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بيان بالدورات التدريبية
كلية الزراعة  -فى الفترة من  2000/1/1حتى
2015/12/31
مستخرج البيان -:شيماء وحيد محمد الظاهر

م

اإلسم

 1أحمد صالح عبدالحميد عبده

نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية  -فى AM 11:6 2015/8/1

موضوع الدورة

من تاريخ

حتى تاريخ
2011/3/7

الجهة
مركز تطوير األداء
الجامعي (برنامج
تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس)

النشر العلمى

2011/3/5

إدارة الوقت واألجتماعات

 2012/11/6 2012/11/4مركز تطوير األداء
الجامعي (برنامج
تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس)
 2005/8/10الدقهلية|Dakahlia

مهارات التفكير

2005/8/7

التخطيط األستراتيجى

 2011/9/20 2011/9/18مركز تطوير األداء
الجامعى( برنامج
تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس)

التخطيط األسترتيجي
لمؤسسات التعليم العالي

 2013/7/14 2013/7/13الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم
واألعتماد

أخالقيات البحث العلمى

 2010/4/13 2010/4/11مركز تطوير األداء
الجامعى ( برنامج
تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس)

مشروعات البحوث التنافسية  2010/10/26 2010/10/24مركز تطوير األداء
الجامعى( برنامج
المحلية والعالمية
تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس)
تطبيق المعايير األكاديمية
للبرنامج التعليمى

مهارات االتصال الفعال
 2احمد لطفى ابراهيم عبدة ونس دورةللحصول على دبلومه
التنميه البشريه

 2011/10/25 2011/10/23مركز تطوير األداء
الجامعى(برنامج
تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس)
 2005/7/27 2005/7/24الدقهلية|Dakahlia
 2014/4/15 2014/3/15من أكاديمية كامبردج
للعلوم والتكنولوجيا

دكتوراه في التنمية البشرية 2014/4/1
"السمات الشخصية للرسول
صلى هللا عليه وسلم
كمعايير قياسية لبناء
الشخصية وتطوير الذات "

الجامعة األمريكية
الدولية

دورة تحت عنوان إدارة الوقت  2006/3/14 2006/3/12جامعة بنها
وضغوط العمل بمشروع
تنمية قدرات أععضاء هيئة
التدريسوالقادة
دورة تحت عنوان استخدام
التكنولوجيا فى التعليم
بمشروع تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقادة fldp

 2006/6/14 2006/6/12جامعة بنها

 -2دورة توصيف البرامج
وخرائط المنهج لمؤسسات
التعليم العالى

 2013/6/25 2013/6/24جامعة دمياط

دورة للحصول على دبلومه
فى الموارد البشرية

 2014/4/25 2014/3/25من أكاديميه دوكالند
لندن

Diploma in the
preparation of an

 2014/3/16 2014/2/16أكاديميه كامبردج
للعلوم والتكنولوجيا

مالحظات

international certified
trainer
دورة تحت عنوان إتخاذ القرار 2004/1/2
وحل المشكالت

2004/1/4

مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس
والقادة  FLDPجامعة
بنها

دورة تحت عنوان تقيم
التدريس بمشروع تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقادة FLDP

2006/5/8

سلسلة الدورات الخاصة
بإعداد المراجعين الخارجيين
التى نظمتها الهيئة القومية
لضمان الجودة واالعتماد
بالتعاون مع جامعة دمياط
وشملت الدورات األتية

 2013/6/27 2013/6/22جامعة دمياط

 -3دورة المراجعة الخارجية
لمؤسسات التعليم العالى
خالل الفترة

 2013/6/27 2013/6/26جامعة دمياط

دورة التخطيط األستراتيجى
لمؤسسات التعليم العالى

2013/6/8

doctorate degree (iaus)of
human
recourse(personality
and self construction
development

 2006/5/10جامعة بنها

2013/6/9

الهيئه القومية لضمان
الجودة واالعتماد
بالتعاون مع جامعه
دمياط

IUAS 2014/6/25

الساعات المعتمدة بمشروع 2006/3/5
تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقادة FLDP

2006/3/6

جامعة بنها

دورة تحت عنوان توكيد
الجودة واإلعتماد فى
مؤسسات التعليم العالى
بمشروع تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقادة fldp

