
 

 

 

 

 

 

 

 خطة الدورة التدريبية اإلجبارية

 (1023أكتوبر ونوفمبر خالل شهر )
 

 جودة المؤسسة الجامعية               -عنوان الدورة:

 "الدراسة الذاتية والمراجعة الخارجية"                        

 

 يةجبارإ          -نوع الدورة:

 

     الخميس " من كل  -بعاء األر -ايام " الثالثاء3     -الفترة الزمنية :

 .أسبوع 

  

 ( 8  - 3330  مسائية )       -التوقيت :
 

 
 لمختصا    

 مدير المركز               إبراهيم رضوان   ا/    

                         

 نائب رئيس الجامعة               بوالوفاأا.د/ جمال                               

 اسات العليالشئون الدر  

  

 عادل عدوىا.د/                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخطة التدريبية

 1023 أكتوبرلشهر 

 

نوع  الفترة الزمنية عنوان الدورة م

 الدورة

 التوقيت

 3-9صباحى ياختيار م3/11/3113-1 النشر العلمي الدولي 2

 3-9صباحى اختياري م3/11/3113-1 ت وتقويم الطالبنظم االمتحانا 1

 3-9صباحى اختياري م3/11/3113-1 التخطيط االستراتيجي 3

 3-9صباحى اختياري م3/11/3113-1 مهارات االتصال 4

 3-9صباحى اختياري م11/11/3113-8 اإلدارة الجامعية 5

 3-9صباحى اختياري م11/11/3113-8 التحليل اإلحصائي 6

 3-9صباحى اختياري م11/11/3113-8 قيات البحث العلمىاخال 7

 3-9صباحى اختياري م11/11/3113-8 استخدام التكنولوجيا في التدريس 8

 3-9صباحى اختياري م32/11/3113-33 العرض الفعال 9

 3-9صباحى اختياري م32/11/3113-33 الجوانب المالية والقانونية 20

 3-9صباحى اختياري م32/11/3113-33 نظام الساعات المعتمدة 22

 3-9صباحى اختياري م32/11/3113-33 معايير الجودة 21

 3-9صباحى اختياري م3113/ 11/  31-39 سلوكيات المهنة 23

 3-9صباحى اختياري م3113/ 11/  31-39 األمان المعملي 24

 3-9صباحى اختياري م3113/ 11/  31-39 اإلدارة الجامعية 25

 3-9صباحى اختياري م3113/ 11/  31-39 ق البحثيإدارة الفري 26
   

                  لمختصا 
               ابراهيم رضوانا/ 

 مدير المركز                                       

                          

 نائب رئيس الجامعة                 بوالوفاأا.د/ جمال                         

 لشئون الدراسات العليا                                                        
  

 عدوىعادل ا.د/                                                     



 

 

               

 

 الخطة التدريبية

 1023 نوفمبرلشهر 

نوع  الفترة الزمنية عنوان الدورة م

 الدورة

 لتوقيتا

 3-9صباحى ياختيار م7/11/3113-5 النشر العلمي الدولي 2

 3-9صباحى اختياري م7/11/3113-5 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 1

 3-9صباحى اختياري م7/11/3113-5 التخطيط االستراتيجي 3

 3-9صباحى اختياري م7/11/3113-5 مهارات االتصال 4

 3-9صباحى اختياري م12/11/3113-13 اإلدارة الجامعية 5

 3-9صباحى اختياري م12/11/3113-13 التحليل اإلحصائي 6

 3-9صباحى اختياري م12/11/3113-13 اخالقيات البحث العلمى 7

 3-9صباحى اختياري م12/11/3113-13 استخدام التكنولوجيا في التدريس 8

 3-9صباحى اختياري م31/11/3113-19 العرض الفعال 9

 3-9صباحى اختياري م31/11/3113-19 مالية والقانونيةالجوانب ال 20

 3-9صباحى اختياري م31/11/3113-19 نظام الساعات المعتمدة 22

 3-9صباحى اختياري م31/11/3113-19 معايير الجودة 21

 3-9صباحى اختياري م3113/ 11/  38-36 سلوكيات المهنة 23

 3-9صباحى ارياختي م3113/ 11/  38-36 تسويق البحث العلمى 24

 3-9صباحى اختياري م3113/ 11/  38-36 اإلدارة الجامعية 25

 3-9صباحى اختياري م3113/ 11/  38-36 إدارة الفريق البحثي 26
    

                  لمختصا   
               ابراهيم رضوانا/ 

 مدير المركز                                       

                         

 نائب رئيس الجامعة               بوالوفاأا.د/ جمال                            

 لشئون الدراسات العليا                                                        
  

 عادل عدوىا.د/                                                      


