
 

 2020-2017خطه تدريب أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة

المسئول عن  االحتياجات التدريبيه م
 التنفيذ

المستهدف من 
أعضاء هيئه 

 التدريس

الفتره 
 الزمنيه

 الميزانية المطلوبة مؤشرات االنجاز

من عضو هيئه 
 التدريس

 من القسم 

تطوير االداء مركز  التخطيط االستراتيجي  .1
 الجامعي

من اعضاء 100%

هيئه التدريس والهيئه 
 المعاونه

المساهمه  في وضع الخطه   2017مايو 
 االستراتيجيه

اشتراك  
 شخصي

 

وحده التعليم  الحوسبه السحابيه  .2
 االلكتروني

من اعضاء من 100%

هيئه التدريس والهيئه 
 المعاونه

القدره علي التعامل مع البرامج   2017مارس 
 المختلفه

 جنيه 1000 

وكيل الكليه للدراسات   كيفيه كتابه المقاالت العلميه  .3
 العليا

من اعضاء من 100%

هيئه التدريس والهيئه 
 المعاونه

زياده النشر الدولي ألعضاء هيئه   2017مايو 
 التدريس بالكليه

 جنيه 1000 

وكيل الكليه للدراسات  كيفيه تجنب االقتباس العلمي  .4
 العليا

من اعضاء من 100%

هيئه التدريس والهيئه 
 المعاونه

اجتياز جميع الرسائل واالبحاث من   2017مايو 
 االقتباس

 جنيه 1000 

5.  How to use model?  وحده التعليم
 االلكتروني

من  من 100%

اعضاء هيئه التدريس 
 والهيئه المعاونه

رفع الكثير من المحاضرات   2017يونيو 
 واالمتحانات للطالب

 جنيه 1000 

6.  APA style  قسم تمريض باطني
 جراحي

 

من اعضاء هيئه 50%

التدريس والهيئه 
 المعاونه

 APAالتزام الباحثين بمعايير  2018نوفمبر 
research style   وتحسن ملحوظ في

 كتابه الرسائل واالبحاث

 

 جنيه 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

المستهدف من  المسئول عن التنفيذ االحتياجات التدريبيه م
أعضاء هيئه 

 التدريس

 الميزانية المطلوبة مؤشرات االنجاز الفتره الزمنيه

من عضو هيئه 
 التدريس

 القسم 

7.  Mendle program قسم التمريض النفسي 
 

من اعضاء من 100%

هيئه التدريس والهيئه 
 المعاونه

قدره طالب الدراسات العليا على  2017فبراير
 استخدام برنامج متدلي

 التمريض النفسيقسم  

معايير الجوده في العمليه   .8
 التعليميه

من اعضاء من %100 وحده الجوده

هيئه التدريس والهيئه 
 المعاونه

  2017مايو 
قدره اعضاء هيئه التدريس على تطبيق 

 معايير الجوده في التعليم
 قدره اعضاء هيئه التدريس على

 

 وحده الجوده ---    

االقسام كيفيه مراجعه ملفات   .9
 الداخليه

من اعضاء من %100 وحده الجوده

هيئه التدريس والهيئه 
 المعاونه

  2017ابريل 
 اعداد ومراجعه ملفات الجوده

  

 وحده الجوده ---    

 

مركز تطوير االداء  اداره الوقت واالجتماعات  .10
 الجامعي

من اعضاء من 100%

هيئه التدريس والهيئه 
 المعاونه

  2017يوليو 
 القدره علي وضع جدول زمني 

 

 مركز تطوير االداء الجامعي ---    

11.  Blue print  من اعضاء من %100 وحده الجوده

هيئه التدريس والهيئه 
 المعاونه

 ابريل 

2018 

 
قدره اعضاء هيئه التدريس على عمل 

blue print  

 وحده الجوده ---

12.  Blue print  من اعضاءمن %100 وحده الجوده 

هيئه التدريس والهيئه 
 المعاونه

 مارس

2018 

قدره اعضاء هيئه التدريس على عمل 

blue print  
 2018ابريل  

 وحده الجوده ---

كيفية استخدام قواعد البيانات   .13
 العالميه فى البحث العلمى 

من اعضاء من 100% 

هيئة التدريس و الهيئه 
 المعاونه

علي استخدام قواعد البيانات  القدره  2017اكتوبر  
 العالميه فى البحث العلمى

 وحدة التعليم االلكترونى  

وحدة التعليم  مبادئ التحليل االحصائى   .14
 االلكترونى

%من اعضاء هيئة 60

التدريس و الهيئه 
 المعاونه

 وحدة التعليم االلكترونى  قدره االعضاء علي تحليل االستبيانات  2018يناير  
 



 

