
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتدريب الدراسات العمياإدارة 

 ةــرؤيــال

الدراسات العميا إشعاع عممي و بحثي يتصف بالتميز و 
 اإلبداع

 الةـــــــرسال

تييئة بيئة مناسبة لتعزيز البحث العممي و تطوير برامج 
في بناء الدراسات العميا و االرتقاء بيا و السعي 

المنظومة المناسبة لتقديم برامج دراسات عميا تمبي 
 .حاجات المجتمع التنموية

 
 دافــــــاأله

م تنمية قاعدة البحث العممي بما يخد تطوير و ترسيخ -
 .و تقدمو و ازدىارهالمجتمع الميبي 

فعيل حركة البحث العممي و التقني و توسيع قاعدة ت -
 االستشارات العممية.

التفاعل و التواصل بين المؤسسات األكاديمية توثيق  -
 والبحثية. والتعميمية

 دراسة القضايا العممية و االجتماعية في اإلسيام -
و اقتراح الميبي المتعمقة بالجوانب التنموية لممجتمع 

 ليا.الحمول 

 

 

 

 لالستفسار

 يرجى االتصال عمى األرقام التالية: 

 األحرشالهادي  الحويد عبد. د.أ( 290 :81 ::78) -
 البلعزيأبوالقاسن  السالم عبد. د(   291 981 9696) -
 الصغيرمحمد  الدين هحي. أ(   290 19: 2106) -

 

 

 

 

Email: pgs@zu.edu.ly 

 العميا بالجامعةالدراسات زيارة صفحتنا عمى موقع  أو

www.zu.edu.ly 

 

 

 

 يةـــدوة علمـن
 وانـــــبعن 

 

 يا ـمـات العــالدراس

 ياتــلوآداف ــأه
 

 عارــــتحت ش
 ؟نيميا إلى أــات العـــالدراس

 
 

   برعـــــــــاية
  زاويةـــــامعة الـــج

 

 

http://www.zu.edu.ly/
http://www.zu.edu.ly/


 

 دوةـداف النــــــأه

 دراسات العميا في الرفع من مستوى إبراز دور ال
  الجامعة .

 تحديد و  التعرف عمى واقع الدراسات العميا
الصعوبات والمشاكل التي تعترض الدراسات 

 العميا .
 تسيم في تحقيق  الخروج بنتائج وتوصيات

 .آلياتياتحسين و لدراسات العميا ا أىداف
 

 زمن ومكان الندوة
 

 زمن الندوة:
 8481 - 40 -81يوم األربعاء الموافق: 

  ظيرا 4:::8صباحًا     إلى  4::0من الساعة 
 مكان الندوة:

 قاعة المؤتمرات ـــ مكتب التعاون الدولي بالجامعة

 

 

 

 دوةـالن اورــــــمح
 

 المحور األول
 ياــات العمـداف الدراسـأه

 
 الدراسات العميا البدء والحال والمآل -8
األىداف  (نفعية)الدراسات العميا بين براغماتية  -8

 وضبابية الرؤى.
واقع الجامعة ومدى إسياميا في تحقيق أىداف  -:

 الدراسات العميا 
 المحور الثاني

 ويرـــــطـيات التــــآل
 

قراءة في منظومة التشريعات والموائح النافذة  -8
     .مدراسات العميال

سيامو في تطوير إأستاذ الدراسات العميا ومدى  -8
 .البحث العممي

الدراسات المقررات الدراسية  ودورىا في تطوير  -:
 العميا.
 :المستهدفون

 .أساتذة الدراسات العميا -8
 .أساتذة الدراسات الجامعية -8
 .طالب الدراسات العميا -:
 .بحث العمميكل الميتمين بال -0

ديمـــــــــــتق  

إسيامًا من إدارة الدراسات العميا بجامعة الزاوية وتأكيدًا 
لدورىا المنوط بيا في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج المعدة 

تحقق ليذه الدراسات من أجل مخرجات عممية صحيحة 
تسعى ىذه اإلدارة  ، التميز في حقول المعرفة المتخصصة

تطمباتو إلى تحقيق األىداف وتفعيل آليات البحث العممي وم
ومنيا أستاذ الدراسات العميا باعتباره المحرك األساس 

 .لتطوير البحث العممي ومخرجاتو 
في تشجيع كافة كميات  دارة اإل ىذه رسالة تتمحورو 

قديم برامج حيوية تمبي االحتياجات التنموية لتالجامعة 
ية عمى برامج فوتسعى من خالل مياميا اإلشرا ،لمدولة

الرتقاء ل ؛كمياتالالدراسات العميا جنبًا إلى جنب مع 
بالبرامج وتطويرىا وفقًا لمعايير الجودة الشاممة وترسيخًا 

كما أنيا لممفاىيم الحديثة لمتطبيقات العممية والبحثية . 
تقديم التسييالت واإلرشادات لطمبة الدراسات  تعمل عمى

لدراسات ليذه اح المنظمة العميا والتأكد من تطبيق الموائ
وذلك من خالل  بحاث العمميةاألنشر والعمل عمى 

 .والميتمين لتعميم الفائدة اىتماماتيا بالباحثين 
 عميــه..

تعتزم إدارة الدراسات العميا إقامة ندوة عممية حول أىداف 
الدراسات العميا وآلياتيا وما يصاحب ذلك من إشكاليات 

ات وتطوير البرامج العممية، ورؤى ضبابية في رسم السياس
 .ومحاولة إيجاد الحمول لبعض المسائل والقضايا الشائكة


