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 مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث داخل ليبيا/  السادة احملرتمني

 ،،، حتية طيبة

يف إطار سعي املركز األكادميي العاملي باململكة املتحدة بأن يكون له دورًا فعااًل يف تقديم يد العون ملؤسسات التعليم 

من اجلامعات الربيطانية يف اجملال األكادميي على شكل ورش عمل متنوعة  ةاملكتسبالعالي بدولة ليبيا عرب مشاركته للخربات 

عضاء هيئة التدريس وتقدميها على هيئة معلومات مبسطة من أاألكادميية اليت حيتاجها الطالب املوفد والبحاث و الشؤونحتاكي 

متخصصني عرب وسائل التعليم عن بعد كمشاركة من املركز يف تطوير جمال البحث األكادميي يف هذه املؤسسات  ةساتذأقبل 

  العاملية واليت من شأنها رفع مرتبة هذه املؤسسات دوليًا بشكل غري مباشر.ريوفقًا للمعاي

واليت شارك بها مايقارب  2021سبتمرب  وي أغسطس شهر خاللمت تقدميه سابقًا عرب الورش املنفذه  اًء على ماــــــــوبن

 2022القصرية خالل عام   ، فإن املركز األكادميي العاملي يسعى لتقديم عدد من الورش املماثلة Onlineمؤسسة عرب   23عن 

 كرب عدد ممكن من مؤسسات التعليم العالي واملراكز البحثية.أل

كادميي العاملي وذلك الفعلية للورش املخطط هلا من قبل املركز األ ه سيكون شهر مارس هلذا العام هو البدايةـــــــوعلي

 موافقتها باملشاركة.أبدت واليت تستهدف أعضاء هيئة التدريس واملعيدين والبحاث يف املؤسسات اليت  27/28/29يام خالل األ

االلكرتوني اخلاص باملركز سيكون يوم االثنني  علمــــــــًا بأن أخر موعد الستقبال رسائل املوافقة املبدئية عرب الربيد 

 .2022مارس  21

 رقام والربيد االلكرتوني املوضح يف أعلى هذا النموذج.ىل األإرسال استفساراتكم إترتددوا يف  ال

 ولكم منا فائق االحرتام والتحية

 

   باملركز املدير التنفيذيتوقيع                  

 د. عبدالباسط حامد أمحد                                                              

  

  باملركز توقيع مديرة قسم الشؤن الداخلية واخلارجية

                                        Mis. Joanne Khedr   
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Libyan Workshops 

Introduction  

The International Academic Centre (IAC) is a British institution, registered under the number 

10928464 to conduct educational work and activities. The IAC seeks to achieve maximum 

benefits for university students, postgraduate students as well as to develop faculty members 

and higher education staff by providing academic and scientific courses, either at our 

institution, in Manchester, or via the Internet, using online virtual platforms, through our 

creative professionals and specialists in their field. They are absolutely eager to transfer 

knowledge and experience to our participants while preserving accuracy and quality of 

presentation. 

Our Vision 

Our vision is to provide a strong academic foundation that allows the ABCs of learning to 

support students academically. Another vision is to develop the faculties, researchers and staff 

members all over the world. 

Our Mission 

1. Providing a reliable place and source for academically preparing students who are in 

the United Kingdom before and during their studies at British universities. 

2. Providing several services that could ease study difficulties at British universities.  

3. Providing specialized courses to enhance the academic knowledge of students in their 

countries or abroad by using advanced distance-learning technologies to keep pace with 

the global development in the academic field. 

4. Targeting students worldwide through our specialized courses to develop and improve 

the English language in a different way and through direct interactions with British 

professors. 

5. Attracting distinguished lecturers in a wide range of specialities from different countries 

to create scientific diversity in most of the disciplines in order to develop and raise the 

competence of the current generation in academic terms. 

Our values  

• Honesty, in all transactions and services provided. 

• Quality, in content, delivery and communication. 

• Accuracy and punctuality.  

• Flexibility in dealing and partnership. 
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The aim of this workshop  

This project aims to develop staff, assistant tutors and current students of Libyan higher 

education institutions. This development includes, but not limited to, the following elements: 

1- Statistical Analysis in Academic Research (SAAR) Dr. Ismail Ageena 

Summary Aims  Benefit Participants  Date and Hours 

This workshop 

will encourage 

the researchers 

to use statistic 

for their 

research, in 

order to increase 

research quality, 

so that it could 

be published in 

high impact 

journals.    

1-Highlight the 

using of statistic 

in research 

methodology.  

 

2-To increase 

the quality of 

research using 

the common 

statistical 

analysis tools. 

