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إنه لمن دواعي  ريرورنأ  ن 
نشهد صيدور عيدد يد يد مين 
صيييييص ى  صيييييد  اليأم ييييي   
ل  يييييود نيييييفي الص يييييأ   ييييي  
صيييص ى نأ ال ة يييد  ف ،ر  هيييأ  
الكف يييير  فهموصهييييأ  ل كييييون 
ييأ فألكةميي  الصييأد    ا مهم   را ييد 
والىكيييييير  الهأد يييييي   ل  رييييييه  
فإ يأف يي   يي  فنييأا ل ف ييأ ال يي  

  أ  ــم  ــدائ    ــأ  شأم ــدهـر ـن
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 الغأئب الصأضر   ر  الةغ  ال رف   فكة   اآلداب    ةن عن 
انهالق منص  ال  ة   اإللك رون  ال أص  

 فهالب الدك وراه

 
 

تعود للدراسة التدرجيية مطلع أكتوبر جامعة مصراتة   

 
 

 
 

اليوم العلمي التوعوي 
حول فيروس كورونا 

 COVID-19المستجد 

 

 

  ف ن المرصو  الدك ور  صمد، 
 عفدهللا الصو ك

  
  

   
 

   فهأ ال أص  الررم   الصىص   وثّق  مصرا    يأم 
 الزر أا  الم  مد   فألشأر  فوك الى س عةى

بتنظيم من جامعة مصراتة و صحيفة 
صدى الجامعة وبالتعاون مع المركز 
الوطني لمكافحة األمراض أقيم اليوم 
العلمي التوعوي حول فيروس كورونا 

 (2)... ص COVID-19 المستجد 

 

هيئة  لقاء خاص مع السيد رئيس جلنة شؤون أعضاء

 التدريس جبامعة مصراتة
لين  شؤون  عضأا ه ئ  فأليأم   و قأ  لمأ نصت عة ه الالئص  الم مول فهأ من  صد  عضأا ه ئ  ال در س فأليأم      كون

 (3) ..........صفدري  ) ر أذ(

 
 

من يأم   مصرا   لم أف   ر ر  ا  وز ر ال  ة    ة ق  و د
 2020مأرس  12هرافةس    ال مة   ال  ة م   

 6ص ....اي مع عضو الميةس الرئأر  
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قام السيد أ.د "الطاهر امحمد بن طاهر" مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم يوم السبت الموافق 

"فرج علي أبوشعالة"  م بزيارة عمل إلى جامعة مصراتة، حيث كان في استقباله السيد أ.د2020_أغسطس_15

 (2)......ص  رئيس جامعة مصراتة، 
 

ا  ريييأمق     صيييون وُ   فيييدد   صمييي  وُ   هيييدد   ش يييد  زر   فيييد 
 الصد ق    مض  فه وم ه  و رد ك د ال دو  و ن صر عة ه.

وإننييأ إذ نؤكييد صرصيينأ الييدائ  عةييى رصييأن  هييذا المنفيير  دون 
ال  ةي  عين لمريأت اإلفيدال وال هيو ر  ونصين عةيى  قي ن فيي،ن 
هيييذه النف ييي  ال أن ييي  رييي كفر و صيييفه دوصييي   ة ةييي  فيهيييودك  

ييأ فكيي  وم كيي  عهيأئك  ومريأهمأ ك  الق ّميي   انهييأ  نفييول    ص م 
ن صير   أ م  ا إن شيأا وكل  رر  اليأم    ر مض  الّركب شأم  

ثةى وااهداف النف ة .  هللا  ف هوات رائد  نصو الغأ أت الم 

 
نهةييق  كأثىييت اليهيود إلعييأد  إصييدار الصييص ى    ومين هييذا الم 
فص ييت  كييون فوثقيي  لةصييوار الهييأدف  ومنصيي  لنشيير اا كييأر 
الن ّيير  واآلراا الرييد د  ميين ثةيي  ميين ااكييأد م  ن  والمييو ى ن 

 ع ف،نهأ منفير لةير و والصيوار وكذلك الهالب  لك    ثفت لةيم
الهأدف صول م  ةيف القضيأ أ ال ي   هي  الميواهن فشيكل عيأ   
ومن ريييف  اليأم ييي  فشيييكل  يييأص  لنصميييل رريييأل  واضيييص  

 الدُل .
 

إن صد  اليأم   مولود  أ ع   ص أج إلى دعمك   من  يل  ن 
 ر مر من صب القأم   صةب ال يود  ميدرك ن الصأيي  المأري  

عأت والمةىييييأت والقضييييأ أ اليوهر يييي   إلييييى إثييييراا الموضييييو
و هيييو ر الىكييير والفصيييت والنقيييأل صيييول المريييأئل الم  ةقييي  

 فأليأم   ومن رف هأ.

 
 ييي  إص يييأا   ريييه وُفيييد لنيييأ مييين و ىييي   نشيييكر   هيييأ كيييل مييين 

الصييص ى  و هورهييأ ميين يد ييد  ون ييص فألييذكر الريي د رئيي س 
اليأم   والر د وك ل اليأم   لةشؤون ال ةم ي  والري د الكأ يب 
ال ييأ  فأليأم يي   والييذ ن رييأندوا ميي الد الصييص ى  ميين يد ييد  
ل كييون مييالذ ا لكييل اا ييال  واا كييأر الهأد يي  والن ّيير   م   هييد ن 

لةر يي  فمص ييو  الصييص ى   ف،ننييأ رييوف نفييذل   صييأر  يهييدنأ
ا ف د آ ر.  عدد 

 وهللا من وراء القصد
 رئيس التحرير
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 مصراتة  –املركز الوطين ملكافحة األمراض جامعة مصراتة  بالتعاون مع 
االعلمي التوعوي حول فايروس كورونليوم ُتنـظم ا  

z  

في أجواء تكريمية ُمبهجة، احتفت 

األكاديمية الليبيةة مصةراتة اةبا  

يةةةةةةةةةةةةةوم ا   ةةةةةةةةةةةةةين الموافةةةةةةةةةةةةةق 

م بتكةةةريم السةةةيد 2020_يونيةةةو_1

رئةيس جامعةةة مصةراتة أ.د "فةةرج 

علةةةي أبوشةةةعالة" تقةةةديًرا وعرفانًةةةا 

لمجهوداتةةةةةه ودعمةةةةةه ال محةةةةةدود 

لألكاديميةةةةةةةة الليبيةةةةةةةة مصةةةةةةةراتة 

باعتبارهةةةةا جةةةةزء م يتجةةةةزأ مةةةةن 

ليم العالي وكونها مةن م ظومة التع

المؤسسةةات التعليميةةة التةةي تعمةةةل 

علةةةى ةدمةةةة المدي ةةةة وأهلهةةةا مةةةن 

طةةةة ع وأعهةةةةاء هي ةةةةة تةةةةدريس 

ومةةةةةةةوصفين، واةةةةةةةومً للهةةةةةةةد  

ر قييأا الييدائ  الم شةةود أم وهةةو ام

 .فأل مة   ال  ة م   دا ل الفةد  

حيةةث تةةم التكةةريم بحهةةور السةةيد 

رئيس األكاديمية الليبيةة أ.د "علةي 

وعةدد مةن السةادة  "نمحمد رمها

ُم تسبي األكاديمية الليبية مصراتة 

مةةةةةةن مةةةةةةديرا إدارات ومكاتةةةةةة  

وأعهاء هي ة تةدريس ومةوصفين، 

 .وعدد من السادة ُم تسبي الجامعة

 

 ُتكّرم السيد رئيس جامعة مصراتة األكادميية الليبية مصراتة 
تةةةةم ةةةةة م التكةةةةريم إلقةةةةاء عةةةةدد مةةةةن 

الكلمةةات لعةةدد مةةن السةةادة الحهةةور، 

 إشادةً بالجهود

التي يقوم بها كل المسؤولين على 

هاتين المؤسستين التعليميتين ببلدية 

 .مصراتة

وفي ةتام التكريم تم باسم األكاديمية 

ممثلةً في رئيسها أ.د  الليبية مصراتة

 درع تقديم "علي محمد رمهان"

وشهادة شكر وتقدير للسيد  الوفاء"

رئيس جامعة مصراتة أ.د "فرج علي 

أبوشعالة" شكًرا وعرفانًا لجهوده 

ل رتقاء باألكاديمية الليبية مصراتة 

 .ولكل م تسبيها

وبهذه الم اسبة يتقدم المركز 

وكل  ا ع مي لجامعة مصراتة

م تسبي الجامعة بأحر التهاني للسيد 

رئيس الجامعة سائلين هللا تعالى كل 

التوفيق والسداد لكل من أراد الخير 

للب د والعباد ولكل الج ود الذين 

يعملون على امرتقاء بكل المؤسسات 

في كل المجامت في وط  ا ليبيا عامةً 

 .وفي مدي ة مصراتة ةااة

 

صحيفة صدى  –بتنظيم من جامعة مصراتة 
الجامعة وبالتعاون مع مركز الوطني لمكافحة 

      األمراض أقيم اليوم العلمي  التوعوي  

 COVID-19حول فيروس كورونا المستجد 
 10:00بمدرج كلية التمريض عند الساعة 

م. 8/3/2020من صباح يوم األحد الموافق 
وبحضور السيد أ.د. فرج علي أبوشعالة 
رئيس جامعة مصراتة والسيد د. محمد سوالم 

أ. مفيد خليفة و  وكيل الشؤون العلمية
  البكباك المسجل العام بالجامعة والسيد 

ة بلديوعدد من الضيوف ب عميد البلدية
مصراتة كما حضر هذا اليوم جمع من 

 هذا المرض وخطورته. للتعريفالمهتمين 
بداية قدمت فكرة توعوية من د. محمد الفقيه 
المنسق الوطني لبرامج الرصد ود. محمد 
الجازوي مسؤول التواصل الصحي حول هذا 
المرض وعرض خاللها أخر احصائيات 
منظمة الصحة العالمية الذي فاقت حاالت 

 (.101601ابة )ــــاإلص
 

 

 
 

وذلك برجوع للتاريخ السفر ,كما نوقشت أسبابه
من الدول المصابة بالمرض وأهم أعراضه 

ضيق التنفس و السعال, و المتمثلة في الحمى, 
وطرق الوقاية منه بالتشديد على غسل اليدين 
مرارا وتكرارا. كما بين د. خالد بشير اشتيوي 

 -مدير فرع المركز الوطني لمكافحة األمراض
فرع مصراتة بأن الفرع اتخذ مجموعة 
إجراءات هي وقاية باألساس من خالل تفعيل 
دور المكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ )مطار 

والميناء( وتفعيل فرق الرصد داخل مصراتة 
 المدينة.

ما تكلم السيد محمد الصالبي رئيس اتحاد ك
طلبة الطب واألطباء الشباب بأنهم اتخذ 
إجراءات سريعة داخل المطار من يوم 

ف م , وزعت المطويات التي تعر 9/2/2020
ـــور       بهذا المـــرض وكـــيف يمكــن أن يتــــطـ

 

 
 

التوصيات واإلجراءات االحترازية وما هي 
والوقائيـة, أن مــا تشـير إليــه التقـارير حــول 
العـــدوى بهـــذا المـــرض ال يوجـــد أي مبـــرر 

 للفزع بين الناس.
 

 
 

وفي ختام هـذا اليـوم نظـم المركـز الـوطني 
 لمكافحة األمراض  ورشة عمـل اسـتهدفت

 واألكــاديميينمــن األطبــاء االختصاصــيين 
لعــرض بعــض التفاصــيل التــي تهــم عمــل 
األطبــــــاء داخـــــــل المستشـــــــفيات والمراكـــــــز 

 .الطبية
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السيد مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارةالتعليم 

 يقوم بزيارة عمل إلى جامعة مصراتة

فييييين   يييييأ  الرييييي د  .د حالهيييييأهر امصميييييد 
هييييأهرح مييييد ر إدار  شييييؤون اليأم ييييأت 
فييييوزار  ال  ةيييي    ييييو  الرييييفت الموا ييييق 

  فز ييييأر  عمييييل 2020_ غرييييهس_15
إليييى يأم ييي  مصيييرا    ص يييت كيييأن  ييي  
ارييييييييي قفأله الرييييييييي د  .د ح يييييييييرج عةييييييييي  
 فوشييييي أل ح رئييييي س يأم ييييي  مصيييييرا    

 :وكّل من الرأد 
د. حمصمييييييييد مصمييييييييد رييييييييوال ح وك ييييييييل 

 .الشؤون ال ةم   فأليأم  
د ريييأل  ك  فييي ح رئييي س الةينييي   .د. حمصمييي

 .اُر شأر   فأليأم  
 .د. حمصميييييد ريييييأل  اليييييدرو لح عضيييييو 

 .الةين  اُر شأر   فأليأم  
 . حمى ييييد  ة ىيييي  الفكفييييأكح مريييييل عييييأ  

 .اليأم  
و يييالل هيييذه الز ييييأر   ييي  عقيييد اي مييييأل 
موريييييييع  نيييييييأول موضيييييييول ارييييييي نئأف 
الدراريييييي  فكة ييييييأت اليأم يييييي  فم  ةييييييف 

ع يأئصييي  مراصةهيييأ  ييي   يييل ال  يييأ ل مييي
كورونييييأ  ف ييييد الصصييييول عةييييى موا قيييي  
الةينييييييييييييي  ال  ة ييييييييييييييأ إلدار  اازميييييييييييييي  
واُرييييي يأف  لميأفهييييي  يأئصييييي  كورونيييييأ 

 .ففةد   مصرا  
وميييييع فدا ييييي  اُي ميييييأل شيييييكر رئييييي س 
 اليأم يييييي  الريييييي د مييييييد ر إدار  شييييييؤون

اليأم ييأت عةييى هييذه الز ييأر  ال يي   يي،   
 من  يل المصةص  ال أم .

 ييييي   ييييي  هيييييذا اُي ميييييأل اع ميييييأد  كميييييأ
ق يييييرُ الم   ةيييييق فأرييييي ئنأف الدرارييييي   الم 
 الم  يييييد مييييين  فيييييل الةينييييي  اُر شيييييأر  

فأليأم ييييييي   واليييييييذو  ضيييييييّمن ال يييييييود  
 ال در ي   عةى النصو ال أل :

 

  إليييييييييييى 2020_9_1_ الى يييييييييير  مييييييييييين 1
30_9_2020  

_ م ألييييييي   وضييييييأل الهييييييالب الم صصيييييية ن 
  .عةى حغ ر مكملح  فل إ قأف الدرار

  إليييييييييى 2020_10_1_ الى ييييييييير  مييييييييين 2
30_11_2020  

_م  أليييي   وضيييأل فصيييوت ال  يييرج وال رف ييي  
 ال مة  .

  إليييييييييى 2020_10_1_ الى ييييييييير  مييييييييين 3
31_12_2020  

_م أليييييي  الدراريييييي  فصيييييى  عأميييييي  ليم ييييييع 
الهيييالب فم  ةيييف المراصيييل وذليييك  ف  يييو ي 
الىصييية ن الدرارييي  ن اليييذ ن  ييي   قيييدهمأ  يييالل 

 الى ر  الرأفق .
كميييييييييأ  نيييييييييأول اُي ميييييييييأل ال د يييييييييد مييييييييين 
الموضيييوعأت والقضيييأ أ ال ييي    يييد  ال مة يييي  

 ال  ة م   عةى مر و  اليأم  .
و يي    يييأ  اُي ميييأل  ثنيييى الرييي د ميييد ر إدار  
شييييؤون اليأم ييييأت عةييييى الميهييييودات ال يييي  
 فييييذلهأ يأم يييي  مصييييرا   ميييين  يييييل الر يييي  

 والنهوي فأل مل ااكأد م .

 



 
 
 

 
  

                                                                  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقاء الدكتور حممد الدرويش

 التعريف بطاقة 
 حممد سامل عبدالسالم الدرويش. االســـــــــــــــم :

  أستاذ. الدرجة العلمية :
 اآلداب. الكليــــــــــــــة :

 للغة العربية وآداهبا.ا قســــــــــــــــم :
رئيس جلنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة  الصفــــــــــــة :

 م30/07/2018اعتباراً من 

س/ ممن تتكون لجنة شؤون  
 أعضاء هيئة التدريس؟

 

س/ ما مهام التي تختص بها هذه 
 اللجنة؟

  يي ص لينيي  شييؤون  عضييأا  ج/ 
ه ئيييي  ال ييييدر س فكأ يييي  ااميييييور 
الم  ةقيي  ف،عضييأا ه ئيي  ال ييدر س 
ميين ال صقييق ميين اريي  ىأا شييروه 

 ر  يييي  ال  أ ييييد مييييع اليأم يييي  وال
ال ةم يييي   وال صقييييق ميييين صييييص  
إيرااات النقيل والنيدب واإلعيأر  
وال ر  يييييأت الو  ى ييييي  ال أصييييي  
ف،عضأا وه ئ  ال در س  و ريو   

  موره  الو  ى .
كمييأ  قييو  الةينيي  فييأُهالل عةييى 
 قييييأر ر ليييييأن ال ق يييي   ال أصيييي  
فأل ر  ييييأت ُريييي  الص ن أئيهييييأ 
ور ييع ال وصيي أت فهييأ إلييى رئأريي  

 اليأم  .
 
س/ ما اآللية التي تعقد بها  

 اللجنة اجتماعاتها؟

 

 

شهر رف مفر إلى نهأ   شهر  ول يو( 
فنييييأا  عةييييى دعييييو  ميييين رئ رييييهأ  
و شيي ره لصييص  اُي مييأل صضييور 

 فمييأعيين ثةثيي  ااعضييأا  مييأ ُ قييل
 ييييي ه  اليييييرئ س  و صيييييدر الةينييييي  
 وص أ هأ ف،غةف   عيدد الصأضير ن  

اليأنيب اليذ    يريهوعند ال رأوو 
منييه الييرئ س والةينيي  ال يي    شييرف 
فرئأرييي هأ لييي   ةيييي، إليييى ال صيييو ت 

ذلييك  ن  رار نييأ ص ييى  وص ييى اآلن 
 اآلن كأنت  وا ق ه.

