جبهعــــــــــخ قٌــــــــــبح السوٌــــــــس
هزكز تٌوٍخ قدراد اعضبء هٍئخ التدرٌس والقٍبداد
FLDC

جدول برامج المزمع عقدها خالل شهر يناير  2013م من الساعة  1ظهراً إلى الساعة  6مسا ًء
اسم البرنامج

الفئة
جميع الفئات

م

التاريخ

األيام

1

9-8

الثالثاء -األربعاء

معايير الجودة فى العممية التدريسية( أساسي)

2

14-13

األحد – االثنين

العرض الفعال ( إعداد معمم)

معيد -مدرس مساعد

3

16-15

الثالثاء  -األربعاء

استخدام التكنولوجيا فى التدريس ( إعداد معمم)

معيد -مدرس مساعد

4

20-17

الخميس -األحد

التدريس المصغر ( إعداد معمم)

معيد -مدرس مساعد

5

22-21

االثنين  -الثالثاء

نظام الساعات المعتمدة ( أساسي)

جميع الفئات

6

28-27

األحد -االثنين

إدارة الوقت واالجتماعات ( اختياري )

جميع الفئات

7

30-29

الثالثاء -األربعاء

أخالقيات البحث العممي ( أساسي )

جميع الفئات

* يقوم بالتدريب مدربون معتمدون .
* يشترط لحضور برنامج التدريس المصغر  ،حضور برنامجي العرض الفعال  ،واستخدام التكنولوجيا فى التدريس كشرط مسبق

ثزجبء التكزم هي السبدح أعضبء هٍئخ التدرٌس عٌد االلتحبق ثبلجزًبهج أى ٌكوى التسجٍل للجزًبهج هشفوعب ً ثووافقخ عوٍد الكلٍخ علً الحضور واالًتظبم ثبلجزًبهج .
أ.د  /طبرق راشد رحوى
الودٌز التٌفٍذي لوزكز تطوٌز التعلٍن
السوٌــــــــس
إدارح قٌــــــــــبح
جبهعــــــــــخ
الوشزوعبد
الجبهعً ووحدح
هزكز تٌوٍخ قدراد اعضبء هٍئخ التدرٌس والقٍبداد

مديـــر المركـــــز

أ.د  /هودوح هصطفى غزاة
ًبئت رئٍس الجبهعخ لشئوى
الدراسبد العلٍب والجحوث

أ.د /محمد احمد محمدين
رئيـــس الجامعــــة

FLDC

جدول برامج المزمع عقدها خالل شهر فبراير  2013م من الساعة  1ظهراً إلى الساعة  6مسا ًء
اسم البرنامج

الفئة
معيد -مدرس مساعد

م

التاريخ

األيام

1

6-5

الثالثاء -االربعاء

النشر العممي الدولي (أساسي )

2

11-10

األحد  -االثنين

نظم االمتحانات وتقويم الطالب ( أساسي)

معيد -مدرس مساعد

3

13-12

الثالثاء -االربعاء

أخالقيات البحث العممي ( أساسي)

معيد -مدرس مساعد

4

18-17

األحد  -االثنين

العرض الفعال ( إعداد معمم)

جميع الفئات

5

20-19

الثالثاء -االربعاء

استخدام التكنولوجيا فى التدريس ( إعداد معمم)

جميع الفئات

6

24-21

الخميس  -األحد

التدريس المصغر ( إعداد معمم)

جميع الفئات

7

26-25

االثنين  -الثالثاء

تنظيم المؤتمرات العممية ( اختياري)

جميع الفئات

* يقوم بالتدريب مدربون معتمدون .

* يشترط لحضور برنامج التدريس المصغر  ،حضور برنامجي العرض الفعال  ،واستخدام التكنولوجيا فى التدريس كشرط مسبق

ثزجبء التكزم هي السبدح أعضبء هٍئخ التدرٌس عٌد االلتحبق ثبلجزًبهج أى ٌكوى التسجٍل للجزًبهج هشفوعب ً ثووافقخ عوٍد الكلٍخ علً الحضور واالًتظبم ثبلجزًبهج .
أ.د  /طبرق راشد رحوى
الودٌز التٌفٍذي لوزكز تطوٌز التعلٍن
الجبهعً ووحدح إدارح الوشزوعبد

مديـــر المركـــــز

أ.د  /هودوح هصطفى غزاة
ًبئت رئٍس الجبهعخ لشئوى
الدراسبد العلٍب والجحوث

أ.د /محمد احمد محمدين
رئيـــس الجامعــــة

جبهعــــــــــخ قٌــــــــــبح السوٌــــــــس
هزكز تٌوٍخ قدراد اعضبء هٍئخ التدرٌس والقٍبداد
FLDC

جدول برامج المزمع عقدها خالل شهر مارس  2012م من الساعة  1ظهراً إلى الساعة  6مسا ًء
م

التاريخ

األيام

الفئة

اسم البرنامج

1

4-3

األحد – االثنين

معايير الجودة فى العممية التدريسية ( أساسي)

جميع الفئات

2

6-5

الثالثاء -االربعاء

مهارات االتصال الفعال ( اختياري )

جميع الفئات

3

11-10

األحد  -االثنين

العرض الفعال ( إعداد معمم)

معيد -مدرس مساعد

4

13-12

الثالثاء -االربعاء

استخدام التكنولوجيا فى التدريس ( إعداد معمم)

معيد -مدرس مساعد

5

17-14

الخميس -األحد

التدريس المصغر ( إعداد معمم)

معيد -مدرس مساعد

6

20-19

الثالثاء -االربعاء

إدارة الفريق البحثي( اساسي )

جميع الفئات

7

25-24

األحد -االثنين

تنظيم المؤتمرات العممية ( اساسي )

جميع الفئات

8

27-26

الثالثاء -االربعاء

نظام الساعات المعتمدة ( أساسي)

جميع الفئات

* يقوم بالتدريب مدربون معتمدون .

* يشترط لحضور برنامج التدريس المصغر  ،حضور برنامجي العرض الفعال  ،واستخدام التكنولوجيا فى التدريس كشرط مسبق

ثزجبء التكزم هي السبدح أعضبء هٍئخ التدرٌس عٌد االلتحبق ثبلجزًبهج أى ٌكوى التسجٍل للجزًبهج هشفوعب ً ثووافقخ عوٍد الكلٍخ علً الحضور واالًتظبم ثبلجزًبهج .
أ.د  /طبرق راشد رحوى
الودٌز التٌفٍذي لوزكز تطوٌز التعلٍن
الجبهعً ووحدح إدارح الوشزوعبد

مديـــر المركـــــز

أ.د  /هودوح هصطفى غزاة
ًبئت رئٍس الجبهعخ لشئوى
الدراسبد العلٍب والجحوث

أ.د /محمد احمد محمدين
رئيـــس الجامعــــة

