
 
 

   

 
 

 وحدة الجودة  
 لجنة التدريب 

 2020/ 2019الجامعي  من خطة التدريب للعام  تقرير بالدورات المنعقدة 

 الجامعي  من العام   ولخالل النصف األ والجهاز االداريالهيئة المعاونة يئة التدريس وعضاء ه ألية  لقبل لجنة التدريب بالكالتي تم عقدها من  تدريبية الدورات ال    

 2019/2020: 

تاريخ ورشه   المحاضر ورشة العمل 
 العمل

عضاء هيئة  أ
 التدريس 

الهيئة  
 المعاونة 

الهيئة  
 دارية اإل

   مالحظات

االعتماد و  معايير  الممارسات   :
 المؤشرات العداد الدراسة الذاتية 

 الجزء األول   

عبد هللا    /أ.د 
 الشنوانى 

  2عميد الكلية و السادة الوكالء وبحضور كال من  - 8 18 12/9/2019
 من مسئولى الجودة بكلية الهندسة   

االعتماد و  معايير  الممارسات   :
 عداد الدراسة الذاتية  المؤشرات إل
 الجزء الثانى  

 

عبد هللا    /أ.د 
 الشنوانى 

من   2 23 30 17/9/2019 كال  الكلية  بحضور  ووكيل  الكلية  عميد 
العليا و  للدراسات  الكلية  و ومديرعام  حدة  مدير 

و البيطرى  الطب  بكلية  بوزارة  الجودة  صيدالنيه 
 الصحة

الجامعات  تنظيم  واجبات "   قانون 
أ اوحقوق  هيئة  و  عضاء  لتدريس 

التعامل   وحدود  مع  معاونيهم 
 "الطالب

من   1 24 34 23/9/2019 محمد بركة  /أ.د  كال  وبحضور  الكلية  و  عميد  الوكالء  السادة 
 مديرعام الكلية 

  - 9 20 29/9/2019 سحر السويفى  /أ.د  عداد ملف المقرر إ

التعليم   فى  المختلفة  التدريس  أنماط 
 الصيدلى 

عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون  بحضور كال من   - 7 28 13/10/2019 عاصم الشاذلى  /أ.د 
 خدمة المجتمع وتنميه البيئة 

تحدديات  االدارة العامة بين الواقع و  
 التطبيق 

 د/ مجدى ثابت 
 د/ بهاء الجبالوى 

من   34 4 23 21/10/2019 كال  الوكالء  بحضور  والسادة  الكلية  عميد 
بالجامعة   العقود  ادارة  ومدير  الكلية  ومديرعام 

 صيادلة  عدد من الوأمين مساعد نقابة الصيادلة و 



 
 

   

و  العلمية  نظقواعد  اللجان  عمل  ام 
 الدورة الثالثة عشر 

عبد هللا    /أ.د 
 الشنوانى 

 السادة الوكالء  عميد الكلية وبحضور كال من   - 3 18 27/10/2019

 د/ أحمد مجدى  الحاسب االلى
 د/ محمد وجدى 

29/10/2019 - - 14  

من   - 2 22 20/11/2019 جيهان فتحى   /أ.م  تقييم الطالب كال  الكلية  بحضور  ووكيل  الكلية  عميد 
 للدراسات العليا

من   - 7 23 8/12/2019 د/ محمد نبيل  استراتيجيات جذب و تحفيز الطالب   كال  و  بحضور  العليا  للدراسات  الكلية  وكيل 
 مدرس من كلية الحاسبات والمعلومات 

بيئة   فى  الفعال  التواصل  مهارات 
 العمل

  18 - - 22/12/2019 ايات جميل على  /أ

الدراسية   باللوائح  تعريفيه  ورشه 
 2017الجديدة والمعايير االكاديميه 

  عدد الحضور بكل قسم  جيهان فتحى  /أ.م 

 حيث تم عقد االجتماع بكل قسم منفردا بحضور  5 قسم الكيمياء الحيوية  26/11/2019
 8 قسم الصيدالنيات  1/12/2019 مدير وحدة الجودة مع اعضاء القسم   

 3 قسم الكيمياء العضوية  2/12/2019

 9 قسم الكيمياء التحليلية   3/12/2019

 5 قسم الممارسة الصيدلية  3/12/2019

 6 قسم الكيمياء الطبية  10/12/2019

 8 بيولوجى قسم الميكرو 11/12/2019

 13 قسم العقاقير  27/1/2020

الحاسب  اخصائى  لتدريب  ورشة 
 االلى بوحدة الخدمات االلكترونية 

 محمد أميرة سالم /أ
 سمير سامى عز  /أ

لكترونى بالجامعة و كيفية  اسب االلى بالكلية على الموقع اإلمن اخصائى الح 5تدريب  18/1/2020

 الخاصة بموقع الجامعة و الكلية   حل المشكالت 
                                                   

 مدير وحدة ادارة الجودة    منسق لجنة التدريب                                                 

 

 أ.م/جيهان فتحى                   أ.م/ نهلة يونس                                                 

                               


