
بجامعة سبها ومعيدي اللقاء السنوي لطلبة الدراسات العليادليل   

 

 

 
 األكاديمي االول هو االسبوع    في مرحلة الدراسات العليا  لعل من اهم العوامل التي تنجح الحياة الجامعية

مرحلة الدراسات العليا والطلبة  للطالب الجدد المقبولين في  األكاديمي  البرنامج    هذا  فعاليات وعليه فأن  بالمرحلة  

سنويًا لما   الجامعةتهتم به ب ان والذي يجيعتبر من اولويات المهمة في انجاح مسيرة الطالب التعليمية  ىالقدام

 العليا.له من مردود إيجابي لتهيئة الطالب نفسيًا للدراسة في المرحلة 

 لمرحلة الدراسات العليا السنوي اللقاءاهداف االسبوع 

  مرحلة الدراسات العليا المساعدة في تكوين اتجاه نفسي اجابي لدي الطالب نحو   -1
 مرحلة الدراسات العليا رفع الخوف والرهبة من الطالب تجاه  -2
 في المرحلة تلمس الصعوبات التي تواجه الطالب  -3
 من القدامى الي الجدد  تقديم الخدمة االرشادية المناسبة -4
 تعريف الطالب الجدد باألقسام في الكليات بالجامعة التي تمنح الدرجة -5

 المركزية لمرحلة الدراسات العليا والمكتبة ات تعريف الطالب علي المكاتب الهامة بالكلي -6

 جنبية األغات من حيث ل لمرحلة الدراسات العلياتوعية الطلبة من حيث تسجيل وتلخيص المحاضرات  -7

 تعليم الطلبة اهمية المصطلحات الغربية والبحث عن معانيها   -8

 توضيح الطلبة بان هناك ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس يجب مراجعته فيها  -9

 البحث في المكتبة علي كتاب  طرقاستعمال المكتبة بشكل عام وتعليم الطلبة  -10

 للطلبة  حتوضيح القوانين واللوائ  -11

 الدراسة واالمتحانات نصائح للطالب عن طريقة  -12

 بالدراسة واالمتحانات  المتعلقة حاللوائتوعية اولياء بالقوانين و  -13

 توضيح مهام مرشد االكاديمي للطلبة   -14

 توضيح دور االخصائي االجتماعي لكل من الطلبة واولياء االمور   -15

 توعية الطالب ان الجامعة بيتهم الثاني ويجب ان تكون نظيفة    -16

  



 لقاءلهذا الالجدول الزمني 

 

 التوقيت  اسم المحاضرة  ر, م 

 8:00 الصباحي   اإلفطارالتسجيل الحضور و  .1

 9:00 النشيد الوطني و  آيات من الذكر الحكيمواالفتتاح  كلمة   .2

 9:05 كلمة رئيس الجامعة   .3

 9:10 كلمة لجنة الدراسات العليا بالجامعة   .4

 9:20 وقانون المعيدين   الدراسات العليا بالجامعةالقوانين واللوائح لمرحلة   .5

 9:35 الترتيب جامعة سبها الدولي وتأثير البحوث العلمية   .6

 10:50 دليل اجراءات الدراسات العليا   .7

 11:05 اخالقيات البحث العلمي  .8

 11:20 عليا بجامعة سبها التجربة طالب مستمرة في مرحلة الدراسات   .9

 11:30 عليا بجامعة سبها الفي مرحلة الدراسات خريج تجربة   .10

 11:40 معيد موفد من جامعة سبها خارج الوطن تجربة   .11

12.   ً  11:50 الية التقديم للمنح محلياً او دوليا

 12:05 مواكبة نظام الجودة في الدراسات العليا   .13

 12:20 )دورات اللغة اإلنجليزية التي يقدمها(  مركز اللغات   .14

 12:35 )البحوث المهمة للمجتمع( مركز البحوث واالستشارات   .15

 12:50 )التكنولوجيا وجامعة سبها(   مركز التطوير المعلوماتي  .16

 13:05 (البرمجيات ودعمها للبحث العلمي) مركز تقنية المعلومات   .17

 13:20 والتطوير )الدورات التي يقدمها(   التدريب مركز   .18

 13:35   خطوات البحث العلمي  .19

 13:50 مهارات التواصل والعرض والتقديم   .20

 14:05 محركات البحث العلمي والمصادر الموثوقة   .21

 14:20 للمرحلة العليا  طرق البحث بجامعة سبها كمتطلب جامعي  .22

 14:35 الكيميائي داخل معامل جامعة سبهاالسالمة المهنية واالمن   .23

 14:50 االختتام والتوصيات    .24

  وجبة غداء  .25

 


