
 

 

 2019  -  2018 المزمع عقدها بالكلية خالل العام والتدريب لمؤتمرات وورش العمل اخطة 

 مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد التدريب /ورش العمل  /مؤتمرالاسم 

  اللقاء التعريفي لطالب الدراسات العليا و يشتمل

علي التعرف علي كيفية التقدم للجنة أخالقيات 

كيفية تجنب االنتحال األدبي  -البحث العلمي 

كيفية التسجيل واالشتراك بقواعد  -والوقوع فيه 

دور طالب الدراسات العليا في جودة  -البيانات 

 –لعلية بالكلية برامج الدراسات ا -العملية التعليمية 

 الخدمات المقدمة من قسم الدراسات العليا 

5 /9 /2018 
قاعة الدراسات العليا 

 بمبني المطبعة

السادة أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم 

 وطالب الدراسات العليا

 أ.د/ عبير محمد زكريا

  ورشة عمل مهارات المناقشة العلمية والتقدم

 للترقيات والتحضير لمناقشة الماجستير و الدكتوراه 

قاعة المناقشات  2018  /25/10

 بالكلية

السادة أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم 

 وطالب الدراسات العليا

 أ.د/ أمينة النمر

   تنظيم مؤتمر الدراسات العليا الثالث بعنوان سد

 الفجوة في البحث العلمي 

13 /2/2019 
قاعة المناقشات 

 بالكلية

السادة أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم 

 وطالب الدراسات العليا

 أ.م.د/ سعاد حسن

   ورشة عمل لتدريب لجنة أخالقيات البحث العلمي

وأعضاء لجان األخالقيات بالجامعة بالتعاون مع 

 الشبكة المصرية ألخالقيات البحث العلمي 

13 /2/2019 
قاعة ورش العمل 

 بالكلية

السادة أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم 

 وطالب الدراسات العليا

 أ./.د/ ناهد عطية

  تنظيم المؤتمر الدولي الخامس مشاركة الكلية في

خريطة الطريق للتمريض والرعاية   بعنوان "

 " 2030الصحية 

-11في الفترة 

14/4/ 2019 

السادة أعضاء هيئة  العين السحنة

التدريس ومعاونيهم 

 وطالب الدراسات العليا

 أ.د/ عبير محمد زكريا

  مشاركة الكلية في تنظيم  عدد أربع ورش عمل على

 هامش المؤتمر الدولي الخامس للكلية 

 ورشة عمل "الممارسة المبنية علي البرهان"

 ورشة عمل"الوقاية والتحكم في العدوى"

 ورشة عمل"تغذية مرضي الكلي للمتخصصين"

 ورشة عمل"كتابة المراجع باستخدام نظام ماندلي  

ابريل  11-14

2019 

 

 

 معمل اللغة

 معمل صحة مجتمع

قاعة المؤتمرات 

 بالكلية

 معمل الحاسب اآللي

السادة أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم 

 وطالب الدراسات العليا

 

 أ.م.د/ أمل ابراهيم

 أ.د/ سحر سليمان

 د/ زهراء مطاوع

 د/ محمد زرومبة

وكيل الكلية                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                              للدراسات العليا و البحوث                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      عبير محمد زكريا   أ.د/

 

 



 

 

 

 2019  -  2018والتدريب المزمع عقدها بالكلية خالل العام  لمؤتمرات وورش العمل اخطة ما تم تنفيذه من 

 ما تم تنفيذه تاريخ االنعقاد التدريب /ورش العمل  /مؤتمرالاسم 

  اللقاء التعريفي لطالب الدراسات العليا و يشتمل علي التعرف

كيفية تجنب  -علي كيفية التقدم للجنة أخالقيات البحث العلمي 

كيفية التسجيل واالشتراك بقواعد  -االنتحال األدبي والوقوع فيه 

دور طالب الدراسات العليا في جودة العملية التعليمية  -البيانات 

الخدمات المقدمة من قسم  –لعلية بالكلية برامج الدراسات ا -

 الدراسات العليا 

5 /9 /2018 
 تم التنفيذ

  ورشة عمل مهارات المناقشة العلمية والتقدم للترقيات

 والتحضير لمناقشة الماجستير و الدكتوراه 

 تم التنفيذ 2018  /25/10

   تنظيم مؤتمر الدراسات العليا الثالث بعنوان سد الفجوة في

 البحث العلمي 

13 /2/2019 
 تم التنفيذ

   ورشة عمل لتدريب لجنة أخالقيات البحث العلمي وأعضاء

لجان األخالقيات بالجامعة بالتعاون مع الشبكة المصرية 

 ألخالقيات البحث العلمي 

13 /2/2019 
 تم التنفيذ

  " مشاركة الكلية في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس بعنوان          

 " 2030خريطة الطريق للتمريض والرعاية الصحية 

-11في الفترة 

14/4/ 2019 

 تم التنفيذ

  مشاركة الكلية في تنظيم  عدد أربع ورش عمل على هامش

 المؤتمر الدولي الخامس للكلية 

 البرهان"ورشة عمل "الممارسة المبنية علي 

 ورشة عمل"الوقاية والتحكم في العدوى"

 ورشة عمل"تغذية مرضي الكلي للمتخصصين"

 ورشة عمل"كتابة المراجع باستخدام نظام ماندلي  

ابريل  11-14

2019 

 تم التنفيذ

                                                                                                                                           

 وكيل الكلية

للدراسات العليا 

                                                          و البحوث



                                                                                                                                                                  

عبير    أ.د/

                                                                                                                                                      محمد زكريا

 

 

 

 

 


