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 جودةلا مانض حدةو

 لجنة التدريب

 التطويرو لجودةا مانض حدةو
لمستمرا  

 
 

 ضبءأع يهبراث خنًيتن دريبيتح طتخ

 و1025/1010 هيئت انخدريس وانهيئت انًعبونت

 نسبداثا دينتي بيعتج – نريبضيتا نخربيتا كهيتب
 

 

 جهسي عخًبدا

 نكهيتا

خبريخ    ب

25/7/5102  
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 لجودةا مانض حدةو

 لجنة التدريب

 

 

 م
 لبزنبمجا

 لتدريبيا

 لفئتا

 لمستهدفتا

 لعددا

 لمستهدفا

 ؤشزاثم

 لنجبحا

 لقبئمتا لجهتا

 بلتنفيذب

 لفتزةا

 لزمنيتا
 لمحبضزينا سمبءأ لتمىيلا صبدرم

 مالحظبث

2 

انخحهيم 

 spssاإلحصبئي 

أستاذ -أستاذ

-مدرس-مساعد

-مدرس مساعد

 معيد

10 

% 06تدريب 

من الفئة 

  المستهدفة

لوجيا وحدة تكنو

 المعلومات بالكلية
 نوفمبر

 6600 
وحدة تكنولوجيا المعلومات   كلية التربية الرياضية

 بالكلية

حى 

انعقبد 

دورة 

 انخدريب

1 

انسبعبث 

 انًعخًدة

أستاذ  ––أستاذ 

 –مساعد 

مدرس  -مدرس

 مساعد

 

% 06تدريب 

من الفئة 

 المستهدفة 

وحدة ضمان الجودة 

 بالكليةوالتطوير المستمر 
 نوفمبر

 6602 
   كلية التربية الرياضية

3 
أعًبل 

االيخحبنبث 

 وانًراقبت

 –أستاذ مساعد 

مدرس  -مدرس 

 معيد –مساعد 
 

 06تدريب 

%الفئة 

 المستهدفة 

وحدة ضمان الجودة 

 مايو بالكليةوالتطوير المستمر 
 6600 

   كلية التربية الرياضية

4  
إدارة انىقج 

 واالجخًبعبث

أستاذ  –أستاذ 

  سمدر -مساعد
% 00تدريب 

من الفئة 

 المستهدفة 

وحدة ضمان الجودة 

 والتطوير المستمر بالكلية
 اكتوبر

    كلية التربية الرياضية 6600 

5 

االسخثًبر في 

 انريبضت

أستاذ  -أستاذ

 –مساعد 

مدرس  -مدرس

 مساعد
 

% 06تدريب 

من الفئة 

  المستهدفة

وحدة ضمان الجودة 

 والتطوير المستمر بالكلية
 نوفمبر

    كلية التربية الرياضية 6600 

6 

ادارة 

انًؤسسبث 

 انريبضيت

أستاذ  -استاذ 

 -مدرس -مساعد

 -مدرس مساعد

 معيد

 
% 06تدريب 

من الفئة 

 المستهدفة 

وحدة ضمان الجودة 

 والتطوير المستمر بالكلية
 مارس

    كلية التربية الرياضية 6609 

انًخغيراث  7

انفسيىنىجيت 

 –أستاذ مساعد 

 مدرس  -مدرس
% 06تدريب 

من الفئة 
وحدة ضمان الجودة 

 اكتوبر
  كلية التربية الرياضية 6609 

  

  اعضبء هيئت التدريس والهيئت المعبونت مهبراث نميتتتدريبيت لخطت 

 م 5151/  5102
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 لجودةا مانض حدةو

 لجنة التدريب

و عالقخهب 

ببنخدريب 

 ريبضيان

 والتطوير المستمر بالكلية المستهدفة  معيد –مساعد 

8 
انهغت 

 اإلنجهيزيت

مدرس  -مدرس 

  معيد-مساعد
% 26تدريب 

من الفئة 

 المستهدفة 

وحدة ضمان الجودة 

 والتطوير المستمر بالكلية
 نوفمبر

  كلية التربية الرياضية 6609 
  

9 

يهبراث 

االحصبل 

 انفعبل

أستاذ -أستاذ

 -مدرس -مساعد

 -مدرس مساعد

 معيد

 
%  06تدريب 

من الفئة 

 المستهدفة 

وحدة ضمان الجودة 

 والتطوير المستمر بالكلية
 مارس

  كلية التربية الرياضية 6666 

  

يسخجداث  20

انعالج 

انطبيعي 

الصبببث 

انًالعب ندي 

 انريبضيين

أستاذ  -أستاذ

 -مدرس -مساعد

 -مدرس مساعد

 معيد

 
%  06تدريب 

من الفئة 

 المستهدفة 

وحدة ضمان الجودة 

 والتطوير المستمر بالكلية
 ابريل

  كلية التربية الرياضية 6666 

  

 نجنت انخدريب

 ا.و.د/ شرين يحًد عبد انحًيد، نببل احًد بدر ا.و/د/، ا.د/ طبرق يحًد اننصيري


