بأشراف ا.د .عائشة احمد الشارف قشوط عميد كلية التقنية الطبية
وبرعاية كال من السيد ا.د .خالد محمد عون رئيس الجامعة والسيد د .خالد محمد غومة وكيل الجامعة للشؤون
العلمية

الرؤيـة
يهدف مكتب الدراسات العليا والتدريب إلى خلق بيئة بحثية مبتكرة وبناء برامج دراسات عليا متميزة وتنافسية .
الرسالة
تتمثل مهمة مكتب الدراسات العليا والتدريب في إنشاء برامج دراسات عليا متميزة لتوفير كادر وطني مؤهل ،وتوفير بيئة
مناسبة للبحث العلمي لحل المشكالت المعاصرة في المجال األكاديمي والتقني للعلوم الطبية والطبية المساعدة والبيئة.
أهــداف
 . 1العمل على إطالق برامج للدراسات العليا في جميع األقسام العلمية بالكلية ،من خالل دراسة البرامج المتقدمة في
الجامعات العالمية واختيار األفضل في المجال
 . 2رفع جودة التعليم البحثي الطبي على مستوى الدراسات العليا وتجربة الطالب لدراساتهم العليا.
 . 3ا إلشراك األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس على مستوى عالمي في تعزيز جودة الدراسات العليا وبرامج البحث.
الشراكة والتوأمة بين الكليات الطبية والمراكز البحثية والمرافق الصحية .بالداخل والخارج لتعزيز ثقافة مزيج من الدراسات
العليا والبحوث التي من شأنها أن تؤدي إلى هدف إستراتيجي حيث ستكون كلية التقنية الطبية في وضع يمكنها من تقديم
إالستشارات لمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص

إعداد
(مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلية)
2022
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برنامج الدراسات العليا

الملتقي األول للدراسات العليا
تجسيدا لرؤية مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلية لتنمية الكوادر العلمية بالكلية من معيدين
ومساعدي البحات واستكشافا لقدراتهم العلمية والتي قد تساهم في تطوير وتنشيط البحث العلمي
كنواة المستقبل بكلية التقنية الطبية.
يأتي إ نعقاد الملتقى األول للدراسات العليا والتدريب تزامنا مع بداية برنامج الدراسات العليا
بالكلية بقسم علوم المختبرات الطبية  ،كسياسة مستقبلية إلعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد
والمساهمة في مساعدتهم خالل فترة دراستهم العليا ،والتأكيد على مدى الترابط الوثيق بين
مخرجات الكلية والجهة الخدمية التي تقدم الخدمات الصحية للمواطن ومد جسور التعاون بين
القطاعات الصحية ومخرجات التعليم الجامعي وفتح أفاق البحث العلمي المشترك.
إن ما يحتويه الملتقي من مشاركات يهدف للتوجيه والدعم المطلوب لبرنامج الدراسات العليا
بكلية التقنية الطبية وإنجاح برنامج الدراسات العليا في عامه األول ،وإبراز مشاركات تجارب
برامج الدراسات العليا بالداخل والخارج .وتوطين برنامج الدراسات العليا بالداخل وفقا
لتوجهات وزارة التعليم والبحث العلمي.
إن ما يطرح في الملتقي األول للدراسات العليا وما سيصاحبها من مناقشات جادة بين أعضاء هيئة
التدريس بالكلية أثناء وبعد الملتقى لتوجيه وتنظيم سير عمل لجنة الدراسات العليا وإلنجاح تنفيذ
برنامج الدراسات العليا بالكلية ،وتوفير مناخ ألبنائنا المعيدين في التخصص المناسب وفقا
إلمكانياتهم العلمية التخاذ مسار برنامجهم للحصول علي درجة الماجستير.
وهللا الموفق وتمنياتنا للجميع بالتوفيق

اللجنة التحضيرية للملتقي
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البرنامج
العام

الفترة األولى
مقرر الجلسة
منسق الجلسة

10:45 – 8:00
ا.د .عمر عبدالسالم عقيل
د .نجيه ناجي الوسيع
8:30
9:00
9:05
9:10
9:15