 2006/5/17 2006/5/15جامعة بنها

دورة التقويم الذاتى
لمؤسسات التعليم العالى
خالل الفترة

 2013/6/23 2013/6/22جامعة دمياط
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بيان بالدورات التدريبية
كلية الزراعة  -فى الفترة من  2000/1/1حتى
2015/12/31
مستخرج البيان -:شيماء وحيد محمد الظاهر

م

اإلسم

 3الرفاعى فؤاد أحمد الدنجاوى

 4السيد عطيه حامد البرعى

نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية  -فى AM 11:6 2015/8/1

موضوع الدورة

من تاريخ

حتى تاريخ

الجهة

المهارات االدارية

 2004/11/23 2004/11/20الدقهلية|Dakahlia

اخالقيات واداب
المهنة

 2004/12/19 2004/12/18الدقهلية|Dakahlia

مهارات االتصال
الفعال

 2004/12/27 2004/12/25الدقهلية|Dakahlia

مهارات العرض
الفعال

 2004/10/11 2004/10/9الدقهلية|Dakahlia

مهارات االتصال
الفعال الرمز 2I

 2014/2/16 2006/2/14معهد الكفاية اإلنتاجية

برنامج إقتصاديات
تسويق وتمويل
البحوث العلمية

 2007/2/19 2007/2/17مشروع تنميه قدرات
أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعه

مالحظات

الزقازيق
أخالقيات وأداب
المهنة

 2005/10/2 2005/9/29المعهد العالى للكفاية
االنتاجية

معايير الجودة فى
العملية التدريسيه
(15ساعة )

 2007/10/23 2007/10/21مركز تطوير األداء
الجامعى بجامعه
المنصورة

تصميم المقرر
الرمز4T

2006/1/4

الجوانب القانونية
بالجامعات الرمز 4L

 2006/1/21 2006/1/18معهد الكفاية االنتاجية

 5حافظ عبد الرحمن السيد القاضي ورشة عمل بعنوان
" workshop about
enviromental
pollution in
Damietta
"Governorate

2009/7/1

2006/1/5

معهد الكفاية االنتاجية

Damietta Medical
Syndicate

 2009/8/18 2009/8/16مركز تطوير األداء
نظام الساعات
الجامعى  -جامعة
المعتمدة ( 15ساعة
المنصورة
) (أساسي )
 2011/2/28 2011/2/26مركز تطوير األداء
نظم األمتحانات
الجامعى  -جامعة
وتقويم الطالب (15
المنصورة
ساعة )( أساسى )
مهارات القاء
المحاضرات

 2001/3/16 2001/3/15معهد بحوث
البيوتكنولوجى -
انجلترا

الجوانب المالية
والقانونية فى
األعمال الجامعية
( 15ساعة
)(أساسي)

 2009/11/17 2009/11/15مركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
المنصورة

 2011/5/10مركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
المنصورة

التخطيط
األستراتيجى (15
ساعة )(أساسي )

2011/5/8

الدورة التدريبية
ألستخدام قواعد
البيانات للسادة
أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة
وأخصائي المكتبات

 2011/5/18 2011/5/18األدارة العامة للمكتبات
 -جامعة المنصورة

العرض الفعال ( 2010/5/25 2010/5/23 15مركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
ساعة ) (أساسى)
المنصورة
النشر العلمى ( 2011/11/15 2011/11/13 15مركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
ساعة )(أساسي )
المنصورة
 6حسين عبدهللا محمد الفضالى

اخالقيات واداب
المهنة

 2005/6/21 2005/6/19مركز تطوير االداء
الجامعي

مشروع تنمية
قدرات اعضاء
هيئة التدريس

التخطيط
االستراتيجي

 2007/10/30 2007/10/28مركز تطوير االداء
الجامعي

مشروع تنمية
قدرات اعضاء
هيئة التدريس

has attenational
"" 12the
conference on
chemistry and its
role in
development

 2015/3/20 2015/3/16المؤتمر الدولى
للكيمياء ودورها فى
التنميه Mansoura
sheik and sharm el
egypt
 2005/5/11مركز تطوير االداء
الجامعي

المهارات االدارية

2005/5/8

ادارة الناس

 2005/7/13 2005/7/10مركز تطوير االداء

مشروع تنمية
قدرات اعضاء
هيئة التدريس
مشروعتنمية

الجامعي
ادارة الوقت
واالجتماعات

قدرات اعضاء
هيئة التدريس

 2007/11/13 2007/11/11مركز تطوير االداء
الجامعي

مشروع تنمية
قدرات اعضاء
هيئة التدريس

()3

بيان بالدورات التدريبية
كلية الزراعة  -فى الفترة من  2000/1/1حتى
2015/12/31
مستخرج البيان -:شيماء وحيد محمد الظاهر

