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  الخطة التدریبیة للمركز الدولى لتنمیة قدرات اعضاء هیئة التدریس والقیادات
ر رامج شهر  -   بجامعة الفیوم   م٢٠١٤فربا

  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  الصفة  البرنامج  م

  اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم
  )١قاعة تدريب رقم (  م١٠:٨/٢/٢٠١٤  اساسى   النشر العلمى  ١
 )٢قاعة تدريب رقم (  م١٣:١١/٢/٢٠١٤  اختيارى  واالجتماعات ادارة الوقت  ٢

 )٢قاعة تدريب رقم (  م١٧:١٥/٢/٢٠١٤  اساسى  ادارة الفريق البحثى  ٣

 )٢قاعة تدريب رقم (  م٢٠:١٨/٢/٢٠١٤  اختيارى   سلوكيات المهنة  ٤

 )١قاعة تدريب رقم (  م٢٤:٢٢/٢/٢٠١٤  اساسى   نظام الساعات المعتمدة  ٥

 )١قاعة تدريب رقم (  م٢٧:٢٥/٢/٢٠١٤  اختيارى  ال الفعالمهارات االتص  ٦

  م٢٠١٤مارس رامج شهر 
  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  الصفة  البرنامج  م

  اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم
  )١قاعة تدريب رقم (  م٦:٤/٣/٢٠١٤  اساسى  اخالقيات البحث العلمى  ١
 )٢قاعة تدريب رقم (  م١٠:٨/٣/٢٠١٤  اختيارى   تنظيم المؤتمرات العلمية  ٢

 معمل الحاسب االلى  م١٣:١١/٣/٢٠١٤  اساسى  التدريس باستخدام التكنولوجيا  ٣

 )٢قاعة تدريب رقم (  م١٧:١٥/٣/٢٠١٣  اساسى  مشروعات البحوث التنافسية  ٤

 )١قاعة تدريب رقم (  م٢٤:٢٢/٣/٢٠١٣  اختيارى  التخطيط االستراتيجى  ٥

  )٢قاعة تدريب رقم (  م٢٧:٢٥/٣/٢٠١٤  ىاساس  اساليب التقويم واالمتحانات  ٦

  )١قاعة تدريب رقم (  م٣١:٢٩/٣/٢٠١٤  اختيارى  مهارات العرض الفعال  ٧

ریل  رامج شهر   م٢٠١٤ ا
  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  الصفة  البرنامج  م

  اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم
 )١تدريب رقم (قاعة   م٧:٥/٤/٢٠١٤  اساسى  االرشاد االكاديمى والدعم الطالبى  ١

 )٢قاعة تدريب رقم (  م١٠:٨/٤/٢٠١٤  اختيارى  الجوانب المالية والقانونية بالجامعات  ٢

 )١قاعة تدريب رقم (  م١٤:١٢/٤/٢٠١٤  اساسى  نظم الساعات المعتمدة  ٣

 )٢قاعة تدريب رقم (  م١٧:١٥/٤/٢٠١٤  اختيارى  ادارة الوقت واالجتماعات  ٤

 )١معمل الحاسب رقم (  م٢٤:٢٢/٤/٢٠١٤  اساسى  لتعليميةاساسيات ادارة جودة العملية ا  ٥

 )٢قاعة تدريب رقم (  م٢٨:٢٦/٤/٢٠١٤  اختيارى  سلوكيات المهنة  ٦
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  م٢٠١٤مایو رامج شهر 
  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  الصفة  البرنامج  م

  اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم
 )٢عة تدريب رقم (قا  م١٢:١٠/٥/٢٠١٣  اساسى  توصيف مقرر دراسى  ١

 ١قاعة تدريب رقم (  م١٥:١٣/٥/٢٠١٤  اختيارى   االدارة الجامعية  ٢

 )٢قاعة تدريب رقم (  م١٩:١٧/٥/٢٠١٤  اساسى  اساليب التقويم واالمتحانات  ٣

 )٢قاعة تدريب رقم (  م٢٢:٢٠/٥/٢٠١٤  اساسى  مشروعات البحوث التنافسية  ٤

 معمل الحاسب االلى  م٢٦:٢٤/٥/٢٠١٤  اساسى  التدريس باستخدام التكنولوجيا  ٥

 ١قاعة تدريب رقم (  م٢٩:٢٧/٥/٢٠١٤  ختيارىا  التخطيط االستراتيجى  ٦

  م٢٠١٤یونیو رامج شهر 
  مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد  الصفة  البرنامج  م

  اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم
 )٢قاعة تدريب رقم (  م٩:٧/٦/٢٠١٤  اساسى  ادارة الفريق البحثى  ١

 )١قاعة تدريب رقم (  م١٢:١٠/٦/٢٠١٤  اختيارى   ت العرض الفعالمهارا  ٢

 )٢قاعة تدريب رقم (  م١٦:١٤/٦/٢٠١٤  اساسى  االرشاد االكاديمى والدعم الطالبى  ٣

 )٢قاعة تدريب رقم (  م١٩:١٧/٦/٢٠١٤  ختيارىا  تنظيم المؤتمرات العلمية  ٤

 )١رقم (قاعة تدريب   م٢٣:٢١/٦/٢٠١٤  اساسى  اخالقيات البحث العلمى  ٥

 )٢قاعة تدريب رقم (  م٢٦:٢٤/٦/٢٠١٤  اساسى  النشر العلمى   ٦

  