 

 

 2018/2019خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب الدراسات العليا  للكلية خالل العام الجديد 

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

  اللقاء التعريفي لطالب الدراسات العليا و يشتمل علي التعرف

كيفية  -علي كيفية التقدم للجنة أخالقيات البحث العلمي 

كيفية التسجيل  -تجنب االنتحال األدبي والوقوع فيه 

دور طالب الدراسات العليا في  -واالشتراك بقواعد البيانات 

 –لعلية بالكلية برامج الدراسات ا -جودة العملية التعليمية 

 الخدمات المقدمة من قسم الدراسات العليا 

/9 /2018 
قاعة الدراسات 

العليا بمبني 

 المطبعة

% السادة أعضاء 30

هيئة التدريس 

 ومعاونيهم 

% من طالب 100

 الدراسات العليا

الجدد المقيدين 

 بالدراسات العليا

وكيل الكلية للدراسات  

 العليا

معتمدة جميع البروتوكوالت  -

من لجنه أخالقيات البحث العلمي 

تطبيق نظام منع االنتحال  -

األدبي بالكلية وتعرف الطالب 

 عليه

 وجود مطويات الدراسات العليا -

  ورشة عمل مهارات المناقشة العلمية والتقدم للترقيات

 والتحضير لمناقشة الماجستير و الدكتوراه 

قاعة المناقشات  2018  /10/

 بالكلية

ن السادة % م20

أعضاء هيئة التدريس 

% من 20ومعاونيهم و

 طالب الدراسات العليا

% من الفئة 80حضور  العميد 

 المستهدفة

  التدريب علي الرسائل العلمية باستخدام نظامAPA  في

 ورشة عمل علي هامش

لدراسات العليا بعنوان سد الفجوة في البحث لمؤتمر  الثالث ال

/2/2019 
المناقشات قاعة 

 بالكلية

% من السادة 30

أعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم وطالب 

 أ.م.د/ سعاد حسن

 أ.م.د/ حنان سليمان

% من الفئة 90حضور 

 المستهدفة



 

 

 

 

 

 الدراسات العليا العلمي

ورشة عمل لتدريب لجنة أخالقيات البحث العلمي وأعضاء 

لجان األخالقيات بالجامعة بالتعاون مع الشبكة المصرية 

 ألخالقيات البحث العلمي

قاعة ورش العمل  2/2019/

 بالكلية

% من اعضاء 100

لجنة أخالقيات البحث 

العلمي بالكلية ورؤساء 

لجان أخالقيات البحث 

 العلمي بالجامعة

% من الفئة 90حضور  أ./.د/ ناهد عطية

المستهدفة وكتابة البرتوكوالت  

مراجعة جميع البروتوكوالت من 

حث العلمي لجنة أخالقيات الب

% من 100واعتمادها وحضور 

 APAالفئة المستهدفة بنظام 

مشاركة الكلية في تنظيم  عدد أربع ورش عمل على هامش 

مشاركة الكلية في  تحت عنوان المؤتمر الدولي الخامس للكلية

خريطة الطريق   تنظيم المؤتمر الدولي الخامس بعنوان "

 "2030للتمريض والرعاية الصحية 

 "الممارسة المبنية علي البرهان" ورشة عمل

 ورشة عمل"الوقاية والتحكم في العدوى"

 ورشة عمل"تغذية مرضي الكلي للمتخصصين"