م

اإلسم

 6حسين عبدهللا محمد الفضالى

نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية  -فى AM 11:6 2015/8/1

موضوع الدورة

من تاريخ

حتى تاريخ

الجهة

مالحظات

in ternational
conference on
chemistry and its
role in
development
)(ICCRD

department of 2015/3/12 2014/3/12
Chemistry ,faculty
of science
mansoura egypt

الجوانب القانونية
بالجامعات

 2005/5/24 2005/5/22مركز تطوير االداء
الجامعي

مشروع
تنمية قدرات
اعضاء هيئة
التدريس

التدريس بالتقنية

 2005/8/10مركز تطوير االداء
الجامعي

مشروع
تنمية قدرات
اعضاء هيئة
التدريس

2005/8/7

دورة تدريب المدربين 2010/2/8
tot
 7حمادة عنتر عبد الرازق عريضة

English Language
Training Course
(hourse 44

 8رامى محمد محمد خليفه

international
computer driving
licence

CENTER FOR 2012/12/25 2012/10/8
PUBLIC SERVICE
AT FACULTY OF
EDUCETION IN
DAMIETTA
 2012/5/15مركز التقنية  -جامعة
كفر الشيخ

أستخدام التكنولوجيا 2014/3/2
في التدريس (15
ساعة )
معايير الجودة في
العملية التدريسية
(15ساعة)

 2014/2/10الهيئه القومية
لضمان جودة التعليم
العالى

2014/3/3

مركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
المنصورة

 2014/2/24 2014/2/23مركز تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس
بمركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
المنصورة

 2011/5/29 2011/5/29الجمعية العلمية
ندوة بعنوان " مياه
لحماية البيئة  -كلية
نهر النيل أزمة المياه
الزراعة -جامعة كفر
في مصر "
الشيخ
مهارات األتصال في
أنماط التعليم
المختلفة

2014/3/2

ندوة بعنوان "إدارة
األزمات  -السيول"

 2010/10/16 2010/10/16المركز األقليمى
للتدريب والدراسات
المائية

 9رزق احمد حامد مصطفى الدنجاوي تصميم مقرر ومنهج
تقييم التدريس

2014/3/3

مركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
المنصورة

 2005/5/18 2005/5/15مركز تطوير األداء
الجامعى
2006/6/3

2006/6/5

مركز تطوير األداء

الجامعى
اتخاذ القرارات وحل
المشكالت

 2005/2/14 2005/2/12مركز تطوير األداء
الجامعى

استخدام التكنولوجيا  2005/6/14 2005/6/11مركز تطوير األداء
الجامعى
فى التدريس
أخالقيات وأداب
المهنة

 10رشا سعد أحمد المرسى

 2005/4/28 2005/4/26مركز تطوير األداء
الجامعى

توكيد الجودة
واألعتماد

2006/5/6

سلوكيات المهنة
(15ساعة)
(أساسى)

 2007/11/6 2007/11/4مركز تطوير األداء
الجامعى

العرض الفعال
(15ساعة
)(أساسى )

 2008/11/4 2008/11/2مركز تطوير األداء
الجامعى

مشروعات البحوث
التنافسية المحلية
والعالمية ( 15ساعة
)

 2010/10/26 2010/10/24جامعة دمياط  -مركز
تطوير األداء الجامعى

اإلدارة الجامعية (2013/3/3 15
ساعة )

2006/5/7

2013/3/4

مركز تطوير األداء
الجامعى

جامعة دمياط  -مركز
تطوير األداء الجامعى

مهارات األتصال فى
أنماط التعليم
المختلفة (15ساعة
)(أساسى )

 2007/12/4 2007/12/2مركز تطوير األداء
الجامعى

معايير الجودة فى
العملية التدريسية
(15ساعة
)(أساسى)

 2009/2/24 2009/2/22مركز تطوير األداء
الجامعى

التخطيط
األستراتيجي (15
ساعة )