الحضور االفتتاح
ا.د .عائشه أحمد الشارف قشوط
كلمة االفتتاح (كلمة عميد كلية التقنية الطبية)
ا.د .خالد محمد عون
كلمة السيد /رئيس جامعة طرابلس
د .خالد محمد غومة
د .وكيل الجامعة للشؤون العلمية
د .صالح الدين عمرو البارونى
كلمة الوكيل المساعد للكليات الطبية
كلمة مدير اإلدارة العامة للدراسات العليا بالجامعة
9:25
ا.د .إسماعيل عبدالسالم شقمان
(القوانين واللوائح لمرحلة الدراسات العليا بالجامعة وقانون
المعيدين)
9:35
د .علي احمد على قنون
مدير مركز البحوث واالستشارات والتدريب بالجامعة
9:40
د .عبدالرزاق محمد وريت
كلمة وكيل الكلية للشؤون العلمية (ترتيب كلية التقنية الطبية)
ا.د .جمال مصطفى الخوجه /ا.د .الطاهر إبراهيم
9:45
برنامج الدراسات العليا بكلية التقنية الطبية
التابث
تجربة كلية العلوم فى برنامج الدراسات العليا – افاق متقدمة
9:55
ا.د .ربيعة عمر الغزير
( ضيف الملتقي )
Professor Nicolette
الدراسات العليا وأهمية البحث العلمي المشترك في العالم اليوم
10:05
Roman
( مداخلة خارجية )
ا.د .نيكواليت ( جنوب افريقيا)
كلمة السيد رئيس قسم علوم المختبرات الطبية
10:15
ا.د .محمد أبوبكر فضل
رؤيـــــة القسم حول مستقبل الدراسات العليا
10:25
ا.د .محمد محمد أنور السيد
مستقبل الدراسات العليا بالكلية
آفاق التعاون الداخلي والخارجي ضمان نجاح برنامج الدراسات
10:35
ا.د .بدرالدين بشير النجار
العليا
11:15 – 10:45
استراحة
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البرنامج
العام

13:00 – 11:15

الفترة الثانية

ا.د .الطاهر إبراهيم التابت
د .عبدالرؤوف مصباح الحاتمي

مقرر الجلسة
منسق الجلسة

تجربة خريج في مرحلة الدراسات العليا بدولة بريطانيا
تجربة خريج في مرحلة الدراسات العليا ب دولة تركيا
تجربة خريج فى مرحلة الدراسات العليا بجامعة
طرابلس
تجربة طالب مستمر فى مرحلة الدراسات العليا
باالكاديمية
تجربة طالب مستمر في مرحلة الدراسات العليا بجامعة
طرابلس

نموذج دراسات وأبحاث معيد بقسم المختبرات الطبية

أ عبدالعزيز محمد دوية

11:25 – 11:15

أ سناء عبدالسالم مسعود

11:35 –11:25

ا مريومة محمد عقيل

11:45 –11:35

ا مريم عبدهللا األحجل

11:55 – 11:45

نرجس مبروك األسطى

12:05 – 11:55

م .نسرين العربي عقيلة

12:15 – 12:05

م .محمد الصغير أبو
نموذج دراسات وأبحاث معيد بقسم تقنية األسنان
غنيمة
م .أسماء علي
نموذج دراسات وأبحاث معيد بقسم الصحة العامة
عمرالسعداوي
االختتام والتوصيات وتوزيع الشهادات ( تكريم المشاركين )

12:25 – 12:15
12:35 – 12:25
12:45

اللجنة التحضيرية للملتقي
ا.د .جمال مصطفي الخوجه
د .نجيه ناجى الوسيع
أ .عبدالرؤوف مصباح
الحاتمي

رئيس
اللجنة
المنسق
العام
عضو
اللجنة

أ .نجوى على فرارة
ا .عبدهللا احمد خلف هللا (المنسق اإلداري و
اإلعالمي)
سعد بركه عبدالجواد (اللجنة التنظيمية)
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عضو
اللجنة
عضو
اللجنة
عضو
اللجنة