 

ا  ييييذت الةينيييي  ال د ييييد ميييين  ج/ 

اإلييييييرااات مييييين  ييييييل  ريييييه ل 

م ييييييييأمالت ال ر  يييييييي  ال ةم يييييييي  

وال رييو أت ال ةم يي    قييد اع مييدت 

الةين  اع فأرا  من الرين  المأضي   

اررييييأل اافصييييأت ال ةم يييي  إلييييى 

الريييييأد  المق مييييي ن عفييييير الفر يييييد 

اإللك رونييييي  وارييييي قفأل اليييييردود 

فيينىس الك ى يي  وميين ثيي  اع مأدهييأ 

 لةين .من  فل رئ س ا

كمييأ اع مييدت الةينيي   ييأر   نشيير 
الفصييييوت فميييييرد  نز ةهييييأ عةييييى 
المو ع اُلك رون  ال أص فميةي  

 النشر.
كمأ ا  ذت الةين  إيرااات   ة ي  
ميين  يييل ال ر  ييأت الو  ى يي  إلييى 
يأنييييب ال ر  ييييأت ال ةم يييي  ص ييييت 
 صيييييفه فإمكيييييأن عضيييييو ه ئييييي  
ال يييدر س الوصيييول  ييي  ال يييدرج 

 الو  ى  إلى الدري  الرأدر  

  كيون ليني  شيؤون  عضيأا  ج/
ه ئيي  فأليأم يي  و قييأ  لمييأ نصييت 

 عة ه الالئص  الم مول فهأ من 
 ييييدر س  صييييد  عضييييأا ه ئيييي  ال

 فأليأم   فدري  ) ر أذ(رئ رأ .
عضييو ه ئيي   ييدر س عيين كييل و

كة   فأليأم   ُ قل دري يه عين 
  ر أذ مرأعد.

عضييييو عيييين مك ييييب الشييييؤون و
 القأنون   فأليأم   عضوا .

مييييد ر إدار  شييييؤون  عضييييأا و
ه ئ  ال يدر س فأليأم ي  عضيوا  

 ومقررا . 

ــا    س/ هـــإ بامكانـــت أن تتـــذكر لنـ
بعض إحصائيات عمإ اللجنة، من عـدد  
المتقـــــــدمين للترقيـــــــة وعـــــــدد   

 االجتماعات المنعقدة؟

 

س/ ما اإلجراءات التي اتخذتها  
اللجنة من أجإ تسهيإ اإلجراءات 

 لى األساتذة والمعيدين؟ع
 
 

فألنريييييييف  لة يييييييأ  الييييييييأم    ج/
  عقيدت 2018/2019المأض  
( اي مأعأ   وعرضت 25الةين  )

( م أمةيي  750عة هييأ  كثيير ميين )
 أصيي  ف،عضييأا ه ئيي  ال ييدر س  
كيييأن عيييدد الم قيييدم ن لة ر  يييأت 
ال ةم يي   يي  الريين  المأضيي    كثيير 

( عضيو ه ئي   يدر س 150من )
فم  ةييف الكة ييأت وال  صصييأت 

ذا ال ييأ   مييأ فألنرييف  لهيي ال ةم يي .
 (  قيييييد عقيييييدت 2019/2020)

الةين  ص ى  أر   هذا الةقأا عدد 
( اي مأعييأت كييأن اُي مييأل 10)

ااول    الثأن  من شهر ريف مر 
   وعةييى الييرغ  2019ميين عييأ  

ميين ال ييروف الصيي ف  ال يي   ميير 
إُ  ن الةينييي   صيييأول فهييأ اليييفالد 

 ريييييييييه ل   يهودهيييييييييأ فكأ ييييييييي 
 اإليرااات

 

المنوهييي  فهيييأ مييين  ييييل إعهيييأا 
ااريييأ ذ  كأ يييي  صقييييو ه  ال ةم يييي  

ن    و ييييد  يييي   ص ييييى اآل ييييوالو  ى
( م أمةي   240عري  كثر من )

( هةييب 70منهييأ مييأ  قييرب ميين )
 ر  ي  عةم يي    نيييز م  مهييأ وليي  
 فيييق إُ القة يييل منهيييأ  ييي  ان  يييأر 

 الردود من الم ن  ن.
كمأ      رو    وضأل عةم   ل يدد 

  ال يييييدر س مييييين  عضيييييأا ه ئييييي
الم صصة ن عةى دري  اليدك وراه 
 و المأيرييييييي  ر  يييييييالل المييييييير  

( 36المأض   ُ  قل عدده  عن )
 م أمة . 

 

عشر ف دمأ كأن م و ىأ  إلى 
 الراف   عشر  وذلك عمال  الدري  

  2010( لرن  12فألقأنون ر   )
( 501إلى يأنب الالئص  )

الم مول فهأ صأل أ  و د  نهت الةين  
فألى ل من إ مأ  عدد من ال ر  أت 

 الو  ى  .
 

ُ ويد     صي وفأت  ي   عميأل  ج/
الةينيي  وا الصمييد   ،عضييأا الةينيي  

رئي س  ميع  والصأل ي  م نأغمي  قالرأف
الةيني  ويييداول  عميأل الةينيي   ريي ر 
فرهول  ورةر  ف  دا  عن الصرأري    
و   هذا الصدد  إنن    ويه فألشكر 
إليييى يم ييييع  عضييييأا الةينيييي  وإلييييى 
مقررهأ عةى روُ ال  أون من  ييل 

 نيأُ هذه الةين  و عمألهأ. 
 
 س/ كلمة أخيرة ؟  

 

كةمي     ير    وييه فألشيكر إليى  ج/
الريي د رئيي س اليأم يي  وإلييى الريي د 
وك ييل الشييؤون ال ةم يي  عةييى الثقيي  
الممنوص  لنأ من  ييل  ري ر  عميأل 
الةينيييي   كمييييأ  ننيييي   هميييين يم ييييع 
الريييييأد   عضيييييأا ه ئييييي  ال يييييدر س 

صقيييييو ه  ال ةم ييييي  فييييي،ن فأليأم ييييي  
والو  ى   مصىو   وهيى  ي    يد  

ق  و  ضيي ع صيي وليين م نيي  فييإذن هللا 
 اريي  داد لقفييولعةييى  ونصيين  ريي أذ 

 و نقييد  و مق ييرُ  و  و   ةيي  ميين 
  و ش ص.

 

  قيييد  فألشيييكر إليييى   ن يييإن و   يييرا  
ركز ـكل  ر ق الميى ـصضرا ك  وإل

 اإلعالم  فأليأم  .
 

 صأوره : نــأصر  ةوز
 

 ي ميع لينيي  شيؤون  عضييأا  ج/ 
 ه ئ  ال در س مر  ن كل شهر

  الل الرن  اليأم    )من فدا  

س / هإ توجد الصعوبات التي تواجه 
 أعماإ اللجنة؟ وماهي؟
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وبداية نظام عالمي  الليبرالية المعولمة

جديد آليات وأدوات وثقافة وسياسة، 
أعلن عنه الحقا الرئيس األمريكي 
األسبق جورج بوش األب، نظام يهتم 
بقضايا البيئة واإلنسان والتحول 
الديمقراطي حسب التنظير األمريكي، 
 دلكن الواقع كان عكس ذلك تماما، فق

الواليات المتحدة على العالم  تهيمن
محاولة فرض نمطها عبر العولمة 
وآلياتها، ما دفعها لشن حروب على 
دول صنفتها راعية وداعمة لإلرهاب 
كالعراق وأفغانستان وحاصرت 
وفرضت عقوبات على أخرى تحت 

 نفس الدواعي مثل ليبيا وإيران. 
ذهب منظرو العالقات السياسية 

النظام الدولي الدولية الحتمالية عودة 
المتعدد األقطاب بناء على صعود 
الصين الصناعي والتجاري 
والتكنولوجي والعسكري، ناهيك عن 
تنامي قوى أخرى كروسيا الوريث 
الشرعي لالتحاد السوفييتي والهند 
صاحبة التقدم التقني والدولة النووية 
واألسلحة الفتاكة المتطورة، وكوريا 

ي أجبرت الشمالية الدولة النووية الت
الرئيس األمريكي ترامب للجلوس مع 
رئيسها كيم جون اون، وباكستان 
الحائزة على القنبلة النووية الصاعدة 
بهدوء واليابان المتقدمة صناعيا 
 والمنافسة تجاريا والطامحة عسكريا.

من مؤشرات اتجاه النظام الدولي نحو 

التعدديةةةة مةةةا حصةةةل عنةةةدما قةةةررت 

ة غةةةةزو الواليةةةةات المتحةةةةدة االمريكيةةةة

بحجةةةةةةة امتالكهةةةةةةا   2003العةةةةةةراق 

لألسةةةةةلحة المحرمةةةةةة دوليةةةةةا، حيةةةةةث 

عارضةةةةتها معظةةةةم الةةةةدول األوربيةةةةة 

الحليفةةةةة القديمةةةةة لهةةةةا، مثةةةةل فرنسةةةةا 

وألمانيةةا مةةا دفةةع بةةالرئيس األمريكةةي 

األسبق جورج األبن حينها أن يطلقهةا 

عليهما اسم "أوربا العجوز"،  "،  كما 

ال يخفةةةةى الةةةةدور المتنةةةةامي لالتحةةةةاد 

وربةةي والمنةةافس للواليةةات المتحةةدة األ

األمر الذي دفع بةبعض الةدول الرائةدة 

 في االتحاد إلى التساؤل حول جدوى 

عرف العالم ظاهرة الدولة الوطنية 
 ذات السةةيادة عقةةب توقيةةع معاهةةدة

، علةةةةةةى أثرهةةةةةةا 1648وسةةةةةتفاليا 
قسةةمت القةةارة األوربيةةة لةةدول ذات 
سةةةةيادة وحةةةةدود ثابتةةةةة وواضةةةةحة، 
مؤكةةةةدة مبةةةةدأ عةةةةدم التةةةةدخل فةةةةي 
الشةةةؤون الداخليةةةة للةةةدول، وأنهةةةت 
الحةةةةةروب والصةةةةةراعات الدينيةةةةةة 
والطائفية داخلها، التي أسهمت فةي 
تأخرهةةةةةا، وأحلةةةةةت مبةةةةةدأ الةةةةةوالء 
القةةةومي محةةةل الةةةديني، كمةةةا تعةةةد 

فاليا أول اتفاقيةةةةةةةة معاهةةةةةةةدة وسةةةةةةةت
دبلوماسةةةية فةةةي العصةةةر الحةةةديث، 
يةةةؤرل علمةةةةاء ومفكةةةرو السياسةةةةة 
والعالقةةةةات الدوليةةةةة بهةةةةا كبدايةةةةة 
للتنظيم الدولي والنظةام الةدولي فةي 
مرحلتةةه األولةةى متعةةددة األقطةةاب، 
التةةي كانةةةت فيهةةةا الةةةدول األوربيةةةة 
مركز العالم، حتى بات يطلق عليه 
النظةةةةام الةةةةدولي األوربةةةةي  شةةةةهد 

فةةةي القةةةوى وتجةةةانس فةةةي  تةةةوازن
المبةةادك كمةةا كانةةت الدولةةة القوميةةة 
هةةي الفاعةةل الرئيسةةي والوحيةةد فةةي 
العالقةةةةات الدوليةةةةة  اسةةةةتمر ذلةةةةك 
النظام متعةدد األقطةاب حتةى نهايةة 
الحةةةةةرب العالميةةةةةة الثانيةةةةةة سةةةةةنة 

1945 . 
بعةةد أن وضةةعت الحةةرب العالميةةة و

، انبثق 1945الثانية أوزراها سنة 

قةةوى نظةةام عةةالمي جديةةد بظهةةور 

دولية جديدة خارج القارة األوربيةة 

أزمةات  ةالتي انهكتها الحرب مخلف

اقتصةةةةادية وسياسةةةةية ومجتمعيةةةةة، 

ناهيك عةن حجةم الةدمار الةذي حةل 

بهةةةا، القةةةوى التةةةي ظهةةةرت خلقةةةت 

ظةةاهرة ثنائيةةة القةةوى، تمثلةةت فةةي 

الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة، التةةي 

قلبةةةت الكفةةةة لصةةةالل دول الحلفةةةاء 

سوفييتي الةذي مثةل مقابل االتحاد ال

الشرق بأفكةاره داخةل دول الحلفةاء 

 أيضا. 

بةةةةدأ الصةةةةرال األيةةةةديولوجي بةةةةين 

المعسكرين، الذي قسةم العةالم علةى 

ضةةةةوئه لعةةةةالم غربةةةةي رأسةةةةمالي، 

وآخر شرقي اشتراكي، وثالث بةين 

دول عةةدم االنحيةةاز وأخةةرى تةةدور 

فةةةي فلةةةك أحةةةد المعسةةةكرين، أنةةةت  

الصةةرال ظةةاهرة الحةةرب البةةاردة، 

رب  اسةةةةةةةةتخباراتية كانةةةةةةةةت حةةةةةةةة

ومعلوماتية وسباق التسلل وصرال 

 نفوذ  ، باإلضافة للحروب بالوكالة 

التي حصلت فةي منةاطق متفرقةة مةن 
العةةالم، كمةةا شةةهدت العالقةةات الدوليةةة 
ظهةةةةور فواعةةةةل جةةةةدد تمثلةةةةوا فةةةةي 
الشةةركات والمؤسسةةات الكبةةرى، إلةةى 

ي العالقةات جانب الفاعل األساسةي فة
الدولية )الدولة القومية الوطنية(، كما 
انحصةةةرت جةةةل القةةةوى االقتصةةةادية 
والعسةةةةكرية والثقافيةةةةة فةةةةي قطبةةةةين 
"غربةةةةي بقيةةةةادة الواليةةةةات المتحةةةةدة 
االمريكيةةةةة وشةةةةرقي بقيةةةةادة االتحةةةةاد 

 السوفييتي".    
أسةةةةتمرت ظةةةةاهرة الحةةةةرب البةةةةاردة 
والصةةرال بةةين القطبةةين حتةةى وصةةل 

السةةةةةوفييتي سةةةةةابقا رئةةةةةيس االتحةةةةةاد 
غورباتشةةةةةةوف للسةةةةةةلطة منتصةةةةةةف 
الثمانيةةات مةةن القةةرن الماضةةي، الةةذي 
طرح مشةاريع اإلصةالح االقتصةادي 
)البريسةةةةةةةةةةةةةةترويكا( والسياسةةةةةةةةةةةةةةي 
)الغالسةةةةةةنوس( داخةةةةةةل المنظومةةةةةةة 
السوفييتية، عندما صرح بأنهةا تعةاني 
مةةةةةن مشةةةةةاكل اقتصةةةةةادية وسياسةةةةةية 
وثقافية بات من الضةرورة إصةالحها 

لمتقدم )الغربةي(، تلةك لتواكب العالم ا
اإلصالحات كان لها آثةر سةلبي علةى 
االتحاد السةوفييتي حيةث أسةهمت فةي 
بدايةةةةة تفككةةةةه، وفتحةةةةت عيةةةةون دول 
أوربا الشرقية علةى ترهةل المنظومةة 
الشةةةةةةرقية االشةةةةةةتراكية مةةةةةةا دفعهةةةةةةا 
لالنسةةالل عنهةةا، بدايةةة بسةةقوط حةةائط 

، وتراجةةةةع دور 1989بةةةةرلين سةةةةنة 
األحةةةةةزاب والزعمةةةةةاء فةةةةةي أوربةةةةةا 
الشةةرقية ذوو االتجاهةةات االشةةتراكية 
وتصةةةةاعد ونمةةةةو تيةةةةارات وأحةةةةزاب 

وزعمةةةةةاء أكثةةةةةر تحةةةةةررا وتقدميةةةةةة   
 وليبرالية.    

انتهت الحرب الباردة بسةقوط وتفكةك 
المعسةةةةكر الشةةةةرقي بقيةةةةادة االتحةةةةاد 
السوفييتي وانتصار المعسكر الغربةي 
بقيةةادة الواليةةات المتحةةدة االمريكيةةة، 

مةن القةرن  كان ذلك بداية التسةعينيات
الماضي ما يعنةي ذلةك انتهةاء الثنائيةة 
القطبيةةةة فةةةي النظةةةام الةةةدولي وبدايةةةة 

 القطيبة األحادية.
تفةةردت الواليةةات المتحةةدة االمريكيةةة 

بقيادة النظام العالمي ما دفع بمنظري 

غربيين مثةل فوكةو يامةا الةذي أصةدر 

كتابةةةه "نهايةةةة التةةةاري " متنبئةةةا بةةةأن 

هايةةة سةةيطرة الواليةةات المتحةةدة تعةةد ن

التطةةةةةةةور األيةةةةةةةديولوجي لإلنسةةةةةةةان 

وعولمةةة الديمقراطيةةة الليبراليةةة، ومةةا 

طرحه الكاتب صامويل هنتجتون في 

كتابةةه المعنةةون " صةةدام الحضةةارات 

وإعةةةةادة تشةةةةكيل النظةةةةام العةةةةالمي"   

 يعني ذلك انتصار مبادك الديمقراطية 

 

 العالقات الدولية من األحادية حنو عامل متعدد
 بقلم الدكتور محمد بن طاهر  

  

دور حلةةةف األطلسةةةي بعةةةد انتهةةةاء الحةةةرب 
البةةةةةاردة، وتفكةةةةةك حلةةةةةف وارسةةةةةو مناديةةةةةة 

أوربةةةةي يكةةةةون ش ـيةةةـن جـبضةةةرورة تكويةةةة
مسةةةةتقال عةةةةن حلةةةةف األطلسةةةةي، وال نغفةةةةل 

ذي بات صعود اليمين المتطرف في أوربا ال
واسةتمراره، لعةل نتةائ   يهدد تماسك االتحةاد

ذلك أضحت واضحة في السير نحو خةروج 
 بريطانيا من عضوية االتحاد

"البريكزيت" والخوف من األوربي ما سمي 
انتقةال العةةدوى لةةدول أوروبيةةة مهمةةة أخةةرى 
فةةةي االتحةةةاد األوربةةةي، باإلضةةةافة إلةةةى مةةةا 
فرضةةةه الةةةرئيس األمريكةةةي علةةةى االتحةةةاد 

إضةافية سةبقها  األوربي من رسوم جمركية 
بفرضةةها علةةى الصةةين، تلةةك السياسةةة التةةي 
ينهجهةا ترامةب منةةذ وصةوله للبيةت األبةةيض 
تحت شعار "أمريكا أوال" والتةي باتةت تثيةر 
غضةةةةةةةةب حلفةةةةةةةةاء الواليةةةةةةةةات المتحةةةةةةةةدة 

 االستراتيجيين.
تخشى اإلدارة االمريكية الحالية الدخول فةي 

صرال أو مواجهة مع القوى الصاعدة بقةدر 

حةةةوار وسياسةةةة الصةةةفقات فةةةرض سياسةةةة ال

االقتصةةةةادية التةةةةي تبناهةةةةا الةةةةرئيس الحةةةةالي 

ترامةةةب مةةةع عةةةدم إغفةةةال تغليةةةب المصةةةالل 

األمريكية ناهيك عةن االسةتمرار فةي فةرض 

سياسةةة الحصةةار والمقاطعةةة مثلمةةا يحصةةل 

حاليةةا مةةع إيةةران، مةةا دفةةع دول مثةةل روسةةيا 

البوتينيةةةة للتةةةدخل فةةةي سةةةوريا ومحاوالتهةةةا 

ل الخليجيةة ومصةر الحثيثة للتقرب مةن الةدو

باإلضةافة إلةى تشةجيع األنظمةة الديكتاتوريةة 

في العةالم ومهاجمةة الليبراليةة الغربيةة، ذلةك 

مةةةا يةةةدفعنا للتسةةةاؤالت التاليةةةة، هةةةل سيشةةةهد 

النظام الدولي تعددية في األقطاب بعدما مةر 

بمرحلةةةة األحاديةةةة   وهةةةل سةةةيكون التحةةةول 

نحةةو التعدديةةة سةةلميا دون مواجهةةات سةةاخنة 

الةةدول الكبةةرى كالواليةةات المتحةةدة  أو تفكةةك

األمريكية  ثم مةا مصةير التكةتالت اإلقليميةة 

في حالة التحول نحو تعددية األقطاب   وما 

دور المؤسسةةةةةات والشةةةةةركات االقتصةةةةةادية 

والماليةةةةة والتجاريةةةةة الكبةةةةرى ومؤسسةةةةات 

 المجتمع المدني العالمية في ذلك التحول 
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 عةةن مصةةراتة جامعةةة أعلنةةت