 2011/9/20 2011/9/18جامعة دمياط  -مركز
تطوير األداء الجامعى

 2009/12/15 2009/12/13جامعة دمياط  -مركز
نظام الساعات
تطوير األداء الجامعى
المعتمدة ( 15ساعة
)
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بيان بالدورات التدريبية
كلية الزراعة  -فى الفترة من  2000/1/1حتى
2015/12/31
مستخرج البيان -:شيماء وحيد محمد الظاهر

م

اإلسم

 10رشا سعد أحمد المرسى

نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية  -فى AM 11:6 2015/8/1

موضوع الدورة

من تاريخ

حتى تاريخ
2008/5/6

الجهة
مركز تطوير األداء
الجامعى

أخالقيات البحث العلمى
(15ساعة )(أساسى)

2008/5/4

استخدام التكنولوجيا في
التدريس ( 15ساعة )

 2010/7/13 2010/7/11جامعة دمياط -مركز
تطوير األداء
الجامعى

النشر العلمى ( 15ساعة )

 2011/11/6 2011/11/4جامعة دمياط  -مركز
تطوير األداء
الجامعى

دورة إعداد المعلم الجامعى

 2013/1/23 2013/1/20جامعة المنصورة

 11زينب صبرى حسن محمد فرج نظام الساعات المعتمدة ( 2009/12/15 2009/12/13 15جامعة دمياط  -مركز
تطوير األداء
ساعة )
الجامعي
النشر العلمى ( 15ساعة )

 2011/12/6 2011/12/4جامعة دمياط  -مركز
تطوير األداء
الجامعي

مالحظات

معايير الجودة في العملية
التدريسية (15ساعة )

 2010/11/23 2010/11/21جامعة دمياط  -مركز
تطوير األداء
الجامعي

مشروعات البحوث التنافسية  2012/5/29 2012/5/27جامعة دمياط  -مركز
تطوير األداء
المحلية والعالمية ( 15ساعة
الجامعى
)
العرض الفعال ( 15ساعة )

2011/9/4

2011/9/6

جامعة دمياط  -مركز
تطوير األداء
الجامعي

ادارة الوقت واألجتماعات ( 2012/11/6 2012/11/4 15جامعة دمياط  -مركز
تطوير األداء
ساعة )
الجامعى
 12سحر السيد حامد محمد عوض سلوكيات المهنة

 2008/10/5 2008/10/3مركز تطوير االداء
الجامعي

 13سمر نجاح المهدي خفاجي

مصطلحات البحث العلمى

 2013/2/28 2013/2/24تنظيم وادرة الجامعة
بدمياط

 14سهام داود زكى داود

ادارة الوقت وضغوط العمل

 2007/2/13 2007/2/11مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

مهارات العرض الفعال

 2006/2/21 2006/2/19مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

التدريس الفعال

 2006/1/25 2006/1/22مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة
2005/7/6

مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

اساليب البحث العلمى

2005/7/3

تنظيم المؤتمرات العلمية

 2011/7/27 2011/7/25مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة
 2011/5/10مركز تطوير األداء
الجامعة جامعة
المنصورة

التخطيط االستراتيجى

2011/5/8

نظام الساعات المعتمدة

 2007/10/30 2007/10/28مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

تصميم مقرر و منهج

2011/2/4

2011/2/6

مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

مهارات التفكير

2006/2/5

2006/2/7

مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

مهارات االتصال الفعال

2005/9/3

2005/9/6

مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

اخالقيات و آداب المهنة

 2005/6/27 2005/6/25مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

نظم االمتحانات وتقويم
الطالب

 2011/9/13 2011/9/11مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

معايير الجودة فى العملية
التدريسية

 2011/8/26 2008/8/24مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

()5

بيان بالدورات التدريبية
كلية الزراعة  -فى الفترة من  2000/1/1حتى
2015/12/31
مستخرج البيان -:شيماء وحيد محمد الظاهر

م

اإلسم

 14سهام داود زكى داود
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موضوع الدورة

من تاريخ

حتى تاريخ
2007/4/4

الجهة

التدريس بالتقنية

2007/4/2

اتخاذ القرارات وحل
المشكالت

 2006/2/28 2006/2/26مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

مهارات االتصال الفعال

 2006/1/30 2006/1/28مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

التدريس لالعداد الكبيرة و
المحدودة

2005/8/3 2005/7/31

الجوانب المالية والقانونية
فى االعمال الجامعية

 2011/11/29 2011/11/27مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

النشر العلمى

 2008/2/12 2008/2/10مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

 15شريف محمد لطفى القاضى النشر العلمى

 2008/12/2 2008/11/30مركز تطوير األداء
الجامعى

دورة تدريبية على برنامج
الجافا من خالل مشروع
تطوير المقررات العلمية لرفع
كفاءة خريجى كلية الزراعة
بما يتواءم مع متطلبات
السوق الخارجى

مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

 2005/9/29 2005/9/18زراعة المنصورة

 2005/9/10زراعة المنصورة

برنامج الفالش لرفع كفاءة
الخرجين

2005/9/7

أساليب البحث العلمى

 2004/9/13 2004/9/11مركز تطوير األداء
الجامعى

مهارات التفكير

 2004/9/23 2004/9/21مركز تطوير األداء
الجامعى

نظام الساعات المعتمدة

 2009/8/18 2009/8/16مركز تطوير األداء
الجامعى

تطوير المقررات العملية لرفع  2005/8/27 2005/8/22كلية زراعة المنصورة
كفاءة خريجى كلية الزراعة

 16تاج الدين حسن تاج الدين

مالحظات

مهارات األتصال الفعال

 2004/9/16 2004/9/14مركز تطوير األداء
الجامعى

العرض الفعال

 2008/10/21 2008/10/19مركز تطوير األداء
الجامعى

الجوانب المالية والقانونية
فى األعمال الجامعية

 2009/11/17 2009/11/15مركز تطوير األداء
الجامعى

التحليل الكروماتوجرافى
عالى األداء

 2004/4/29 2004/4/28كلية زراعة المنصورة

أخالقيات وأداب المهنة

 2004/9/19 2004/9/18مركز تطوير األداء
الجامعى
 2005/5/11الدقهلية|Dakahlia

المهارات االدارية

2005/5/8

التدريس لالعداد الكبيرة
والمحدودة

 2005/9/13 2005/9/10الدقهلية|Dakahlia

التخطيط االستراتجيي

 2007/10/30 2007/10/28مركز تطوير االداء
الجامعي

جيهان رضوان
2011/1/20

اتخاذ القرارات وحل
المشكالت

الدقهلية|Dakahlia

2005/6/5

2005/6/8

 2005/8/10الدقهلية|Dakahlia

التدريس بالتقنية

2005/8/7

ادارة الوقت واالجتماعت

 2007/11/13 2007/11/11مركز تطوير االداء
الجامعي

اخالقيات واداب المهنة

 2005/4/27 2005/4/24الدقهلية|Dakahlia
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من تاريخ

حتى تاريخ

الجهة

تقييم التدريس

 2005/7/20 2005/7/17الدقهلية|Dakahlia

الجوانب القانونية
بالجامعات

 2005/9/27 2005/9/25مركز تطوير االداء
الجامعي

المشاريع البحثيه
التنافسية

2014/5/7

التخطيط
االستراتيجى

 2014/3/27 2014/3/25مركز تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقيادات
بالجامعة

مهارات التفكير

 2014/5/14 2014/5/13مركز تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقيادات
بالجامعة

النشر العلمى
الدولى

 2014/5/21 2014/5/20مركز تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقيادات
بالجامعة

تنظيم المؤتمرات
العلمية

 2014/4/30 2014/4/29مركز تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقيادات
بالجامعة

أساسيات إدارة
معايير الجودة فى
العملية التدريسيه

 2014/4/15 2014/4/14مركز تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقيادات
بالجامعة

 18عصام عبدالرحمن عثمان بدر تصميم مقرر ومنهج 2007/2/4
 15ساعة اساسي

2014/5/8

2007/2/6

مالحظات

مركز تنميه قدرات أعضاء
هيئة التدريس والقيادات
بالجامعة

مركز تطوير االداء
الجامعي جامعة
المنصورة

نظام الساعات
المعتمدة 15
اساسي

 2007/10/30 2007/10/28مركز تطوير االداء
الجامعي تنمية قدرات
اعضاء هيئة التدريس

دورة المراجعة
الخارجية
لمؤسسات التعليم
العالى

 2009/12/24 2009/12/20الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد

نظم االمتحانات
وتقويم الطالب

 2011/9/13 2011/9/11مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

ادارة الوقت وضغوط
العمل  15ساعة
اختياري

 2007/2/13 2007/2/11مركز تطوير االداء
الجامعي جامع المنصورة

معايير الجودة في
العملية التدريسية
 15ساعة

 2008/8/26 2008/8/24مركز تطوير االداء
الجامعي جامعة
المنصورة

دورة التقويم الذاتى  2009/12/17 2009/12/13الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد
المؤسسى
لمؤسسات التعليم
العالى

