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 ثانيًا: جمال البحث العلمي أواًل : جمال التعليم والتعلم

 اسم الربنامج           ر.م اسم الربنامج ر.م

 أخالقيات البحث العلمي . .1 . تصميم الربنامج التعليمي .1

 ورقة حبثية.مهارات إعداد  .2 . خمرجات التعلم املستهدفةمهارات صياغة  .2

 النشر الدولي لألحباث العلمية . .3 .التعليمي طبقا ملعايري اجلودة توصيف الربنامج .3

 . إدارة فرق البحث العلمي .4 .  لتعليميإعداد تقرير الربنامج ا .4

  .مهارات إعداد املشروعات البحثية  .5 مهارات توصيف املقرر الدراسي .5

 برامج إضافية ترى جهة التدريب أهميتها تقرير املقرر .إعداد  .6

 رابعًا: جمال تقنية املعلومات مهارات إعداد ملف املقرر . .7

 اسم الربنامج ر.م األساليب احلديثة لنظم التعلم  .8

 "2،3"مستوى  Dreamweaverبرنامج تصميم مواقع  .1 نظم تقييم الطالب. .9

 "2،3، 0"مستوى PHPلغة برجمة  .2 . االمتحانمهارات إعداد ورقة  .11

 "2،3، 0"مستوى scc منط الصفحة لغة .3 اإلرشاد األكادميي. .11

 "2،3"مستوى  ى جملة مجلةدارة حمتوإبرنامج  .4 طرق التعلم الذاتي التفاعلي . .12

 "2،3، 0"مستوى Photoshop .5 . للربنامجج خمرجات التعلم تائتقويم ن .13

 مهارة استخدام التكنولوجية يف التدريس . .6 إضافية ترى جهة التدريب أهميتهابرامج 

 ثالثًا : جمال ضمان اجلودة واالعتماد
               برنامج معاجلة وإخراج الوسائط املتعددة .7

 (Premier )  (After effect ) 

 ( Autherware)  برنامج إنتاج منظومات الوسائط املتعددة .8 اسم الربنامج ر.م

 Accessقواعد البيانات  .9 أساسيات نظم إدارة اجلودة .1

 الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب .11 .تعليميةاملعايري األكادميية للربامج ال .2

 صيانة أنظمة التشغيل و معداته. .11 االدارة الفاعلة ملكاتب اجلودة. .3

 (الالسلكيةشبكات احلاسوب )السلكية و  .12 بالكليات.إنشاء نظام فعال لضمان اجلودة  .4

 PHP,C++, ASP.Net, Visual Basicالربجمة بلغة  .13 مراجعة النظري. .5

 Java, Oracleالربجمة بلغة  .14 الكلياتاملراجع الداخلي لنظم اجلودة يف  .6

 .3D MAXالتصميم باستخدام  .15 اد التقرير الذاتي السنوي للكلية.إعد .7

 AUTOCADالتصميم اهلندسي باستخدام  .16 . أصحاب املصلحة رضاقياس  .8

 Flashالتصميم باستخدام  .17 م اجلودة .الطالب يف نظا مشاركة  .9

 برامج إضافية ترى جهة التدريب أهميتها برامج إضافية ترى جهة التدريب أهميتها
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 جمال املهارات القيادية سادسًا:   التدريب خامسًا: جمال

 اسم الربنامج ر.م اسم الربنامج ر.م

 . للكلياتالتخطيط االسرتاتيجي  .1 تأهيل مدربني يف جمال نشر ثقافة اجلودة  .1

إعداد مدربني متخصصني يف جمال  .2

 توصيف الربامج األكادميية .

2. 
 بناء  فرق العمل .و  ،إدارة التغيري 

متخصصني يف جمال تقرير إعداد مدربني  .3

 الربامج األكادميية .

3. 
 اختاذ القرار . ،حل املشكالت

إعداد مدربني متخصصني يف جمال  .4

 توصيف املقررات الدراسية .

4. 
 الة .مهارة االجتماعات الفّع

إعداد مدربني متخصصني يف جمال تقرير  .5

 املقررات الدراسية .