 ورشة عمل"كتابة المراجع باستخدام نظام ماندلي

-11في الفترة 

14/4/ 2019 

ابريل  11-14

2019 

 العين السحنة

 معمل اللغة

 معمل صحة مجتمع

قاعة المؤتمرات 

 بالكلية معمل

 الحاسب اآللي

السادة أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم 

 وطالب الدراسات العليا

وكيل الكلية للدراسات 

 العليا

 حضور الفئة المستهدفة



 

 

 2019/2020كلية خالل العام الجديد لل تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب الدراسات العليا خطة 

خطة القسم للمؤتمرات وورش  

 العمل

 مؤشرات األداء الفئة المستهدفة مسئول التنفيذ مكان األنعقاد تاريخ االنعقاد

 
اللقاء التعريفي لطالب الدراسات  .1

العليا و يشتمل علي التعرف علي 

كيفية التقدم للجنة أخالقيات البحث 

كيفية تجنب االنتحال األدبي  -العلمي 

كيفية التسجيل  -والوقوع فيه 

دور  -البيانات  واالشتراك بقواعد

طالب الدراسات العليا في جودة 

برامج الدراسات  -العملية التعليمية 

الخدمات المقدمة من  –العلية بالكلية 

 الدراسات العليا قسم

/10/2019 

 

قاعة الدراسات العليا 

 بمبني المطبعة

 

وكيل الكليه  

 للدراسات العليا

 

 السادة % من 30 

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 الجدد العليا

 السادة% من 80حضور 

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 الجدد العليا

 ورشة عمل "تحت عنوان " .2

APA 6th edition guideline 

in preparing thesis and 

menus cript 

/2019 

 

قاعة ورش العمل 

 بالكلية

 

أ.د/ حنان محمد 

 سليمان

 

 السادة % من 40

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 السادة% من 80حضور 

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 الجدد العليا

3. University Exams and 

Digital Question Banks 

 

2019 

 

قاعة ورش العمل 

 بالكلية

 

 د/ دعاء وادي

 د/ رشا سعد أشرف

 األلمانية  هيئة الداد

 

 السادة %  من 50

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

4. How To Present 

Scientific Data 

2019 

 

قاعة ورش العمل 

 بالكلية

 

 د/ دعاء وادي

هيئة  د/ محمد طه

 الداد األلمانية

 السادة % من 50

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 % من الفئة المستهدفة50حضور 



 وطالب الدراسات 

 العليا

تدريب من خالل ورشة  .5

الممارسات القائمة علي الدالئل 

المؤتمر والبراهين  عمل علي هامش 

 –الدولي السادس لكلية التمريض 

جامعة المنصورة والمؤتمر العلمي 

 الثالث لقسم تمريض صحة المجتمع

The Sixth International 

Scientific Conference of 

Faculty of Nursing, 

Mansoura University 

(The Third Scientific 

Conference of Community 

Health Nursing 

Department) 

 تحت عنوان:

“Evidence- Based Practice: 

Where   are We? 

 2019ديسمبر 

 

 سليمانسحر أ..د/  اإلسكندرية

 

السادة % من 50

هيئة  أعضاء

 ومعاونيهم التدريس

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

6. TOT on The web 

science 

 

2020 

 

قاعة ورش العمل 

 بالكلية

 

 د/ نجوي الفيشاوي

 

 السادة من  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 ورشة عمل التحليل اإلحصائي .7

 

2020 

 

قاعة ورش العمل 

 بالكلية

 د/ محمد زرومبة

 

 السادة من  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة30حضور 



التدريب من خالل ورش عمل   .8

التعرف علي كيفية التقدم للجنة 

كيفية  -أخالقيات البحث العلمي 

تجنب االنتحال األدبي والوقوع 

كيفية التسجيل واالشتراك  -فيه 

كيفية كتابة   -بقواعد البيانات 

الرسائل العلمية علي نظام 

APA   المؤتمر علي هامش

الرابع للدراسات العليا والبحوث 

لقسم إدارة التمريض تحت  –

 ان" عنو

Challenge  and 

Innovation Towards 

Quality Nursing 

Management on January 

2020 
قاعة المؤتمرات 

 بالكلية

 

 أ.د/ هالة جبر

 د حنان سليمان .م .ا 

 ايمان فاضل  .د

 د. مروة فتح هللا

 السادة من 50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 من الفئة المستهدفة %50حضور 

