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تقدم جامعة طرابلس  أن  يمكن  هل 
الدولي  للتعاون  كمكتب  ودوركم 

بالجامعة ؟

أكبر  من  تعتبر جامعة طرابلس 
وأعرق الجامعات الحكومية الليبية. 
ملكي  مرسوم  بموجب  أنشئت  وقد 
 ،1955 سنة  ديسمبر   15 بتاريخ 
والتربية  اآلداب  كلية  وكانت 
في  لها.  األولى  النواة  ببنغازي 
العلوم  كلية  إنشاء  تم   1957 سنة 
لجامعة  األولى  النواة  بطرابلس، 
أنشئت   1966 سنة  وفي  طرابلس. 
 1961 عام  وفي  الزراعة،  كلية 
للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  قامت 
)اليونيسكو(  والثقافة  والعلوم 
الفنية  الدراسات  كلية  باستحداث 

الجامعة  إلى  انضمت  التي  العليا 
كلية  اسم  تحت   1967 عام  الليبية 
انقسمت   ،1973 سنة  في  الهندسة. 
 : جامعتين  إلى  الليبية  الجامعة 
عام  وفي  وطرابلس.  بنغازي 
جامعة  إلى  اسمها  تغيــّر   1976
الطبية  الكليات  وانفصلت  الفاتح. 
جامعة  مسمى  تحت   2009 سنة 
ضمها  وأعيد  الطبية،  للعلوم  الفاتح 
 2012 سنة   .2010 سنة  جديد  من 
استعادت الجامعة تسميتها األصلية. 
بجامعة  الكليات  إنشاء  وتوالى 
الحالي  الوقت  في  ليصل  طرابلس؛ 

إلى 20 كلية.
الدولي  التعاون  مكتب  يختص 
العلمي  بالتعاون  طرابلس  بجامعة 
ومؤسسات  الجامعة  بين  والثقافي 
واإلقليمية  الوطنية  العالي  التعليم 
المعلومات  بتبادل  وذلك  والدولية، 
العلمية  واالستشارات  والخبرات 
أعضاء  تبادل  برامج  خالل  من 
والموظفين،  والطلبة  التدريس  هيئة 
مذكرات  إبرام  مسودات  وإعداد 
اتفاقيات  وتفعيل  والعقود  التفاهم 
والمؤسسات  الجامعات  مع  التعاون 
التنسيق  وكذلك  المختلفة،  البحثية 
العلمية  المؤتمرات والندوات  إلقامة 

وورش العمل. 

اإلنسانية العلوم  مكانة  هي   ما 
األكاديمي الفضاء  في   واالجتماعية 
هل طرابلس؟   جامعة  وفي   بليبيا 

لديكم أرقام ؟

يبلغ أجمالى عدد الطلبة االجمالى 
 70 447 بالجامعة  المنخرطين  و 
عن  يقل  ماال  وبها  وطالبة  طالبا 
العلوم  بكافة  دراسى  برنامج   200
أهم  من  االنسانية  العلوم  تعد  حيت 
المجاالت التى تهتم بتدريسها الجامعة 
النها من الركائز االساسية التي تبنى 
المجتمع  في  التعليمية  المسألة  عليها 
اإلطارات  اعداد  في  تساعد  كونها 
المؤهلة في الوظائف لمعظم مفاصل 
مؤسسات الدولة وكذلك في مؤسسات 
القطاع الخاص. وتساهم بشكل كبير 
في التخطيط واعداد البرامج والتنمية 
والمشاكل  الصعوبات  وحلحلة 
تلخيص  الممكن  ومن  االجتماعية. 
أهم المهام التي تناط بهذه العلوم في 

الجامعة على النحو التالى :
إعداد القوى البشرية المؤهلة   •
العلوم  تخصصات  فى  أكاديميا 
المختلفة  واالجتماعية  اإلنسانية 
والتى بدورها تسهم فى الدفع بعجلة 

التقدم والتطور بالمجتمع.
االجتماعية  الخدمة  تقديم   •
واألسرة  المرأة  مجال  في  والنفسية 

مقابلة مع مكتب التعاون الدوىلي 
بجامعة طرابلس

مقابلة
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الحاجات  ذوو  ،الشيوخ،  )الشباب 
الخاصة، اإلصالح والتأهيل(

