
 

 مكتب التدريب

 5102المنفذة خالل سنة  التدريبية الدوراتتقرير عن 

 

قام مكتب التدريب بالجامعة بتنفيذ مجموعة من الدورات التدربية فى عدة  5102خالل سنة 

دورة  –دورات لفنيى المعامل  –دورات التنمية البشرية  –مجاالت منها دورات الحاسوب 

 مهارات موظفى الشئون االدارية والمالية.دورات  لتنمية  –دورات االعالم  –االسعافات االولية 

 

فنى  –متدرب )اعضاء هيئة تدريس  611حوالى  5102اجمالى عدد المتدربين خالل سنة 

 موظفين(. -ومهندسين معامل 
 

من االمكانيات العلمية  باالستفاذةمجموعة الدورات المنفذة منها ماهو منفذ داخل الجامعة وذلك 

والمادية المتوفرة بالجامعة، ومنها ماهو منفذ خارج الجامعة بواسطة مجموعة من شركات 

 التدريب.
 

 ملخص للدورات التدريبية المنفذة

 

 الدورات التدريبية المنفذة من قبل شركات التدريب )خارج الجامعة( :اوال

 

 IC3اسوب واالنترنت   دورة الرخصة الدولية للتدرب على استخدام الح -0

 مشارك 51عدد المتحصلين على الرخصة الدولية   ،مشارك 20عدد المشاركين بالدورة   

 مجموعة دورات لتنمية مهارات موظفى الشئون االدارية والمالية -5

 من موظفى الجامعة فى مجال الشئون االدارية وعناوين الدورات هى كاالتى: 011تم تدريب عدد  

 

  االلكترونيةدورة االرشفة 

 دورة ادارة المكاتب وتنمية مهارات السكرتارية 

 دورة ادارة المشتريات والمخازن 

 دورة تطوير مهارات امناء الخزائن 

 دورة التحقيقات االدارية 

 ادارة الوقت 



) منفذة دورات خاصة بمهندسى مشروع التطوير المعلوماتى ومركز تقنية المعلومات    -3

 متدرب. 51عدد المشاركين  بطرابلس(
 

   دورة قواعد البياناتoracle  

  دورة البرمجة بلغةPHP 

 

 

 دورات خاصة بفنى المعامل بالكليات والمختبر المركزى ) منفذة بطرابلس( -4
 

 مشارك 32عدد المشاركين  المستهدفون فنيى المعامل بالكليات والمختبر المركزى
 

   من فنيى المعامل  01دورة تشغيل االجهزة الكيمائية   عدد المشاركين 

   من فنيى المعامل 01دورة ميكروبيولوجى وتقنيات الزراعات البكترية    عدد المشاركين 

  من  05دورة اجراءات السالمة المهنية بالمعامل& تحضير المحاليل القياسية   عدد المشاركين

 فنيى المعامل

 

 الداب دورات خاصة بموظفى مركز االعالم الجامعى وقسم االعالم بكلية ا -2

 41عدد المشاركين 
 

 دورة كتابة التقارير االعالمية 

 دورة الصحافة االلكترونية 

 دورة التصوير الفوتوغرافى 

 دورة اعداد وتنفيذ البرامج المسموعة 

 

 دورة االساعافات االولية       -6

 من طالبات القسم الداخلى بنات 21عدد المشركين 

 

   دورات التنمية البشرية -7
 

 -من موظفى الجامعة باالدارة العامة والكليات ) التربية تراغن032اجمالى عدد المشاركين  

 اآلداب( –الزراعة  –طب االسنان  -التمريض -الطب -العلوم –التربية براك 
 

 مهارات االتصال الفعال 
 ادارة التغيير والتطوير 

 

 

 5102 البرامج التدريبية المنفذة داخل الجامعة خالل سنةثانيا : 
 

في اطار االستفاذة من الخبرات العلمية واالمكانيات الموجودة بالكليات والمراكز التابعة للجامعة 

قام مكتب ، في رفع الكفاءة وتحسين األداء للعاملين بالجامعة من فنيين وأعضاء هيئة التدريس

 التدريب بتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية داخل الجامعة وهى كاالتى:

 

 



 تدرب على استخدام الحاسوب واالنترنت   البرنامج التمهيدى للدورات  .0

 مشارك 01عدد المشاركين   
 

   التطوير والتدريب على استخدام جهاز االمتصاص الذرىدورة  .5

 من فنيى المعامل بالكليات واعضاء هيئة التدريس مشارك 31عدد المشاركين 
 

 41ج التمور فى الجنوب الليبيى     ورشة عمل بعنوان مستقبل زراعة النخيل وانتا .3

 الزراعة -كليات العلوممن  مشارك
 

 دورة صيانة اجهزة الحاسوب         .4

التربية  -الطب –االقتصاد  -العلوم)  من مهندسى الحاسوب بالكليات 05 عدد المشاركين 

 (.المختبر المركزى -ادارة اعضاء هيئة التدريس -التربية براك  –تراغن 

 

 

 

 التدريب بالجامعةمكتب 