بالتنسيق مع
مركز ضمان
الجودة بجامعة
المنصورة

بالتنسيق مع
مركز ضمان
الجودة بجامعة
المنصورة

الجوانب المالية
والقانونية فى
االعمال الجامعية

 2011/11/29 2011/11/27مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

التدريس بالتقنية 2007/4/2 15
ساعة اساسي

 19على فتحى على حمايل

2007/4/4

مركز تطوير االداء
الجامعي تنمية قدرات
اعضاء هيئة التدريس

برامج مشروع
التدريب علي
الحاسب االلي ictp
دورة معادلة

 2008/8/25 2008/1/10مركز تطوير االداء
الجامعي جامع المنصورة

تنظيم المؤتمرات
العلمية

 2011/7/27 2011/7/25مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة
 2011/5/10مركز تطوير األداء
الجامعى جامعة
المنصورة

التخطيط
االستراتيجى

2011/5/8

التدريس لالعداد
الكبيرة والمحدودة

 2005/7/13 2005/7/10الدقهلية|Dakahlia

تقييم التدريس

 2005/7/20 2005/7/17مركزتطوير االداء الجامعي

ادارة الوقت
واالجتماعات

 2007/11/13 2007/11/11مركز تطوير االداء
الجامعي

اخالقيات واداب
المهنة

 2005/4/27 2005/4/24مركز تطوير االداء
الجامعي

الجوانب القانونية
بالجامعات

 2005/9/27 2005/9/25مركز تطوير االداء
الجامعي
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موضوع الدورة
المهارات االدارية

من تاريخ

حتى تاريخ

الجهة

 2005/6/22 2005/6/19الدقهلية|Dakahlia
2005/6/8

مركز تطوير االداء
الجامعي

اتخاذ القرارات وحل
المشكالت

2005/6/5

التخطيط
االستراتجي

 2007/10/30 2007/10/28مركز تطوير االداء
الجامعي

إدارة الناس

 2005/8/17 2005/8/14الدقهلية|Dakahlia

تدريب المدريين

 2005/5/24 2005/5/21مركز تطوير االداء
الجامعي

االدارة الجامعية

 2010/3/30 2010/3/28مركز تطوير االداء
الجامعي

اخالقيات وآداب
المهنة

 2005/4/27 2005/4/24الدقهلية|Dakahlia

التدريس لالعداد
الكبيره والمحدوده

 2005/9/13 2005/9/10الدقهلية|Dakahlia

التخطيط
االستراتيجي

 2007/10/30 2007/10/28مركز تطوير االداء
الجامعي

المهارات االدارية

 2005/5/18 2005/5/15الدقهلية|Dakahlia

اتخاذ القرارات وحل
المشكالت

 2005/9/21 2005/9/18الدقهلية|Dakahlia

ادارة الوقت
واالجتماعات

 2007/11/13 2007/11/11مركز تطوير االداء
الجامعي

 21محمد عبد السالم محمد العبسي مهارات التفكير
العرض الفعال

2007/4/2

2007/4/4

جامعة المنصورة

 2008/11/4 2008/11/2جامعة المنصورة

مالحظات

مهارات اإلتصال في  2007/11/20 2007/11/18جامعة المنصورة
أنماط التعليم
المختلفة

 22محمد نور الدين فريد عبده حماد

أخالقيات البحث
العلمي

 2008/12/16 2008/12/14جامعة المنصورة

سلوكيات المهنة

 2008/7/22 2008/7/20جامعة المنصورة

رخصة قيادة
الكمبيوتر الدولية
()ICDL

2008/2/2

2008/6/2

مركز الحساب العلمي
جامعة المنصورة

التخطيط
األستراتيجى
لمؤسسات التعليم
العالى

2013/7/6

2013/7/7

إدارة التدريب بالهيئه
القوميه لضمان جودة
التعليم واالعتماد

دورة التقويم الذاتى  2013/6/23 2013/6/22إدارة التدريب بالهيئه
القوميه لضمان جودة
المؤسسى
التعليم واالعتماد
لمؤسسات التعليم
العالى
المهارات االدارية
مركز تنمية قدرات
اعضاء هيئة التدريس

