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 لجودةا مانض حدةو

 لجنة التدريب

 التطويرو لجودةا مانض حدةو
لمستمرا  

 
 

 همياداثن إلداريتا نًهاراثا خًُيتن ذريبيتح تطخ

  ألكاديًيتا

 و1025/1010

 نساداثا ذيُتي ايؼتج – نرياضيتا نخربيتا كهيتب
 

 

 جهسي ػخًادا

 نكهيتا

خاريخ    ب

25/7/5102  



 
 

1 
 

 لجودةا مانض حدةو

 لجنة التدريب

 

 

 

 

 

 لتدريبيا لبزنبمجا م
 لفئتا

 لمستهدفتا

 لعددا

 لمستهدفا

 ؤشزاثم

 لنجبحا

 لجهتا

 لقبئمتا

 بلتنفيذب

 لفتزةا

 لزمنيتا

 صبدرم

 لتمويلا

 سمبءأ

 لمحبضزينا

 مالحظبث

2 
انخخطيط 

 االسخراحيجي
 21 قيادات اكاديمية

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا

 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية رلمستما

 يوليو
5107 

كلية التربية 
 الرياضية

ا.د/ ابراهيم 
 الجندي

حى اَؼماد 

دورة 

 انخذريب

انخخطيط وجذونت  1

انؼًم وحُظيى 

 االَشطت

 21 قيادات اكاديمية
 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا

 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 اكتوبر
 م5107

كلية التربية 
 الرياضية

 اجدة رفعتا.د/ م

حى اَؼماد 

دورة 

 انخذريب

1 
ادارة انىلج 

 واالجخًاػاث

 قيادات اكاديمية 
21 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا

 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 يناير
 م 5102

كلية التربية 
 الرياضية

 ا.د/ كمال درويش

حى اَؼماد 

دورة 

 انخذريب

4 
حم انًشكالث واحخار 

 انمرار

 ادات اكاديميةقي
25 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا

 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 ابريل
 م 5102

كلية التربية 
 الرياضية

 ا.د/ عرفه سالمة

حى اَؼماد 

دورة 

 انخذريب

5 

 حمييى االداء

 قيادات اكاديمية

27 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا

 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية تمرلمسا
 يوليو
 م5102

كلية التربية 

 الرياضية

ا.د/ سعيد عبد 
 الرشيد

نى يخى 

اَؼماد 

دورة 

انخذريب 

َظرًا نؼيذ 

انفطر 

 انًبارن

6 

 حفىيض انسهطت

 قيادات اكاديمية

21 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا
 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 اكتوبر
 م5102

كلية التربية 

ا.د/ صبحي  ضيةالريا
 حسانين 

حى اَؼماد 

دورة 

 انخذريب

  ألكبديميتا لقيبداثل إلداريتا لمهبراثا نميتت خطت

 م 5151/  5102



 
 

2 
 

 لجودةا مانض حدةو

 لجنة التدريب

7 

 انًهاراث انمياديت

 قيادات اكاديمية

21 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا
 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا
 يناير
 م5105

كلية التربية 

 الرياضية

 ا.د/ عصام متولي

نى يخى 

اَؼماد 

دورة 

انخذريب 

َظرا 

الػًال 

 االيخحاَاث

1 

سيت  هاراث االسا انً

 نالشراف

 قيادات اكاديمية

21 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا
 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 ابريل
5105 

كلية التربية 

 ا.د/ جمال حماده الرياضية

حى اَؼماد 

دورة 

 انخذريب

9 

يهاااراث انخفاااو  

 وااللُاع

 قيادات اكاديمية

 

 ن% م57 دريبت

 مستهدفةلا لفئةا
 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 يوليو
5105 

كلية التربية 

 الرياضية

  

يهاااراث انخىجياا   20

انااىفيفي وحمااذيى 

يت  شارة انىفيف االسخ

 نهًرؤوسيٍ

 قيادات اكاديمية

 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا
 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 اكتوبر
5105 

ربية كلية الت

 الرياضية

  

22 

انخخطااايط نالحاااالل 

 انىفيفي في انؼًم

 قيادات اكاديمية

 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا
 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 يناير
5102 

كلية التربية 

 الرياضية

  

االبااذاع وانمااذرة  21

هىل  ياٌ بح هي االح ػ

يبخكااارة نمااااايا 

 انؼًم

 ن% م57 دريبت  قيادات اكاديمية

 لمستهدفةا لفئةا
 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 ابريل
5102 

كلية التربية 

 الرياضية

  

21 
يهاااراث انخااذريب 

طىير  هي ح مذرة ػ وان

 يهاراث االخريٍ

 قيادات اكاديمية

 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا
 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 يوليو
5102 

كلية التربية 

 الرياضية

  

24 

ياث  يغ االز يم  انخؼا

 وضغىط انؼًم

 قيادات اكاديمية

 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا
 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 اكتوبر
5102 

كلية التربية 

 الرياضية

  

25 
  كلية التربية  يناير مانض حدةو ن% م57 دريبت  قيادات اكاديمية ادارة انخغيير



 
 

3 
 

 لجودةا مانض حدةو

 لجنة التدريب

 التطويرو لجودةا لمستهدفةا لفئةا

 بالكلية لمستمرا
 الرياضية 5102

26 

 انخؼايم يغ االخريٍ

 قيادات اكاديمية

 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا

 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 ابريل
5102 

كلية التربية 

 الرياضية

  

27 
يهااااراث حخؼهاااك 

ساَي  يم االَ بانخؼا

 ففيٍيغ انًى

 قيادات اكاديمية

 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا

 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 يوليو
5102 

كلية التربية 

 الرياضية

  

21 

انؼًااام انجًااااػي 

 وادارة فرق انؼًم

 قيادات اكاديمية

 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا

 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 راكتوب
5102 

كلية التربية 

 الرياضية

  

29 

يهااااراث اػاااذاد 

 وصياغت انخمارير

 قيادات اكاديمية

 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا

 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 يناير
5151 

كلية التربية 

 الرياضية

  

10 

يهااااراث انؼااار  

 واالنماء

 قيادات اكاديمية

 

 ن% م57 دريبت

 فةلمستهدا لفئةا
 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 ابريل
5151 

كلية التربية 

 الرياضية

  

12 

يغ  يم  هاراث انخؼا ي

 وسائم االػالو

 قيادات اكاديمية

 

 ن% م57 دريبت

 لمستهدفةا لفئةا
 مانض حدةو

 التطويرو لجودةا

 بالكلية لمستمرا

 يوليو
5151 

كلية التربية 

 الرياضية

  

 نجُت انخذريب

 / طارق يحًذ انُصيريا.د

 ا.و/د/ َبال احًذ بذر

 ا.و.د/ شريٍ يحًذ ػبذ انحًيذ

 