هويدا نجمى الدين المجراب (اللجنة التنظيمية)
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عضو
اللجنة

أسماء المشاركين في فاعلية الملتقي األول للدراسات العليا بكلية التقنية الطبية (  2022/08/08م )
أسماء المشاركين
أ عبدالعزيز محمد الدوىة
أ سناء عبدالسالم مسعود
ا .مريومة محمد عقيل
ا  .مريم عبد هللا االحجل
نرجس مبروك االسطى
نسرين العربي عقيله
سامي مصباح احمد
ناصر إبراهيم راشد
مروة محمد غدير
سوسن العروسي االسطى
ندى محمد العجمي
نسرين العربي عقيلة
نيروز عبدالسالم شعيب
أميمة نصرالدين القاضي
محمد الصغير ابو غنيمة
مروان المزوغي علي
نرجس عبدالسالم نصر
أسماء علي عمرالسعداوي

القسم العلمي
علوم المختبرات الطبية
الصحة العامة
علوم المختبرات الطبية
علوم المختبرات الطبية
علوم المختبرات الطبية
علوم المختبرات الطبية
علوم المختبرات الطبية
تقنية األسنان
تقنية األسنان
تقنية األسنان
علوم المختبرات الطبية
علوم المختبرات الطبية
علوم المختبرات الطبية
علوم المختبرات الطبية
تقنية األسنان
الصحة العامة
علوم المختبرات الطبية
الصحة العامة

على خطى طالب ماجستير

المشاركة
تجربة خريج في مرحلة الدراسات العليا بدولة بريطانيا
تجربة خريج في مرحلة الدراسات العليا بدولة تركيا
تجربة خريج فى مرحلة الدراسات العليا بجامعة طرابلس
تجربة طالب مستمر فى مرحلة الدراسات العليا باألكاديمية
تجربة طالب مستمر في مرحلة الدراسات العليا بجامعة طرابلس
تجربة طالب مستمر في مرحلة الدراسات العليا بجامعة طرابلس
A Retrospective Study of Leukemia in Libyan Children
) Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaw ( BRONJ
CAD CAM Technology
) Child with a cleft lip and palate, management and treatment ( prosthetic treatment
Laboratory diagnosis of Oral candidiasis
Formaldehyde and its risk on pathology lab employees in developing cancer.
HEMOGHILIA
Malaria disease
Current Concepts in Dental Technology
حسـاب الـوزن ووضع النظـام الغـذائي باستخـدام برنامـج فيجوال بيسك
Oxford-AstraZeneca vaccine
سـوء التغذية لدى األطفال الذين يخضعـون لغسيـل الكلـى البريتوني

الخلفية .تلبية لشروط شغل المعيد لهذه الوظيفة ،كان لزاما أن يعد العدة لإللتحاق بالدراسات العليا سواء
بالخارج أو بالداخل للحصول على مؤهل الماجستير وليحظى بدرجة مساعد محاضر كأول لبنة في مشوار
تطوره األكاديمي وتقدمه في المسار الوظيفي .
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نرجس المبروك األسطى ()1؛ جمال الخوجة
( )1معيدة بقسم المختبرات الطبية ،كلية التقنية الطبية،
جامعة طرابلس منذ .2011
()1طالبة دراسات عليا بقسم علم الحيوان ،شعبة العلوم
التطورية ،كلية العلوم ،جامعة طرابلس (-2018حتى
اآلن).

