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 م 8102 يوليوبرامج شهر  -1

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد الصفة البرنامج م

 (1قاعة تدريب رقم ) 5/7/8138-1 أساسي جودة العملية التعليمية إدارةاساسيات  1

 (2قاعة تدريب رقم ) 9/7/8138-7 اختياري مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي 2

 (4قاعة تدريب رقم ) 38/7/8138-31 أساسي طالبياالرشاد االكاديمي والدعم ال 3

 (3قاعة تدريب رقم ) 34/7/8138-36 اختياري اإلداريةتنمية الجدارات  4

 (1قاعة تدريب رقم ) 39/7/8138-37 أساسي الفريق البحثي إدارة 5

 (2قاعة تدريب رقم ) 84/7/8138-86 اختياري التخطيط االستراتيجي 6

 (3قاعة تدريب رقم ) 11/7/8138-88 أساسي نافسيةمشروعات البحوث الت 7

 

 م 8102 اغسطسبرامج شهر -8

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد الصفة البرنامج م

 (1قاعة تدريب رقم ) 8/8/8138-13/7 اختياري اخالقيات وآداب المهنة 1

 (2قاعة تدريب رقم ) 4/8/8138-6 أساسي نظام الساعات المعتمدة 2

لفساد في مؤسسات التعليم مكافحة ا 3

 العالي
 (4قاعة تدريب رقم ) 9/8/8138-7 اختياري

 (3قاعة تدريب رقم ) 31/8/8138-33 أساسي االتجاهات الحديثة في التدريس 4

 (1قاعة تدريب رقم ) 34/8/8138-36 اختياري مهارات التفكير 5

 (2قاعة تدريب رقم ) 11/8/8138-88 أساسي النشر العلمي الدولي 6
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 م8102سبمترب برامج شهر 
 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد الصفة البرنامج م

 (1قاعة تدريب رقم ) 1/9/8138-3 أساسي ومواصفات االختبار الجيد األسئلةبنوك  1

 (2قاعة تدريب رقم ) 4/9/8138-6 اختياري مهارات االتصال الفعال 2

3 Intending Learning Out comes (3قاعة تدريب رقم ) 31/9/8138-8 أساسي 

الجوانب المالية والقانونية في  4

 االعمال الجامعية
 (4قاعة تدريب رقم ) 37/9/8138-35 اختياري

 (1قاعة تدريب رقم ) 81/9/8138-38 أساسي توصيف المقرر الدرسي 5

 (2)قاعة تدريب رقم  86/9/8138-88 اختياري مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي 6

 (3قاعة تدريب رقم ) 87/9/8138-85 أساسي أخالقيات البحث العلمي 7

 (1قاعة تدريب رقم ) 3/31/8138-89/9 اختياري الجودة الشاملة إدارة 8

 م8102 اكتوبربرامج شهر 
 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد الصفة البرنامج م

 اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم

1 Course Description 6/31/8138-8 اسيأس 
 (1قاعة تدريب رقم )

 33/31/8138-9 اختياري مهارات العرض الفعال 2
 (2قاعة تدريب رقم )

 35/31/8138-31 أساسي استراتيجيات التعليم والتعلم 3
 (3قاعة تدريب رقم )

 38/31/8138-34 اختياري اإلبداعيالتفكير العلمي  4
 (2قاعة تدريب رقم )

 88/31/8138-81 أساسي وث العلميةاعداد وكتابة البح 5
 (4قاعة تدريب رقم )

6 
 85/31/8138-81 اختياري مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي

 (2قاعة تدريب رقم )

 89/31/8138-87 أساسي جودة العملية التعليمية إدارةاساسيات  7
 (1قاعة تدريب رقم )

 3/33/8138-11/31 اختياري االزمات إدارة 8
 (4قاعة تدريب رقم )
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 8102 نومفرببرامج شهر 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد الصفة البرنامج م

 (1قاعة تدريب رقم ) 5/33/8138-1 أساسي خرائط المنهج 1

 (2قاعة تدريب رقم ) 8/33/8138-4 اختياري تنمية المهارات الذاتية 2

 (3دريب رقم )قاعة ت 38/33/8138-31 أساسي النشر العلمي الدولي 3

 (4قاعة تدريب رقم ) 35/33/8138-31 اختياري الوقت واالجتماعات إدارة 4

 (1قاعة تدريب رقم ) 39/33/8138-37 أساسي االرشاد االكاديمي والدعم الطالبي 5

 (2قاعة تدريب رقم ) 84/33/8138-86 اختياري مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي 6

 (3قاعة تدريب رقم ) 89/33/8138-87 أساسي لمعتمدةنظام الساعات ا 7

 

 م8102 ديسمرببرامج شهر 
 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد الصفة البرنامج م

1 Student Assessment (1قاعة تدريب رقم ) 1/38/8138-3 أساسي 

 (2قاعة تدريب رقم ) 4/38/8138-6 اختياري تنظيم المؤتمرات العلمية 2

 (3قاعة تدريب رقم ) 31/38/8138-8 أساسي البحث العلمياخالقيات  3

 (4قاعة تدريب رقم ) 31/38/8138-33 أساسي االتجاهات الحديثة في التدريس 4

 (1قاعة تدريب رقم ) 37/38/8138-35 اختياري التخطيط االستراتيجي 5

 (2قاعة تدريب رقم ) 81/38/8138-38 أساسي الفريق البحثي إدارة 6

 (3قاعة تدريب رقم ) 86/38/8138-88 أساسي جودة العملية التعليمية إدارةات اساسي 7

 (4قاعة تدريب رقم ) 87/38/8138-85 اختياري مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي 8

 (1قاعة تدريب رقم ) 13/38/8138-89 أساسي التدريس  أساليب 9

 
 