والوعى  المعرفة  نشر   •
الوسائل  كافة  عبر  االجتماعي 
اجراء  خاص  وبشكل  والوسائط 
البحوث والدراسات العلمية النظرية 
مصدر  تشكل  والتي  والتطبيقية 

المعلومات ألصحاب القرار
المساهمة في اعداد الدورات   •
البشرية  للقوى  والتأهيلية  التدريبية 

بما يتناسب واحتياجات السوق.
االجتماعية  العلوم  تساهم   •
في حلحلة األزمات التي يتعرض لها 

المجتمع
القيادات  تأهيل  في  تساعد   •
قادرة  وتجعلها  اإلدارية  واإلطارات 

على تسيير مؤسسات الدولة
اللغات  تعليم  في  المساهمة   •
أدوات  إحدى  باعتبارها  األجنبية 
التواصل ونقل المعرفة بين الشعوب 
الخبرات  تبادل  في  تسهم  والتي 
والمعارف بين المؤسسات المناظرة.

من األكاديمية  التخصصات  هي   ما 
في تدرس  التى  اإلنسانية   العلوم 

  جامعة طرابلس ؟

تبعا  التخصصات  تلخيص  يمكن 
االنسانية  العلوم  وأقسام  للكليات 

التالية :
كلية اآلداب وتختص بالعلوم   •
الدراسات  العربية،  )اللغة  التالية 
الجغرافيا،  التاريخ،  اإلسالمية، 
الخدمة  النفس،  علم  المكتبات، 
السياحية،  الدراسات  االجتماعية، 

علم االجتماع(
كلية القانون وتختص بالعلوم   •
الجنائي،  القانون  )الشريعة،  التالية 

القانون العام، القانون الخاص(

وعلوم  البدنية  التربية  كلية   •
التالية  بالعلوم  وتختص  الرياضة 
تدريس  التأهيل،  إعادة  )التدريب، 

التربية البدنية(
واالعالم  الفنون  كلية   •
)الفنون  التالية  بالعلوم  وتختص 
المسرحية،  الفنون  المرئية، 
الموسيقية،  الفنون  الجميلة،  الفنون 

االعالم(
كلية التربية وتختص بالعلوم   •
التربية  األساسية،  )العلوم  التالية 
الخاصة، اللغة االنجليزية والعربية، 
علوم رياض االطفال ومعلم الفصل، 

التربية الفنية وعلم النفس(
والتى  الشرعية  العلوم  كلية   •
تختص بعلوم أصول الدين والشريعة.

 ما هي  الشراكات التى تربط جامعة
أكاديمية مؤسسات  مع   طرابلس 

 سواء في ليبيا او خارجها ؟

أهم  من  طرابلس  جامعة  تعتبر 
الليبية  العالي  التعليم  مؤسسات 
الشراكات  من  العديد  لها  والتي 
الصعيدين  على  واألنشطة  الدولية 
حيث  والدولي.  واإلقليمي  المحلى 
للجامعة عضوية في اتحاد الجامعات 
االورومتوسطية UNIMED  ومن 
للجامعة  أتيحت  الشراكة  هذه  خالل 
فرصة كبيرة لتوسيع شبكة عالقاتها 
العديد  الجامعة  أبرمت  فقد  الدولية 
التفاهم مع  من االتفاقيات ومذكرات 
بقضايا  المهتمين  الدوليين  الشركاء 
المائة  فاقت  والتي  العالى  التعليم 
اتفاقية ومذكرة تفاهم على المستوى 

اإلقليمي والدولي.

