
 

 

 م 2018برامج وأنشطة جامعة سبها خالل العام 

 
  :استهـالل 

 وتنتشرالعالي والبحث العلمي  وسبها خدماتها في مجال التعليم الجامعي  جامعة تقدم 
في ربوع منطقة فزان على رقعة تمثل ما يزيد عن ثلث مساحة ليبيا  عشر ها التسعةكليات

مما يجعل الحاجة ملحة لوجود خدمات المنطقة وتتباعد المسافات بين مدن وقرى تقريباً ، 
بما يسهم في الحد  ي لألفرادمستوى المعيشالتعليمية جيدة لزيادة معدالت االنتاج وتحسين 

 .التي تعد أحد أهم عوائق التنمية المستدامةمدن من هجرة السكان من األرياف إلى ال
)اآلداب ، العلوم ، الزراعة ، الطب البشري ، طب األسنان ،  كلياتجامعة سبها  يتبع

العلوم الهندسية والتقنية ، القانون ، االقتصاد والمحاسبة ، التقنية الطبية ، التمريض ، التربية 
الصيدلة ، تقنية التربية زويلة ، التربية غات ،  ،براك ، التربية أوباري ، التربية تراغن 

إضافة إلى قاعات دراسية بمنطقة  المعلومات ، هندسة الطاقة والتعدين ، التربية البدنية(
 .الشويرف 

إطار دورها في خدمة المجتمع وأهمية وضرورة تواصل الجامعة بالبيئة وفي         
المحيطة بها من خالل دراسة قضاياه وإخضاعها للتقييم العلمي في ضوء التنمية الشاملة 
باعتبار أن الجامعات بيوت خبرة للمجتمع ، حرصت على تنفيذ العديد من المناشط والبرامج 

سسات حكومية ومجتمعية ، وفيما يلي بيان بالبرامج المختلفة بالتعاون مع قطاعات ومؤ
 م على مستوى الجامعة وكلياتها :  2018العلمية والمناشط المختلفة المنفذة خالل العام 

بإشراف مشروع التطوير  " أنظمة جامعة سبها االلكترونية" ورشة عمل حول  ✓
 م .  2018 يناير 6الجامعة ـــ  المعلوماتي ب

مكتب التعاون  مينظللتعريف بمركز الريادة واالبتكار بالجامعة تورشة عمل  ✓
 م .  2018 فبراير 8الجامعة ـــ  الثقافي ب

" من أجل تطبيق أمثل للعلوم بعنوان  المؤتمر الدولي األول للعلوم والتكنولوجيا ✓

 م .   2018 فبراير 14 ـــ 12  الفترة كلية العلوم  مينظت والتكنولوجيا "
" توحيد اليوم المفتوح إلحياء يوم الصحة العالمي بكلية الطب البشري تحت شعار  ✓

 م .  2018 أبريل 7ـــ    الجهود من أجل مستقبل صحي أفضل "
ـ  محاضرة عامة حول البرمجة اللغوية العصبية بإشراف كلية اآلداب  ✓ شهر يناير ــ

 م . 2018
ـــ  ة اآلداب لترتيب وتنظيم مكتبة الكلية حملة تطوعية ألساتذة وموظفي وطلبة كلي ✓

 م . 2018شهر يناير 
) التعليم االلكتروني ــ مجلة االحتفال بإطالق بعض مواقع الجامعة االلكترونية  ✓

 م .  2018 مايو 5ـــ    الجامعة االلكترونية ــ المكتبة االلكترونية (



 

 

ــ    اآلدابلطلبة الدراسات العليا بالجامعة باستضافة كلية  الثانيالمؤتمر العلمي  ✓
 م .  2018 يوليو 5

 م . 2018نوفمبر  17 ـــالحفل السنوي لخريجي الجامعة  ✓
حلقة نقاش بعنوان " أساليب التربية بين الواقع والنظرية " تنظيم كلية التربية  ✓

 م . 2018نوفمبر 15 ـــزويلة 
ديسمبر  6 ـــتربوي " تنظيم كلية التربية زويلة حلقة نقاش حول " التخطيط ال ✓

 م . 2018
 2018مارس  13 ـــالملتقى األول للصيادلة بمنطقة فزان باستضافة كلية الصيدلة  ✓

 م .
 2018فبراير  12 ـــالمؤتمر السنوي األول للغة االنجليزية بكلية التربية تراغن  ✓

 م .
ربوت بإشراف كلية العلوم الهندسية ورشة عمل للتعريف بالبطولة الليبية األولى لل ✓

 م . 2018مارس  12 ـــ والتقنية 
أبريل  21 ـــإحياء اليوم العالمي لألرض بإشراف كلية العلوم الهندسية والتقنية  ✓

 م . 2018
 م. 2018أبريل  10 ـــ إحياء اليوم الوطني للبيئة بكلية العلوم الهندسية والتقنية  ✓
 ـــذية بإشراف كلية العلوم الهندسية والتقنية ورشة عمل حول سالمة وصحة األغ ✓

