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 م2019-2020

 
نظمت جامعة سبها متمثلة في لجنة الدراسات العليا بالجامعة، وبالتنسيق مع باقي إدارات الجامعة، اللقاء  

(  9:00الساعة )م( من 2019-9-14السنوي لطالب الدراسات العليا والمعيدين، وذلك يوم السبت الموافق )

( مساء بمركز اللغات بالجامعة وشهد هذا اللقاء تعريفاً بالخدمات التي تقدمها  15:30صباحاً وحتى الساعة )

مراكز الجامعة وإدارة الدراسات العليا، والكليات، واألقسام العلمية لطالبها وطالباتها في مرحلة الدراسات  

لدراسات العليا. وتضمن اللقاء أيضا التعريف بعدد من الدورات  العليا، ومعيدها، والدعم المقدم إلى أبحاث ا

التي تتيحها مراكز الجامعة للطلبة، والخدمات التي تقدمها المكتبة المركزية. وقد شارك في الفعاليات رئيس  

 وعمداء كليات جامعة فزان. 

ا ، اللقاء السنوي لطلبة  وافتتح رئيس جامعة سبها الدكتور مسعود الرقيق اللقاء بمركز اللغات جامعة سبه

ومعيدي جامعة سبها تحت شعار "دور طالب الدراسات العليا في البحث العلمي"، ومشاركة عمداء وكالء  

ومدراء بالجامعة وبحضور معالي رئيس جامعة فزان وعمداء كليات الجامعة وطالب الدراسات العليا  

 والباحثين ومعيدي جامعة سبها و فزان. 

جامعة سبها خالل اللقاء الذي أقيم بالمناسبة، كلمة أشار فيها إلى أن الجامعة تنظم هذا  وألقى معالي رئيس 

م، وذلك لطرح الرؤى واألفكار والمشروعات  2020- 2019اللقاء بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد 

جامعة سبها   التي أقيمت في جامعة سبها من أجل تطوير الدراسات العليا في جامعة وذلك في ضوء رؤية 

الحديثة لمرحلة الدراسات العليا وبرامج التحول االلكتروني بالجامعة. فيما ألقى عدد من أعضاء هيئة التدريس  

بمختلف كليات ومراكز الجامعة كلمات ومحاضرات لفت فيها نظر الحاضرين إلى الحاجة لمزيد من وعي  

مها الجامعة في مجال خدمة المجتمع ومنها  الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالمراكز والخدمات التي تقد 

إسهامها في البحث العلمي ورعايتها لمرحلة الدراسات العليا. واكد من خالل كلمته أيضا من خالل هذا اللقاء  

أن الجامعة تحرص على تبادل الخبرات في كل ما يخص الدراسات العليا محليا ودوليا، متمنيا أن يخرج اللقاء  

باً على واقع الدراسات العليا في جامعاتنا، وأن تكون نواة النطالق العديد من المؤتمرات  بتوصيات تتمكن إيجا 

والندوات واللقاءات التي تخدم مرحلة مهمة بالجامعة كمرحلة الدراسات العليا. كما يذكر أن اللقاء ضم ثمانية  

 تمرت لمدة يوم واحد. عشر محاضرة علمية قدمها عدد من المختصين من مختلف كليات الجامعة والتي اس



 :للقاء السنوي لطالب الدراسات العليا والمعيديناحصائيات الحضور 

 معيد 247: اجمالي الحضور أوال المعيدين 

 معيد  14الطب البشري  
 معيد  43تراغن  تربيةال
 معيد  47اوباري  تربيةال

 معيد 23العلوم سبها 
 معيد  8مرزق  الطيبة التقنية

 معيد  39االداب سبها 
 معيد  2وتعدين  الطاقة

 معيد 8براك  تربيةال
 معيد  2االقتصاد 

 معيد 1كلية القانون 
 معيد 18 والتقنية الهندسيةالعلوم 
 معيد  3 البدنية التربية

 معيد 3مركز اللغات 
 معيد  22التمريض 

 معيد 4االسنان 
 معيد 6غات  التربية

 معيد 4 الزراعة
 بمختلف كليات الجامعةطالب  197طلبه الدراسات العليا 
 عضو 48اعضاء هيئة التدريس 

 

 

 

 

 

 

 



