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 مقدمة

من وذلك باالستفادة  عدة مجاالت في التدريبيةبالجامعة بتنفيذ مجموعة من الدورات  والتطوير التدريب مركزقام  0202/ 11/10الى  1/1/0202الفترة من خالل 

 .بهدف تحسين االداء راكز التابعة للجامعةالموجودة بالكليات والمالخبرات العلمية واالمكانيات 

 

  متدرب 8221 هذه الفترة هوعدد المتدربين خالل  أجمالي
  

 

 والجهات المشاركة بها التدريبية المنفذة والورش ملخص للدورات
 

 ودورات التنمية البشرية. الدورات التدريبية شملت جميع شرائح الموظفين بالجامعة، حيث شملت الدورات العلمية،

 أعضاء هيئة التدريس  

  معيدين وطلبة دراسات عليا 

 موظفين وفنيين  

وفى إطار مساهمة الجامعة في تنمية المجتمع نفذ مركز التدريب والتطوير عدد من الدورات التدريبية لموظفي اإلدارات العامة بسبها، 

 المستفيدة هي كاالتي:والجهات 

  الصحيشركة المياه والصرف      

 مركز السكرى والغدد الصماء 

  مركز سبها الطبي 
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        قطاع التعليم بمنطقة وادي الشاطئ 

  البيئيمكتب االصحاح          

 معامل المباحث الجنائية فرع الجنوبية  

 متدرب 81 من الجهات العامةعدد المتدربين  أجمالي

 خدمة جوجل ألداره االجتماعاترات التدريبية عن بعد باستخدام تم تنفيذ عدد من الدو وفى ضل جائحة كورونا والتحول الى التعليم اإللكتروني

 والدورات شملت االتي:

تطبيق الفصل  -السبورة الذكية تطبيق  - Google Hangouts meetعن بعد )تطبيق التعليم اإللكتروني تطبيقات جوجل ألداره   -

 تطبيق التخزين السحابي(. -البريد اإللكتروني  -االمتحانات االلكترونية  –االفتراضي 
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 إحصائية بالدورات التدريبية وورش العمل والندوات 
 

عدد  أو الورشة اسم الدورة ت

 المشاركين

 تاريخ التنفيذ مدة الدورة المستهدفين

 

 (1)ورشة التحليل اإلحصائي للبيانات   .1

 

81 

 

بكلية العلوم أعضاء هيئة التدريس 

 الهندسية والتقنية

 ساعات 1

 

4/1/0202 

 

أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  10 (1)اساسيات الحاسوب واالنترنت دورة   .0

 براك وكلية القانون

 ساعة 13
4/1/0202 

وموظفي كلية  التدريس هيئة اعضاء 01 (1)ورشة كيفية استخدام البوابات االلكترونية لألقسام   .1

 الزراعة

 اتساع 3

 

7/1/0202 

وموظفي  العليا الدراسات وطلبة معيدين 9 (1) بحثيورشة كتابة مقترح   .4

 التخطيط ومكتبالمشروعات ادارة 

 9/1/0202 اتساع 3

 وطلبة والمعيدين التدريس هيئة اعضاء 82 (1)كتابة االوراق العلمية  ورشة مهارات  .5

 الكليات بعض من العليا الدراسات

 ساعات 1
11/1/0202 

 بواديالمفتشين التربويين بقطاع العليم  02 التعلم النشطدورة   .3

 الشاطئ

 ساعة 15
01/1/0202 

7.  (X-RAY FLUORESCENCE TECHNIQUE (EDXRF 

 تقنية فلورة األشعة السينيةورشة 

المعامل  وفنيينأعضاء هيئة التدريس  82

 بكلية العلوم الهندسية والتقنية

 ساعات 1
01/1/0202 

 متقدم   MS-WORDمهارات الطباعة باستخدام برنامج دورة   .8
(1) 

02 

 

 ساعة 15 موظفي الجامعة

 
03/1/0202 

وموظفي كلية  التدريس هيئة اعضاء 82 (1)االلكترونية لجامعة سبها  ورشة االنظمة  .9

 القانون

 ساعات 1
12/1/0202 
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 7 (1)الكتابة االكاديمية دورة   .12

 

 شركةوالجامعة  كليات وادارةالبعض 

 المياه والصرف الصحي

 ساعة 12

 
0/0/0202 

 0/0/0202 ساعة 13 اآلدابكلية  موظفين 1 (0)اساسيات الحاسوب واالنترنت دورة   .11

 المعلوماتيمشروع التطوير  مهندسين mysql (1) 02 وقواعد البيانات PHP اساسيات لغة البرمجةدورة   .10

 التخرج بكلية تقنية المعلومات وطلبة

 ساعة 13
0/0/0202 

وموظفي كلية  التدريس هيئة اعضاء 01 (0)االلكترونية لجامعة سبها  ورشة االنظمة  .11

 التجارة والعلوم السياسية

 9/0/0202 ساعات 3

  (1)ورشة أخالقيات المهنة   .14

81 

. 