We believe that 

this workshop 

has a great 

potential to 

contribute using 

the statistical 

analysis to 

improve the 

quality of 

research. 

1- Members of 

staff holding 

PhD/master’s 

degrees. 

 

2- Permanent 

assistant tutors. 

Sun 27/03/2022 

 

3 hours 

 

Libya time 

Session (1) 11:35 – 12:30 

Break         12:30 – 12:45 

Session (2) 12:45 – 13:45 

Discussion 13:50 – 14:30 

 

 

2- Using MATLAB in Academic Research (UMAR) Dr. Abdallah Naser 

Summary Aims  Benefit Participants  Date and Hours 

In most UK universities, 

software is essential in 

many modules because it 

simulates some models 

that either cannot be 

implemented in real life 

or costly to do so.  

In addition, computer 

simulations are 

considered as a 

validation tool for 

experimental work. 

To explain the 

most important 

software tools 

that needed in 

your institution 

for developing 

your 

curriculum and 

for research 

purposes. 

To gain 

experience 

in software 

and learn 

how to use 

such tools 

for 

validation. 

1- Members 

of staff 

holding 

PhD/master’s 

degrees. 

 

2- Permanent 

assistant 

tutors. 

Mon 28/03/2022 

 

3 hours 

 

Libya time 

Session (1) 11:35 – 12:30 

Break         12:30 – 12:45 

Session (2) 12:45 – 13:45 

Discussion 13:50 – 14:30 
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Khaled Mohamed 

 

3- Using LaTeX for Writing Academic Research (ULWAR) Dr. Gadelhag Mohammed 

Summary Aims  Benefit Participants  Date and Hours 

Most of researchers 

and journals prefer 

using Lyx for 

writing because it 

has high quality 

outcome and it 

grantees to not 

disrupt the 

document. 

Therefore, using Lyx 

is considered one of 

the most important 

tools for any 

researchers.  

To explain the 

most important 

software tools 

that needed for 

researchers to 

present their 

writing format 

in high quality. 

To facilitate 

writing paper, 

thesis and 

dissertation for 

researcher, and 

to present the 

manuscript in 

high quality. 

1- Members of 

staff holding 

PhD/master’s 

degrees. 

 

2- Permanent 

assistant 

tutors. 

Tue 29/03/2022 

 

3 hours 

 

Libya time 

Session (1) 11:35 – 12:30 

Break         12:30 – 12:45 

Session (2) 12:45 – 13:45 

Discussion 13:50 – 14:30 

 

 Event Facilities Required  

Because this event will be run online, the facilities we would need are only limited to: 

• Lecture room  

• Big screen or individual PC  

• Good internet connection 

• Zoom software tool 

 

 

        Head of IAC Academic Department                                               IAC Director  

                      Dr. Khaled Rabie                                                    Dr. Mohamed Abdulsalam 
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 :مقدمة

. 10928464( هو مؤسسة تعليمية مسجلة بشكل رمسي لدى احلكومة الربيطانية برتخيص حيمل رقم IACالعاملي ) األكادميياملركز 

عضاء هيئة التدريس أالعليا عالوة على تطوير  تالدارسالدى الطالب اجلامعي وطالب  االستفادةقصى أنواع أإىل حتقيق  IACيسعى مركز 

 Onlineالـ  االفرتاضيةستخدام القاعات ااملقر مبدينة مانشسرت أو عرب الشبكة العنكبوتية ب يفواملوظفني بتوفري دورات علمية أكادميية سواًء 

جربة واخلربة إىل املشرتكني مع احلفاظ على الدقة العلم والت الشاغل هو نقل  هم م َُّهو متخصصني مبدعني يف جماهلم  أساتذةوذلك عن طريق 

 قدر ممكن. بأقصىالتقديم  يفواجلودة 

 :رؤيتنا

واملقيم واملبتعث وتطوير عضو هيئة التدريس والبحاث واملوظفني يف  األكادمييجبديات التعلم لتأسيس الطالب أتوفري قاعدة أكادميية تتيح 

 كل أحناء العامل.