 لقاء لهذا الالجدول الزمني 

 التوقيت  اسم المحاضر  اسم المحاضرة  ر, م 

 الصباحي   اإلفطارالتسجيل الحضور و  .1
لجنة التشريفات  

 والتنظيم 
8:00 

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

 9:05 مسعود الرقيق  .د  كلمة رئيس الجامعة   .3

 9:10 د. مبروكة الفاخري  كلمة لجنة الدراسات العليا بالجامعة   .4

5.  
وقانون    الدراسات العليا بالجامعةالقوانين واللوائح لمرحلة 

 المعيدين 
د. المبروك حسين  

 السنوسي 
9:20 

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

 10:50 ا. شريف مصباح مفتاح  دليل اجراءات الدراسات العليا   .7

 11:05 عبد الرحمن حمزة د.  اخالقيات البحث العلمي  .8

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

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

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

12.   ً  11:50 د. مسيب مصباح  الية التقديم للمنح محلياً او دوليا

 12:05 ا. محمد حسان  مواكبة نظام الجودة في الدراسات العليا   .13

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

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

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

 13:05 د. حسن القذافي  (العلميالبرمجيات ودعمها للبحث ) مركز تقنية المعلومات   .17

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

 13:35 د. ابراهيم نصر    خطوات البحث العلمي  .19

 13:50 ا. محمد ميهوب  مهارات التواصل والعرض والتقديم   .20

 14:05 ا. عبدالمنعم صالح  محركات البحث العلمي والمصادر الموثوقة   .21

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

 14:35 المهدي المكي  السالمة المهنية واالمن الكيميائي داخل معامل جامعة سبها  .23

 االختتام والتوصيات    .24
زيدان  محمد د. 

 الفيتوري 
14:50 

   وجبة غداء  .25
 

 

 

 

 

 



 التوصيات: 

سبها يوم  المنعقد في رحاب جامعة اللقاء السنوي لطالب الدراسات العليا ومعيدي جامعة سبها توصيات 

 : م2019-9-14السبت الموافق 

وبشكل دوري بداية كل عام  سنويا  لمعيدين وطالب الراسات العليا بالجامعة لاللقاء السنوي يعقد  .1

 جامعة سبها ب والمعيدين   مع تعديل عنوانه الي يوم طالب الدراسات العليا جامعي

 رسم الخطط االستراتيجية بعيدة المدى للتنمية المستدامة لمرحلة الدراسات العليا  .2

 دعم البحوث العلمية ونشر ثقافة النشر في المجالت المعتمدة .3

 .األفضل خلق روح المنافسة واإلبداع بين الباحثين لتقديم  .4

 المعيدين بالدورات التدريبية وورش العمل للرفع من مستواهم العلمي والبحثي   حث  .5

 توجيه األبحاث القادمة بحيث تعالج المشاكل التي تواجهها المجتمع في المنطقة.  .6

حلول جذرية لمشاكل الباحثين والمعيدين بالجامعة من حيث الدراسة والتحاليل والمعامل  إيجاد  .7

 تحتية  والبنية ال

 مناخ أكاديمي لطالب الدراسات العليا داحل الحرم الجامعي  توفير   .8

وتطوير مهاراتهم من خالل دفعهم    كفاءتهمدعم المعيدين وطالب الدراسات العليا والرفع من  .9

 مركزي التدريب واللغات بالجامعة القائمة ب الدورات التدريبية في  باالنخراط 

كليات الجامعة لتبادل األفكار والخبرات واألجهزة العلمية بما  ضرورة تحقيق التكامل بين   .10

 يسهم في تدليل الصعاب والتحديات التي تواجه طلبة الدراسات العليا 

 وتكنولوجية   علمية المعدات  بكامل وتزويده   بالجامعة  المركزي المختبر تفعيل  .11

معايير  الي  لوصولالرتقاء بالخدمات المقدمة لطلبة مرحلة الدراسات العليا بالجامعة لا .12

 .الجودة الشاملة

   هأداء مهامه واختصاصات الدراسات والتدريب بالكليات مكاتب تفعيل دور  .13

لمرحلة الدراسات الزامية متطلبات الجامعة بم الخطط الدراسية لمرحلة الدراسات العليا ي تدع .14

 بمقررات اللغة اإلنجليزية ومهارات الحاسوب وطرق البحث    العليا

  الدورات  لحضور  خاصة امتيازات  الحاضرين لطلبة األولوية بإعطاء   العليا الدراسات  لجنة وتوصي 

 االنجليزية  واللغة  التدريبية

 سبها  بجامعة   العليا الدراسات  لطالب  السنوي   اللقاء  توصيات  أهم  هي تلك

 الحاضرين والقائمين على اللقاء الشكر الجزيل لجميع المشاركين وفي الختام 

 

 لجنة الدراسات العليا بجامعة سبها 
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