
 

 

 

      

 

 

 للجهاز االكاديميى الخطة التدريبية

 1024 يوليو لشهر

 

 التوقيت نوع الدورة الفترة الزمنية عنوان الدورة م

 4-9صباحى اجبارى م8/7/4102-6 التقييم الذاتى والمراجعة الخارجية 2

 4-9صباحى اختياري م8/7/4102-6 النشر العلمى 1

 4-9باحىص اختياري م8/7/4102-6 العرض الفعال 3

 4-9صباحى اختياري م01/7/4102-01 سلوكيات المهنة 4

 4-9صباحى اختياري م01/7/4102-01 األمان المعلمى 5

 4-9صباحى اختياري م01/7/4102-01 مهارات االتصال الفعال 6

 4-9صباحى اختياري م44/7/4102-41 المشروعات التنافسية 7

 4-9صباحى يارياخت م44/7/4102-41 التخطيط االستراتيجى 8

 4-9صباحى اختياري م44/7/4102-41 إدارة الجودة الشاملة 9

 4-9صباحى اختياري م49/7/4102-47 تسويق البحث العلمى 20

 4-9صباحى اختياري م49/7/4102-47 اإلدارة الجامعية 22

 4-9صباحى اختياري م49/7/4102-47 الجوانب المالية والقانونية 21
 

 

                  لمختصا   
               ا/ إبراهيم رضوان

 مدير المركز                                       

                          

 نائب رئيس الجامعة                          ا.د/ جمال أبوالوفا                        

 لشئون الدراسات العليا                                                                
  

                                                                                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 خطة الدورة التدريبية اإلجبارية

 (م1024 يوليوخالل شهر )
 

 جودة المؤسسة الجامعية               -عنوان الدورة:

 "الدراسة الذاتية والمراجعة الخارجية"                        

 

 يةجبارإ          -نوع الدورة:

 

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

 .أسبوع 

  

 ( 8  - 3330  مسائية )       -التوقيت :
 

 
 لمختصا    

 كزمدير المر               إبراهيم رضوان   ا/    

                         

 نائب رئيس الجامعة               بوالوفاأا.د/ جمال                               

 لشئون الدراسات العليا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 للجهاز االدارى الخطة التدريبية

 

 1024 يونيو لشهر

 

نوع  الفترة الزمنية عنوان الدورة م

 الدورة

 التوقيت

 4-9صباحى ياختيار م1/6/4102-2 خطيط االستراتيجىالت 2

 4-9صباحى اختياري م04/6/4102-00 الجوانب المالية والقانونية 1

 4-9صباحى اختياري م09/6/4102-08 االتصال الفعال 3

 4-9صباحى اختياري م46/6/4102-41 اإلدارة الجامعية 4

 

   

  -ملحوظة :

 فرداُ. 41ال يقل عدد المتدربين عن  -

 م. 2/6/4102يبدأ تنفيذ الخطة التدريبية يوم  -

   الخميس (.  –) األربعاء أيام التدريب  -

 

 

                  لمختصا 
               إبراهيم رضوانا/ 

 مدير المركز                                       

                          

 نائب رئيس الجامعة                 بوالوفاأا.د/ جمال                         

 لشئون الدراسات العليا                                                        
  

                                                     

                                    

 

 

 



 

 

 

 

 للباحثين من الخارج الخطة التدريبية                   

 ماجستير ، دكتوراة

 1024 يوليو لشهر

 

نوع  الفترة الزمنية عنوان الدورة م

 الدورة

 التوقيت

 7-4مسائى ياختيار م1/7/4102-0 أخالقيات البحث العلمى 2

 7-4مسائى اختياري م01/7/4102-8 منهجية البحث العلمى 1

 7-4مسائى اختياري م07/7/4102-01 حث العلمىأخالقيات الب 3

 7-4مسائى اختياري م42/7/4102-44 منهجية البحث العلمى 4

 7-4مسائى اختياري م10/7/4102-49 أخالقيات البحث العلمى 5

 

 

 -ملحوظة :

 -مع مراعاة التخصص والقطاع الذى ينتمى اليه وهو  على النحو التالى :      

 

 التمريض( -الطب البيطرى  –البشرى  القطاع الطبى ) الطب -

 الفنون التطبيقية( -الهندسة ببنها  –القطاع الهندسى ) الهندسة بشبرا  -

 الحاسبات( -العلوم  –القطاع العلمى ) الزراعة   -

 التربية الرياضية( –التربية النوعية  –القطاع التربوى  ) التربية  -

 الحقوق( -التجارة–القطاع االنسانى  ) اآلداب  -

   

                  لمختصا
               إبراهيم رضوانا/ 

 مدير المركز                                       

                          

 نائب رئيس الجامعة                 بوالوفاأا.د/ جمال                         

 لشئون الدراسات العليا                                                        
  

                                                     

 

                              