 م . 2018أبريل  25
 ـــمحاضرة عامة حول المصادر التعليمية المفتوحة بكلية العلوم الهندسية والتقنية  ✓

 م . 2018مارس  27
ورشة عمل بعنوان خارطة طريق األبحاث العلمية بإشراف كلية العلوم الهندسية  ✓

 م . 2018يناير  20 ـــوالتقنية 
ورشة عمل حول معايير االعتماد المؤسسي بإشراف كلية العلوم الهندسية والتقنية  ✓

 م . 2018يوليو  3 ـــ
محاضرات علمية وثقافية في مواضيع مختلفة بكلية العلوم الهندسية والتقنية خالل   ✓

 م . 2018شهر سبتمبر 
ظيم فرع كلية االقتصاد والمحاسبة ندوة علمية بعنوان التمويل اإلسالمي والتنمية تن ✓

 م .   2018ديسمبر  23 ـــسبها 
ندوة علمية حول زراعة الزيتون بالمنطقة الجنوبية تنظيم فرع كلية الزراعة  ✓

 م .   2018فبراير  23 ـــبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية 
 24،25 ـــالمؤتمر العلمي الثاني لالقتصاديين الزراعيين باستضافة كلية الزراعة  ✓

 م . 2018نوفمبر 



 

 

محاضرة بعنوان " كيف تعد نفسك لبحوث التخرج " تنظيم كلية تقنية المعلومات  ✓
 م . 2018نوفمبر  3 ـــ

ورشة عمل حول استخدام برنامج التكس في كتابة البحوث تنظيم كلية تقنية  ✓
 م . 2018فبراير  11 ـــالمعلومات 

محاضرات علمية وثقافية في مواضيع متنوعة بكلية التربية اوباري على مدار  ✓
 م . 2018العام الجامعي 

ورشة عمل حول التعليم الهندسي والتقني في مجال الطاقة بإشراف كلية هندسة  ✓
 م . 2018أبريل  22الطاقة والتعدين 

م  2018مايو  6،7 ـــالمعرض الثاني للنفط والغاز بكلية هندسة الطاقة والتعدين  ✓
. 

 إقامة دوريات رياضية تنشيطية بين األقسام العلمية بكليات الجامعة . ✓
 تنظيم حمالت تطوعية للنظافة والتشجير بأغلب كليات الجامعة . ✓
مشاركة الجامعة في دوري كرة القدم الخماسية للقطاعات ببلدية سبها خالل شهر  ✓

 م . 2018ديسمبر 
 2018ربية بإشراف كلية اآلداب خالل شهر ديسمبر إحياء اليوم العالمي للغة الع ✓

.  
الجديد ( بإشراف قسم  –القرضة  –زيارات ميدانية للمدن القديمة ) تمنهنت  ✓

 م .  2018الجغرافيا بكلية اآلداب خالل شهري فبراير ومارس 
محاضرة عامة للتوعية بمخاطر العنف المسلح بإشراف قسم علم االجتماع بكلية  ✓

 م .  2018هر أبريل اآلداب خالل ش
 محاضرات منهجية عامة بإشراف األقسام العلمية بكلية اآلداب على مدار العام . ✓
، الحصبة ، االيدز ، سرطان  إعداد مطبوعات تثقيفية للتوعية بـأمراض ) الدرن ✓

 الثدي ، لحمية الرحم ( بإشراف كلية التقنية الطبية مرزق .   
محاضرات توعوية لطالب المرحلة الثانوية حول ) أمراض الدم الوراثية ،  ✓

مخاطر التدخين والمخدرات ، طرق اصطياد العقارب لالستفادة من سموها في 
 حياتنا اليومية ( .تحضير األمصال ، الممارسات الخاطئة في 

تجهيز وإعداد مجموعة من األدلة االسترشادية للطلبة واألساتذة والموظفين حول  ✓
 اإلجراءات الواجب إتباعها في المعامالت المتعلقة بالعملية التعليمية . 

الجامعة لتطوير طرق التدريس وأساليب التعليم بكلياتها وتوظيف التقنية في وتسعى 
ات التي تعرقل العملية التعليمية ، واالستفادة من خبرات األساتذة تجاوز الصعاب والعقب

المتخصصين في شتى العلوم والمعارف ممن تعذر في ظل الظروف التي تعيشها البالد 
وسوء األوضاع األمنية االستعانة بهم كأساتذة متعاونين أو زائرين لسد العجز في األساتذة 



 

 

العليا ، وذلك من خالل استحداث منظومة في التخصصات الطبية ومرحلة الدراسات 
 متكاملة للتعليم المنظور .

