
 

 

 
 

 خطة الدورة التدريبية اإلجبارية

 (1024يناير وفبراير ومارس ر )وخالل شه
 

 جودة المؤسسة الجامعية               -عنوان الدورة:

 "الدراسة الذاتية والمراجعة الخارجية"                        

 

 يةجبارإ          -نوع الدورة:

 

     " من كل  األربعاء - ثالثاءال -االثنينايام " 3     -الفترة الزمنية :

 .أسبوع 

  

 ( 8  - 3330  مسائية )       -التوقيت :
 

 
 لمختصا    

 مدير المركز               إبراهيم رضوان   ا/    

                         

 نائب رئيس الجامعة               بوالوفاأا.د/ جمال                               

 الدراسات العليالشئون   

  

 عادل عدوىا.د/                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخطة التدريبية

 1024 ينايرلشهر 

 

نوع  الفترة الزمنية عنوان الدورة م

 الدورة

 التوقيت

 4-9صباحى ياختيار م8/1/4112-6  النشر العلمي الدولي 2

 4-9صباحى اختياري م8/1/4112-6 تحانات وتقويم الطالبنظم االم 1

 4-9صباحى اختياري م8/1/4112-6 التخطيط االستراتيجي 3

 4-9صباحى اختياري م8/1/4112-6 مهارات االتصال 4

 4-9صباحى اختياري م11/1/4112-11 اإلدارة الجامعية 5

 4-9صباحى اختياري م11/1/4112-11 التحليل اإلحصائي 6

 4-9صباحى اختياري م11/1/4112-11 القيات البحث العلميأخ 7

 4-9صباحى اختياري م11/1/4112-11 استخدام التكنولوجيا في التدريس 8

 4-9صباحى اختياري م44/1/4112-41 العرض الفعال 9

 4-9صباحى اختياري م44/1/4112-41 الجوانب المالية والقانونية 20

 4-9صباحى اختياري م44/1/4112-41 نظام الساعات المعتمدة 22

 4-9صباحى اختياري م44/1/4112-41 ةيمعايير الجودة في العملية التدريس 21

 4-9صباحى اختياري م49/1/4112-42 سلوكيات المهنة 23

 4-9صباحى اختياري م49/1/4112ـ 42 األمان المعملي 24

 4-9صباحى اختياري م49/1/4112ـ 42 تسويق البحث العلمي 25

 4-9صباحى اختياري م49/1/4112ـ 42 إدارة الفريق البحثي 26
   

                  لمختصا 
               إبراهيم رضوانا/ 

 مدير المركز                                       

                          

 س الجامعةنائب رئي                 بوالوفاأا.د/ جمال                         

 لشئون الدراسات العليا                                                        
  

 عادل عدوىا.د/                                                     



 

 

 الخطة التدريبية                                   

 1024 فبراير لشهر

 

نوع  الفترة الزمنية عنوان الدورة م

 الدورة

 التوقيت

 4-9صباحى ياختيار م1/4/4112-1 النشر العلمي الدولي 2

 4-9صباحى اختياري م1/4/4112-1 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 1

 4-9صباحى اختياري م1/4/4112-1 التخطيط االستراتيجي 3

 4-9صباحى اختياري م1/4/4112-1 مهارات االتصال 4

 4-9صباحى اختياري م14/4/4112-11 اإلدارة الجامعية 5

 4-9صباحى اختياري م14/4/4112-11 التحليل اإلحصائي 6

 4-9صباحى اختياري م14/4/4112-11 أخالقيات البحث العلمي 7

 4-9صباحى اختياري م14/4/4112-11 استخدام التكنولوجيا في التدريس 8

 4-9صباحى اختياري م19/4/4112-12 العرض الفعال 9

 4-9صباحى اختياري م19/4/4112-12 المالية والقانونية الجوانب 20

 4-9صباحى اختياري م19/4/4112-12 نظام الساعات المعتمدة 22

 4-9صباحى اختياري م19/4/4112-12 ةيمعايير الجودة في العملية التدريس 21

 4-9صباحى اختياري م46/4/4112-42 سلوكيات المهنة 23

 4-9صباحى اختياري م46/4/4112ـ 42 األمان المعملي 24

 4-9صباحى اختياري م46/4/4112ـ 42 تسويق البحث العلمي 25

 4-9صباحى اختياري م46/4/4112ـ 42 إدارة الفريق البحثي 26

 4-9صباحى اختياري م46/4/4112ـ 42 إدارة الجودة الشاملة 27

 4-9صباحى اختياري م46/4/4112ـ 42 ادارة الوقت واالجتماعات 28
                  لمختصا   
               إبراهيم رضوانا/ 