 اإللكترونيةةةة منصةةةتها إطةةةالق

 الثةةةامن فةةةي بعةةةد عةةةن للتعلةةةيم

 إبريةةةل شةةةهر مةةةن والعشةةةرين

 بعد ذلك تم وقد م،2020 لعام

 السةةةةةةادة مةةةةةةن جهيةةةةةةد جهةةةةةةد

 وفةةي المنصةةة علةةى الُمشةةرفين

 عبدالباسةةط" األسةةتاذ مقةةدمتهم

 و جهةةةده قةةةد م الةةةذي" البةةةاعور

    إنجةةةةةةاح سةةةةةةبيل فةةةةةةي وقتةةةةةةه

  لتسهيل جاءت والتي المنصة

 

      بعد عن للتعليم اإللكرتونية منصتها طلقُت مصراتة جامعة

 التةةي واإلقليميةةة الليبيةةة الجامعةةات

 عةن التعلةيم خالل من العمل بدأت

 الخي ةةرين جهةةود بفضةةل ذلةةك بعةةد،

 رأسةةهم وعلةى المؤسسةة أبنةاء مةن

 د.أ مصةةراتة جامعةةة رئةةيس السةةيد

 والسةةةةيد" أبوشةةةةعالة علةةةةي فةةةةرج"

 العلميةةةة للشةةةؤون الجامعةةةة وكيةةةل

" سةةةوالم محمةةةد محمةةةد" الةةةدكتور

 الجامعةةةةةة عةةةةةام مسةةةةةجل والسةةةةةيد

" البكبةةةاك خليفةةةة مفيةةةد"  األسةةةتاذ

  مدير" قلوز علي ناصر" والسيد

العربية بكلية  قسم اللغة 

اآلداب، يُعلن عن انطالق 

منصة التعليم اإللكتروني 

 الخاصة بطالب الدكتوراه(

أعلةةةن قسةةةم اللغةةةة العربيةةةة بكليةةةة 

اآلداب بجامعةةةةةة مصةةةةةراتة، عةةةةةن 

إنطالق الدراسة لطةالب الةدكتوراه 

فةةةي تخصةةةة اللغةةةة العربيةةةة مةةةن 

خةةةالل منصةةةة التعلةةةيم اإللكترونةةةي 

الخاصةةةة بجامعةةةة مصةةةراتة، وقةةةد 

السةةةةةيد منسةةةةةق البرنةةةةةام  طلةةةةةب 

الةةدكتور "محمةةةد سةةةالم الةةةدرويش" 

مةةةن خةةةالل منشةةةور عبةةةر صةةةفحة 

جامعة مصراتة على الفةيس بةوك، 

طلةةةب مةةةن كةةةل الطةةةالب المعنيةةةين 

ضةةرورة مراجعةةة منسةةق البرنةةام  

بمكتبةةةةةةةه بمقةةةةةةةر اإلدارة العامةةةةةةةة 

للجامعةةةة  وذلةةةك السةةةتالم كلمةةةات 

المةةةةةةةةرور الخاصةةةةةةةةة بةةةةةةةةالطالب 

سةية واستكمال تنزيل مةوادهم الدرا

  .واستيفاء النواقة إن وجدت

 

 كليات لطالب بعد الدراسة عن

 تفشةي طةل في مصراتة جامعة

 وقةد الةبالد، فةي كورونا جائحة

 التعلةةةةةةةةةيم منصةةةةةةةةةة غطةةةةةةةةةت

 كليةةةةةات مختلةةةةةف اإللكترونةةةةةي

 بهةةةا العمةةل بةةدأ وقةةد الجامعةةة،

 لطةالب متاحةة اآلن وهةي فعليًا

 .بها تفعيلها تم التي الكليات

 جامعةةة أن إلةةى اإلشةةارة تجةةدر

 لــــأوائ نــم رـتبـتع ةـمصرات

 

 

 العليةةا الدراسةةات إدارة أعلنةةت

 مصةةةةراتة بجامعةةةةة والتةةةةدريب

 علةةةى الرسةةةمية صةةةفحتها عبةةر

 إطةالق قةرب عةن بوك، الفيس

 الخاصةةة اإللكترونيةةة منصةةتها

 وبعةةةةةةةد العليةةةةةةةا، بالدراسةةةةةةةات

 مشةةرفي السةةادة مةةع التواصةةل

 تةةةم فقةةةد اإللكترونيةةةة  المنصةةةة

 المنصةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةأن إعالمنةةةةةةةةةا

 الخاصةةةةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةة

 أصةةةةةبحت العليةةةةةا بالدراسةةةةةات

 بحةةةةةوزة اآلن وهةةةةةي جةةةةةاهزة،

 الدراسةات أقسام رؤساء السادة

 العمةةل وسةةيتم بالكليةةات، العليةةا

 الطةالب بيانات تجهيز فور بها

 .وموادهم وأقسامهم

 

 

تجةةةةةدر اإلشةةةةةارة إلةةةةةى أن برنةةةةةام   

الةدكتوراه فةةي تخصةةة اللغةةة العربيةةة 

هةةةةو األول مةةةةن نوعةةةةه فةةةةي جامعةةةةة 

والةةذي سةةيكون مقةةره بكليةةة  مصةةراتة

اآلداب "مقر الدراسةات العليةا الجديةد" 

والذي تم افتتاحه من قِبل السةيد معةالي 

وزير التعليم األسةبق الةدكتور "عثمةان 

عبةةةةدالجليل" والسةةةةيد رئةةةةيس جامعةةةةة 

مصةةراتة أ.د. "فةةرج علةةي أبوشةةعالة" 

وذلك خالل زيارة معالي وزير التعليم 

 األسةةبق لجامعةةة مصةةراتة ومشةةاركته

فةةةي حفةةةل تأسةةةيس الجامعةةةة الخةةةامس 

 م2019/سبتمبر/28والثالثين بتارب  
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الوكيل يتابع مع عدد من مراقيب 

التعليم العودة املدرسية

 

 م2020يونيو  16طرابلس |  الثالثاء  

التقةةى وكيةةل وزارة التعلةةيم عةةادل جمعةةة ظهةةر يةةوم الثالثةةاء 

م بةةةديوان الةةةوزارة مةةةع مراقبةةةي 2020/06/16الموافةةةق 

التعلةةيم ببلةةديات الزاويةةة الغةةرب ،سةةوق الجمعةةة ، القلعةةة، 

صرمان مصراتة ،األصةابعة ، ووذلةك بحضةور امةين عةام 

كتب شؤون اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومدير م

 الوزارة

ونةةةةاقش مةةةةع المةةةةراقبين الحاضةةةةرين اسةةةةتعداداتهم للعةةةةودة 

المدرسةةية  وخاصةةة طلبةةة الشةةهادة الثانويةةة ، وأكةةد الوكيةةل 

للمجتمعةةين بةةان الةةوزارة تعمةةل بتنسةةيق وتنةةاغم مسةةتمر مةةع 

اللجنة العلمية االستشارية لمكافحة جائحة كورونةا ولةن تةتم 

فةةةاق علةةةى ضةةةرورة العةةةودة اال بعةةةد موافقةةةة مةةةنهم وتةةةم االت

التواصل المستمر مع  لجنة العةودة المدرسةية المشةكلة مةن 

قبل وزير التعلةيم  وتزويةدهم بكافةة البيانةات واإلحصةائيات 

المطلوبة لتتمكن الوزارة من توفير اإلمكانيةات الضةرورية 

 لضمان  عودة آمنة للطالب واألسر التربوية 

ضةرورة تةوفير وفي كلماتهم اكد مراقبةو التعلةيم كافةة علةى 

اإلمكانيةةات للمةةدارس لتسةةتطيع القيةةام بواجبهةةا وفةةق خطةةة 

الةوزارة الوقائيةة والتربويةة ، معةربين عةن اسةتعدادهم التةام 

للتعةةةاون مةةةع جهةةةود الةةةوزارة فةةةي سةةةعيها السةةةتئناف العةةةام 

الدراسةةةي المتوقةةةف شةةةرط تةةةوفير كةةةل االمكانيةةةات المتفةةةق 

 عليها.

 

 

 مقق    وللسققي الصققة    توثيقق 
 والتوثيقققق  المعلومقققق   م كقققق 

 مصققق ة " األسقققت   ب لج معققق 
 د مقققققق   لقققققق " أبققققققو لي 

 .ال ائم  واستش رات 
 واألنشقق   األحقق ا  كقق  ت قبققوا

 ج معققق  صقققة    بققق  ال ائمققق 
 الةققي   لقق  الوحيقق   مصقق ات 

 .بوك
 

 اإل المق  الم ك  م    قلوز ن ص 
 .مص ات  لج مع 

 
 مصقق ات  ج معقق  صققة   توثيقق 

 .بوك في  فق    ال رق ء ب لعالم 
. 

 ةلصةةة    وثّةة  مصةةتة   جامعةة ) 
 ةلةةي  على بها ةلخاص  ةلتسمي 

 (ةلزرقاء ةلمعتمدة بالشارة بوك
 توثيقق  مقق   وألول ومنتقق  هللا ب مقق  تقق 

 بوك الةي   ل  مص ات  ج مع  صة  
 إدار  قِبقق  مقق  ال رققق ء الشقق ر  بوضقق 

 اسقق  بج نقق  ال ئيسققي  بققوك الةققي 
 اإل الميق  المنصق  بذلك لتكون الصة  
 ت مق  التق  بوك الةي   ل  الوحي  

 ثق ن  ولتكقون ،"مصق ات  ج معق " اس 
 توثيقهق   قت  ليبي  مستوى  ل  ج مع 

 .بنغ زي ج مع  بع 
" كقبالن  ب ال حم " للسي  الشك  ك 

 المعلومق   تقنيق  كليق  طالب أح  وهو

  لنج ح ال ائم  ومت بعت  مجهودات   ل 

)جامعة مصراتة توّثق الصفحة الرسمية الخاصة بها 

 على الفيس بوك بالشارة المعتمدة الزرقاء(

 

 

 

 .ةـاصـوالخ

وبشةةأن التفةةةرل العلمةةي، نةةةوقش فةةةي 

االجتمةةةةال حفةةةةظ الشةةةةق الخةةةةارجي 

ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس بمؤسسةةات 

التعلةةيم العةةالي واسةةتئنافها عنةةد تةةوفر 

 .التغطية المالية

 

 2020مارس  12طرابلس 
 

اجتمةةةع عضةةةو المجلةةةس الرئاسةةةي 
ووزيةةةةر التعلةةةةيم المكلةةةةف دكتةةةةور 
"محمةةةةد عمةةةةاري زايةةةةد" بةةةةرئيس 
جامعةةةة مصةةةراتة أ.د "فةةةرج علةةةي 
أبوشةةةعالة" وعةةةدد مةةةن المسةةةؤولين 
بالجامعةةةةةة بحضةةةةةور مةةةةةدير إدارة 

 .الدراسات العليا بالوزارة
 

تةةةةةم فةةةةةي االجتمةةةةةال الةةةةةذي عقةةةةةد 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديوان رئاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

الخمةةةةةةةيس الموافةةةةةةةق  الةةةةةةةوزراء 
 م2020_مارس_12

 مصراتة لمتابعة سير العملية التعليمية بهامن جامعة  ا  وزير التعليم يلتقي وفد
 

اسةةتئناف الدراسةةة للعةةام  مناقشةةة

الجامعي الحةالي، وكةذلك صةيانة 

وتجهيةةةةز المستشةةةةفى الجةةةةامعي، 

وتطرق االجتمال إلةى االتفاقيةات 

العلميةةةةة التةةةةي عقةةةةدتها الجامعةةةةة 

محليًةةةةا ودوليًةةةةا وسةةةةبل تنفيةةةةذها، 

 .وتوفير التغطية المالية لها

ولةدعم وتةةوطين الدراسةات العليةةا 

بالةةداخل، تةةم اسةةتعراض اعتمةةاد 

تةةةوراة الفلسةةةفة لقسةةةم برنةةةام  دك

األحياء الدقيقةة، حيةث أكةد السةيد 

علةةى ضةةمان تةةوفر  وزيةةر التعلةةيم

معةةةةةةةايير الجةةةةةةةةودة بالبرنةةةةةةةةام  

المنصةةةوة  واسةةتيفاء الشةةةروط 

عليهةةةا وفقًةةةا للتشةةةريعات النافةةةذة 

 .بالخصوة

 

  

 

كمةةةا تةةةم فةةةي االجتمةةةال التأكيةةةد علةةةى 

أهميةةةةةةةةةة دور مركةةةةةةةةةز البحةةةةةةةةةوث 

وكةةةةةةةذلك المختبةةةةةةةر واالستشةةةةةةةارات 

المرجعةةةةةي الةةةةةذى تسةةةةةعى الجامعةةةةةة 

لتنفيذه، والذي مةن خاللةه يمكةن دعةم 

 الموازنةةةةة العامةةةةة للدولةةةةة، وكةةةةذلك

 يةـةةةـتطةةةرق االجتمةةةال لتةةةوفير التغط

المالية إلنجاز البحوث العلمية وربةط 

 العـــــامــــة ساتـامعة بالمؤسـالج
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تأسست العيادات االستشارية بالكلية سنة 

م في مقر مؤقت )مبنى  ليياىار  2012

م إلىىى  2019م ومىىى  2018إلىىى  سىىىنة 

م المبنىىى  الا يىىى  2020الوقىىىت اليىىىالي 

بالكليىىىىىة وتعتبىىىىىر المكىىىىىا  الم  ىىىىى  

السىىتكماا البرمىىامت التعليمىىي مىى  ما يىىة 

م  خالا ت ريب الطالب الاامب العملي 

ال ارسىىىي  بالكليىىىة وامتسىىىابات الماىىىارات 

الالزمىىة فىىي مافىىة ااقسىىام العلميىىة مىى ل  

يعتبىىر ممرمىىت استشىىار  يتبىىة الاامعىىة 

وبيىىىت خبىىىر  وجلىىى  لويىىىود  خ ىىىا يي  

ومىىىىىىوادر ماىىىىىىاأ  باليىىىىىىة فىىىىىىي   لىىىىىىب 

 الت   ات.

الخددددددلتي تالمدددددديتداددددددلت يتال  ددددددي ا ت

تاالسمشيرية:

يتضىى  العيىىادات ت .تالجيند تالم ي يددي:1

بىى د مىى  الطىىالب وبشىىكي سىىنو   يىى  

م 2019/2020يتاىىىاوز بىىى دات للعىىىام 

  طالىىىىىب وطالبىىىىىة فىىىىىي 350 ىىىىىوالي )

مر لتي السنة الرابعىة )ال فعىة العاةىر   

ومر لة االمتياز )ال فعىة التاسىعة   يى  

يقىىىوم الطالىىىب بىىىالتطبيل العملىىىي لمىىىا تىىىت 

دراسىىىىت  فىىىىي السىىىىنوات السىىىىابقة تيىىىىت 

طبىاأ وااخ ىا يي  إةراف م بىة مى  اا

والمعيىىى ي  المتوايىىى ي  بااقسىىىام داخىىىي 

ومعيىىىى    عيىىىى ا    م96العيىىىىاد   ىىىىوالي )

 وم ل  إيراأ االمتيامات العملية باا.

تقىىىى م العيىىىىادات  .تالجيندددد تالخددددلتي:2

خىى مات بالييىىة )مااميىىة  لكافىىة ةىىرا   

 تعتبىرالماتمة بكافة الت   ات وب ل  

ة معن ر مساب  في رفة المعاما  ال يي

للماتمة وبااخ  في المنطقة الوسىط  

 بليبيا  سو  بقطاع ال ية بال ولة.

مىى ل  القيىىام باىىوالت مي اميىىة بالمىى ار  

والاامعىىىىات وريىىىىا  ااطاىىىىاا و خىىىى  

العينات وإيراأ مس  مي امي لاىا. وتقيىيت 

 ل ى  فراد الماتمة. الوبي ال يي

تيتىىو  العيىىاد  بلىى  تحمويددي تال  ددي ا :ت

  بيىىاد  متكاملىىة ومقسىىمة بلىى  28بىى د )

 ب    قسام بلمية وإدارية.

 . قست التش ي  والارا ة.1

 قست طب ااطااا.. 2

 . قست اليشوات وبالج اللثة.3

 . قست الترميبات الثابتة.4

 . قست الترميبات المتيرمة.5

 . قست التعليت.6

 . قست االستقباا7

 . و    الم از  8

 . و    ال يامة وال  مات9

 . اإلدار  10

 . منسل المر لة السريرية 11

 . قست الشؤو  الطبية 12

 إ  ا يات متنوبة:

    الة.18571م )2016 ية بام إ  ا

    الة.18616م )2017إ  ا ية بام 

    الة.23310م )2018إ  ا ية بام 

   الىة بقسىت 684م )2019إ  ا ية بىام 

 الترميبات الثابتة والمتيرمة.

ختامىىىا تعتبىىىر العيىىىادات االستشىىىارية   ىىى  

إماىىازات الاامعىىة ووسىىيلة لتيقيىىل  اىى افاا 

لمي للطالب ل  مة والرفة م  المستوى الع

 والرقي باا في مافة المااالت.

