهرت جامعة سبها مرة  2018يوليو 1 وبالفعل في

ً  6223على الترتيب الخامس على مستوى الجامعات الليبية و الترتيب  من حيث  عالميا

 إستخدامات المنظومات األلكترونية

 (2018 )يوليو (،2018)مارس سيينا جامعة – اللغةااليطالية دراسة دورة -
 

عرض الملحق الثقافي بالسفارة اإليطالية برنامج تدريبي لتعليم اللغة االيطالية بجامعة سيينا 

عد ب  يتمل حيث الليبية الجامعات مختلف لكل جامعة من مقعد (20) عدد لالجانب حيث تم توفير

 تتخلفللسفر  المحدد الموعد عند ولكن ( طلبة5كل مجموعة تتكون من ) مجموعتينذلك بعث 

بالمجموعة األولى   العدد ليصبح اإللتحاق بالدورة ألسباب تخصها  عن بالجامعة اتبلاالط ىأحد

 العدد يفةالُمض الجامعة قلصت فقد الثانية للمجموعة بالنسبة الحال كذلكفقط  (4) شهر مارس(ل)

مجموعة  لكل أشهر 3 مرحلتين علىمقسمة  أشهر 6بالكامل  الدورة مدة وكانتفقط  (3) ليصبح

 .9/2018 شهر ىإل 7/2018والثانية بدأت شهر  7/2018إلى شهر 4/2018األولى شهر  بدأت

 

 (2018 )مايو الفرنسي بالمعهد الفرنسية اللغة دورات  برنامج -

 بالجامعات يةالفرنس اللغة قسامبأ للمعيدين تدريبية مقاعد وفيرت إمكانية الفرنسي المعهد عرض

 د.واح شهر لمدة بفرنسا تدريبية دورةل الليبية
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د ترشيح عدد من المعيدين بالقسم وبع صتم مراسلة قسم اللغة الفرنسية بكلية اآلداب بخصو

 يمهدي خليفة المهدالمعيد /  تم إختيارالمشرفة بالمعهد  بمستندات المرشحين  الجهةمراسلة 

 .2018لحضور الدورة وإلتحق بها في يوليو 

 (2018 )يوليو أفينيونب الفرنسي المسرح مهرجان برنامج -

 لفرنسيةا اللغة لطالب مقاعد توفير إمكانية الليبية الجامعات بعض على الفرنسي المعهد عرض

 .بفرنسا أفينيون مدينة في يقام سنوي ثقافي مهرجان لحضور

عدد من  يحلترش بالخصوصكلية اآلداب ب الفرنسية اللغة قسم مراسلةقام السيد مدير المكتب ب

الطلبة وبعد ارسال المستندات الخاصة بهم وقع اإلختيار على المعيد/عبدالعالي علي سعد 

 لحضور المهرجان الذي استمر لحوالي أسبوعين وبمشاركة طلبة من عدة جامعات دولية.

 (2018 )يوليو DAAD للخبرة األلمانية األكاديمية مع التعاون برنامج -

 للغاتبمدرج مركز ا وبرامج الدراسات العليا والدقيقة بعد أن تم عقد ورشة عمل تعريفية للمنح

 مساعدة بمكتب التعاون الثقافي موظفو قام من قبل األكاديمية األلمانية لتبادل الخبرات المقدمة و

 .ع األكاديمية الرسميعبر موقالراغيبن بالتقدم  للمنح  ة الخريجينالطلبوتسجيل  

 (2018 )يوليو سبها بجامعة اآلداب بكلية العليا الدراسات الثاني المؤتمر -

ون الكلية ومكتب التعاإدارة بالتنسيق بين  سبها بكلية اآلداب م5/7/2018أقيم هذا المؤتمر يوم 

تقديم ب عثمان علي محمد /بصفته مدير المكتب قام معيوف علي  /وبتوجيهات من السيد الدولي

في سبيل إنجاحه وإظهاره في أفضل صورة  القائمة على المؤتمرية يد العون للجنة التحضير 

 .طلبة الدراسات العلياقبل من  متواضعة بهذا المؤتمر  مشاركةله وكانت ال
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 سبتمبر( أغسطس، )يوليو، السودان – شندي جامعة مع تعاون اتفاقية -

 وتوقيع اتفاقية تعاون شاملة معهم التعاون في جامعةشندي رغبة حول سبها جامعة مراسلة تم

ض ع.ه.ت بكلية التمري  الطاهر جمال عبدالسالمأ.األكاديمية بالتنسيق مع / لكافةالتخصصات

المذكورة وتم مراجعة طالب دكتوراه في الجامعة في ذات الوقت وهو  والتابع لجامعة سبها

 مسودة اإلتفاقية تم مراسلة الجامع على الموافقة ولم يتم الرد من طرفهم بعد.

 

 (2018  أكتوبر- )سبتمبر دارالمنظومة مؤسسة -

ت مراسلتنا عبر البريد األلكتروني  من مؤسسة دار المنظومة للنشر بالمملكة السعودية تم

لغرض نشر البحوث و الجالت العلمية بالجامعة وعرضها لمسودة اتفاقية تعاون مع الجامعة 

 .وتم عرض المسودة على رئيس الجامعة اال ان اجراءات التوقيع عليها لم تتم

 

 /نوفمبر أكتوبر  2018 التخرج حفل -

اعادة تشكيل اللجنة ب الجامعة رئيس السيد من( 2018/ 430رقم ) قرار إصدار تم بعدأن

إجتاعها األول للوقوف على أسباب التأخير  للجنةا عقدت 2018 الخريجين لحفلالتحضيرية 

يل كما اقترحت اللجنة تسجالذي حصل في موعد حفل الخريجين نتيجة ظروف تسجيل الطلبة 

مان ض الطلبة المشاركين بمسجلي الكليات بالجامعة وأقترحت كذلك إلغاء رسوم التسجيل +

كضمانه إلعادة الزي بعد الحفل،  اعادة الزي على الطلبة واحضار مستند رسمي خاص بالطالب

 كما تم تجهيز الدروع والهدايا والميداليات المقدمة لرؤساء الجامعة السابقين وكذلك الطلبة.

بعد انتهاء أعمال التجهيز  للحفل أجري الحفل في الموعد الجديد الذي حدد بيوم السبت 

 بحضور الدعوين وكذلك أولياء أمور الطلبة. 17/11/2018



 
 

7 
 

حفل في بدايته تقديم السادة رؤساء الجامعة السابقين الى الحضور والذين كرموا بعد وشهد ال

ذلك وتم تغطية هذا الحدث من وسائل إعالم محلية كما تم نقل مشاهد الحفل مباشرة على صفحة 

 .الرسمية–جامعة سبها 

 

 (2018 ديسمبر – )نوفمبر انجامينا جامعة مع التعاون إتقافية -

لمعهد )كلية التربية تشاد و ابين جامعة سبها و جامعة انجامينا الموقعة التعاون اتفاقية إطار  في

الجامعة  قام السيد/ رئيسوالعلمي حول التبادل األكاديمي العالي للعلوم التربوية بتشاد( سابقا 

تكليفه اوباري وذلك ل –عميد كلية التربية   جمال عبد السالمبمراسلة الوزارة بخوص ترشيح /د. 

 .بمتابعة اجراءات تجديد اتفاقية التعاون مع الجامعة

تم استعراض األتفاقية الموقعة مسبقا بالمكتب واالطالع على كافة البنود بها ومناقشة امكانية 

 االتفاق على بنود جديدة بها وتم طرحه على السيد رئيس الجامعة.