سياسة الجامعة في مجال تدريب وتطوير التابعين لها من األساتذة إطار تنفيذ وفي    
والموظفين بهدف تطوير أدائهم ومواكبتهم للمستجدات العلمية والتقنية في المجاالت كافة ، 

 2018وخطط التدريب المستهدفة خالل العام            نفذ مركز التدريب والتطوير برامج
  : لدورات والورش التدريبية المنفذةبابيان م ، وفيما يلي 

 .       الضوئياستخدام وصيانة المجهر  .1
 مهارات كتابة المراسالت والتقارير . .2

 .                قيادة فرق العمل .3
 . العام ، بوابة الوكيل(المسجل )بوابة  SIS  نظام معلومات الطالب .4
 . الحاسوب واالنترنت أساسيات .5

     . لجامعة سبها الرقميالمستودع  .6
 األبحاث .خارطة طريق  .7
 . العلمية األوراقمهارات كتابة  .8
 . مهارات العرض والتقديم .9
 . تنسيق البحوث باستخدام برنامج اندنوت .10
 . )برنامج الريفت المعماري( المعماريالتدريب على برنامج الرسم والتصميم  .11
 )البوابات االلكترونية للجامعة ( .   SISنظام معلومات الطالب .12
 السحابة التخزينية . جوجل درايفورشة عمل  .13
 . جوجل الباحث العلمي .14
 بوابة أعضاء هيئة التدريس .   .15

 نظام معلومات الطالب .  .16
 تصميم االستبيانات واالمتحانات الكترونيا . .17
 تنسيق المراجع باستخدام برنامج االنذنوت .  .18
 مهارات استخدام البريد اإللكتروني الجامعي . .19
 حقوق وواجبات الموظف بالوظيفة العامة . .20
 مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين . .21
 مهارات االتصال الفعال .  .22
 أخالقيات المهنة . .23
 . تقديم اإلذاعي المسموع والمرئياإلعداد وال .24
 . إدارة مواقع الكليات على شبكة المعلومات الدولية .25
 . SPSSتحليل البيانات اإلحصائية باستخدام برنامج  .26



 

 

 . االعتماد المؤسسي والبرامجي للجامعات .27
 . السجالت الطبية ) األهمية والتطبيق ( .28

ساهم مركز التدريب والتطوير بالجامعة في تنفيذ بعض الدورات للقطاعات  كما   
إدارة  –شركة المياه والصرف الصحي  –مركز سبها الطبي ) كـوالمؤسسات بالمنطقة 

العيادات  –مركز عالج األورام سبها  –المختبر المرجعي سبها  –الخدمات الصحية سبها 
( ، واشتملت هذه الدورات على موضوعات  القروى مستشفى سمنو  – سبهاالصحية 

 مختلفة منها :
 . أساسيات الحاسوب واالنترنت.1

 ورة أساسيات الحاسوب واالنترنت .د.2

 .دورة مهارات االتصال الفعال .3

 أخالقيات المهنة ..4

 . التطبيق( –السجالت الطبية االلكترونية )األهمية .5
 

، واستمراراً لعمل فريق مشروع عالمنا اليوم ا يشهدهالثورة التقنية التي ظل وفي     
التطوير المعلوماتي بالجامعة فقد أنجز عدة برامج في هذه المجال من تصميم مواقع 

 الكترونية وتطوير أخرى وإنشاء بوابات الكترونية ، نورد فيما يلي بياناً بها : 
 
 : مواقع المؤتمرات والندوات وورش العمل 

 icst2017.sebhau.edu.ly مؤتمر الدولي األول للعلوم والتكنولوجيات

  psc2018.sebhau.edu.ly المؤتمر الثاني لطلبة لدراسات العليا

  /scae2018.sebhau.edu.ly المؤتمر الثاني لالقتصاديين الزراعيين

  /graduation .sebhau.edu.ly 2018حفل خريجي جامعة سبها 
 

  النسخة الجديدة لموقع الجامعة : 
 م . 3/3/2018تم اإلعالن عن انطالق اإلصدار الجديدة للموقع بتاريخ 

  Sebhau.edu.ly جامعة سبها | الصفحة الرسمية
 
 االنتهاء من تطويرهاالمستهدف لمواقع ا : 

 والتطويرمركز التدريب  مركز الجودة وتقييم األداء

 مركز تقنية المعلومات مكتب الدارسات العليا بالجامعة



 

 

 
 بيانات البوابات اإللكترونية : 

 بوابة القرارات كمدير

http://sebhau.edu.ly/elec/  
 بوابة القرارات كمستخدم

 بوابة المجلة االلكترونية

 بوابة اإلحصائيات

 بوابة أدلة الجامعة

  /http://graduation.sebhau.edu.ly بوابة الخريجين

 بوابة المجلة الطبية

http://suj.sebhau.edu.ly/ بوابة المجلة التطبيقية 

 بوابة المجلة اإلنسانية
 

 جامعــــــــة سبـــــــها 
 

http://sebhau.edu.ly/elec/
http://graduation.sebhau.edu.ly/
http://suj.sebhau.edu.ly/