 :هدافناأ

 جليزية.ـنأكادمييًا قبل وأثناء دراستهم باجلامعات اإلاململكة املتحدة ب املتواجدينالطالب  عدادإلتوفري مكان ومصدر موثوق به  -1

لدراسة اللغة والدراسة  تقبوالالاململكة املتحدة من خالل توفري  يفنها تذليل الصعوبات للدراسة أمن ش اليتتقديم اخلدمات  -2

 والرتمجة. اللغوياىل خدمات التصحيح  باإلضافة املاجستريدراسة اجلامعية و

خدام تقنية التعلم عن بعد عرب است و خارجهاأ توفري دورات ختصصية لتعزيز املعرفة االكادميية لدى الطالب املتواجدين يف بلدانهم -3

 .األكادمييملواكبة التطور العاملي يف اجملال 

جليزية بشكل خمتلف وعرب التفاعل املباشر ـعلى مستوى العامل عرب دورتنا التخصصية لتطوير وحتسني اللغة االن استهداف الطالب -4

 بريطانيني. أساتذةمع 

من  غلب التخصصاتأخللق تنوع علمي يف  من خمتلف اجلنسيات والبلدان ختصصاتهم يفاستقطاب احملاضرين املتميزين واملهتمني  -5

 كادميية. جل تطوير ورفع كفاءة اجليل احلالي من الناحية األأ

 :قيمنا

 ، يف مجيع املعامالت واخلدمات املقدمةالصدق -1

 اجلودة، يف احملتوى والتقديم -2

 جاز والتوقيتـنعداد واإلالدقة، يف اإل -3

 املرونة، يف التعامل والشراكة -4
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 :الورشمن العام اهلدف 

 :تيةاحملاور اآل تشملبدولة ليبيا حيث  واملراكز البحثية اث يف مؤسسات التعليم العاليحَّعضاء هيئة التدريس والب أىل تطوير إ تهدف هذه الورش

 د. إمساعيل عجينة (UMAR) التحليل االحصائي يف البحوث العلميةبعنوان إستخدام ورشة 

. هذه اخلطوة عطاء بعض االمثلةإهميته يف حتليل النتائج مع أحصاء يف البحوث العلمية وستخدام اإلافكرة عامة حول قدم هذه الورشة ت 

مور اإلحصائية يف أحباثهم العلمية املعلومات حول تطبيق األيف البحث عن املزيد من طالب الدراسات العليا ل والشغف عطاء الثقةإمن شأنها 

  باإلضافة إىل إعطاء قيمة علمية عالية للبحث عند النشر.

بإستخدام  عند تعزيزهيادة جودة البحث البحوث العلمية  عالوة على زاستخدام اإلحصاء يف  حولتسليط الضوء اهلدف االساسي من الورشة / 

 ة.حصائية السليمالطرق اإل

 .اثحَّالب  مساعديإىل  باإلضافةدرجة املاجستري والدكتوراه  حامليأعضاء هيئة التدريس من املستهدف / 

 )احملاضرة باللغة العربية( .صباحًا بتوقيت ليبيا 11:30على متام الساعة  27/03/2022يوم االحد املوافق التاريخ والوقت / 

 

 د. عبداهلل نصر (UMAR) املاتالب يف البحوث العلميةستخدام برنامج  إبعنوان ورشة 

حباث ألنها حتاكي بعض النماذج اليت ال ميكن القيام بها يف احلياة امعات تعترب الربجميات الذكية ضرورية يف معظم األاجليف معظم 

 ق من صحة التجارب. أداة للتحق والنمذجةالواقعية أو كونها ذات كلفة عالية. باإلضافة إىل ذلك، تعترب احملاكاة 

يف االحباث العلمية مع إعطاء   MATLABأهمية استخدام شارة اىل اإلإعطاء فكرة عامة حول الربنامج مع ساسي من الورشة / اهلدف األ

 بعض االمثلة حول تطبيق هذا الربنامج يف العديد من اجملاالت املختلفة.

 اث.حَّاملاجستري والدكتوراه ومساعدي الب أعضاء هيئة التدريس من حاملي درجة املستهدف / 

 )احملاضرة باللغة العربية(. صباحًا بتوقيت ليبيا 11:30على متام الساعة  28/03/2022املوافق  االثننييوم التاريخ والوقت / 

 

 د. جاد احلق حممد (ULWAR) بعنوان أستخدام برنامج  الالتكس يف كتابة البحوث العلميةورشة 

أصبح االكثر طلباً يف االستخدام   Lyxهو أكثر الربامج استخداماً يف إعداد وطباعة البحوث ، ولكن مع ظهور برنامج  Wordًيعترب برنامج 

 حدأ منه جتعل نأي جعل الكثري من اجلامعات واجملالت العلمية الذمر الفضلية التنسيق والتعديل بصورة سهلة وغاية يف الدقة األ

 بواسطة هذا الربنامج. تكتببأن  العلمية و الورقةأساسية عند تسليم البحث متطلباتها اال

 .اثحَّالب  مساعديإىل  باإلضافةدرجة املاجستري والدكتوراه  حامليلتدريس من أعضاء هيئة ااملستهدف / 