 موظفي االدارة العامة للجامعة

 

 11/0/0202 اتساع 1

وموظفي كلية  التدريس هيئة اعضاء 87 (1)االلكترونية لجامعة سبها  ورشة االنظمة  .15

 اآلداب

 ساعات 1
01/0/0202 

 9 (0)ورشة أخالقيات المهنة   .13

 

 ساعات 1 موظفي االدارة العامة للجامعة
04/0/0202 

رؤساء اقسام الجودة بالكليات ومنسقي  87 (1) أكاديمي لمقرر السنويتعبئة التقرير ورشة   .17

 الجودة باألقسام العلمية بكليات الجامعة

 ساعات 1
05/0/0202 

 ساعات  3 موظفي الجامعة 81 (1) بيئة العمل فيالصحة والسالمة ورشة   .18
03/0/0202 
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 ساعات  1 أعضاء هيئة التدريس 80 (1) مقاييس تأثير المجالت والبحوث العلميةورشة   .19
07/0/0202 

 ساعات 1 التدريس بكلية اآلدابأعضاء هيئة  88 (1)(  علميةورشة الكتابة االكاديمية )كيفية كتابة ورقة   .02
0/1/0202 

مهندسي مركز تقنية المعلومات  82 (1) صيانة الحاسوبدورة   .01

 ومهندسي بعض الكليات

 ساعة 13
1/1/0202 

من الدم باستخدام طريقة  DNA النوويدورة استخالص الحمض   .00

salting out 

الجنائية فرع  المباحث فنيى المعامل 5

 الجنوبية

 ساعة 04
7/1/0202 

االدارة العامة ومكتب االصحاح  موظفي 80 (1)اساسيات الحاسوب واالنترنت دورة   .01

 البيئي

 ساعة 13
8/1/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب 10 (1) وطرق تجنبه العلميورشة االنتحال   .04
9/1/0202 

بكلية الطب اعضاء هيئة التدريس  82 (1) العلميورشة طرق ومنهجية البحث   .05

 البشرى واألطباء بمركز سبها الطبي

 ساعات 1
10/1/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 05 ( 1) عن بعد  التعليم اإللكترونيتطبيقات جوجل ألداره ورشة   .03
04/1/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 12 (0) عن بعد التعليم اإللكتروني تطبيقات جوجل ألداره ورشة   .07
05/1/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 15 ( 1) عن بعد التعليم اإللكتروني  تطبيقات جوجل ألدارهورشة   .08
08/1/0202 
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 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 17 ( 4) عن بعد التعليم اإللكتروني  تطبيقات جوجل ألدارهورشة   .09
12/1/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 82 ( 5) عن بعد التعليم اإللكتروني  تطبيقات جوجل ألدارهورشة   .12
4/4/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 12 ( 3) تطبيقات جوجل ألداره العملية التعليمية عن بعد ورشة   .11
9/4/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 05 (1) الجامعي البريد اإللكترونيورشة استخدام   .10
13/4/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 01 (1)باستخدام جوجل درايف    السحابيالتخزين ورشة   .11
18/4/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 15 (1)االمتحانات االلكترونية باستخدام تطبيق جوجل ورشة   .14
02/4/0202 

 ساعات 1 الطالب 82 جوجل الفصل االفتراضيورشة استخدام   .15
00/4/0202 

 ساعات 1 بالكلياتوالمنسقين رؤساء أقسام الجودة  05 بمؤسسات التعليم العاليإعداد الدراسة الذاتية  ورشة  .13
10/5/0202 

 ساعات 1 طالب الدراسات العليا الجدد 02 لطلبة الدراسات العليا الجدد  اإللكترونيبوابة التسجيل ورشة   .17
7/3/0202 

االطباء العاملين بالخارج وزمالئهم  12 لمواجهة جائحة كورونا التقنيالندوة العلمية الثانية حول الدعم   .18