 2006/11/6 2006/11/4جامعة جنوب الوادى

مركز تنمية قدرات
اعضاء هيئة التدريس

 2006/12/4 2006/12/2جامعة جنوب الوادى

دورة تدريب المدربين 2014/2/8
TOT

 2014/2/10إدارة التدريب بالهيئه
القوميه لضمان جودة
التعليم واألعتماد

توصيف البرامج
وخرائط المنهج
لمؤسسات التعليم
العالى

 2013/6/25 2013/6/24إدارة التدريب بالهيئه
القوميه لضمان جودة
التعليم واالعتماد

توكيد والجودة مركز
تنمية القدرات
العضاء هيئة
التدريس

 2006/11/16 2006/11/14جامعة جنوب الوادى
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موضوع الدورة

من تاريخ

مركز تنمية قدرات اعضاء 2007/1/6
هيئة التدريس

حتى تاريخ

الجهة

 2007/1/10جامعة جنوب
الوادى

مركز تنمية قدرات اعضاء  2007/1/21 2007/1/20جامعة جنوب
الوادى
هيئة التدريس
دورة المراجعة الخارجيه  2013/6/27 2013/6/26إدارة التدريب
بالهيئة القوميه
لمؤسسات التعليم
لضمان جودة
العالى
التعليم
واالعتماد
المؤتمر الدولى للكيمياء  2015/3/20 2015/3/16جامعة المنصورة
كلية العلوم -ودورها فى التنمية
قسم الكيمياء
تصميم مقرر -مركز
تنمية قدرات اعضاء
هيئة التدريس

 2006/11/23 2006/11/21جامعة جنوب
الوادى

مركز تنمية قدرات اعضاء  2007/1/18 2007/1/13جامعة جنوب
الوادى
هيئة التدريس

مالحظات

 23محمود أحمد محمد عبد الهادي المأمون نظام الساعات
المعتمدة (15ساعة )

 2012/11/20 2012/11/18مركز تطويراألداء
الجامعى

تنظيم المؤتمرات
العلمية (15ساعة )

 2014/3/13 2014/3/12مركز تطوير األداء
الجامعى

مشروعات البحوث
التنافسية المحلية
والعالمية (15ساعة)

 2010/10/26 2010/10/24بمركز تطوير
األداء الجامعى
2013/2/5

مركز تطوير األداء
الجامعى

نظم اإلمتحانات وتقويم
الطالب (15ساعة )

2013/2/3

دورة إعداد المعلم
الجامعى

 2014/6/16 2014/6/11جامعه المنصورة

النشر العلمى (15
ساعة)

 2011/12/6 2011/12/4مركز تطوير األداء
الجامعى

 2013/12/12 2013/12/11مركز تطوير األداء
إستخدام التكنولوجيا
الجامعى
فى التدريس (15ساعة
)
 24مصطفى احمد محمد الهنداوى

الجوانب المالية
والقانونية في األعمال
الجامعية ( 15ساعة)

 2012/4/18 2012/4/15مركز تطوير األداء
الجامعى -
جامعة دمياط

نظام الساعات
المعتمدة ( 15ساعة)

 2009/12/15 2009/12/13مركز تطوير األداء
الجامعى -
جامعة دمياط

Common Statistical
Tools in Scientific
Research "Statistical
Basic and Practical
"Application

National 2014/9/23 2014/9/23
Research
Center

مشروعات البحوث
التنافسية المحلية
والعالمية (15ساعة)

 2010/10/26 2010/10/24مركز تطوير األداء
الجامعى -
جامعة دمياط

 2013/7/22 2013/7/21مركز تطوير األداء
المعايير األكاديمية
الجامعى -
للبرنامج التعليمى (15
جامعة دمياط
ساعة)
استخدام التكنولوجيا
في التدريس (15
ساعة)
 25معتز كمال متولى احمد النمر

