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 جامعة سبها

 يكرة انرذرية

  7201ػاو انًُفذج خالل  انرذريثيح انذوراخذمزيز ػٍ 

 

هٌهب الزٌويخ  عذح هجبالد في الزذسيجخثبلجبهعخ ثزٌفيز هجوىعخ هي الذوساد  والزطىيش الزذسيت هشمضقبم 

 .الجششيخ ، الحبسىة ، الشئىى االداسيخ والوبليخ والوسزهذفىى اعضبء هيئخ الزذسيس، هىظفيي

 

 يرذرب  536 هىهذِ انفرزج ػذد انًرذرتيٍ خالل  أجًاني
 

هي االهنبًيبد العلويخ والوبديخ  ثبالسزفبرحهٌفز داخل الجبهعخ ورلل  هب هىهجوىعخ الذوساد الوٌفزح هٌهب 

 هٌفز خبسج الجبهعخ ثىاسطخ ششمبد الزذسيت. هب هىالوزىفشح ثبلجبهعخ، وهٌهب 
 

 

 ملخص للدورات التدريبية المنفذة

 

 انذوراخ انرذريثيح انًُفذج يٍ لثم شزكاخ انرذرية )خارج انجايؼح( :اوال

 
 انًجًىػح االخيزج ثوشمض فضاى  الوٌفزح ICDL دوسح الشخصخ الذوليخ لقيبدح الحبسىة واالًزشًذ -

 هشبسميي ثقيوخ هجبًيخ 5، هٌهن  يشارن 11عذد الوشبسميي 

 اسبثيع 7هذح الذوسح    2017/  4/  2ربسيخ الجذء في الزٌفيز 

 

 

 2017انثزايج انرذريثيح انًُفذج داخم انجايؼح خالل سُح ثاَيا : 
 

هي الخجشاد العلويخ واالهنبًيبد الوىجىدح ثبلنليبد والوشامض الزبثعخ للجبهعخ في سفع   االسزفبدحفي اطبس 

والزطىيش  الزذسيت  هشمضقبم ، النفبءح ورحسيي األداء للعبهليي ثبلجبهعخ هي فٌييي وأعضبء هيئخ الزذسيس

 :مبالريوهى  ثزٌفيز هجوىعخ هي الذوساد الزذسيجيخ داخل الجبهعخ 

 

 دورج ذصُيف وفهزسح انكرة .1

  هشبسك 13عذد الوشبسميي   

 الونزجبد ثبلنليبد ظفييهى  :الوسزهذفىى           

 الونزجخ الوشمضيخ: هنبى الزٌفيز 

 

  وذشًم: ذطثيماخ جىجم  -2

  الجشيذ اإللنزشوًي 



 جىجل دسايف 

 جىجل الجبحث العلوي 

 رصوين االسزجيبًبد وًوبرج الجيبًبد واالهزحبًبد النزشوًيب 

  هشبسك  66 عذد الوشبسميي 

 اعضبء هيئخ الزذسيس  والوعيذيي  :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : قبعخ الزذسيت ثبلوشمض          

 

  EndNoteذُسيك انًزاجغ تاسرخذاو تزَايج   -3

  هشبسك  64عذد الوشبسميي  

 اعضبء هيئخ الزذسيس  والوعيذيي  :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : قبعخ الزذسيت ثبلوشمض          

 

 MS-Word 2010ذُسيك انثحىز تاسرخذاو تزَايج   -4

  هشبسك 31عذد الوشبسميي              

 اعضبء هيئخ الزذسيس  والوعيذيي  :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : قبعخ الزذسيت ثبلوشمض          

 

 واالَرزَدأساسياخ انحاسىب  -5

  هشبسك 16عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيس  والوعيذيي  :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : قبعخ الزذسيت ثبلوشمض          

 

 SPSSذحهيم انثياَاخ االحصائيح تاسرخذاو تزَايج  -6

  هشبسك 16عذد الوشبسميي   

 والوعيذيياعضبء هيئخ الزذسيس    :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : قبعخ الزذسيت ثبلوشمض          

 

 يهاراخ انؼزض وانرمذيى تاسرخذاو تزَايج انثىرتىيُد -7

  هشبسك 9عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيس  :الوسزهذفىى           

 قبعخ الزذسيت ثبلوشمض: هنبى الزٌفيز 



 ايبم 5لوذح   2017/  4/  9ربسيخ الزٌفيز : 

 يهاراخ االذصال وانرؼايم يغ االخزيٍ  -8

  هشبسك 26عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيسهىظفيي ،   :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : مليخ العلىم 

 ايبم 5لوذح   2017/  4/  9ربسيخ الزٌفيز : 

 

 ادارج انىلد   -9

  هشبسك 12عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيسهىظفيي ،   :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : مليخ الزوشيض

 ايبم 5لوذح   2017/  4/  9ربسيخ الزٌفيز : 

 

 يهاراخ االذصال وانرؼايم يغ االخزيٍ  -10

  هشبسك 13عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيسهىظفيي ،   :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : مليخ العلىم 