 مدير المركز                                       

                          

 نائب رئيس الجامعة                 بوالوفاأا.د/ جمال                         

 لشئون الدراسات العليا                                                        
  

 عادل عدوىا.د/                                                     



 

 

 

 الخطة التدريبية

 1024 مارس لشهر

 

نوع  الفترة الزمنية عنوان الدورة م

 الدورة

 التوقيت

 4-9صباحى ياختيار م1/1/4112-1 النشر العلمي الدولي 2

 4-9صباحى اختياري م1/1/4112-1 م الطالبنظم االمتحانات وتقوي 1

 4-9صباحى اختياري م1/1/4112-1 التخطيط االستراتيجي 3

 4-9صباحى اختياري م1/1/4112-1 مهارات االتصال 4

 4-9صباحى اختياري م14/1/4112-11 اإلدارة الجامعية 5

 4-9صباحى اختياري م14/1/4112-11 التحليل اإلحصائي 6

 4-9صباحى اختياري م14/1/4112-11 العلمي أخالقيات البحث 7

 4-9صباحى اختياري م14/1/4112-11 استخدام التكنولوجيا في التدريس 8

 4-9صباحى اختياري م19/1/4112-12 العرض الفعال 9

 4-9صباحى اختياري م19/1/4112-12 الجوانب المالية والقانونية 20

 4-9صباحى يارياخت م19/1/4112-12 نظام الساعات المعتمدة 22

 4-9صباحى اختياري م19/1/4112-12 ةيمعايير الجودة في العملية التدريس 21

 4-9صباحى اختياري م46/1/4112-42 سلوكيات المهنة 23

 4-9صباحى اختياري م46/1/4112ـ 42 األمان المعملي 24

 4-9صباحى اختياري م46/1/4112ـ 42 تسويق البحث العلمي 25

 4-9صباحى اختياري م46/1/4112ـ 42 البحثي إدارة الفريق 26

 4-9صباحى اختياري م46/1/4112ـ 42 إدارة الوقت واالجتماعات 27
                  لمختصا   
               إبراهيم رضوانا/ 

 مدير المركز                                       

                          

 نائب رئيس الجامعة                 بوالوفاأا.د/ جمال                         

 لشئون الدراسات العليا                                                        
  

 عادل عدوى         ا.د/                                                                                       



 

 

 الخطة التدريبية                               

 1024 مارس لشهر

 

نوع  الفترة الزمنية عنوان الدورة م

 الدورة

 التوقيت

 4-9صباحى ياختيار م1/1/4112-1 النشر العلمي الدولي 2

 4-9صباحى اختياري م1/1/4112-1 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 1

 4-9صباحى رياختيا م1/1/4112-1 التخطيط االستراتيجي 3

 4-9صباحى اختياري م1/1/4112-1 مهارات االتصال 4

 4-9صباحى اختياري م14/1/4112-11 اإلدارة الجامعية 5

 4-9صباحى اختياري م14/1/4112-11 التحليل اإلحصائي 6

 4-9صباحى اختياري م14/1/4112-11 أخالقيات البحث العلمي 7

 4-9صباحى اختياري م14/1/4112-11 استخدام التكنولوجيا في التدريس 8

 4-9صباحى اختياري م19/1/4112-12 العرض الفعال 9

 4-9صباحى اختياري م19/1/4112-12 الجوانب المالية والقانونية 20

 4-9صباحى اختياري م19/1/4112-12 نظام الساعات المعتمدة 22

 4-9حىصبا اختياري م19/1/4112-12 ةيمعايير الجودة في العملية التدريس 21

 4-9صباحى اختياري م46/1/4112-42 سلوكيات المهنة 23

 4-9صباحى اختياري م46/1/4112ـ 42 األمان المعملي 24

 4-9صباحى اختياري م46/1/4112ـ 42 تسويق البحث العلمي 25

 4-9صباحى اختياري م46/1/4112ـ 42 إدارة الفريق البحثي 26

 4-9صباحى اختياري م46/1/4112-42 مشروعات البحوث التنافسية 27

 4-9صباحى اختياري م46/1/4112-42 تنظيم المؤتمرات العلمية 28
                  لمختصا   
               إبراهيم رضوانا/ 

 مدير المركز                                       

                          

 نائب رئيس الجامعة                 وفابوالأا.د/ جمال                         

 لشئون الدراسات العليا                                                        
  

 عادل عدوىا.د/                                                     