ت

ت

ت

ت

عيادات االستشارية ال
خلدمات طب وجراحة 

 الفم واألسنان
 

  مس فايت ب  إسمابيي ال متورإبــ اد:
 

ر يس قست الشؤو  الطبية بالعيادات 

 االستشارية
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انطالقااان مااا  موااادأ الميااان  لمع مااا  
  جنمعتناان جنمعاار مةااراتر  ممثقفاا

الاااااطر  ساااااطرما وع م ااااام م م  ااااام 
ةفحنٍت مضرئرً يا  الع ام مالتع ارم  
مخ ّااادما رثااانرا  شرمااار ت ااا د ل ااام 
وطااما الواانو أرمقاار الجنمعاار  أقاارم 

م  ى  27/2/2020رمم الخمرس:  
ماادرك ي راار التروراار ت ورنراار ل ااديتمر 
المرحاااامم الااااديتمر أحمااااد  وااااد  

 الحمرك.
رته الطاترار مطيارا   نستطير ير ن سر

  ى أما أ  نت سى واه منساتفرد ممان 
 ريناان   نااه مساامعنن  منااه ماا  طلااك 
الع ااااام النااااانيا المةةاااااا مالسااااارر  
العطر  ماآلثنر الخنلد   يقد ين  م  
أورز  خةرنت ي  جنمعر مةراتر 
م  حرث الع ام مالعماا حرنتاه م رئار 
واانلمماقا التاا  تااديا تلااى الت ااوه وااه 

 محب اآلخرر .ي  الجد مالمثنور  
ماااا  الااااطير  مايتااااتي و راااانت ورناااانت
أواااام وياااار  الحيااارم  تالهاااان الطنلااااب

وعااادهن أ طرااات  قرقااامر  مااا  قسااام
الي ماار لتسااتنط الااديتمر ياارك   اا  
أوم ااعنلر رئاارس جنمعاار مةااراتر  
تاارحم   ااى رمف الفقرااد مأ ااند ير اان 
و ااط  الوااندر  الطرواار  وااندر  المياان  
م ّدد   ى ضارمر  أ  تساتمر هاط  

الحمرد  سنّر المين ؛ ي  تروط   السنَّر  
الجراااا  الحنضااار  ومنضاااره م  منئاااه 
ممثقفره  ممان هاط  الت ورنرار تد ودارار 
الطررااااا  نحااااام تحرااااان  المفيااااارر  
 مالمود ر   مالع من  مالمثقفر . 

وعاااااادهن أ طراااااات الي ماااااار ل ساااااارد 
المست ااانر محماااد وااا   ااارمد  ااا  
مراقواااااار التع اااااارم حرااااااث رحاااااااب 
 م ونلضااارما الاااطر  أتاااى و ااام حاااو  

ل اااااديتمر المرحااااامم ماساااااتعرا  
سااااررته  ناااادمن ياااان  ياااا  مراقواااار 

 التع رم. 
ثاام نق اات الي ماار تلااى ل ساارد/  ااال  
الحمرااك  الااطت تحاات ونساام العنئ اار 
الفقراااااد رحاااااب ونلحنضااااارر  مااااا  
ضاااااارما مطااااااالب ممسااااااةملر   
مأمضااي أ  هااط  المننسااور تاا ت  ياا  
تطاانر المياان  ل ااديتمر الااطت رسااتح  

 يونر. م  أوننئه يا التقدرر ماإل
 

تأبني املرحوم الدكتور 

 أمحد عبداهلل احلويك
   
 

 

تمالاااات الي ماااانت ماااا  الااااديتمر ثاااام 
تسمن را اليسينس ونسم نقنور أ ضن  
هرئاار التاادررس ونلجنمعاار ماسااتعر  
ير ااان أهااام اإلنجااانزات التااا  قااانم و ااان 
ونلاااديتمر المرحااامم. ياااطلك الاااديتمر 
سااا رمن  ق راااما  ي ماااار  ااا  زمااااال  

مجانا التع ارم الةاح    المرحمم يا 
مألقراات القةاانئد ال ااعر ماا  الااديتمر 

الحمراد ماسساتنط  واد  الزرمق  ود 
 .ادةرفر

ت  مثااا هااط  ال حشاانت ةااعور   ااى 
النفمس مار  الماطاق  لحشانت رهروار 
تااطير ونلفقااد مالفااراق مونق اار الماامت 
ممغندر  هط  الادار  متازداد مرارت ان 
مت اااتد مط ت ااان  نااادمن ريااام  الفقراااد 

قردنن الرامم المرحامم أحماد الحمراك يف
يااا   مأسااا م الااطت. أجاااند يااا   م اااه 

تطااامرر مدرنتاااه  مأخ ااا  لمطناااه د 
رسعن  تد أ  ننعه و درد اسسى رحم 
  الااديتمر المرحاامم أحمااد  وااد   

 الحمرك متقو ه ي  يسري جننته 
  

 و)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

 

  
 

كليةةةةت الةربيةةةةت بجاتعةةةةت ت ةةةةراةت 
لتسةةت وءةةاو لةةروي اللريةة  الرا ةة  
األسةةةةال الةةة كةور عب تةةة   بةةة   

 ت ت  ال ويكع
 

 م2020_ءبراير_27ت راةت| 
 

امتزجااات الااادممو الرااامم يااا  طلاااك 
  مقُِرأت ينتحرُ القرر    ى ونلدممو

رمفٍ طاااااانهر ٍ   ن اااااات سااااااررعنً 
مرح  اات سااررعنً  رمفح ياانف نساارم ن 
الراامم مياا   اوتساانمته حنضاار ً ورنناان 
ت ااانرينن تااا ور  نفسااا ن  قنمااارح مااا  
قنماانت الع اام مالتروراار  ةاارفح ماا  
ةرمف العطن   را ت  تلرنان و ادم   

 مررحا  نن و دم .
رممح أقنمت يره ي رر الترورار وجنمعار 
مةراتر ت ورنرر   ى رمف المرحمم 
اسساااتنط المع ااام مالمروااا  الفنضاااا 
أ.د."أحمااد  وااد  محمااد الحمرااك" 

ياا  م اا ٍد أدمااى ق اامب رحمااه    
الحنضاااارر   حرااااث اوتاااادأ التاااا ور  
وااااتالم  رراااانٍت ورناااانٍت ماااا  القاااارر  
اليااررم  تتنلاات وعااد  ي ماانت المياان  

ن  مااااا  داخاااااا لرورااااان سهاااااا الميااااا
 مخنرج ن.

 

 
 

 

8 
  

 

 

ت ور ح قةرر ي  مقته  يورار يا  معنان   
رساخت ي منتااه يا  طاياار  الحنضاارر   
منحااا  نااامدو يراااه منااانر ً مااا  منااانرات 
الترورر ي  مدرنر مةراتر خنةارً ميا  

 لرورن مالمط  العرو   نمر.
نس ا   المغفر  مالفردمس اس  ى لك 
أر اااان اسب الفنضااااا مالمع اااام الرائااااا  

مر ً يااا  ق موناااان مدامااات طياااراك محفااا
 مأطهنننن تلى أ  ن قنك.

رحم   اسستنط الاديتمر "أحماد  واد  
 محمد الحمرك"
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 بوال : البيانات الشخ يت 
 ادسم: أحمد  ود   محمد الحمرك

 م 1957:  07:  15تنررخ المرالد:   
 مين  المرالد :  مةراته . لرورن 

 مين  اإلقنمر: الغـررا   . مةراتر.
 مين  العما: ي رر الترورر . جنمعر مةراتر .

 الحنلر ادجتمن رر: متزمك  .
 ال غنت: العرورر ـ اإلنج رزرر .

 الدرجر المشرفرر :
 الدرجر الع مرر : أستنط مسن د
 ثانياً : التؤهالت العلتيت

مترورااار   تخةااا  : لغااار لرساااننس رداب   -1
  رورر .

 . منجسترر تدار   نمر و د الدراسر مةر . 2
 ـ ديتمرا  أدار   نمر. و د الدراسر مةر .3
ـ ديتمرا  تدار  ترومرر و د الدراسر وررطننران 4
. 
دمر  ياا  مجاانا ال غاار اإلنج رزراار . دو اا  . -5

 اررلندا .
دمر  ياااااا  مجاااااانا ال غاااااار اإلنج رزراااااار .  -6

 طننرن.منن ستر . ورر
ـ دمر  يااااا  مجاااانا الحنساااااب اآللااااا  .  7

 اإلسيندررر . مةر  .
 ثالثاً : التهام السابرت 
 أمدً: ي  مجنا التدررس 

ـااا القرااانم وعم رااار التااادررس ومرح ااار التع ااارم 1
م 1977المتمسط ا تونرا  ما  العانم الدراسا  

م ـ 2003م  حتاى العانم الدراسا  : 1978ـا  
ع  م . ونإلضاااااانير تلااااااى القراااااانم وااااااو2004

المننةاااااااب مالم ااااااانم اإلداررااااااار مالقرندرااااااار  
 التع رم المتمسط مالتع رم العنل ومةسسنت 

ـ  ضام هرئار تادررس جانمع  وقسام اإلدار   2
مالتخطاااارط الترواااامت وي راااار التروراااار وجنمعاااار 

:  2004مةراته ا تونرا م  العنم الجنمع  : 
ـ  2012: م محتااى العاانم الجاانمع   2005
 .م 2013

 التهام اإل اريت و الريا يت رابعاً : ءي تجا  
ـاا ماادرر  تدار   ااةم  الطااالب ومع ااد ت ااداد 1

 المدرور  ومةراتر.
ـ مدرر تدار   ةم  الطالب ومع اد مةاراته 2

 ل تع رم الةح  .
 ـ مدررا ل مع د الةح  المتمسط 3
 ـ مدررا ل مع د العنل  ل تع رم الةح  .4
ـ مدرر مع د تنمرر القمت العنم ر الطورر يارو 5
 راته.مة
ـ مادرر مع اد مةاراته العانل  إل اداد مرياا 6

 يفن   المع مر   ومةراته  .
ر ت اااااداد المع مااااار  وجنمعااااار  مراااااد ي رااااا–7

 مةراتر 
 
 

  

الم ااااااانرير يااااااا  ال جنااااااار المتخةةااااااار  -8
لمراجعااااار متنقاااااري دئحتااااا  المعنهاااااد الع رااااان 
إل اااداد مت هراااا المع مااار    اااى مساااتم  لرورااان 

 م . 1998ل عنم 
المي فاااااااار ومراجعاااااااار رئنساااااااار ال جناااااااار  – 9

ممتنوعااار مطون ااار المنااانهة الدراسااارر ل معنهاااد 
الةااااحرر المتمسااااطر   ااااى مسااااتم  المنطقاااار 

 م  1992المسطى . 
ـ رئنساااار العدرااااد ماااا  لجاااان  النشاااانم م  10

المراقوااااااار لمرح تااااااا  التع ااااااارم اسسنسااااااا  م 
التع ااااارم المتمساااااط ومدرنااااار مةاااااراته خاااااالا 

 سنمات دراسرر  درد  .
لمي فاار ياا  ت ااداد ـ أحااد أ ضاان  ال جناار ا 11

م دراسااااااااااار  دئحااااااااااار اساااااااااااتخدام غرااااااااااار 
 م.2006المطنرر .

أحاااااد أ ضااااان  لجنااااار  اااااةم  أ ضااااان   –12
 هرئر التدررس وجنمعر مةراته.

الم ااااانرير يااااا  ماااااةتمر جااااامد  التع ااااارم  -13
 م . 2006العنل  المقنم ومدرنر طراو س . 

أحاااد أ ضااان  ال جنااار المي فااار وعقاااد اتفنقرااار  –
المنةااااامر             التعااااانم  الع مااااا  وااااار  جااااانمعت 

ماإلساااااايندررر وجم مرراااااار مةاااااار العروراااااار 
 مجنمعر مةراته .

أحااااد أ ضاااان  ال جناااار المي فاااار ومضااااا  –15
دئحااار أ ضااان  هرئااار التااادررس الجااانمع  مااا  

 المغترور    ى مستم  لرورن  .
أحااااد أ ضاااان  الميااااد الاااامزارت الم اااانرك  16

يااا  اجتمااانو مزرا  الترورااار مالتع ااارم العااارب 
ملاار اليمراات خااالا الفتاار  ماا  المنعقااد   ياا  د

 م . 2012: منرم.  2أوررا تلى  29:
مالعدرااااااد ماااااا  الم اااااانم اإلدارراااااار مالقرندراااااار 
اسخااار  التااا  رأرااات  ااادم طيرهااان لالختةااانر 

 ـ
 سابعاً : التؤللات 

. يتااانب وعناااما  )دمر الحااامايز يااا  تحسااار  1
مساااااااااااااتم  اسدا  الااااااااااااامشرف  ل عااااااااااااانم ر  

 ونلمةسسنت التع رمرر ( 
  )تطاااااامرر اسدا  اإلدارت . يتاااااانب وعنااااااما2

ل عاااانم ر  ونلمةسساااانت التع رمراااار ياااا  ضاااام  
 القرم اإلسالمرر(

 ثاتناً :  الترررات الةي قام بة ريسها
 اإلدار  مالتخطرط الترومت . – 1
 اإلدار  الترومرر . - 2
 اإلدار  الةحرر . - 3
 : موندئ اإلدار  العنمر . 4
 
 

 
 ـ  مردا مي فن لي رر اآلداب وجنمعر مةراته .8
ـااا مااادرر اإلدار  العنمااار س ضااان  هرئااار التااادررس 9

 وجنمعر مةراتر .
 الترورر وجنمعر مةراتر . ـ  مرد ي رر10
ـ  ضااام ال رئااار التنفرطرااار وااانلمج س المح ااا   11

 لمدرنر مةراتر 
ـااااا مراقاااااب  اااااةم  الترورااااار مالتع ااااارم ومدرنااااار 12

 مةراتر .
ـااا  الم حااا  اسياااندرم  ونلسااافنر  ال رورااار وااادو   13
 تررلندا. –

خاتسةةةةةةةةاً :  ءةةةةةةةةي تجةةةةةةةةا  ة سةةةةةةةةي  و إنشةةةةةةةةاو 
 الترومرر مالتع رمرر  التؤسسات

م تن اااان  المع ااااد المتمسااااط ل ي رواااان  ـاااا ت ساااارس 1
 ومدرنر مةراته .

ـاااااا ت ساااااارس م تن اااااان  المع ااااااد العاااااانل  ل تع اااااارم 2
 الةح  ومدرنر مةراته .

ـاااااا ت ساااااارس متن اااااان  المع ااااااد العاااااانل  إل ااااااداد 3
 المع مر  ومدرنر مةراته.

سا سةةةةةةةاً :اللجةةةةةةةان والتةةةةةةةؤةترات والنةةةةةةة وات و 
 ال ورات

 و التلةريات العلتيت واإل اريت 
ناااار النشاااانم م المراقواااار  دمتحنناااانت ـاااا رئاااارس لج1

تتماانم مرح اار التع ااارم اسسنساا    ااا  مسااتم  لرورااان 
م 1994م ـ1993) المنطقااار المساااطى ( ل عااانم : 

. 
ـااااا رئااااارس لجنااااار التعنقاااااد ماااااا أ ضااااان  هرئااااار 2

التااادررس الجااانمع  مااا  السااانحر المةاااررر ل معنهاااد 
الع رااان إل اااداد المع مااار    ااا  مساااتمت لرورااان ل عااانم 

 م .1998م ـ 1997الجنمع 
الم اااااانرير ياااااا  الاااااادمر  الترومراااااار لماااااادررت  -3

المةسساااانت التع رمراااار المنعقااااد  ومدرناااار مةااااراته 
ماااااانرس  28تلااااااى :  22خااااااالا الفتاااااار  ماااااا  : 

 م .1995
ـ الم ااانرير يااا  دمر  ت اااداد  القاااند  متطااامرر  4

تدار  المعنهاااد م المراياااز الم نرااار الع رااان   م التااا  
المنعقاااد   نشم ااان ادتحاااند العروااا  ل تع ااارم التقنااا  م

 م  1998ي  مدرنر ونغنزت
ـ الم ااانرير يااا  الااادمر  الع مرااار يااا  اإلدار  م  5

اإل اااراا رلتااا  ر ااارا   ر ااان مع اااد تنمرااار القااامت 
 م . 1994العنم ر الطورر ومدرنر طراو س : 

ـ أحااد أ ضاان  ال جناار المي فاار ول ااداد واانلمالك  6
الاااااامشرف  الممحااااااد لقطاااااان   التع اااااارم م الوحااااااث 

الضاااامن  ادجتماااان     اااا   الع ماااا  م الةااااحر م
 م . 1993مستم  لرورن خالا العنم : 

ـ الم ااانرير يااا  ال جنااار المتخةةااار ودارسااار  7
  ااااى  المعنهااااد الع راااان إل ااااداد المع ماااار  أمضاااانو

 م. 1997مستم  لرورن ل عنم 
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"فيييييييع  من عمييييييي   ييييييي    ييييييين  

ي  يييييي    يييييي     ق يييييي ي  قتليييييي ح

  ييييي صغ ر ًييييي  ن ري  ييييي    ييييي  

 ّشييييين  ييييييي  فيييييع   ّتيييييع   ي تييييين 

وإطمي يييييييييييني   ييييييييييي   م  ييييييييييي ي

و   تنيييييي  عيييييني ي يييييي ميييييص ينييييي  

 ّ يييييني ن ييييين   ييييين نيييييّ  عييييي م  

 مَحيييييييّيأ  مييييييي    غن تييييييين  لييييييي  

 .تنيوميييييييييييني فيييييييييييي تن  و يييييييييييي 
دفنييييييي    ييييييي صغ  فيييييييع فنيييييييي  

 . نزميييييييييييييييييييييييييع  م ل يييييييييييييييييييييييييع
  ّييييييييييى  يييييييييّن   لييييييييي   ييييييييي صطأ 

 م  يييييييني وويونيييييييي فيييييييصَ  ق ييييييين  

ييييييه ن  ًيييييي  ن   وييييييع  تن يييييي ح  ح

 " مح ّ   متع   تن  عهي
 مـم ييييييييييـ صغ  ميييييييييي   ًييييييييييـيغ 

    ـهـن   

 . وفي   محنعع
 
 

     كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع  م  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييص  م يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ى
 وت ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييص   ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين   فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع   فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 وعييييييييييييييييييييييييييييييييي    مكيييييييييييييييييييييييييييييييييص  يييييييييييييييييييييييييييييييييي   مييييييييييييييييييييييييييييييييي   منفييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 ونييييييييييييييييييييييييييييي   تنكييييييييييييييييييييييييييييين     ييييييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييييييي  غو تهيييييييييييييييييييييييييييييي
 وغ ييييييييييييييييييييي  فيييييييييييييييييييييع  م ييييييييييييييييييييي    م يييييييييييييييييييييص    ويييييييييييييييييييييي   مشيييييييييييييييييييييه 
 فيعتسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ملحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييز  فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع  مل يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ي

 .ف   ًن  وط 
   "  ح    مشل ي ع ي ن م   ي  م حل  فع   ي   محن 

 إعداد: سليمان الكردي

ي "
 "من رفوف مكتبت 

 

 
 

بطلللل  بللللا صبطللللح     لللل    ص لللل ح  

ة ه  "عبلد  للر با  لرسحالت  ن  بغ  لدعح

م(  كتلح  بلا 1902_1854 لك  كبي" )

نفلحس   لكتل   لتلي ت لاء د س  السللتبد د  

هلللل  كتللللح  طبللللحسم  السللللتبد د  ب للللحر  

  الستبد د.

 السللتبد د عنللد  لكلل  كبي بباتفلل   للن    

هللل   للللد س   صا  ل رخلللد هلللي اخلللر د  س. 