 العلمية. واالوراق أهمية استخدامه يف كتابة البحوثىل إشارة اإلإعطاء فكرة عامة حول الربنامج مع ساسي من الورشة / اهلدف األ

 )احملاضرة باللغة العربية( .صباحًا بتوقيت ليبيا 11:30الساعة على متام  29/03/2022املوافق  الثلالثاءيوم التاريخ والوقت / 
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Khaled Mohamed 

 ؟هلذه الورشهو املطلوب  ما

 . IACني الرمسي ملركز ورتبإرسال رسالة إىل الربيد االلك موافقة املؤسسة التعليمية -1

 .IACمن كل مؤسسة للتنسيق مع مركز  منسقنيترشيح  -2

 .املتبعة لإلجراءات توفري قاعة رئيسية للحضور وفقًا -3

 .توفري خط انرتنت جيد -4

 .شاشة عرض كبرية داخل القاعة -5

 .ىل صوت احملاضرين بوضوحإستماع مكربات صوت لإل -6

 .و القط صوت جيدأسئلة ميكرفون رئيسي لتوجيه األ  -7

 .ل بشاشة العرض ومكربات الصوتو( موصZoom meetingجهاز رئيسي لفتح غرفة الزوم ) -8

 .نتهاء الورش بالكاملإرساهلا للمركز بعد إيتم وجتهيز قوائم غياب وحضور  كملف اكسل وفقًا للنموذج املرسل  -9

 

 :الشهادات

حبيث يكتب يف كل شهادة رمز الورشة التى حضرها املشرتك  مينح املركز شهادة تفيد باحلضور وفقًا لقوائم الغياب املرسلة من املنسقني

رسال إدة سيكتب له الرمز املعرب عن الورشة واذا حضرها مجيعا ستكب له مجيع الرموز املعرب عن الورش ويتم مبعنى لو حضر ورشة واح

 رساهلا للمشرتكني.إو أنسق بسحبها ىل بريد املنسق ويقوم املإاجلودة  يعال PDFالشهادات بعد إصدارها على هيئة ملف 

 

 

باملركزجملس اإلدارة رئيسيعتمد باملركزتوقيع مدير قسم الشؤون األكادميية 

د. حممد عبدالسالمد خالد ربيع
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 : وناحملاضر

  دكتوراه من جامعة ليفربولتحصل على درجة ال

 واإلحصاء االستدالل في قسم الجغرافيا وعلم المكتبات أستاذ مادة اإلحصاء الوصفي 

 أستاذ مادة احصاء االحتماالت بقسم الكمبيوتر 

 أستاذ مادة االحصاء الوصفي كلية الطيران المدني 

 سنوات  10المركز الوطني لألرصاد الجوية ألكثر من بخبير العمليات اإلحصائية لبيانات المناخ  

 المدارس الليبية ببريطانيا أستاذ مادة احصاء االحتماالت ب

 . طلبه الدراسات العليالفي التحليل اإلحصائي   IACمتعاون مع مركز   

حصل المهندس عبدهللا ناصر على درجة البكالرويوس في هندسة الحاسوب من جامعة قبرص  ت

الدولية بدرجة اإلمتياز والماجستير في القياسات الحيوية وأمن المعلومات من جامعة كنت  

عبدهللا ناصر مع العديد من الشركات كمستشار ومهندس    الدكتورالبريطانية بدرجة اإلمتياز. عمل 

ول براءة اختراع في مجال امن المعلومات  أعبدهللا ناصر بتسجيل الدكتور ن بعد. قام برمجيات ع

 . باحث في مجال الذكاء اإلصطناعي في بريطانياكفي عمر السابعة عشر عاماً وحالياً يعمل 

درجة الماجستير في هندسة االتصاالت واإللكترونيات بامتياز من جامعة شيفيلد هاالم /  تحصل على  

على درجة الدكتوراه في الذكاء االصطناعي واألنظمة الضبابية من جامعة  والمملكة المتحدة.  

  باحث حول. Nottingham Trentنوتنغهام ترنت. وهو حاليًا مساعد باحث ومحاضر في جامعة 

ل البيانات لرصد النشاط البشري وأداء نمو النبات من خالل مناهج التعلم اآللي والذكاء  استخدام تحلي 

واالتحاد األوروبي والشركات الصناعية    بريطانياتمويل األبحاث من   ضمناالصطناعي. وقد أدرج 

في   بحثًا علميًا في مجال الذكاء الحسابي والتعلم اآللي 11ئيسي لما يزيد عن ر باحثلدعم أبحاثه. 

 المجالت والمؤتمرات الدولية المرموقة. 
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