 1. How to Write a 

Research Proposal 

 

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية

 

 السادةمن  %50 أ.د/ سعاد حسن

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

التعريف بالئحة الدراسات العليا  .1 

 للساعات

 

قاعة ورش  2019ديسمبر 

 العمل بالكلية

.د/ فوزية السيد 

 علي

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

برنامج الرعاية المتكاملة  .2

 للطفل المريض

 

 2020فبراير 

 

قاعة ورش 

 العمل بالكلية

 د/ هدي نافع

 

 السادةمن  50%

هيئة  أعضاء

 ومعاونيهم التدريس

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 



3. Technology-based 

Pediatric Care 

 

 2020مارس 

 

قاعة ورش 

 العمل بالكلية

 

 أ.د/ رباب السيد

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

Innovative tools in 

evaluation 

 

قاعة ورش العمل  2020ابريل 

 بالكلية

أ.د/جوزفين عاطف 

الوند و أ.م.د/ بشري 

 عطية

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

Genotherapy  قاعة ورش العمل  2020مايو

 بالكلية

أ.د/ فاطمة محمد 

 فتحي

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 Workshops about: 

How to Write a Smart 

Curriculum Vita? 

 

 2020فبراير 

 

 

قاعة ورش العمل 

 بالكلية

 أ.د/ ناهد عطية

 

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 الدراساتوطالب 

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

Research Seminars and 

Workshops 

قاعة ورش العمل  2020مارس 

 بالكلية

 د/ هناء حسين

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 Workshops about: 

1. Up to date in Woman's 

health and midwifery 

nursing 

قاعة ورش العمل  2020مارس 

 بالكلية

 

أ.م.د/ سامية إبراهيم 

 عثمان

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

2. How to avoid 

plagiarism for 

 2019أكتوبر 

 

قاعة المؤتمرات 

 بالكلية

 

 السادةمن  %50 د/ أيمان أحمد فاضل

 أعضاء

 هيئة التدريس

 % من الفئة المستهدفة50حضور 



postgraduate students 

 

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

3. How to cope with 

menopausal symptoms 

 

 2019نوفمبر 

 

قاعة ورش العمل 

 بالكلية

 

أ.م.د/ حنان السيد 

 محمد

 د/ نجوى إبراهيم

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

4. Polycystic ovarian 

syndrome 

قاعة المؤتمرات  2020أبريل 

 بالكلية

 

أ.م.د/ حنان السيد 

 محمد

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 الفئة المستهدفة% من 50حضور 

 
5. How to up-date academic 

data at Mansoura University 

Site 

قاعة المؤتمرات  2020مايو 

 بالكلية

 

 السادةمن  %50 د/ أيمان أحمد فاضل

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 % من 90إدخال السيرة الذاتية ل 

 هيئة التدريس أعضاء السادة

علي الموقع الرسمي  ومعاونيهم

 لجامعة المنصورة 

 
6. How to use Turnit in 

Program for new 

departments' coordinators 

قاعة المؤتمرات  ابريل

 بالكلية

 

 السادةمن  %50 د/ أيمان أحمد فاضل

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

إدخال اجزاء الرسائل العلمية علي 

وعمل  نظام كشف االنتحال االدبي

التقارير الخاصة بكل قسم علمي 

بواسطة منسق االقسام العلمية 

 لالنتحال االدبي

 Workshops about: 

1. Research Methodology 

and Nursing Research 

قاعة ورش العمل  

 بالكلية

 

 ا.د/ سحر سليمان

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 من الفئة المستهدفة% 50حضور 

2. Research proposal 

 

قاعة ورش العمل  

 بالكلية

 

 السادةمن  %50 أ.م.د/ أمل إبراهيم

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 



 Challenges and 

Innovation Towards 

Quality Nursing 

Management on 

January. 

Workshops about: 

1. Barriers Facing 

Postgraduate Students 

and How to Overcomes 

on march 2020. 

 2020مارس 

 

 

 

 

 

 

قاعة ورش العمل 

 بالكلية

 أ.م.د/ أحالم الشاعر

 

 

 

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

2. Vision for Improving 

Nursing Specialty as a 

requirements for Promotion. 