ب للرط صا تكلل ا  رخللد تىلل م عفلل   حبفخللحت 

فلللل   سللللت د د لىب لهللللح  صت  لتللللي نكلللل ا ع

لىب لهللللح. بهللللح تر لللل   كبللللد  للللي   در   

  للل عي     سللح  بحلبسلل  لخد   هلل   ال 

ختأت  إال بحلت فخم   لد م ب بحسد ن    عي 

  ىخىي   جد ا جحبم  حدق.

خ تل ت  لكتلح  عفل  ع لرة   ل    بد خلد 

بحالستبد د   لدخا  بر ر ً بحالستبد د   ل فم 

السلتبد د   لتربخد   كا ق    ل الً إلل   

  كخفخد  لتافء بن  .

لىد ا ء  لك  كبي لبسألد  ل فم   لت فلخم 

 سلللبحً بهبلللحً  لللي كتحبللل   ب لللخر ً إلللل  د ر 

  لنابد  لبت فبد  ي  خحدة  لبجتبم   عفي 

 

  لنىخض تبحبح كحا خ تبر صا  ل   م هم   ت

 لبسلللتبد   لبلللحدة  لالللحم  لتلللي خىللل م عفخهلللح 
خللرهم  السللتبد د   للبهم خ لل    بهللم عفلل   

 خط  .
كحنت  نحعحت  لك  كبي بحلنظلحم  للدخبىر طي 
 لدسللللت رت   كللللحا ر  ةللللحً لفكللللرة  جلللل د 
 لبستبد  لبستنخر   ل حد    عطفحً عف   لل  
 تلللل   للللي  كنظبللللد  لدخبىر طخللللد ت  لللل  
 ن ر  للللحت تسلللللفطخد  إا ةللللل فت  لر حبلللللد 
 لبرلبحنخلللدا  لللحس ً )) إا  ل ك بلللد  بلللا صت 

السلتبد د ن   كحنت  ال تالر  علا   ل   
بلللللح لللللللم تكللللللا ت للللللت  لبر  بللللللد  ل للللللدخدة 

   ال تسح   ل ت ال تسحبح  خ . ((   
خنب   لك  كبي  لي كتحبل  إلل  ال    لبسلتبد 
بللا  نت للحر  ل فلل م   نسللحنخد   ا للخت  بللا 
 ل كبلد  لنظرخلد    لففسلفد  ل ىفخلد    ىل ق 
 كبم  طبلحسم  الجتبلح     لسخحسلد  لبدنخلد  

   لاطحبد  كدبخد.
فللد  لن للحسح  لتللي صبركهللح  لكلل  كبي بللا جب

 للي كتحبلل  نىلل ً عللا  ل كبللحس "  السللتبد د ال 
خنبغللي صا خىللح م بللحل ن  كللي ال تكلل ا  تنللد 

 ت  د  لنح    د ً .
 بهبللح خكللا عفخنللح صال نللر ض  ل رخللد كنهللح 
ب  خلللد   ا   لللحً  لللي بر  فهلللح  ك لللل   
 هنح صست هد بك م  لكحت  صبجلد نح لر  لي 

علللا  لربخلللم  2011حم ص لللد بىحالتللل   لللي عللل
 ل ربي ب نل  ا "صخلحم علر  جدخلدة  د بخلد" 
 خث صسىط  لبث   ل ت ت فبل   لي  لبدرسلدا 
) صا نغء بحلبحس  ه   ال خج فنلح صا نت  ل  
عا  رب  (  هنح  ست حرة عا ك ا  ل رخلد 
بهبلللد بلللا صهبخلللد  لبلللحس   لهللل  س   ككللل  
بحلنسلللللبد ل نسلللللحا .  بهبلللللح خكلللللا صخةلللللح  

فللل  بلللا كللل   للليس  صبلللح  حل رخلللد  حلخلللد ص 
سلللب تم  لللل    ل للللحعر  لللي صبخحتلللل  بفةلللل ً 
 ل رخلد عفل   لبىلحس بلم  لدخل   كنهلح بفسلدة 
لفتربخلللد  إ  خىللل  ا خلللح طففلللي كلللم ص ببتكبلللح  

 لكني ص ببت  ل رخد صكثر. 
 سفخبحا  لكردت تبهحاـك        
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م 1963سند  ذات ليل شتائي  

 جتح   لسخ  بختنح..   دنح بم سفح 
 ل  دت.. بتنح ت ت ص د  كجر   
 ل ارخد.. كحنت صّبي تُجففنح 

هح.. تطف  بنّح صا نىتر  با برد س
ب ةنح با صج   لد س )  رب   
ب ةكم خح ط خر تي(..  بحتت هي 
بىر رة ترتج ..  ي  ل بح  
ارجت صبي.. نظرت إل   لسخ   ل ت 
خ نم  لر  ة  ي  لبن در ت..   د 
صا  ب ض ب ت خحت  لبخت.. ثم  حلت 
  هي تبتسما ) لسند  لربخم كبخر(..!

ّبد د سبحً صبر  ت   ي  ف   لبأسحة ث
 جخد خبكا  ل دخث عن .

  لىحء   بد خ س  عىخفد
 
 

 

 يوُم قابيل
 

  ح   هخٌد صسفََم  لتر َ   هخد ً 
 ُكا دلخفي  ي  لطرخق إلخ 

  ال تتأار كثخر ً 
 ي  لر  خد خ م خك ُ   كا سندت 

  لب را ا
 ُكا  ح    لبخت
   ر   لر  خد كحبفدً .

* با   خدة "  كخحُم  لسب َدُ لف  ت 
" 

 ن رت  لجر    حعر با س رخح
 

 

   ( 85 ل دد ) .هـ        1442م   ب رم 2020ص سط 

 

جبران خليل جبران / مقالة أحب منن 
 : الننننننننننننا  المت نننننننننننر ين

 ص للللللل  بلللللللا  لنلللللللح   لبتطلللللللر خا
ص    لىلحدرخا عفل   لهبل ط  لي لجل  
 . ل خللللللحة   ل لللللل  د إللللللل  صعحلخهللللللح
ص لللل   للللل خا خبخفلللل ا بكفخللللتهم إللللل  
  د نخللد  كبلل ر  لل  خىفلل ا بتللرددخا 
 .بللللللللللللللللللللللللللللللخا نىخةللللللللللللللللللللللللللللللخا
ص للل   لنفللل    لطح  لللد ببلللر م  للل ت 

حبت  صه ى  كر     لبسخطد  لتي ال ث
تىب  طبخ تهح  لتركخ   ال خدا  عفل  
 .ج هرهللللللللللللللللللللللللح  النىسللللللللللللللللللللللللحم
ص للل   لبتطلللر خا  لبت بسلللخا ب للل فد 
نللكعتهم  لبةللطربخا ب جللد ا  فلل بهم 
 لبستسفبخا إل  ع  طفهم  لبن ر خا 
عا ب تر   لببحدئ إلل  ببلدص الحء  
 لبت لل لخا عللا  اللت ط  ك كللحر إللل  

دة ترتفلم بهلم إلل  بلح  كرة ص لخد بجلر
 ر س  لغخ م  تن لدر بهلم إلل  صعبلحق 
 . لب للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحر

 لللد ابللرت  لب تلللدلخا    كنلللت   _
بىح للدهم بللحلب  كخخا   سللت بلل تخهم 
بحلبىللحخخ      جللدتهم جبنللحس خاللح  ا 
 ل ق بفكحً   لبحط   لخطحنحً.  خ تبل ا 
بأ  سط  ل ىحسد   لى  علد  لتلي ال تنفلم 

 لتلي  ال تةر.  ختب  ا  لسب   لهخند 
تى دهم إل    ر س بىفلرة احلخلد بلا 
 لر حد   لة     ب خدة علا  لسل حدة 

 .  ل ىحس
 با خ تد   ي  ب  ال خ ر  بلا   _

كحسللحت  ل لل   فلل  ً ببللرد ً  ال بللر ً 
 حبخللحً بلل  خبفلل   للفتخ  ب  للخر بلل ق 
 حتر تسلتىطر   لب هلد بلا بسلتنى حت 

 . لة     الرتخح 
 بللا خ تللد   للي بنح للبد  ل للر  _ 
ح للرة  لاخللر ال خ للر   للر ً  ال  بن

 خنجد اخر ً .
عللللا بجفللللد  لد  للللد  ل للللدد  ل ح للللر 

فد  له    ك   بلا م. عا بج2008
 إل  آار  ل ن ند . م1925صكت بر 

  صعَدهــح ا سفخبحا  لكردت
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

كنُت ال ص رص   عنلدبح  لرصت تغخّلر 
  لكثخــر.!

 ل فّلي صبللدس بىلحلي هلل   بسلل    صال 
  ه  كخ  خك ا  لكتح  ر خىح؟

ا إّا   جحبد عف  ه    لس    تكبل
 لللي تجربتللل  صاللللي  لىلللحرئ بللللم 
 لكتلللللح    هللللل    ل   لللللد ص  لللللد 
ع  تلل  بحلكتللح  تبللدص بللا ر بتلل  
ص ال  ي بطحل د  يس بح ثم تلكد د 
 لللللخسح   لللللخسح  تللللل  ت للللل  إلللللل  

  كعبحق.!
 كفنح ن فم صا   ل    ل ليس إلل  
 ل بللق هلل  دلخلل  عفلل  ت  فلل   خلل  
 سلللخطرت  عفخللل ...  هنلللح خ لللبح 

 ر خىح.
 حدر  لتي إا  لكتح  با صكبر  لب

ت   ب  إل   لب ف بد  ل  خ د؛ 
 لكلللا للللخ  هللل   كللل  بلللح خبن للل  
 لكتح    حلجبحلخحت   بد عخد  لتي 
تجللللدهح  للللي  سللللتاد م  ل بللللحر ت 
 لباتففللد بللا كحتلل  لاللر   لتللي 
ختبخك بهح عند  ر س .  كفبح  لرصت 
صكثللر نبللت لللدخ  ب للض  لىللدر ت 
 ت للبح  خنهللح  حرسللح  كخللحً. تاتللحر 

 تىرص ... لبا تىرص  بح   
ب للدهح ت للبح نح للد   تت للدث عللا 
 لكحتللللل    لكتلللللح   تكللللل ا لللللل  
نظرتلل   لاح للد  رصخلل   للل ت  للد 
ختفق  خ  ب    ر س   خاتفل   خل  

 آار ا.
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 كتابي رفيقي 
--------------------- 

 

 
 

 
 
 

 كخللل  ال خكللل ا ر خىلللح  هللل  بلللا 
خكلل ا ب للي  للي ر  تللي خأالل ني 
 خنتى  بي با بفد لار   خ ر ني 
عفل   لكثخلر بلا  لنلح    هل  بلا 

   خ للللللللحركني    تسللللللللحس "كلللللللل
 لسلللل ف "  للللتحًس  ر للللفحت بللللا 

  ل حت  ي ص  حت باتففد. 
ك  بح صرخلد صا ص  لل  للخ   لرطح 
صا خك ا ك بح با  لىه ة بر ىتكبلح 
  تلل  ك بللح بللا  فخلل   لبللحعك  للد 
خكلل ا ر ىتكبللح   هلل   كفلل  خ للدث 
 ن للللا  للللي صبكنتنللللح  لللللم نركلللل  

 طحسرة  لَم نربط  ك بح  ط.!
 

صاللي  لىللحرئ  ل فلل     ىتنللي  خبللح 
 حلكتلللح  هللل   لر خلللق  هللل   فلللت. 

 ل دخق  ل ت بلح إا طفبتل  تجلد   
  ي صت بكحا   ِي صت كبحا.

 كللأت ر خللق تر  ىلل  البللد بللا صا 
خةلخ  لل  ص للخحس جبخفلد  تتجّبلل  
 خحت  بر ىتل   هكل    لكتلح  خ بلحً 
عللا خلل م سللت  ظ بللح   خبكللا صا 
خف لللل  بلللل    بنبكحنلللل  صا تسللللأ  
 لكثخر بلا  لىلّر س بلا   لل  بلح   

  لكتح ؟!     بهم
 

 فاطمة علي سليم     

  

 النّص بين التس يح وخال ه

 

خُطفق  لاطح     لبطفق بخا  حلخا  

 لبسحطد   لس  جد   ل نكد   لدهحس  

 برجم  ل ح   ك   إل  ة حلد  لفكر  

 سط خد  لنظرة   برجم  ل ح   لثحني 

 ستاد م  إل   لثىح د  لثرة   لتفنبا  ي

 لفغد    حلبًح بح خك ا  كاخر خستادم 

 لفغد  ل  رخد  لتي تُ طخ   خًّك  كبخًر  

لفبنح رة  تج ف  ختبفء با صت  ر سة  د 

تك  ب  لفبهح ت   تفتح تب ًح ل ل   كب    

لتأ خ   لنء    لتأ خ  ك ل  خج   بخا 

طبىتخاا  ك ل  بسط د لفنء  تكتفي 

تبف   لىدرة عف   بحلى  ر  ال ت ح   ص  ال

 ل ل   لفنء    لبسك ت عن   اح دً     

كحنت  لىر سة بتجهد لنء  ح ب  خ سا 

ت لخد  لب حني  خفى  تدجخا  لبتأبد بنهح  

 هنح  لفغد  خر  لفغد   لكفبحت  خر 

 لكفبحت    ه   ل ر  خاتف   إخىح  

 لىر سة بت ج  ال خهنأ عف   حطئ  ال 

د   لبسحطد خك  ل  ت كخ    حلفغد باحتف

 بر   د   لفحسدة ُب ِكفد.

 ل حعر  لدكت ر "جب د عتخىد" كفبحتل  هلي 

بللللح ج فتنللللي صكتلللل  كفبللللحتي كللللنء عفلللل  

 للللنء   لت حبللل  بلللم كللل م هللل    ل لللحعر 

 لبللدر  لبللح خىلل     بللخا بللح ختسللر  عفلل  

 لاحطر با إنسلحا بسلخط   هل    لنل   بلا 

 لتفىي  ب   خ  كبخر  ظفلم عظلخم  اح لد 

ح إللل  جنلل  بللم ب للض بللا إ    ةللم جنبًلل

كللردة   لل   تظهللر بللنهم  لكفبللد بللا  ل للفح 

 ي ـر  لتـحجـنـبث  "ج  دة"   دخثي هنح  لط

ي بد خد ــــر   ــىد" صا تىــخـتـ  "عـفــط

 لب سم  لجدخد لف ك بد  لبنتظرة  ب خًر  

إل  ب ض صسحطخر صس    لىد ب   ل خا 

خ دث ا ةجخًجح لطرد  كر     ل رخرة 

 لن   ل ظد  لفر   ب  نجد ه    إب حد 

 لطى   ي نخ كخ ند  ال خك   بتبّ ًح   في 

نخ كخ ند   لتي عحدةً بح تك ا ص   د لد 

تنت    خهح لخفد رص   لسند   عتحد 

 لنح   ل     صبحم صب    بنحكلهم 

لخىرع   عف   د رهم  ص  نخّهم  لبنكلخد؛ 

 عتىحًد  بنهم بأا  لَجَفبَد   لة ةحس 

  كر     ل رخرة. خطرد ا

 بفهم  كسط رة   ر سة ك م د. "عتخّىد" 

با ا لهح  خُبكا صا نىحر  ب ض 

دالالت    نفهم رسحلت   ل   عتخّىد هنح 

خت دث عا  ل هد  لجدخد " ل حم  لجدخد 

عند  لنخ كخ ندخخا"  خت دث عا 

 لبنغ حت با  لرجح     كر هحت  لتي 

 د ت    د ن  " لن     كر    

ل رخرة"  ل ف    د  " ر   لطب  "  

 لىخحم بب     حكم   لىخحم ببجحهدة ه   

  كر هحت  خبى   لنء  لبسك ت عن  

  لبتبث   ي ا با ه    كر    

 ل رخرة؟  بح بدى اط رتهح؟  إل  صت 

 د  د خ    ّرعح؟  لم تىح م  لتغخخر؟ 

 ل ىخىد صا ه    كسسفد إجحبتهح عند 

ُبت حٍ  عف   لتأ خ   ُبطفىهح   خبى   لنء

 صا  ر    تبى  ك   ر سة نح  د ال 

 سخبح  ر ستي.

 بقلم كامل الكرشيين

 

ك م صسحت تي بأنني سأ بح خ بح بح عفبلحً بلا 
 لللب د  لةللحس د  لبد د للد  صعلل م  بلل دت تفلل 

بحل  حر ت  لبر  د بأن  صس د إنسحا  صنت  لي 
 ىخىد  البر   لبُ   سلخحا    فلت لل  صعتلر  
بلللأا طغخلللحا ص  بلللي تاطللل   لللد د ص كلللحرت 

ي  لي تبرد عف  طف لتي كسلر كبرخلحس  ا ل
تف   لف ظحت  لب لبد ل نت  درت بأنني  لدت 
 لللي بفلللٍد صرةللل   ل لللىحس  سلللبحس  هلللم  عنلللحس 

ن  ب سحس  بحلي  بلح   لتفحسل    ل طلحس    سكح
بح تني بى لل   بلح  نبلي صنلح؛ ُ ل ىت بلا ردة 
  ف   صُعجبت ببسحلد د حعل  علا  جهلد نظلر  
 فللت للل  إ   كنللت صنللح  لىحةللي  صنللت  لةلل خد 
 للللدعني ص للللدر  ل كللللم عفخلللل   خحبخللللحً بللللأنني 
 سأتبس  بك    ة ببىحخح  ر ت  كب   لبتب ثرة

  خ بلحً  بلح بأنل  عف  جنبحت   كرتلي  سلأعد
 بح د بت لا تك ا إال ر ةخح  حالب  ب ج د

 

 ل خحة    لا تك ا  ىحعحت  ل حب ا  لتي 
سخطرة عف  جكس با   كرتي لفترة با 
 لفتر ت    د   ح لت ىخق ب ض صبنخحتي 
 لبسخطد  ستب   بن ا هللا  لاط  ت  لبحهتد 

 سأبةي ب  عبر  عف   لر خ   لهحل 
سفخند  ال  م لن طم  لب    ل حتي  ل ت 
سخى   ي طرخىنح ك   ب   ل  بر  البحا 
خح سخدت    ي ه    الثنحس  نت ش  لسخد 
طب    بحنت تبح خر  لتفحس  عف   جنتخ  
 صسد   لستحر عف   جه   ر   عف  صب  

 لىحس  رخ .
 