 االطباء داخل ليبيا

 ساعات 1
09/8/0202 
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 ساعات 1 ادارة جامعة اجدابيا 85 أنظمة جامعة سبها االلكترونية ) لجامعة اجدابيا (ورشة   .19
0/9/0202 

الجغرافيا  باألقسامأعضاء هيئة التدريس  02 مشروع خريطة الشارع المفتوحورشة   .42

الهندسة المعمارية –الهندسة المدنية –

وكلية القانون واالدارة والبيئة والحاسب 

 الجيولوجيا واالحصاء والزراعةو

 ساعات 1

8/9/0202 

الدراسات العليا بكلية   ومنسقيمكتب  82 مرحلة الدراسات العليا فياستخدام تطبيقات جوجل التعليمية ورشة   .41

 العلوم

 ساعات 1
9/9/0202 

 ساعات 1 ادارة جامعة الجفرة 85 أنظمة جامعة سبها االلكترونية ) لجامعة الجفرة(ورشة   .40
14/9/0202 

 ساعة 15 المالية  والمراجعة الداخلية موظفي 8 (1)تطبيقات برنامج االكسيل واالكسيس فى المالية دورة   .41
11/12/0202 

تدريب عملي في صياغة محاضر االجتماعات وصياغة دورة   .44

 (1)القرارات 

 شهرين باحثة قانونية من كلية العلوم 8
1/11/0202 

 ساعات 3 العامة باإلدارةن الجدد  يالموظف 09 (1)واثرها على حقوقه الوظيفية  واجبات الموظف ورشة   .45
1/11/0202 

 ساعات 1 اآلدابأعضاء هيئة التدريس بكلية  81 (0)مقاييس تأثير البحوث والمجالت العلمية ورشة   .43
10/11/0202 

 ساعات 1 اآلدابأعضاء هيئة التدريس بكلية  88 (0)وطرق تجنبه  العلميورشة االنتحال   .47
19/11/0202 
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 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 5 (0)الجامعي  البريد اإللكترونياستخدام ورشة   .48
00/11/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 7 (0)التخزين السحابي ورشة   .49
01/11/0202 

 المتزامن اإللكترونياستخدام تطبيقات التعليم ورشة   .52

zoom-google hangout meet ) ) (1) 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 88
04/11/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 82 (1)استخدام جوجل الفصل االفتراضي ورشة   .51
05/11/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 80 (0)االمتحانات االلكترونية باستخدام تطبيق جوجل ورشة   .50
03/11/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 82 (1)االمتحانات االلكترونية باستخدام تطبيق جوجل ورشة   .51
12/11/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 1 (1) الجامعي استخدام البريد اإللكترونيورشة   .54
1/10/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 9 (0)استخدام جوجل الفصل االفتراضي ورشة   .55
0/10/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 82 (1)التخزين السحابي ورشة   .53
0/10/0202 

 المتزامن اإللكترونياستخدام تطبيقات التعليم ورشة   .57

zoom-google hangout meet )  )(0) 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 88
1/10/0202 
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 –سرت  –عن بعد ألعضاء هيئة التدريس من الجامعات االتية )االسمرية  اإللكترونيالتعليم تم اتاحة الفرصة للمشاركة بدورات إدارة  -

 .البريقة( -الكلية التقنية جنزور -الجفرة -بنغازي –صبراتة  -طبرق –طرابلس 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                 

 

 المتزامن اإللكترونياستخدام تطبيقات التعليم ورشة   .58

zoom-google hangout meet )  )(1) 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 17
3/10/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 7 (1)استخدام جوجل الفصل االفتراضي ورشة   .59
7/10/0202 

تسجيل المحاضرات  استخدام برنامج البوربوينت فىورشة   .32

 (1) )صوت/فيديو(

 ساعة ونصف أعضاء هيئة التدريس 10
12/10/0202 

 ساعة 15 كلية الطب البشرى موظفي 5 (1)  الوورد واالكسيل برنامجيعلى استخدام  عمليتدريب دورة   .31
11/10/0202 

استخدام برنامج البوربوينت فى تسجيل المحاضرات ورشة   .30

 (0) )صوت/فيديو(

 ساعة ونصف هيئة التدريسأعضاء  7
07/10/0202 

 ساعات 1 أعضاء هيئة التدريس 10 (4)ورشة االمتحانات االلكترونية باستخدام تطبيق جوجل   .31
12/10/0202 

 ساعة ونصف أعضاء هيئة التدريس Research Gata (1) 3استخدام بوابة االبحاث ورشة   .34
11/10/0202 


