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 م 9102 يوليوبرامج شهر 
 

 مكان االنعقاد اتريخ االنعقاد الصفة الربانمج م

 (1قاعة تدريب رقم ) 4/7/2119-2 اساسي اساسيات ادارة جودة العملية التعليمية 1

 (2قاعة تدريب رقم ) 8/7/9109-4 اختياري االدارة الجامعية 2

 (4رقم ) قاعة تدريب 00/7/9109-9 اساسي النشر العلمي الدولي 3

 (3قاعة تدريب رقم ) 03/7/9109-01 اختياري التخطيط االستراتيجي 4

 (1قاعة تدريب رقم ) 08/7/9109-04 اساسي اخالقيات البحث العلمي 5

 (2قاعة تدريب رقم ) 99/7/9109-91 اختياري مهارات العرض الفعال 6

 (3قاعة تدريب رقم ) 99/7/9109-97 اساسي بنوك االسئلة ومواصفات االختبار الجيد 7

 (1قاعة تدريب رقم ) 0/8/9109-11/7 اختياري مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي 8
 

 م 9102 اغسطسبرامج شهر 
 

 مكان االنعقاد اتريخ االنعقاد الصفة الربانمج م

 (1قاعة تدريب رقم ) 3/8/9109-1 اساسي نظام الساعات المعتمدة 1

 (2قاعة تدريب رقم ) 8/8/9109-4 اختياري لعلميةتنظيم المؤتمرات ا 2

 (4قاعة تدريب رقم ) 09/8/9109-07 اساسي استخدام التكنولوجيا في التدريس 3

 (3قاعة تدريب رقم ) 99/8/9109-91 اختياري التفكير العلمي االبداعي 4

 (1قاعة تدريب رقم ) 94/8/9109-92 اساسي ادارة الفريق البحثي 5

 (2قاعة تدريب رقم ) 99/8/9109-97 اختياري المالية والقانونية في االعمال الجامعيةالجوانب  6
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 م9102 سبمترببرامج شهر 
 

 

 مكان االنعقاد اتريخ االنعقاد الصفة الربانمج م

 (1قاعة تدريب رقم ) 3/9/9109-1 اساسي اساليب التقويم واالمتحانات 1

 (2قاعة تدريب رقم ) 9/9/9109-7 اختياري اخالقيات وآداب المهنة 2

 (3قاعة تدريب رقم ) 09/9/9109-01 اساسي ادارة الفريق البحثي 3

 (4قاعة تدريب رقم ) 04/9/9109-02 اختياري اتخاذ القرارات وحل المشكالت 4

5 Student Assessment (1قاعة تدريب رقم ) 09/9/9109-07 اساسي 

 (2قاعة تدريب رقم ) 91/9/9109-90 اختياري ادارة الجودة الشاملة 6

 (3قاعة تدريب رقم ) 94/9/9109-92 اساسي اساسيات ادارة جودة العملية التعليمية 7

 (1قاعة تدريب رقم ) 11/9/9109-98 اختياري ادارة االزمات 8

 م9102 اكتوبربرامج شهر 
 

 مكان االنعقاد اتريخ االنعقاد الصفة الربانمج م

 1/01/9109-0 اساسي توصيف المقرر الدارسي 1
 (1قاعة تدريب رقم )

 01/01/9109-8 اختياري مهارات التفاوض واالقناع 2
 (2قاعة تدريب رقم )

 02/01/9109-09 اساسي مشروعات البحوث التنافسية 3
 (3قاعة تدريب رقم )

 07/01/9109-03 اختياري مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي 4
 (2قاعة تدريب رقم )

 90/01/9109-09 اساسي االتجاهات الحديثة في التدريس 5
 (4قاعة تدريب رقم )

 92/01/9109-99 اختياري تنمية المهارات الذاتية 6
 (2قاعة تدريب رقم )

 98/01/9109-94 اساسي نظام الساعات المعتمدة 7
 (1قاعة تدريب رقم )

 10/01/9109-99 اختياري التخطيط االستراتيجي 8
 (2قاعة تدريب رقم )
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 9102 نومفرببرامج شهر 

 مكان االنعقاد اتريخ االنعقاد الصفة الربانمج م

 (1قاعة تدريب رقم ) 2/00/9109-9 اساسي النشر العلمي الدولي 1

 (2قاعة تدريب رقم ) 7/00/9109-3 اختياري مهارات العرض الفعال 2

 (3عة تدريب رقم )قا 02/00/9109-09 اساسي ادارة الفريق البحثي 3

 (4قاعة تدريب رقم ) 08/00/9109-04 اختياري االدارة الجامعية 4

 (1قاعة تدريب رقم ) 90/00/9109-09 اساسي اخالقيات البحث العلمي 5

 (2قاعة تدريب رقم ) 93/00/9109-91 اختياري ادارة الجودة الشاملة 6

 (3قاعة تدريب رقم ) 98/00/9109-94 اساسي بنوك االسئلة ومواصفات االختبار الجيد 7

 

 م9102 ديسمرببرامج شهر 
 

 مكان االنعقاد اتريخ االنعقاد الصفة الربانمج م

 (1قاعة تدريب رقم ) 9/09/9109-11/00 اساسي اساليب التقويم واالمتحانات 1

 (2قاعة تدريب رقم ) 3/09/9109-1 اختياري اتخاذ القرارات وحل المشكالت 2

 (3قاعة تدريب رقم ) 9/09/9109-7 اساسي الحديثة في التدريساالتجاهات  3

 (4قاعة تدريب رقم ) 09/09/9109-01 اختياري اخالقيات وآداب المهنة 4

 (1قاعة تدريب رقم ) 04/09/9109-02 اساسي استخدام التكنولوجيا في التدريس 5

 (2) قاعة تدريب رقم 09/09/9109-07 اختياري مهارات االتصال الفعال 6

 (3قاعة تدريب رقم ) 91/09/9109-90 اساسي بنوك االسئلة ومواصفات االختبار الجيد 7

 (1قاعة تدريب رقم ) 94/09/9109-92 اختياري ادارة االزمات 8

9 Course Description (2قاعة تدريب رقم ) 11/09/9109-98 اساسي 

 
 

 