                                                كتبتها :  وزية رمضان اقدورة                                                                                                  
 موظفة بإدارة الجامعة

 

 

 

عــــــــذرا ً يـــــــا سيـــــــادة 
 ال مـــــــــــــوح

 
 ي   ت بسلحس د ر  لجحر بخنلي  بلخا  لسلخد طبل   
ختهبنللي بللأنني  لبسللب   ال     كاخللر  للي ب للخر  
 للل ت آال إلخلل   خ بفنللي  للل ن  النلل  ص للبح هللكخ  ً 

ت ت ركحم ص ل م  لخىظلد  لتلي كنلت ص  خلِ   بنهكبح ً 
بهح بن  ن  بد صظح رت    خى   لي بأن      ِعنحا 
 لسبحس بسب  ص  بلي  ل ردخلد  لبتهل رة    فلم صجلد 
بُد ً با  للد ح  علا نفسلي ر لم ةل    جلد  للدلخ  

ب ي صجبت   حسف ا سخدت رببح خك ا ب ل   تكحن تي ل
   تفبني  بلح  ل ق  ي ه    ل تح   ل حرخ  لكا لبح
   ثىت  ي   نبي صا كنت  د ع ىت بفدت  ا لني

   ( 85 ل دد ) .هـ        1442م   ب رم 2020ص سط 
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في جلسة علمية شهدتها قاعة المناقشات  
الخاصة بالدراسات العليا.. تمت صباح 

م 26/02/2020يوم األربعاء الموافق:
مناقشة اإلجازة العالية )الماجستير( 
المقّدمة من الباحثة عائشة مصطفى 

من قسم األحياء شعبة األحياء  أبورويص
] دراسة المحتوى الدقيقة والموسومة 

البكتيري لحليب األطفال بمنطقة غرب 
 ليبيا [.

وتكونت لجنة المناقشة الطالبة من 
 األساتذة:

أ.د. فرج علي أبوشعالة  جامعة     -1
 أستاذ. مشرف أول مصراتة

د. نصر الدين رجب رحومة      -2
أستاذ مساعد  مشرف  جامعة مصراتة

 ثان  
د. الدوكالي عبدالسالم الكسكاس...   -3

..... أستاذ مساعد   جامعة مصراتة
 ممتحن داخلي 

د. محمد علي الغزال   كلية التقنية     -4
 الطبية أستاذ مساعد. ممتحن خارجي

وحضر هذا المحفل العلمي جمع من 
األساتذة وطالب الدراسات العليا وبعض 

 بحث العلمي.المهتمين بال

 

 

فيييي أجيييواء علميييية  تيييم صيييباح ييييوم 

السيييييييييييييييييييييييييييبت الموافيييييييييييييييييييييييييييق 

م مناقشة رسيالة 2020_فبراير_15

ُمقدمة استكماالً لمتطلبيات  للحصيول 

علييى الدرجيية العالييية الماجسييتير فييي 

االقتصاد  للطالبة "زهيرة عبدالحمييد 

اليييوب" بعنيييوان )محيييددات عيييرض 

العمل وتوقعاتي  المسيتقبلية فيي رطيار 

 توازن سوق العمل الليبي(.

 قد تكونت لجنة الحكم من:و

 

أ.د. "محمد سالم كعيبة" مشرفا 
 ومقرراً من جامعة مصراتة.

 أ.د. "محمد عامر الحمادي" عضواً 

 د. "ناصر ساسي" عضواً 

حيث أُجيزت الرسالة بالقبول بنسبة 
% مع رجراء بعض التعديالت 90

 عليها التي أقرتها اللجنة.

مبارك للطالبة وتمنياتنا لها  ألف
 بدوام التوفيق.

 

 ماجستير في األحياء
 

)قسممممق ااقتبمممماد بكليممممة ااقتبمممماد 

يُناقش رسالة مقدمة للحبول علم  

 اإلجازة العالية_الماجستير (

 

 

تها بيالقبول بنسبـــيـة وقد تم رجاز

90.% 

ألييييف مــييييـبروك للطالبيييية ورلييييي 

الدكتـييييـور الفاضـييييـل "عمـــييييـر 

البيياروني" ُمــييـشرف الرسالــييـة 

 على الجهــــد المميــز.

 ألف مبارك للطالبة.

  

 

العربية بكلية  )قسق اللغة
التربية يُناقش رسالة 

 ماجستير(

في أجواء علمية  تم ييوم الخمييس 

م 2020_فبرايييييير_13الموافيييييق 

من داخــيـل مقير كليــيـة التربيــيـة 

بجامعـــيييـة مصراتـــــيييـ  مناقشييية 

رسييييالة الماجسييييتير بقسييييم اللغيييية 

العربييييية بكلييييية التربييييية للطالبيييية 

 "أطالل بعيو".

 

 

 وتكونت لجنة المناقشة من :

_ أ.د. "محمييييد سييييالم الييييدرويب" ميييين 1

 جامعة مصراتة مشرفاً ومقرراً.

_ أ.د. "عليييييي سيييييالم شيييييخطور" مييييين 2

 عضواً.جامعة المرقب 

_ أ.د. "محميييد امحميييد أبيييوراس" مييين 3

 جامعة المرقب عضواً.

حييييث أجييييزت الرسيييالة بيييالقبول بنسيييبة 

85.% 

ألييييف مبييييارك للطالبيييية ونسيييي ل   دوام 
 التوفيق لها.

قسق اللغة العربية وآدابها بكلية 
 اآلداب يناقش رسالة ماجستير

بتنظيم من مكتب الدراسات العُليا  
والتدريب والمعيدين بكلية اآلداب  تم 
صباح الخميس الموافق 

م بقاعة المناقشات 2020_فبراير_20

العلمية بكلية اآلداب  مناقشة رسالة 
الماجستير الُمقدمة من الطالبة "منى 

 عبد  سالم العّصاوي".

والتي كانت بعنوان )القواعد األصولية 

( 1057ن عالن الصديقي )ت:عند اب

وشرح  من خالل كتابي  "فتح الباب
قالئد الجمان" دراسة استقرائية تحليلية 

 في ضوء علم أصول النحو(.

 

 

ألف مبارك للطالبة ونس ل   لها دوام 
 التوفيق والنجاح.

 

 وتكونت لجنة المناقشة من :

. "محمد سالم الدرويب" من _ أ.د1
 جامعة مصراتة مشرفا ومقررا.

_ أ.د. "علي سالم شخطور" من 2
 جامعة المرقب عضوا.

_ د. "علي أحمد النبوت" من جامعة 3
 مصراتة عضوا.

وقد أجيزت الرسالة بالقبول بنسبة 
85.% 

 

)مناقشة رسالة ماجستير بقسق 
 اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب(

في أجواء علمية رصينة  وبحضور 
عدد من أعضاء هيئة التدريس وطالب 
الدراسات العليا والباحثين والمهتمين 
بالبحث العلمي  تم منتصف يوم 

قبل  12الخميس على تمام الساعة 
م 2020_فبراير__20الظهر الموافق 

بقاعة المناقشات العلمية بكلية اآلداب  
قدمة االحتفاء بمناقشة رسالة ماجستير م

من الطالبة "أحالم عبد  سالم 
 العّصاوي".

 

والتي كانت بعنوان )األمثال واألقوال 
العربية من خالل كتابي "ارتشاف 
الضرب" و "همع الهوامع" دراسة 
استقرائية تحليلية في ضوء علم أصول 

 النحو(.

  ( 85العدد ) .       هـ 1442م   محرم 2020أغسطس 
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 مبراتية مبراتة بعيون أنجلو
وثائقي الرحلة العلمية / جيرالد 

 ق 1966بليك لمدينة مبراتة سنة 
 " ألبوٌق يرى النور، بعد سنوات "

 : نبذة
يحوي هذا األلبوم على العديد من 
الصور التي يعود تاريخها رلى عام 

  والتي قام بالتقاطها بعدست  1966
الخاصة الدكتور البريطاني " جيرالد 
بليك " والتي كانت عبارة عن صور 
لبعض معالم من مدينة مصراتة آنذاك  
و ذلك خالل رحلة علمية قام بها دكتور 

رفوقة جيرالد في مدينة مصراتة  م
ببحث علمي عن الحركة التجارية داخل 
المدينة كتوثيق المخابز والمطاحن 
 .واألسواق والمساجد بمدينة مصراتة

بعد رجوع الدكتور " بليك " رلى 
موطن   التقى هناك بالمهندس " خالد 

 الصور الدويني " حيث أهداه بليك تلك
في  لنشرها وليراها عامة الناس

  .مصراتة وليبيا
عند عودت  التقى " م. الدويني "مع  

 دـهـاألستاذ " يوسف خشيم " حيث تع

  " الغائب احلاضر  "
 أجنلومصراتيةمصراتة بعيون 

 م 1966وثائقي الرحلة العلمية / جريالد بليك ملدينة مصراتة سنة 

 " ألبوٌم يرى النور، بعد سنوات "

   

 

 

خراج الصور بشكل بإأستاذ يوسف 
الئق  وقد كان طلب المالك األصلي 
للصور  وهو البريطاني " جيرالد 
بليك " ب ن يذهب العائد من تلك 

 .الصور رلى جهة خيرية
تقدم األستاذ " يوسف خشيم " بالفكرة  

عندما  2015مصراتة سنة لجامعة 
كان يرأسها دكتور " محمد الدنفور " 
الفاضل  ب ن يُضاف مقابل كل صورة 
من الصور األصلية القديمة  صورة 
حديثة وفي نفس المكان وبنفس 
الزاوية تقريبا  وفعال هذا ماحدث  فقد 
التقط الصور الحديثة األستاذ يوسف 
خشيم  و تم تشكيل لجنة بطلب من 

معة وقتها  لدراسة الصور رئاسة الجا
 .وترتيبها والتعريف بها

أصبح هذا العمل " الشغل الشاغل "   
 للجنة  حيث تم العمل على رعداد
الصور مع رضافة بطاقة تعريفية لكل 

 ة ـمـر لترجـور األمـطـتـيـصورة  ل
هذا األلبوم رلى ثالث لغات رضافة رلى 
 اللغييييييييييييييييييييييييييييييية العربيييييييييييييييييييييييييييييييية

 _الفرنسية_اإليطاليةاإلنجليزية  وهي 
 

 تضمن هذا األلبوم في افتتاحيت  على
كلمييية للسييييد رئييييس جامعييية مصيييراتة 
آنييذاك دكتييور محمييد الييدنفور  وأيضييا 
كلمييية للسييييد رئييييس جامعييية مصيييراتة 
  الحييييالي أ. د. فييييرج علييييي أبوشييييعالة
وكلمييية للسيييادة أعضييياء لجنييية رعيييداد 
األلبوم  وكلمة و قصيدة " قِبلةُ العُّشاق 
" التي تتغنى بمدينية مصيراتة لتسيتاذ 

 ."" يوسف خشيم
 

بعييد تواصييل اإلدارة مييع ردارة مصيينع 
الحديييييد والصييييلب بمدينيييية مصييييراتة  
تكفلييييت ردارة المصيييينع بكييييل تكيييياليف 
ومصاريف طباعة هيذا األلبيوم خيارج 

فيي أرقيى المطيابع  وفعيال  دولة ليبييا 
رأى هييذا األلبييوم النييور أخيييرا بجييودة 
ودقيية متنيياهيتين  وسيييُعلبن قريبييا عيين 
الجهيية التييي سييتتولى توزيييع األلبييوم  
الذي رأى النور وهو يحمل في طياتي  

 رةــِ طـات  عـريـيل وذكـمـاض  جـم
امتزجييييييت بحداثييييييِة العدسيييييية وأمييييييل 

 .التطوير
 
 

الغائب الحاضير "  مصيراتة بعييون  "
أنجلومصيييراتية  ُوِليييدب ليبقيييى  وليكيييون 

العلييييم والثقافيييية  جييييوهرةً بييييين أرفييييف
وتيياريل ليبيييا العريييق  وليُنييير بصييوره 

 .عقول األجيال القادمة
 

  لجنة إعداد األلبوق :
 أ.د. عبدالوهاب محمد عبدالعالي
 د. مصطفى محمد أبوشعالة

 د. مفتاح محمد اجعية
 د. محمد علي اسماعيل
 د. محسن محمد الغندور
 أ. يوسف مصطفى خشيم

 
 
 
 
 
 
 

 رافع بيت المال إعداد: دكتور
 نابر قلوز
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تقرير ُمفصل عن عمل المركز اإلعالمي 
بجامعة مصراتة منذ بداية جائحة 
كورونا وانتهاًء بانطالق منصة التعليم 

 اإللكتروني لجامعة مصراتة
 

 :المركز اإلعالمي
منذ انتشار فيروس كورونا في عدد من 
بلدان العالم أخذ المركز اإلعالمي 
لجامعة مصراتة على عاتقه مراقبة 
واستطالع كافة الُمستجدات في ما 
يخص الفيروس عن طريق البحث عن 
المعلومات عنه واستنباط مصادر 
المعلومات الموثوقة التي يجب االعتماد 

وصول خطر  لعليها ُمستقبالً في حا
الفيروس إلى الدول الشقيقة والقريبة من 

 .حدود الوطن
ومع تفشي الفيروس وتصنيفه من قبل 
منظمة الصحة العالمية إلى وباء، ومع 
اقتراب شبحه إلى الحدود الليبية، خاصة 
بعد اإلعالن عن عدد من اإلصابات في 
دولتي تونس ومصر وعدد من الدول 

ي اإلفريقية والعربية، بدأ المركز اإلعالم
لجامعة مصراتة، في أخذ التدابير 
واإلجراءات اإلعالمية الوقائية وذلك من 
خالل المصادر اإلعالمية الموثوقة 
والمستهدفة مسبقاً، وهي منظمة الصحة 
العالمية، ومنظمة الصحة العالمية " 
المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط" 

 ً المركز الوطني لمكافحة  ومحليا
ية مصراتة ليبيا، ولجنة بلد األمراض

 .للحد من انتشار وباء كورونا
تم خالل تلك الفترة البدء في اقتباس 
المعلومات والتدابير واإلجراءات 
االحترازية التي تنشرها تلك المصادر 
ونشرها على جرعات عبر صفحة 
جامعة مصراتة على الفيس بوك 
والصفحات التابعة لها من إدارت 
 كصفحة إدارة المسجل العام بالجامعة،
التي أخذت على عاتقها هي أيضاً 
الوظيفة التوعوية رفقة صفحة جامعة 
مصراتة على الفيس بوك، وكان العمل 

 .بينهما على التوازي وباتصال مستمر
استمر الحقن اإلعالمي لكل ما يصدر 
عن المصادر الموثوقة من إجراءات 
احترازية و وقائية ونشرها للعامة ولكل 

ترسيخ تلك  الُمتابعين حتى تم بحمد هللا
المفاهيم عن ماهية الفيروس وكيفية 

الُمثلى وإجراءات  غسل األيِد بالطريقة
التباعد االجتماعي وكيفية التعامل مع 

داخل المنزل أو  كل األسطح سواء
 .أماكن العمل وفي الشارع

المركز اإلعالمي لجامعة مصراتة أيقونة 

جديدة تفتح أبوابها لنقل صورة الجامعة 

 بكل وضوح

ومع اإلعالن عن أول إصابة داخل 
مدينة مصراتة أخذت صفحة جامعة 

وصفحة المسجل العام على  مصراتة
الفيس بوك على عاتقهما زيادة العمل 
اإلعالمي التوعوي وتكثيف الجرعات 
التوعوية الموثوقة من حيث الحث على 
العزل المنزلي الصحي والتحفيز على 
عدم الخروج من البيوت إال للضرورة 

 .القصوى
 

بدأ المركز اإلعالمي ومع تشكيل اللجنة 
نة إدارة األزمة اإلعالمية من قِبل لج

وباعتبار مديره عضواً في اللجنة 
اإلعالمية، بدأ مباشرة في البحث عن 
المصادر التوعوية الموثوقة فتم العمل 
على نشر بعض المرئيات من بعض 
األطباء النفسيين وكذلك اختصاصيو 
الوبائيات من كلية التمريض والعلوم 
الصحية بجامعة مصراتة، ونشرها تِباعاً 

لدور التوعوي اإلعالمي المركز تأكيدا ل
اإلعالمي وللجنة اإلعالمية المنبثقة عن 

 .لجنة إدارة األزمة بالجامعة
 

واكب المركز اإلعالمي وباستمرار كل 
ورش العمل واألنشطة التي قامت بها 
كلية التمريض والعلوم الصحية في ما 
يخص جائحة كورونا ونشرها للعامة 

ً للمسؤولية المجتمعية  وللدور تبيانا
الوقائي التي تقوم به جامعة مصراتة 

 .بكل مكوناتها
 

تابعت اللجنة اإلعالمية والمركز 
اإلعالمي للجامعة اجتماعات اللجنة 
الرئيسة إلدارة األزمة بمقرها بكلية 
الفنون واإلعالم وكذلك اجتماعات 
اللجنة اإلعالمية واللجنة العلمية ولجنة 
ً عبر  التوعية واإلرشاد، ونشرها تباعا
صفحة اللجنة اإلعالمية على الفيس بوك 

 .اتةوصفحة جامعة مصر
عملت اللجنة اإلعالمية على نشر 
المطويات التوعوية الصادرة عن اللجنة 
العلمية المنبثقة عم لجنة إدارة األزمة 
بجامعة مصراتة عبر صفحتها على 

 .الفيس بوك
واكب المركز اإلعالمي لحظة بلحظة 
"اليوم العلمي التوعوي الذي نظمته 
جامعة مصراتة وصحيفة صدى الجامعة 

 "كورونا منذ انطالقتهحول فيروس 
والذي القى حضوراً مميزاً وآراًء جيداً 

 الً ــامـه كــيتـد أن تمت تغطـوذلك بع
 

 

 

 

 

 

صفحة جامعة مصراتة على عبر 
 .الفيس بوك

وثّق المركز اإلعالمي لحظة بلحظة 
عملية تزويد السادة منتسبي الحرس 

  الجامعي بالكيات وباإلدارة العامة 
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منصة التعليم اإللكتروني لجامعة 
 :مصراتة

بعد ذلك البدء في نشر الروابط  تم
الخاصة بالمنصة والتي تُعنى بالكليات 
الجاهزة، حيث تم نشر رابط منصة كلية 
الفنون واإلعالم ورابط كليات تقنية 
المعلومات وكلية اآلداب وكلية 

 .الدراسات اإلسالمية
 

تم بعد ذلك ُصنع محتوى توضيحي وهو 
عبارة عن فيديو قصير يُبين آلية الدخول 
لمنصة التعليم اإللكتروني لجامعة 
مصراتة وسُبل التعامل معها وتم نشره 

 .على صفحة الجامعة على الفيس بوك
لكل  اً وال زال المركز اإلعالمي ُمستعد

المهام التي سيوكل بها في سبيل اإلسهام 
في إنجاح مشروع منصة التعليم 
اإللكتروني للجامعة وفي انتظار باِق 

 .بالروابط لنشرها للطال
 

سيعمل المركز ومن خالل صفحة 
الجامعة على نشر تقرير أسبوعي عن 
عدد الزيارات للمنصة ومن أي دول تم 
الدخول إليها وذلك بالتعاون مع السيد 
المهندس أستاذ "عبدالباسط الباعور" 
لتزويدنا بالبيانات واإلحصائيات الالزمة 
وكذلك مع مركز المعلومات والتوثيق 

ً ونشرها لتحويل تلك اإلحص ائيات بيانيا
 .للعامة

 
 

 
 :صحيفة صدى الجامعة

بعد قرار السيد رئيس جامعة مصراتة أ.د 
"فرج علي أبوشعالة" بشأن إعادة هيكلة 
صحيفة صدى الجامعة بحيث تم تكليف 

" بمهمة األستاذ "مفيد خليفة البكباك
رئيس التحرير وتكليف السيد "ناصر 
علي قلوز" بمهمة مدير التحرير، بدأت 
الصحيفة فعلياً في العمل على جمع المادة 
الصحفية الخاصة بالعدد الجديد وقد 
تزامن ذلك مع ظهور وباء كورونا في 
العالم وفي ليبيا، انتهزت صحيفة صدى 
الجامعة الفرصة وقامت بتنظيم "اليوم 

التوعوي لفيروس كورونا" رفقة  العلمي
جامعة مصراتة، ليأخذ التغطية الالزمة 

 .في صفحات العدد
 

تم توفير مساحة خاصة لمنصة التعليم 
في  لنشرهااإللكتروني لجامعة مصراتة 

العدد الجديد لصحيفة صدى الجامعة 
باعتباره حدثا مهم يجب نشره والتركيز 

 .عليه
 

 نسأل هللا التوفيق الدائم
 
 

 :إعداد
 

 مدير المركز اإلعالمي لجامعة مصراتة
 

 ناصر قلوز
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  ( 85العدد ) .       ـ ه1442م   محرم 2020أغسطس 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 #نعي

الشيخ الفقيه "ُعمر سالل  اليييا "  ا  

 ذمة هللا

(2020_1938) 

يُووع ا وطوووعمة  وموووة  عم ينوووة م ووو و ة 

خو وووة  وطيوووعا  ن موووو موووة   ووو ا    نوووو 

ع سوو و و مووة  سووو     عفقيهووو مووة فقهو نووو

وطفقه عوأل عل عوطف و ض مموة  ن مموعو 

ع ِم ووعو عون فعووم  هوووا وألشيووول وط وووي  

وطفقيووه وطمع ووا رُ موو  سوووطا وط ي ووير  ووة 

سوونة عوطوو َّ  وو ما فيهووو ع  ووه  82 موو  

عشه ه ط ع ا ع  وعل وطفقوهح ثيوا  ووة 

منوووو     ُبوووع   وووعو هو نهوووع  مووووط ي 

ح نُقوووو  وسوووومه  وطع وووواح عموووونه   معموووووه 

أث ف موووة نوووع  فوووي  ووول   وووة موووة  ووو

    وة وطع ا في    نو.