 ايبم 5لوذح   2017/  4/  16ربسيخ الزٌفيز : 

 

 انرخطيط انشخصي االسرزاذيجي -11

  هشبسك 32عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيسهىظفيي ،   :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : مليخ العلىم 

 ايبم 5لوذح   2017/  4/  23ربسيخ الزٌفيز : 

 

 ضغىط انؼًم وطزق انحذ يُها -12

  هشبسك 18عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيسهىظفيي ،   :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : مليخ الزوشيض 

 ايبم 5لوذح   2017/  4/  23ربسيخ الزٌفيز : 

 

 



 SPSS نهثياَاخ تاسرخذاو اإلحصائينرحهيم ا -13

  هشبسك 20عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيس، هعيذيي ، طلجخ دساسبد عليب   :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : قبعخ الزذسيت ثبلوشمض 

 ايبم 6لوذح   2017/  4/  19ربسيخ الزٌفيز : 

 

 أساسياخ انحاسىب واالَرزَد -14 

  هشبسك 13عذد الوشبسميي   

 والوعيذيياعضبء هيئخ الزذسيس    :الوسزهذفىى           

 هنبى الزٌفيز : قبعخ الزذسيت ثبلوشمض          

 االحذ يٍ كم اسثىع ( –) انسثد  ايبم  12لوذح   2017/  4/  8ربسيخ الزٌفيز :          

 

 أساسياخ انحاسىب واالَرزَد -15

  هشبسك 16عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيس  والوعيذيي  :الوسزهذفىى           

 مليخ الزوشيضهنبى الزٌفيز :           

 ايبم 12لوذح   2017/  4/  9ربسيخ الزٌفيز :         

 

   وانًزاجؼح انذاخهيحانزلاتح  - 16

  هشبسك 16عذد الوشبسميي   

 هىظفي االداسح الوبليخ  :الوسزهذفىى           

 االجزوبعبد ثبإلداسح العبهخقبعخ : هنبى الزٌفيز 

 سبعخ رذسيجيخ 20،  ايبم 5لوذح   2017/  4/ 30ربسيخ الزٌفيز : 

 

 يهاراخ كراتح انًزاسالخ وانرماريز  -17

  هشبسك 18عذد الوشبسميي   

 مليخ االقزصبد والوحبسجخ ومليخ الزقٌيخ الطجيخ هشصقهىظفي   :الوسزهذفىى 

 هنبى الزٌفيز : مليخ االقزصبد هشصق

 سبعخ رذسيجيخ 15،  ايبم 5لوذح   2017/  5/ 7ربسيخ الزٌفيز : 
 

 

 يهاراخ االذصال وانرؼايم يغ االخزيٍ  -18

 هشبسك 19عذد الوشبسميي                  

 مليخ االقزصبد والوحبسجخ ومليخ الزقٌيخ الطجيخ هشصقهىظفي   :الوسزهذفىى



 هنبى الزٌفيز : مليخ االقزصبد هشصق

 سبعخ رذسيجيخ 15،  ايبم 5لوذح   2017/  5/ 7ربسيخ الزٌفيز :                  

 

 ورشح ػًم تؼُىاٌ يهاراخ انؼزض وانرمذيى -19

 هشبسك 8عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيس  :الوسزهذفىى

 هنبى الزٌفيز : مليخ العلىم

 سبعبد 3يىم واحذ لوذح   2017/  5/ 7ربسيخ الزٌفيز :                  
 

 Wolfram Mathematica  اسرخذاو تزَايج انًاثيًاذيكا -20

 هشبسك 5عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيس & طلجخ الذساسبد العليب  :الوسزهذفىى

 هنبى الزٌفيز : هشمض الزذسيت

 سبعبد 15 ايبم  5لوذح   2017/  5/ 9ربسيخ الزٌفيز :        

 

 انًانيورشح ػًم يُظىيح انًزالة  -21

 هشبسك 10عذد الوشبسميي                 

 هىظفي االداسح الوبليخ  :الوسزهذفىى

 هنبى الزٌفيز : هشمض الزذسيت

 سبعبد 15ايبم   5لوذح   2017/  5/ 9ربسيخ الزٌفيز :        

 

 ليادج فزق انؼًم  -22

 هشبسك 9عذد الوشبسميي                 

 هىظفي   :الوسزهذفىى

 هنبى الزٌفيز : مليخ الزوشيض

 سبعبد 15ايبم   5لوذح   2017/  5/ 14ربسيخ الزٌفيز :        

 

 ورشح ػًم تؼُىاٌ يهاراخ انؼزض وانرمذيى -23

 هشبسك 44عذد الوشبسميي   

 اعضبء هيئخ الزذسيس & طلجخ دساسبد عليب  :الوسزهذفىى

 هنبى الزٌفيز : مليخ العلىم الهٌذسيخ والزقٌيخ

 سبعبد 3يىم واحذ لوذح   2017/  5/ 18ربسيخ الزٌفيز :                  

  

 د.اثشاهين السٌىسى ًصش                                                                                                           

 ثبلجبهعخ والزطىيش الزذسيت هشمض  هذيش