االنسانية  العلوم  يخص  فيما 
واالجتماعية فانه يمكننا التطرق الهم 
االتفاقيات المبرمة على النحو التالي :

مشروع  في  الجامعة  تساهم   •
االتحاد  من  المدعوم   )PAgES(
االوروبي والذى يهدف إلى المساهمة 
ليبيا  في  العالي  التعليم  تحديث  في 
المدربين  العمل على دعم  من خالل 
وتزويدهم  التدريس  هيئة  وأعضاء 
بالمهارات المطلوبة في مجال الصحافة 
هذا  ويستهدف  االعالم،  وسائل  عبر 
الشباب  من  كوادر  اعداد  البرنامج 

الراغبين في دراسة اإلعالم
•  تساهم الجامعة في مشروع 
االتحاد  من  المدعوم   )WHEEL(
توفير  على  يعمل  والذى  االوروبي 
المخصصة  البرامج  من  حزمة 
العالي في  التعليم  لتطوير مؤسسات 
ليبيا، من خالل ربط عشر جامعات 
المعلومات  لتبادل  بشبكة  ليبية 
ويهدف  بينها،  فيما  واإلحصاءات 
منصة  إلنشاء  المشروع  هذا 
المشاكل  لمناقشة  اإلنترنت،  على 
تطوير  تواجه  التي  والتحديات 

مؤسسات التعليم العالي في ليبيا
كلية  مع  تعاون  اتفاقية   •
جامعة   – للبنين  الرياضية  التربية 

االسكندرية- مصر
المعهد  مع  تعاون  اتفاقية   •
السعيد  بقصر  للرياضة  االعلى 

جامعة منوبة – تونس
كلية  مع  تعاون  برتوكول   •

التربية الرياضية – جامعة عمان
بين  تعاون  بروتوكول   •
كافة  جمع  البدنية  التربية  كليات 
سنة  المحلى  المستوى  على  الكليات 

2020-2018
مع  طالب  تبادل  اتفاقية   •
بمدينة  األوروبي  التجاري  المعهد 

)بورتو( الواقعة في البرتغال
مع  طالبي  تبادل  اتفاقية   •

جامعة )ريقا( الكائنة بدولة التفيا

مقابلة
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مع  طالبي  تبادل  اتفاقية   •
جامعة جامعة )االكانتى( بإسبانيا

ببرنامج  الجامعة  تساهم   •
التعاون من أجل األمن الغذائي وقدرة 
استجابة المجتمعات الريفية في ليبيا 
الجنوبية،  بالمنطقة  تنفيذه  المزمع 
اإليطالية  السفارة  عليه  وتشرف 
بطرابلس من خالل الوكالة اإليطالية 
الدولي  والمركز  والتعاون  للتنمية 
للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر 
 )CIHEAM( المتوسط  األبيض 
ضمن قطاع التعاون اإلنمائي الدولي 

باالتفاق مع وزارة الخارجية
مع   تفاهم  اتفاقية  توقيع  تم   •
 Expertise( مؤسسة خبراء فرنسا
مادة  بتعليم  تعنى  والتي   )France
الليبية  الجامعات  في  االعمال  ريادة 
وكذلك أنشاء وحدة ادارية بالجامعة 
تعنى بالتواصل والتنسيق فيما يخص 
المشروع  هذا  ويأتي  االعمال  ريادة 

بالتنسيق مع سفارة فرنسا بليبيا.

 ما هو دور مكتب التعاون الدولي في
 برنامج »األبحاث الّشابة في العلوم
 االنسانية و االجتماعية« ؟ ما هي،
الجوانب اإليجابية رأيك،   حسب 
التي والنقاط  المشروع،   لهذا 
الفوائد هي  ما  ؟   تحسينها   يجب 

وااِلمتيازات ؟

الدولي  التعاون  لمكتب  كان 
في  مهّم  دور  طرابلس  بجامعة 
على  عمل  حيث  للمشروع  اإلعداد 
طرابلس  جامعة  مساهمة  ضمان 
تسهيل  تم  وفعال.  كبير  بشكل  به 
المشروع  ادارة  بين  التواصل 
من  بدءا  الجامعة  مكونات  وكافة 
باألقسام  وانتهاء  الجامعة  رئاسة 
المعنية  بالكليات  واالساتذة  العلمية 

بالمشروع.
اِختيار  عملية  فى  المكتب  ساهم 
مراحل  كل  وواكب  المتدربين 
مع  وتواصل  إعالن  من  ااِلختيار 