وط ووي  وطفقيووه ر موو  سوووطا وط ي ووير وطوو َّ 

   م    ى ي يه وط ثي  مة م ب وطع اح 

   هو هع يُغو  نو وطيعا  ه عه.

 

سعق م  و ة وطق ياح ي ميز  ع   مة وطفنو ق وط شو ية ح 

 ل فن ق  ه     مة وطم وش   ف ح  وخل وطفن ق ع خ ى 

 ف ح خو شهح ع ية وطفنو ق سوثوم عوسعة  ث ة ح 

 شعو هو ين ب فيهو سعق وطغزل ع سمى  ث ة وطغزلح 

ة   ث ة وطث ي   ع ث ة وط م  ع ث ة وطمو ية ع ث

 .وط   ة ع ث ة وط عي  ح ع ث ة وطثمب ع ث ة وطثمي 

 مو وألمو ة وطمسقعفة  سمى سعق وطزيم عسعق وط فة 

عسعق وطخب   عسعق وط ثا عسعق وط ثي. عسعق 

 ز ثا وطفنو ق  وط شو   مة خو   وطم ينةح  .وط شو 

ث ثة  يوا في  . ط  شو  وطمث يية عوط ث ة  و   مو   عة

وألس عا يعا والث  عوطث ثوه عوطخميس  ز ثا وطسعق 

 وطنوس عوطثمي  فق   وة     وطثمي  زموة  ع   

يشعب وطسعق      .وطم سع ية  ع  ع   وطسيو وم وطيعا

مة وط  وعي   ع وطمشو يب ع و   ي عنعو مشهعطي 

و عسة(  شل ه و  مي )م .وطنسب مة وطغ  وه   ى وط   

مش عب  ثب هللا ي فع  مي ه وطمعيل  ثم إ مه عهع 

يم ي  س  ة في  ل وال شوهوم عي  ى وطق آة   عم 

 شل  فيف ال  .شمهع  منغا يسمع في  ل   شوه وطسعق

وطخمو ه  ي ف  ة   ب وطخم  ي عومف معه  وثب

وطم يوني )سيمعني( يق ا طه وط أس مشونو  ع ي عطى  ث  

فوق وطخم   فع وطثمة وط أس     ة وطم عومفية مة  

   يهح  ع ه  و يع ق   وة  مي  م  وط ونعوس غ يب 

 شيب الي خل وطمسوش  ح عال يسمح طه ألنه س  وة طيل 

نهو  ح  ل   وه هع يثعا ثعل )وط يو سة( عال   وه إال 

 و ل  وخل  ع خو   مة وط و  ح ث ى  نني  خي  ه  أنه هع 

يسقينو   ا وطمسوش  ط ع و   س نهو عهيو  نو ط خمو  :  ي  

 وة  . ول   ك عيل ط  ية س  عو  ل  ول عيل ط م  يةمو 

م    ف شة ط   و    ل وط غو    مى  م  وط ونعوس

ي خة    وهة عيأ ل   قوب وطسشوي   ن مو ي عة وط ث  

فيه   ب ح ي  ا  ل ثش   ي عث   هو عي  ا  ل  مع   ع 

   ة م نى ي  مهح عي  ا موطك وطم نى عوط َّ يس ة 

 شعو  موطك وطم نىح مو  ة ي  ع   مي وط ونعوس ح ث ى 

ه  عم شهع  يق  ب  مي و ع     شل بخا وطشثة ط

يوسع ك يوفو ل وطخي ( ثا ي  فهو ) : ع ه ينو َّ  أ  ى

عخوط ي غوطية م     شعب  .( أ عى منهو)  ى هللا  ف و 

وطسعق  أنهو   ثا  ة  ع بوا منهو عال ع ف موهع 

 مسك  ي هو   و معي ة  ع ز   يهو ع م    هو وط  يوة 

 وطم و سية  ينمو عش  ها ح غوطية ال  ثب )وطف عخ(  ل

   س ب ع  مو طه و طا  وط غو  ها ف عخ  ن هو    هها

ثا يم  وط  وح يع ة  ة وطمفقع وم عمة ي ل  .  زع 

  يهو طه وط  و   مة معطى وطمعل ح عيع ة  ة وطعفيوم 

عمعو ي      وطشنوز .  وة ط سعق يعج   عو مية 

وطثوم يةح عهع    ة  غي   يش هو وطثمول  نفسهح  وة 

يش     ة مثم ة  وط بو ع   ى   فه في    َّ وط شل 

 وط قية  أ ي ... .طيأ ل مة   ق ش ينه

 

 

 نـيــلطــــــــــام
 يوسف الغزال

 

 عفي ه و وطمقوا

فوووواة شومعووووة م وووو و ة ع  وووول 

 من س يهو عم عنو هو   قو ا  وأث 

وط عوووزَّ ط ي يووو  وم ووة  عطعو   ووه 

عألهووووطي    يوووة م ووو و ةح فوووي 

 ثيل منو  ٍ موة منوو وم وطع وا 

فووي عمننووو وطث يووبح سووو  ية هللا 

وطعظوويا  ب وطعوو   وط وو يا  ة 

يغفوو  طووه ع ة يشعوول م ونووه فووي 

  يووية مووع وألن يوووه عوطم سوو ية 

عوط ووووووووووووو يقية عوط وووووووووووووه وه 

عوط ووووووطثية عثسوووووة  عط وووووك 

ض وطوووووو      فيقوووووووح ع ة يعووووووع 

 عم  ة وطع ا فيه خي و.

 # س  _شومعة_م  و ة     

 

معوة عف و    ووه    وة إ  ثا وط  مة وطم  ع ة  و قوة ع

  عم   عح  عَّ من ظا فوي نقول شم هوو شم وة شم وة

ع مخو   ث عف   يقوه  ول موة مخ شوه ثيوا  ع  وه 

 . وطمعمي س ثونه  شزه مو  شس نو

وط  مة وط ي    م  خوم شميول  ثوشوة إطوى  وعم ي و ا 
ط ول    و ل   ثو  ثسونو  م  وعم وفي إ سوطهو   و  ال
  وطشمهع  وطم  قي

وس موا طمو   ب في   وب مة هنو خ   وط و يع  عسي ة 
موة وطمش موع فوي   ح فيه و و و وم وطنووسع ثف عطيم

 .  وفة وط خ  وم عوطفنعة
 ووة  2014  ية وطفنعة عوال  ا وط ي عط م في نهويوة 

مووة وه مومو هووو  ة يعطوو   ووعم مسوومعا ينقوول  ووعم 
ة سووو فو عوطووو ية سوووق عو   موووو فوووي  سوووا يم  هوووو وطموووعه 

وإل و ووة عوط  فزيووعة   ووى يوو  خ وو وه فووي هوو و وطمشووول 
 وو  يب طهووا ..ثيووا  وووة واله موووا   نوووه مقوو  خووو  ط 

 م نوووى وط  يوووة وطووو َّ  ث ووو نو   يوووه  ووو وخل مقووو    يوووة 
وطسوووويوثة عوطبوووويوفة م وووو و ه .ع وووو   ووووا    يفووووي مووووة 

 ع ووعوطه  وط وثوول وطوو   ع   مبوووة وط ووي وني  وطم ثووعا
عفو ح   وعوب  مؤسس وط  يوة  وا و   هو و وطن ووم وطعم وي 

وط   يب  مووا وطمو ب ع ع وا مهوو وم وط وعم  ث فيوة 
  عو قوة

ع وووا  2018 يوووة  يب  م ث وووة  عطوووى طنهووسووو م  وط ووو
 شهيوووز مشمع وووة   يووو   شووو و موووة وطمووو ب طي عنووووعو 
شووووووهزية ط م ث وووووة وطثونيوووووة عهوووووي وط وووووا وط ش ي وووووي 

 وم   يوووو ه شهووووع م والنم  ووووةع ونووووم  2018.9.28
عطع فة شمو يه مة  ل موة   ف ثوي وميموه  ميو  وط  يوه 

  ويس شومعوة  ةف     ي   وع  وعوط .هو  سعيه مع  ثين
م  وم ع و طيل وط وعوب  وط عو ل مع مثمة  م  و ة 

ع سوووو قه  عفوووو ح وطم سوووو ة النموووو ق وط ووووا وط ش ي ووووي 
مشهووووع وم   مثموووو   ووووة موووووه  فووووي  شهيووووز  عووووض 

 ... وطنعو    مق  وإل و ة مة خمعم وطهو ف عغي هو

طووة  نسووى زمي ووي والسوو و    وو  وطوو ثمة وألميوول 
  وول   ويووة  وطوو َّ ون قوول   ووث  ي  مقوو  وإل و ووه

عووووزا معووووو ط ن قووووول وط ووووا وط ش ي ووووي طنأخوووو  وط
عهوووي  شهيوووز وط وووا وط سووومي  ةط م ث وووة وطثوطثووو

ع نظوويا  م يووة وط وو  يب ط موو ب  وو وخل وط  يووة 
وا ـووـعوطثمو      وة وط وا وط سوومي فوي   ويوة  

1 .2019.1 
مم وإل و ة خو مة إ و ية منع ه في نظثيا 

و   وفة وطمشوالم  غ  هو وط ي  خ ا والس 
 عوطموطب عوال و َّ  وطشومعه..

ط و عشب   ينو  ة نقعل    و ط ل مة  سها 
وفة ه و ظمعنو مة  وخل وطشومعه عخو شهو إل

 ث وا  ع ي   ا  ة  خ و  وط َّ  وطم فق
عوطمنومق  ةوطشومعه  وخل م ينة م  و 

 .وطمشوع   
عوط ثوفة    و طقسمي وإل و ة عوط  فزيعة  

سهوا وطسوث ي وط ي س و ه ع  ى   سها وأل
و  فم   ى مشمع ة مة وط  ومج وط ي  خ ا 
وط خ   وط  يق ع  طك مسوهم هو في م و عة 

 عوط ق يا .   ومج  خ ى مة ثيا وال  و  
 هل  ه و وط عم وط َّ ي و   أنومل . ل  ختلم

وط خ   ع أ  وفها مة   ية وطفنعة عوإل  ا 
هع  هع  عم ط شومعه هع  عم ط ع ا 

عطألس و  وطشومعي عوطمعظف   عم ط موطب
  عط ل   نوه وطم ينة    ل وطشومعي    ل خو

  وا .
عسي قى ه و وط عم ع  و منو  ع و   ميو 

 ل  خ  وم وطشومعه   ل  ثقوفيو عفنيو يخ ا
وطفنعة   مق ه  وط  ية وطعطي     ية  يو هو 

 .ة  ا شومعة م  و عوإل
 

 وسف عل  عيسىتحيلت  .ي
 إلذاعة الجلمعة مصراته .المدير التنفيذي 
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اتفلقية تعلون مشترك يين 
 جلمعة مصراتة

وجهلز الميلحث الجنلئية 
  رع المنطقة الوسطى

 

موووة  شووول  عميووو   عو ووو  وط عووووعة  
وطم   ك  ية شومعة م  و ة عشهوز 
وطم وثوووووا وطشنو يوووووة فووووو ا وطمنمقوووووة 
وطعسووومى  قووو    وووو ي  يوووعا وطث ثووووه 

ا  نوووووووو  25/02/2020وطمعوفووووووووق  
و  قو وووووة 00 11وطسوووووو ة ) (  ووووو وث 

والش مو وووم  شومعووة م وو و ة ثيووا 
مة وطسوي /  . .   ل   مم و فو ية  ية 

ح   ووف ه   وويس فوو     ووي   ع ووعوطة
شومعوووووة م ووووو و ة عوطسوووووي / وطعقيووووو  
إ ووو وهيا ومثموووو    ع  وووعسح   ووووف ه 

 شهوووز وطم وثووا وطشنو يووة فوو ا  وويس 

 وطعسمى.  وطمنمقة
فقووووو     وووووم إ و   وطمووووو فية ع وووووا   

 لـــ موا  مشول  أهيـوال فوق   ى واله

وط  و ية عإشو وه وط ثوعا  وطعنو  
وطنظ يووووووووة عوط م يقيووووووووة ع قوووووووو يا 
والس  ووووووووو وم عخ ووووووووق  عو وووووووو  
مع عمو يووة   ميووة  وم  سووس  وطيووة 
وطشوووع    هووو ف إطوووى  نووووه  شهوووز  
ع   ح   مية   و يمية عغي   طوك 
مووووة مشوووووالم وط عوووووعة وألخوووو ى 
  عوالس فو   مة وإلم ونيوم وطم وثة.

 مووو  ووا وط أ يوو  خوو ل هوو ه وال فو يووة 
وط عوعة وطم  ك  ية وطمو فية   ى 

فووووي وطنووووعوثي   يوووو   مووووة  ينهووووو 
وط ثووووووعا عوط  وسوووووووم وطنظ يووووووة 

والس  وووو وم وطفنيووووة ح  عوط م يقيوووةح
وط وو  يبح والسوو فو   وطم  و طووة عفووق 

 وطم وثة ط ى وطم فيةح  وإلم ونيوم
 

  

عوطن عوم عع   وطعمول  وطمؤ م وم 
 عث قوم وطنقو .

 

 

 

توقع اتفلقية  جلمعة مصراتة
تعلون ُمشترك مع المركز 

 الوطن  لألطراف الصنلعية
 

مووة  شوول  عميوو   عو وو  وط عوووعةح 
ع   وووين و طشسوووع  وط ووواز  عوط ووو و م 
 وووووووية شومعوووووووة م ووووووو و ة ع ووووووول 
وطمؤسسووووم وطخ ميوووة  وخووول وطووو    
عخو شهووووووح ع فعوووووي   طمسوووووؤعطي هو 
وطمش معيووووة وطمنعمووووة  هووووو  ع معووووم 
شومعوووة م ووو و ة  ووو وح وطخمووويس 

ا 2020_يعنيووووووووع_25طمعوفووووووووق و
و فو يووة  عوووعة ُم وو  ك مووع وطم  ووز 
وطعمني طألم وف وط نو يةح ع طوك 
 قو وووة والش مو ووووم وط  يسوووة  مقووو  

 .وإل و   وطعومة ط شومعة
 

 .  رفووو    يمثووول شومعوووة م ووو و ة 
  ووووي   ع وووووعوطةر   ووووف ه   ووووويس 
وطشومعوووةح عمث ووول وطم  وووز وطوووعمني 

وألسوووووو و   طألموووووو وف وط وووووونو ية 
  وطثوووو و ر   ووووف ه روط ووووو ق  موووو

 .وطم ي  وطعوا ط م  ز
 

ع    ا  ع يع وال فو ية  ثبع   و   
موووووووة وطسوووووووو   مووووووو ي َّ وإل و وم 
عوطم و وز عوطم و ووب عوطعثو وم مووة 

 .وطشون ية
ع ووو  شووووهم هووو ه وال فو يوووة ط عميووو  
 عو وووو  وط عوووووعة وطم وووو  ك  ووووية 
شومعووة م وو و ة عوطم  ووز وطووعمني 
طألموووو وف وط وووونو ية فووووي مشووووول 

 وووومنو ية عوطعوووو   وألموووو وف وال
 وطم يعووي ع  ووو ل وطخ وو وم ع وو  يب
وطمسووو خ مية ع وووعفي  وطموووعو  وطخووووا 

 عوطمس  زموم عوطمع وم وطم ع قة

 

 
وط وووووونو ية عوطعوووووو     وووووووألم وف

و طمووووو يمث ووووه هوووو و  وطم يعوووويح نظوووو  
وط عووووعة موووة  هميوووة  وطغوووة طخ موووة 
 ووووووو يثة مهموووووووة فوووووووي وطمش موووووووع 

 ."روأل خو   عَّ وإل و ة
ع و   ووووو  شومعووووة م وووو و ة ر يووووم 
وطخ وووو  ر فووووي   يوووو  وط خ  وووووم 
عوطمشووووووووالم وطمخ  فوووووووةح عنظووووووو و 
ووو  و م خ    المو  ك وطشومعووة م  وز 

مى في وألم وف وط نو ية  ثم مس
رم  ووووز شومعووووة م وووو و ة ط  أهيوووول 
وط ووووو ني عوألمووووو وف وط ووووونو يةر ح 

خ مو ه وطمشونية وط و موة   عوط َّ يق ا
ط ووول وطموووعومنية موووة  ومووول   وووعا 
طي يوووح ونم   ووو مووة  ع  وطشومعووة فووي 
خ موووة وطمش موووعح فقووو    ووو ى وطسوووي  
  يس وطشومعة وس ع و  وطشومعة وط وا 