5. 
 اختاذ القرار . استخدام األساليب الكمية يف دعم

إعداد مدربني متخصصني يف جمال  .6

 .للكلياتالتخطيط االسرتاتيجي 

إدارة املوارد البشرية كقوة تنافسية يف  ةاسرتاتيجي .6

 املؤسسات التعليمية .

 إعداد قيادات جمتمع املعرفة. .7 مدير التدريب الفاعل. .7

 جهة التدريب أهميتهابرامج إضافية ترى  دراسة االحتياجات التدريبية. .8

   يزو يف التدريب.تطبيق اإل .9

   برامج إضافية ترى جهة التدريب أهميتها

 االدارية و املاليةجمال املهارات ثامنًا:   جمال املهارات الشخصية سابعًا.

 اسم الربنامج ر.م اسم الربنامج ر.م

 بناء اهلياكل التنظيمية. .1 تطوير وتنمية الذات  .1

 توصيف الوظائف و حتديد املسؤوليات. .2 ز الوظيفي .التمّي .2

 .مهارات اإلحالل واملسار الوظيفي .3 التأثري واإلقناع . .3
 BSC.بطاقات األداء املتوازن  .4 إدارة الوقت وضغوط العمل . .4

 التخطيط التشغيلي. .5 ال .االتصال الفّع .5

 تبسيط االجراءات. .6 ال .العرض الفّع .6

 .التميز اإلداري  .7 إدارة العالقات الشخصية . .7

 و حفظ السجالت.نظام توثيق  .8 برامج إضافية ترى جهة التدريب أهميتها

 .املشرتيات والعطاءات احلكوميةإدارة   .9 تاسعًا: جمال خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 .املاليةاملعايري الدولية إلعداد التقارير  .11 اسم الربنامج ر.م

آلية إجراء دراسة استطالعية لتقييم  .1

 . اجملتمع تاحتياجا

 فحص امليزانية و القراءة النقدية للقوائم املالية. .11

 احملاسبة و إدارة التكاليف. .12 مهارات تفعيل اخلدمات اجملتمعية. .2

 أهميتهابرامج إضافية ترى جهة التدريب  .للمجتمعتسويق اخلدمات اجلامعية  .3
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 عاشرًا: جمال تنمية مهارات فين املعمل مهارات التواصل مع اجملتمع. .4

 اسم الربنامج ر.م صحة البيئة. .5

 كتابة التقارير الفنية . 1  

 .األمن و السالمة املهنية يف املعامل 2 برامج إضافية ترى جهة التدريب أهميتها

 املعدات و األجهزة املعملية. صيانة 3 جمال اللغة االجنليزية احلادي عشر:

 KET & BET 4 صباغ.جتهيز العينات و حتضري األ 

 الثاني عشر: جماالت عامة

 مهارات صياغة اللوائح الدراسية.  .7 .إدارة املكتبات .1

 مهارات االخراج الصحفي. .8 فهرسة و تصنيف املكتبات. .2

 ثابت و املتحرك.التصوير  الفن  .9 .التأديب اإلداري يف الوظيفة العامة .3

 مهارات املونتاج املرئي و السمعي. .11 كتابة التقارير و املذكرات القانونية. .4

 رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة. .11 إعداد و تنظيم املؤمترات. .5

 اإلسعافات األولية. .12 تنمية املوارد الذاتية للجامعة. .6

 أهميتهابرامج إضافية ترى جهة التدريب 

 

 تدرييب: اشرتاطات التقدم بعرض

 دوليًا. معتمدةاخلارجية ن تكون جهة التدريب أ .0

 أن تكون جهة التدريب الداخلية معتمدة حمليًا. .2

 يومًا. تقدم عروض التدريب يف فرتة ال تتجاوز اخلمسة عشر .3

للفرد، تتضمن عروض التدريب البيانات التالية: اسم الربنامج ، التكلفة "للمشارك"  .4

تكلفة انعقاد الربنامج  جهة التدريب، مجموعة، تكلفة انعقاد الربنامج يف مقّرالتكلفة لل

 .جبامعة سرت، خمرجات عملية التدريب

 قامة و املواصالت للمدربني.اجلامعة ال تتحمل مصاريف اإل .5

لى للربامج العلمية التطبيقية و الطبية املعروضة عتقديم عرض خاص لتدريب فين املعامل  .6
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