قاعة ورش العمل  2020فبراير 

 بالكلية

 أ.د/ هالة جبر

 

 

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

3. Challenges innovation 

Toward Quality nursing 

management 

قاعة ورش العمل  2020فبراير 

 بالكلية

السادة من  %50 أ.د/ عبير زكريا

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 1. How to write research 

proposal 

 

2019 

 

قاعة ورش العمل 

 بالكلية

 أماني شبل .د/

 

 

 

 

 

 

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 



 

2. APA 6th edition 

guideline in preparing 

thesis and menus cript 

 

قاعة ورش العمل  2019

 بالكلية

 نأ.م.د/حنان سليما

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

3. Nursing research 

critique 

 

 

قاعة ورش العمل  2019

 بالكلية

 

 نأ.م.د/حنان سليما

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

4. Course Specification 

development 

 

قاعة ورش العمل  2019

 بالكلية

 د/ مديحه حسن

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 العالج باستخدام الخاليا الجذعية .5

 

قاعة ورش العمل  2019

 بالكلية

 السادةمن  %50 أ.د/ أماني شبل

 أعضاء

 التدريسهيئة 

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

التحليل االحصائي وإدخال  .6

 البيانات

 

قاعة ورش العمل  2019

 بالكلية

 د/ طارق شاكر

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 
 
 
 
 

 



 لوالجوجقواعد البيانات العالمية  .7

 اسكولر

 

قاعة ورش العمل  2019

 بالكلية

 د/ طارق شاكر

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 واإلدارةالقيادة  .8

 

 

 

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية

 

 د/ وداد صابر

 

 

 

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

ورشة عمل عن كيفية الحصول  .9

 على المنح والبعثات الخارجية

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية
 .د/ أماني شبل

 أ.م.د/والء نصر

 

 السادةمن  50%

أعضاء هيئة 

 ومعاونيهم التدريس

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 كيفيه تجنب االقتباس العلمي .10

 

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية

 د/ حنان أبو بكر

 

 

 

 السادةمن  50%

هيئة  أعضاء

 ومعاونيهم التدريس

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

استخدام برامج التعليم  .11

االلكتروني في إنتاج مقررات 

 الكترونية

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية

 د/ طارق شاكر

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

عمل المشروعات البحثية  .12

 وطريقه جلب دعم مادي

 

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية

 أ.د/ أماني شبل

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

وطالب  ومعاونيهم

 العليا الدراسات

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

معايير الجودة في العملية  .13

 التعليمية

 

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية

 د/ رشا حسن

 

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

وطالب  ومعاونيهم

 العليا الدراسات

 % من الفئة المستهدفة50حضور 
 
 
 
 

 



 

كيفيه مراجعه ملفات األقسام  .14

 الداخلية

 

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية

 د/ رشا حسن

 د/ هالة عبد الحميد

 

السادة من  50% 

هيئة  أعضاء

 ومعاونيهم التدريس

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 التخطيط االستراتيجي .15

 

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية
 أ.د/ أماني شبل

 د/ حنان بدران

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

دورة للتعريف بنظام الساعات  .16

 المعتمدة للدراسات العليا

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية
 أ.م.د/ حنان سليمان

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 الدراساتوطالب 

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 الطرق العالجية الحديثة لألورام .17

 

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية

 د/ حنان أبو بكر

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

 ومعاونيهم

 وطالب الدراسات

 العليا

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 كيفيه كتابه المقاالت العلمية .18

 والنشر العلمي

قاعة ورش العمل  2020

 بالكلية

 أ.م.د/ حنان سليمان

 

 السادةمن  50%

 أعضاء

 هيئة التدريس

وطالب  ومعاونيهم

 العليا الدراسات

 % من الفئة المستهدفة50حضور 

 

                                                                            وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث                                     الجودةرئيس المعيار                                           مدير وحده ضمان   

                       

                                                                                                         عبير زكريا /د.ا                                                   بكر                                            ا.م.د/ عهود الشيخ       أبو د/حنان    

 