مقابلة

عبر  المشاركة  وتسهيل  المعنيين 
بالمكتب  التواصل  قاعة  إتاحة 

اِلستعمالها من قبل المتدّربين.
االمر  واقع  في  للمشروع  كان 
المتدربين  صعيد  على  حسنا  تأثيرا 
لنا فيما ال يدع مجاال للشك  فقد بين 
اإلنسانية  العلوم  طالب  رغبة 
بالجامعة على التحصيل العلمي رغم 
عمليات  عن  الناتجة  المعوقات  كل 
اجراءات  عن  والناتجة  االغالق 
أن  كما  كوفيد-19.  جائحة  مكافحة 
فيما  العالقة  وّطد  قد  المشروع  هذا 
الثقة وساهم  المؤسستين وعزز  بين 

في فتح أفاق نعاون مستقبلية.
نأمل أن تتحسن االوضاع بحيث 
الدورات  من  المزيد  تنفيذ  يمكن 
هنا  اما  العمل  وورش  التدريبية 
بتونس  المعهد  بمقر  أو  بطرابلس 

الشقيقة.

© أرشيفية - إنترنت

جامعة طرابلس
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 امضاء اتفاقية تعاون بين معهد البحوث المغاربية المعاصرة وجامعة  طرابلس
2023-2021

المعاصرة وجامعة  المغاربية  البحوث  بين معهد  تعاون  اتفاقية  امضاء  2021، وقع  أوت  في شهر 
طرابلس. تحدد هذه االتفاقية آليات التنقل والتبادل العلمي بين الباحثين والطلبة الليبيين وباحثي المعهد. 
مع  دائمة  شراكة  الرساء  قانونيا  اطارا  مايوفر  وهو  المؤسستين  بين  التعاون  مجاالت  تؤطر  كما 

المجتمع األكاديمي بليبيا.

أ، د. وسلية سعايدية
مديرة معهد البحوث المغاربية المعاصرة 

© معهد البحوث المغاربية المعاصرة 

 أ، د. خالد محمد عون
رئيس جامعة طرابلس

© جامعة طرابلس

مقابلة
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جويلية 2021   

المغاربية  البحوث  معهد  ندوة 
المعاصرة حول ليبيا المعاصرة

انعام شرف الدين 
متميزة :  هوية  ذات  تجارية  جالية 
طرابلس  في  تونسيون  تجار 
والنصف  عشر  الثامن  في القرن 

األول من القرن التاسع عشر

سعاد الجفال      
طرابلس  والية  في  األلمان  الرحالة 
السياسية  الجغرافيا  بين  الغرب 

والمعرفة الجغرافية

سبتمبر / أكتوبر 2021
دورة تكوينية لألساتذة الليبين

سبتمبر / نوفمبر 2021 

استقبال الطلبة المنتفعين بالمنحة

أكتوبر 2021

المغاربية  البحوث  معهد  ندوة 
المعاصرة حول ليبيا المعاصرة

توماس هسكن وأمال عبيدي
 برقة المحتجة : السياسة والهوية 

والعدالة زمن االظطرابات

المؤتمر الدولي 

إفريقيا  بين  المعاصرة  ليبيا 
والمتوسط 

نوفمبر 2021

معهد  نّظم   ،2018 جويلية  في 
في  المعاصرة   المغاربية  البحوث 
اليوم :  »ليبيا  بعنوان  ندوة  تونس 
والمجال«،  والسياسة  المجتمع 
باحثًا   25 يقارب  ما  جمعت  والتي 
)التاريخ  التّخصصات  مختلف  من 

السياسيّة  والعلوم  االجتماع  وعلم 
بلدان  عدة  من  إلخ(،  والجغرافيا، 
إيطاليا،  فرنسا،  تونس،  )ليبيا، 
بريطانيا  المتحدة،  الواليات 
وفود  وبحضور  ألمانيا(  العظمى، 
من  ليبية  مؤسسات  خمس  من 
والزاوية  ومصراتة  طرابلس 

وبنغازي

لهذا الحدث العلمي وفي  واِستمراراً 
في  الشابة  إطار مشروع »األبحاث 
أداة   : واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 
تونس  في  سيعقد  ليبيا«،  في  للتنمية 
مؤتمر جديد بعنوان »ليبيا المعاصرة 
نوفمبر  في  والمتوسط«  إفريقيا  بين 

.2021

ويهدف المؤتمر إلى البحث في مكانة 
األبيض  والبحر  إفريقيا  بين  ليبيا 
المتوسط. وفي الواقع، يقع البلد على 
العربي  المغرب  بين  طرق  مفترق 
والبحر  الّصحراء  جنوب  وإفريقيا 
تاريخ  وينخرط  المتوّسط.  األبيض 
الفضاءات  هذه  مختلف  في  ليبيا 
متجدّدة  ولكن  قديمة،  اشكاليات  مع 

باستمرار.