ط  أهيووول  عم  وووز شومعوووة م ووو و ة
وط وووووو ني عوألموووووو وف وط وووووونو ية  
ط مسووووهمة وطفو  وووة   ووول وإلم ونووووم 

 مشوووول وطم وثوووة فوووي سووو يل  موووعي 
وألمووووووو وف وط ووووووونو ية عوطعووووووو   
وطم يعووووووووووي ع  ووووووووووو ل وطخ وووووووووو وم 

عوط ووووو  يب  عوالس  وووووو وم وطفنيوووووةح
ع سوووخي   ووول وإلم ونووووم وطم وثوووة  

 ةـمـهـة وطمـثـ ه وط  يـة طهـ مــخ
 
 
  

عوطفو  ة مة   و ح وطمش مع ط مسووهمة 
فوووي  مشهوووو فوووي وطمش موووع موووة خووو ل 

 .إ ثومهو في سعق وطعمل
ع    ق   خ ل مثفول وط ع يوع وال فووق 

 :  ى وآل ي

 
وط  ا وطفني وطم  و ل طغو ض  ق يا  _1

  وووووغيل ع   وألمووووو وف وط ووووونو ية 
عف ح  وب وط   يب طم  وثي وطمو فية 
في   نيع وألم وف وط نو ية عمشول 

 .وط أهيل وط  ني
 وووعفي  وطموووعو  وطخووووا وط زموووة  _2

 .ط  نيع وألم وف وط نو ية عطعوزمهو
 قووو يا وآل وه عوطم وووع   وطفنيوووة  _3

عوط سووووووووو ل وإلخ و يووووووووة عوط ثووووووووعا 

عوط  وسووووووم فوووووي مشوووووول وألمووووو وف 

وط وووونو ية عوط وووو  يب   ووووى وطم وووويح 

ع ووووو  يب وطمسووووو خ مية  وووووية م  وووووز 

شومعوووووة م وووووو و ة ط  أهيوووووول وط وووووو ني 

 .عوطم  ز وطعمني طألم وف وط نو ية

وطوووو  ع  وطم  و طووووة طثبووووع  ع   _4
وطعموووووووول عوطمووووووووؤ م وم عوط قوووووووووهوم 

وطمعو ض وطع مية وطم ع قة  ووألم وف ع
  .وط نو ية عوط أهيل وط  ني

وطن   وطُم   ك ع  و ل وطمع عموم  _5
 .عوط يونوم

 
 

 

  ووو ل وطخوو موم والس  ووو ية  6 _
 .وطُم    ة

  وووو ل وأل ثووووا عوط  وسووووم 7 _
 .وطم    ة  ل ثسب مشوطه

وط ووو  يب عوط أهيووول ط مووو فية 8 _
مشوول ثسب وإلم ونوم وطم وثوة فوي 

وط أهيووووووووول وط ووووووووو ني عوألمووووووووو وف 
 .وط نو ية

 نظيا وطن عوم وطع ميوة ع ع    9_
 .وطعمل وطم    ة

وط عوعة وط وا فوي  َّ مشووالم  10_
 . خ ى يق مهو  َّ مة وطم فية

ي    وطعمل  هو ه وال فو يوة موة  وو ي  
 . ع يعهو

نسأل هللا وطع ي وطقو ي   ة يعفوق  ول 
و ط     عوطع و   .مة   و  خي  

 
 

 :تغطية
 المركز اإلعالم 

 صحيفة صدى الجلمعة
 106FMإذاعة الجلمعة 
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مع السيد مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب جبامعة حديث خاص 

  مصراتة الدكتور مصطفى الشريف

المسجلين المختلفة بكليات الجامعة في السنوات الالحقة، حيث بلغ عدد الطلبة العلمية 

تخصاا   م مااويعين علاا  2019/2020لساانة  حاليااا بااةدالج الجامعااة  133421

وهاك  التخصصاات  ،63بالجامعة، حيث يييد عدد اإلناث عن عدد الاككول بنسابة  %

 كالتالي:

 المجموع القسم /لتخصـص الكــلية

 االقتصاد

 0 إدالج أعمال

 0 محاسبة

 121 اقتصاد

 46 اإلعالم الفنون واإلعالم

 الهندسة

 85 الهندسة الكهلبائية

 60 الهندسة المدنية

 62 الهندسة الميكانيكية

 46 علوم الحاسوب تقنية المعلومات

 اآلداب

 16 تاليخ

 11 علم نفس

 15 علم اجتماع

 8 الفلسفة

 38 لغة علبية

 12 علم التلبية

 42 اللغة اإلنجلييية

كلية الحقوق 
والعلوم 
 السياسية

 48 القانون الخا 

 45 اللغة العلبية التربية

 العلوم

 304 األحياء

 83 الفييياء

 105 اللياضيات

 187 الكيمياء

 1334 المجموع

 وقد بلغ عدد اخلرجيني من الدراسات العليا باجلامعة

 م.2019خرجيًا حتى نهاية  672

 

تخاااات  اإلدالج بةعاااااداد وتنفياااااك خطاااااط الدلاساااااات العلياااااا بالجامعاااااة  

والمعياااادين والمااااوعفين والعاااااملين و ياااالهم ألعضاااااء هيئااااة التاااادليس 

بمختلااااا جهااااات العماااال داخاااال دائاااالج اختصااااا  الجامعااااة، وتتااااول  

كاااكلت اتخااااك اإلجااالاءات الاليماااة بكااارن إيفااااد الكاااوادل الوطنياااة مااان 

أعضااااء هيئاااة التااادليس والمعيااادين التاااابعين للجامعاااة إلااا  الخاااال  أو 

س اإلدالج الااااداخل لغاااالم إتمااااام متطلبااااات الدلاسااااات العليااااا، وتمااااال

اختصاصاااااتها مااااان خاااااالل مكاتبهاااااا وهااااي مكتاااااب الدلاساااااات العلياااااا 

 ومكتب البعثات ومكتب التدليب ومكتب المعيدين.

ككااااولا   188معيااادا  ماااانهم  عااادد المعياااادين حالياااا  بالجامعااااة هااااو  526

(، وتكااااكل التخصصااااات الطبيااااة 2019/2020إناثااااا  خااااالل   338و
 فاام واألساانان ماااوهااي كليااة الطااب البكاالط وكليااة طااب وجلاحااة ال

 % من العدد اإلجمالي.44نسبته 

م 1032016معياااادا  لاااام يتقاضااااوا ملتباااااتهم منااااك ساااانة هنااااات عاااادد 

ماااان الخيينااااة العامااااة حيااااث قاماااات إدالج الجامعااااة ماااا خلا باعتمااااادهم 
فاااي الماااالت الاااوعيفي للجامعاااة كمااااا تااام أيضاااا  اعتمااااد عقاااودهم ماااان 

ناااااة تلكااااايد القاااااوا العاملاااااة بفااااالع مصااااالاتة وإحالاااااة مساااااتنداتهم للج
الملتباااات باااويالج المالياااة للعمااال علااا  اإلفااالا  علااا  ملتبااااتهم مااان 
الخيانااااة العامااااة للدولااااة، وتقااااوم اإلدالج حاليااااا  بمتابعااااة دائمااااة ودقيقااااة 

 للموضوع.
معياادا  لاام يتحصاالوا علاا  قاالال ايفاااد بالااداخل لعاادم  333هنالاات أيضااا    

وجااااود تخصصاااااتهم بالااااداخل وأيضااااا عاااادم صاااادول قاااالالات إيفاااااد 
 بحقهم بالخال  نعلا  للعلوا الحالية التي تمل بها البالد.

موفاااادا   يبلااااغ عاااادد الموفاااادين حاليااااا  بجامعااااة مصاااالاتة بالااااداخل  158

مااان أعضااااء هيئاااة التااادليس، كماااا   موعفاااا  و13023معيااادا  ومااانهم  5

تاااام تلكااااي  عاااادد ماااان المعياااادين وأعضاااااء هيئااااة التاااادليس للحصااااول 
علاا  إيفاااد بالااداخل إلاا  الااويالج وفااي انتعااال صاادول قاالال إيفاااد لهاام 

وأعضاااااااء هيئااااااة  للدلاسااااااة، ون كااااااد أن الجامعااااااة تكااااااج  المعياااااادين
التااااااادليس علااااااا  الدلاساااااااة بالاااااااداخل وإصااااااادال قااااااالالات إيفااااااااد 

موفااادا  بالاااداخل متعثااال حالياااا ، مااانهم  83جاااد عااادد بالخصاااو . كماااا يو
 24معيااادا  وعااادد  57مااان أعضااااء هيئاااة تااادليس وعااادد وينعااادد عضااا

موعفاااا  مااان الاااكين تجااااويوا مااادج اإليفااااد المحاااددج لهااام، ولااام يتحصااالوا 
للعااالوا التاااي تمااال بهااااا  علااا  الدلجاااة الموفااادين مااان أجلهاااا نعااالا  

امين خليجااااااااا  للعاااااااا 47الاااااااابالد، بينمااااااااا بلااااااااغ عاااااااادد الخااااااااليجين 
 25أعضااااااء هيئااااااة تااااادليس وعاااااادد 3م مااااانهم عاااااادد 2018/2019

 موعفا . 19معيدا  وعدد 

موفااااادا  بالخاااااال  مااااانهم  عااااادد الموفااااادين بالخاااااال  بلاااااغ  915366 

ملحلااااااااة  ملحلااااااااة الاااااااادكتولا  و ملحلااااااااة الماجسااااااااتيل و 444105

صاااادل فااااي حقهاااام قاااالالات إيفاااااد معياااادا  193التخصصااااية، وهنااااات    
التااي تماال بهااا الاابالد وعاادم صاادول  للخااال ، ولاام تنفااك نعاالا  للعاالوا

 تفويضات مالية لهم.
حساااااب ماااااا لااااادينا مااااان بياناااااات ومساااااتندات بخصاااااو  الموفااااادين 

موفاااادا  للخااااال   231للخااااال  ماااان الجامعااااة، اتضاااا  أن هنااااات عاااادد 
عضاااو هيئاااة تااادليس  90ماااوعفين و 5معيااادا  و 136متعثااالين مااانهم 

جااوعهم إلااا  وهاام قااد اساااتنفكوا ماادج اليفاااد ، ولااام يااتم قفاال ملفااااتهم ول
قاماااات اإلدالج  سااااابل عملهاااام حتاااا  هااااك  اللحعااااة، وبناااااء  علاااا  هااااكا

بمخاطبااااة إدالج الملحقيااااات وكاااا ون الموفاااادين بااااويالج التعلاااايم بجماااا  
البياناااات المتعلقاااة بالموفااادين بالخاااال  مااان الجامعاااة، وكلااات لمطابقتهاااا 
بالبيانااااات الموجااااودج لااااديهم حتاااا  يااااتم تحااااديثها بمنعومااااة الموفاااادين 

جامعااااة ، ولكاااان لتسااااا لاااام نتلاااال أط لد ماااان الااااويالج بالخااااال  بال
 بالخصو  .

 

 

بدأت الدلاسات العلياا بجامعاة 

م، 1986مصااالاتة فاااي عاااام 

بكلية العلاوم فاي قسام الفيييااء 

ثم بعد كلت بقسام الكيميااء عاام 

م، وتوالاااات بعااااد كلاااات 1991

فت  الدلاســات العليا لتحضيل 

دلجااااااة اإلجــااااااـايج العاليااااااة 

 ام ـــــن األقســـم  الماجستيل(
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اعتمدت إدالج الدلاسات العليا والتدليب بالجامعة خطة تطويلية بتاليخ 

م بهدا لف  الكفاءج التكغيلية لإلدالج عن طليل إضافة 31/01/2019

العنصل اإللكتلوني لها لكي يوفل لموعفي اإلدالج سلعة الوصول إل  
البيانات ودقتها، كما سيساعد عل  تنعيم وألكفة جمي  البيانات وبناء قاعدج 
بيانات للمعيدين والموفدين بالداخل والخال  وطلبة الدلاسات العليا 

ب عدد بالجامعة وكلت لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم وبالتالي تم تنصي
 من المنعومات لتقديم الخدمات كالتالي:

 
منعومتين متطابقتين للمعيدين لحصل المعيدين وتقديم التقاليل  .1

عل  الكبكة  واألخرىواإلحصائيات لهم إحداهما داخلية 

 العنكبوتية.

وتقديم  منظومتين متطابقتين للموفدين بالداخل لحصرهم .2

ريس ومعيدين ، من أعضاء هيئة تدالتقاليل واإلحصائيات لهم

 إحداهما داخلية واألخرى على الشبكة العنكبوتية. –وموظفين 

وتقديم منظومتين متطابقتين للموفدين بالخارج لحصرهم  .3

من أعضاء هيئة تدريس ومعيدين  التقاليل واإلحصائيات لهم

 إحداهما داخلية واألخرى على الشبكة العنكبوتية. -وموظفين 

رض ملخصات رسائل منظومة المكتبة اإللكترونية لع .4

الماجستير الصادرة عن الجامعة مما سيسهم في التعريف 

 بالحركة البحثية ومنتوج البحث العلمي لجامعة مصراتة.

منظومة عرض ملفات المعيدين والموفدين بالداخل والخارج  .5

وطلبة الدراسات العليا لالطالع على ملفاتهم وأوضاعهم 

تية عن طريق الرقم ومتابعة إجراءاتهم على الشبكة العنكبو

 السري.

منظومة تسجيل وعرض الدورات لتفعيل مكتب التدريب  .6

 باإلدارة.

تم تنصيب منظومة حصر ومتابعة طلبة الدراسات العليا  .7

 .المسجلين بجميع برامج الدراسات العليا بالجامعة

كما تم تدشين موقع إلكتروني لإلدارة ممتد من موقع الجامعة  .8

دات والنماذج والتخصصات لكي يتم عرض جميع المستن

 المتوفرة بالجامعة عليه تحت العنوان التالي:

https://pg.misuratau.edu.ly/ar/ 

 

لتحضيل دلجة برامج منها للدراسات العليا بالجامعة  4تم تفعيل كما 

 –علم النفس  – ةبكلية اآلداب ـ وهي اإلنجليزي اإلجايج العالية  الماجستيل(

الفلسفة ـ علم االجتماع وبرنامجين آخرين للدراسات العليا بكلية االقتصاد 

  برنامجا للدراسات العليا. 21وهي اإلدارة والمحاسبة ليصبح عددها 

للدراسات العليا لتحضير درجة اإلجازة الدقيقة تم أيضاً اعتماد برنامج  كما

باللغة العربية بكلية اآلداب ومن المقرر البدء في الدراسة اه( )الدكتور

 طالباً. 42خالل هذه الفترة لعدد 

تم إبرام اتفاقية بين جامعة مصراتة واألكاديمية الليبية جنزور لفتح ثمانية 

معيداً من جامعة مصراتة  64برامج للدراسات العليا بالجامعة تستهدف 

رية وهي: الجيولوجياـ واللغة اإليطاليةـ وجامعة المرقب والجامعة األسم

واألثار والسياحةـ والمكتبات ـ والهندسة المعمارية ـ والهندسة النفطية ـ 

 والتربية الفنية. 

 

 

قامت إدارة الدراسات العليا بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي بالجامعة 

بإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعة الخرطوم بدولة السودان، وجامعة 

سوسة بدولة تونس ، وذلك لتوقيع اتفاقية تنص على إمكانية اتاحة 

الفرصة لتحضير اإلجازة الدقيقة ) الدكتوراه ( عن طريق إجراء بحث 

على أن يكون المشرف األول من هذه الجامعات، والمشرف  مشترك

( ثالث سنوات وذلك لتوفير فرص 3الثاني من جامعة مصراتة في مدة )

االلتحاق ببرنامج اإلجازة الدقيقة ) الدكتوراه ( للتخصصات العلمية 

ً الذين  المتاحة بها والنادرة ألعضاء هيئة التدريس القارين خصوصا

نوني للحصول على إيفاد بالخارج، وذلك لتأخر اجتازوا العمر القا

 الوزارة بإصدار قرارات ايفاد لهم . 

 إضافة للمنصة التعليمية اإللكترونية لالستعداد للتعليم اإللكتروني.

تم وضع دليل لتنظيم وتوحيد اإلجراءات المتعلقة ببرامج الدراسات 

ً  39العليا الموجودة بكليات الجامعة باستخدام  وتنظيم إجراءات نموذجا

 .المعيدين بالجامعة

ومن اخلطط والسياسات اليت تعمل اإلدارة على تنفيذها يف 

 الفرتة القادمة:

من حل  إدالج الجامعة عل  المساهمة في تطويل العمل  1
الداخلي والخالجي لها م  ويالج التعليم لتقديم التقاليل 
من واإلحصائيات الدقيقة للجامعة في الوقت المحدد ولهكا 

الضلولط البدء في حوكمة إدالج الدلاسات العليا بالجامعة، 
وكلت عن طليل لبط منعومتها إلكتلونيا  م  اإلدالات المعنية 
بويالج التعليم وهي إدالج الدلاسات العليا وإدالج الملحقيات 
وك ون الموفدين بويالج التعليم، لتقديم التقاليل واإلحصائيات 

 ييل الجودج المعمول بها.للويالج حسب مواصفات ومعا

تسع  اإلدالج لفت  بلنامجين للدلاسات العليا لتحضيل دلجة  2
اإلجايج الدقيقة  الدكتولا ( في الكيمياء واألحياء الدقيقة، حيث 
تعمل اإلدالج للحصول عل  العتماد من الملكي الوطني لضمان 

 الجودج واعتماد الم سسات التعليمية والتدليبية.

تصميم منعومة التسجيل والتنييل لطلبة الدلاسات العليا   3
بالكليات التي توجد بها دلاسات عليا عل  الكبكة الداخلية 

 والكبكة العنكبوتية.

ترسيس مكتبة إلكتلونية بةدالج الجامعة تضم مصادل إلكتلونية  4
من مجالت علمية وكتب علمية ولسائل تخص  الدلاسات العليا 

 بليبيا وخالجها.

لعمل عل  تطويل اللوائ  الداخلية للدلاسات العليا بالكليات ا 5
 المستهدفة بالجامعة واعتمادها.

 
 

في الختام نككل السيد لئيس الجامعة، والسيد الوكيل للك ون 
العلمية عل  تكجيعهم الالمحدود للنهوم بالدلاسات العليا بالجامعة، 

ت وجديتهم عل  وعل  التيام مدلاء مكاتب الدلاسات العليا بالكليا
توفيل البيانات واإلجلاءات المطلوبة بالوقت المحدد لها م  تمنياتي 

 للجامعة بالتقدم الدائم والمستمل.
 

  85العدد   .       هـ 1442م   محلم 2020سطس أ ) 
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يرسم مركز األطراف الصناعية  

 االبتسامة على ثغر الوطن

 
 إذاعة الجامعة صوت األمل 

لشبابباض بين  
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مكتب الجودة بجامعة مصراتة 

 جهد وعمل  لالرتقاء دائما

 