الطريقة .تعبر هذه المعلومات عن تجربة الدراسة العليا بكلية العلوم ،قسم علم الحيوان ،شعبة العلوم
التطورية؛ وذلك خالل الفترة ( ،)2018-2021لمعرفة الخطوات المتبعة من واقع تجربة شخصية أمال على
أن تسهل الطريق أمام أي راغب لخوض غمار الدراسة العليا بهذه الكلية.
النتيجة .ساهمت البرامج األكاديمية الثالثة من المرحلة االستدراكية والتي ضمت  14وحدة دراسية إجبارية
خالل (ربيع  -2018خريف  ،)2018ثم المرحلة التمهيدية للماجستير والتي ضمت  24وحدة إجبارية
واختيـارية خــالل (ربيع  -2019ربيع  ،)2021ومرحلة البحث (ربيع  -2021حتى اآلن) في بناء لبنة قادرة
على شق طريقها نحو العلم بكل إصرار وقوة.
الشكر .لقد حظي كل من أنار ظلمة جهلنا ،ورسم وصمم وصنع أساسا سهل علينا به سلوك هذا الدرب؛
بمكانة في القلب ووقع سيستمر صداه في حنايا القلب و دهاليز الذاكرة؛ فالشكر الكبير لمن يصنعون الحياة.

INTRODUCTION
• Malaria is a serious and sometimes fatal disease
caused by a parasite(plasmodium) that commonly
infects a certain type of mosquito which feeds on
humans.

MALARIA DISEASE
B Y O M AI M A E L G D Y
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حساب الوزن ووضع النظام الغذائي باستخدام
برنامج فيجوال بيسك
مروان المزوغي علي
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A Retrospective Study of Leukemia in
Libyan Children
Presented by :

Sami musbah
Department of Medical Laboratory
Faculty of Medical Technology
University of Tripoli

Bisphosphonate
are a class of drugs that prevent the
loss of bone density, used to
treat osteoporosis and similar diseases.
They are the most commonly
prescribed drugs used to treat
osteoporosis. They are called
bisphosphonates because they have
two phosphonate (PO(OH) 2) groups.

Bisphosphonate Related
Osteonecrosis of the Jaw
BRONJ
Presented by ; DR. NASER RASHED
B.O.S
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Introduction
Cleft lip and palate are one of the most common congenital
birth defects accuring in the orofacial region and occur very
early in pregnancy, while the baby is developing inside the
mother,clefting results when there is not enough tissue in the
mouth or lip area and the tissue that is available does not join
together properly.

Abstract
Oral Candida is opportunistic pathogen. Oral
candidiasis is one of the common fungal
infections,affecting the oral mucosa and is caused by
Candida albicans. Candida pathogenicity is facilitated
by a number of virulence factors, the most important
of which are those for adherence to host tissues and
medical devices, biofilm formation and secretion of
hydrolytic enzymes. Assessment of predisposing
factors plays a crucial role in the management of
candidal infection. Carefully recording the medical
history is important Topical antifungal therapy is the
recommended first line treatment for uncompliated
oral candidiasis.
Date

Your Footer Here

Laboratory diagnosis of
Oral candidiasis
Presented by : Nada alajeemi
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INTRODUCATION

Hemophilia is usually an inherited
bleeding disorder in which the
blood does not clot properly. This
can lead to spontaneous bleeding
as well as bleeding following
injuries or surgery.

Introduction
CAD /CAM is an acronym for computer aide.d design .1
/computer aided manufacturing.
2.The science of CAD/CAM dentistry has expanded
rapidly In the last few years.
3.The CAD/CAM technology was developed to solve three
challenges.
4.One of the challenges was to fabricate posterior
restorations with sufficient strength.
5.The second challenge was to create restorations with a
natural appearance.
6.The third challenge was to make restoration easier,
faster, and more accurate.

HEMOPHILIA
Presented by nayrouz shaib

CAD CAM Technology

.

BY
Marwah mohammed ghadeer
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What is a vaccine

UNIVERSITY of Tripoli
Faculty Of Medical Technology
Department of laboratory

Vaccines are biologics preparation that provide active
adaptive immunity against specific pathogenic.
Its train your immune system to recognize and destroy
pathogens by create antibodies, just as it does when
it’s exposed to a pathogenic .

Oxford-AstraZeneca COVID-19
vaccine

A COVID-19 vaccine is a vaccine intended to provide acquired immunity
against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2),
the virus causing coronavirus disease 2019 (COVID-19).

By

Narjes Abdul Salam Nasser
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