وإن ظهرت ليبيا في العقود األخيرة 
جنوب  أفريقيا  بوابة  أنها  على 
باعتبارها  ومؤخرا،  الّصحراء، 
الشمالي  الّساحل  بين  عبور  منطقة 
وإفريقيا،  المتوسط  األبيض  للبحر 
فإّن مسألة تأصلها في أفريقيا والبحر 
فترة  إلى  تعود  المتوسط  األبيض 

أطول

بلد  »تاريخ  األول،  المحور  سيقدّم 
ليبيا؟«  من  : أي  افريقي متوسطي 
التنظيم  موضوع  تاريخّي  منظور 

02

2-4

الرزنامة العلمية



عدد خاص عن ليبيا  71

اللجنة العلمية
وسيلة سعايدية )جامعة ليون 2(

كاتيا بواسفان )معهد البحوث المغاربية المعاصرة(
نائلة السعدي )معهد البحوث المغاربية المعاصرة(

فالنتيا زاغاريا )الجامعة األوروبية المركزية(
حسان بوبكري )جامعة سوسة / معهد البحوث المغاربية المعاصرة(

منصور عمارة محمد )جامعة طرابلس(
أنعام شرف الدين )جامعة طرابلس(

عبدالحكيم المهدي الشريف )األكاديمية الليبية للدراسات العليا بطرابلس(
الشريف الفرجاني )جامعة ليون 2 / معهد البحوث المغاربية المعاصرة(

حافظ عبدولي )جامعة صفاقس(
أنّا بالدينتّي )جامعة بيروجيا(

كيارا باغانو )جامعة بافي(
دلفين بيران )معهد البحوث من أجل التنمية، ومخبر »السكان، البيئة، التنمية «(

لوكا رانري )المدرسة العليا سانت آن دي بيز(
جان بيار كاسارينو)كوليج أوربا(
توماس هوسكن )جامعة بيروت(

ليبيا  مكانة  ومسألة  السياسي  
الروابط  وموضوع  إفريقيا،  في 
الفضاء  وبين  ليبيا  بين  والمبادالت  

المتوسطي واألفريقي.

»ليبيا  الثاني،  المحور  وسيعالج 
جديدة«،  طموحات   : المتنوعة 
التنقل  ثقافي،  منظورسوسيو-  من 
والتحوالت الدينية والتعددية اللغوية 
في  المتعددة  االنتماءات  ودسترة 
نقل  وأخيراً  الوطني،  البناء  مسار 

المعرفة واألفكار والتقنيات.

أّما المحور الثالث، »حدود و معابر 
وتقاسم مجاالت مشتركة«، فسيرّكز 
أخبار  في  المتأّصلة  القضايا  على 
والتنقل،  الهجرة   :  2011 بعد    ما 
المجتمع  دور  وأخيراً  والحدود، 

المدني الليبي.

إلعطاء  مناسبة  الندوة  ستكون   
الشبان  والباحثات  للباحثين  الكلمة 
اإلنسانية  العلوم  في  المختصين 
وحولها  ليبيا  من  واالجتماعيّة 
ليؤثث طلبة الماجستير أو الدكتوراه 

للمؤتمر  األخيرة  العلميّة  الجلسة 
بصدد  هي  التي  أبحاثهم  لتقديم 

اإلنجاز.

ستجمع  المؤتمر،  هامش  وعلى 
نحو  »ليبيا  بعنوان  مستديرة  مائدة 
المجتمع  من  فاعلين  المستقبل« 
من  وفاعلين  وخبراء  المدني 
المؤسسات ... لمناقشة قضايا التحّول 
ومسألة  المرأة،  ودور  الديمقراطي، 
المساواة، ودور المجتمع المدني في 

ليبيا ما بعد 2011.

الرزنامة العلمية