 2010/7/13 2010/7/11مركز تطوير األداء
الجامعى -
جامعة دمياط

برنامج األتصال الفعال

2005/6/6

2005/6/9

مراكز التدريب
بالجامعه

نظم األمتحانات وتقويم
الطالب

2010/4/6

2010/4/8

مركز تنميه
قدرات أعضاء
هيئه التدريس
والقيادات
بالجامعه

االدارة الجامعيه

 2012/11/22 2012/11/20مركز تنميه
قدرات أعضاء
هيئه التدريس
والقيادات
بالجامعه

برنامج البحث العلمى

 2004/11/29 2004/11/27مراكز التدريب
بجامعه طنطا

النشر العلمى للبحوث

 2010/8/12 2010/8/10مركز تنميه
قدرات أعضاء
هيئه التدريس
والقيادات
بالجامعه

مشروعات البحوث
التنافسية

 2012/12/6 2012/12/4مركز تنمية
قدرات أعضاء
هيئة التدريس
والقيادات
بالجامعة
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موضوع الدورة

 25معتز كمال متولى احمد النمر برنامج التفكير

 26منال محمد السيد زعتر

من تاريخ

حتى تاريخ

الجهة

 2004/11/8 2004/11/6مراكز التدريب
بجامعه طنطا
2011/1/3

إدارة البحث العلمى

2011/1/1

إعداد المعلم الجامعى

2006/3/7 2006/2/11

Sustainable Agriculture

 2012/6/30 2011/11/2بمعهد البحر
المتوسط للعلوم
الزراعيه بمدينه
بارى -إيطاليا
2012/7/8

مركز تنميه قدرات
أعضاء هيئه
التدريس والقيادات
بالجامعه
كليه التربيه بكفر
الشيخ

مركز جامعة
المنصورة للنانو
تكنولوجى

مقدمة للنانوتكنولوجى

2012/7/1

Statistical Basic and
practional application

In recognition of 2014/9/23 2014/9/23
attending
andparticipating
in work shop

التنميه البشريه

 2012/10/22 2012/10/19معهد اعداد القادة
بحلوان

the agricuitural 2013/2/14 2013/2/10
training course on
genetic
biotechnological techniques
engineering
-research institute
agerI
دورة التكنولوجيا الحيويه فى
التنمية االقتصادية فى مصر

 27نبيل عبد الخالق عيد عزاز

 2014/6/16 2014/6/16أكاديميه البحث
العلمى
والتكنولوجيا

2014/9/8 gene Expression analysis on
large scale using microarray
real and

Molecular Biology 2014/9/11
lab cairo
University
Research pak

دورة االعداد التربوى

2000/2/5

 2000/2/10جامعة األزهر  -كلية
التربية بالقاهرة

دورة المراجعة الخارجية -
تعليم قبل الجامعى  -األزهر

2011/6/5

دورة التقويم الذاتى
المؤسسى لمؤسسات
التعليم العالى -األزهر

 2011/7/21 2011/7/17الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واألعتماد

دورة نواتج التعلم وخرائط
المنهج لمؤسسات التعليم
العالى -األزهر

 2011/7/28 2011/7/24الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واألعتماد

2011/6/9

2014/2/5

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واألعتماد

مركز تنمية قدرات
أعضاء هيئة
التدريس والقيادات -
جامعة أسيوط

تنمية القدرات األدارية
والقانونية

2014/2/4

دورة نواتج التعلم وخرائط
المنهج لمؤسسات التعليم قبل
الجامعى-األزهر

2012/6/2 2011/5/29

دورة المراجعة الخارجية

 2011/9/15 2011/9/11الهيئة القومية

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واألعتماد

مالحظات

لضمان جودة
التعليم واألعتماد

لمؤسسات التعليم العالى-
األزهر
إعداد مدرب محترف

2012/1/1

دورة التقويم الذاتى وخطط
تحسين لمؤسسات التعليم
قبل الجامعى

 2011/5/26 2011/5/22الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واألعتماد

 28نها تاج الدين حسن تاج الدين الجوانب المالية بالجامعات (2007/3/4 15
ساعة) (إختياري)
النشر
العلمى(15ساعة)(أساسي)

2012/1/5

2007/3/6

أكاديمية المدربين
المحترفين

مركز تطوير األداء
الجامعى

 2009/12/22 2009/12/20مركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
المنصورة
 2010/5/11جامعة المنصورة

اعداد المعلم الجامعى

2010/5/2

اخالقيات البحث العلمي(15
ساعة) (اساسي)

 2008/11/4 2008/11/2مركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
المنصورة

استخدام التكنولوجيا في
التدريس ( 15ساعة)
(اساسي)

 2010/4/13 2010/4/11مركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
المنصورة

مهارات العرض الفعال ()15
ساعة (أساسي)

 2007/2/20 2007/2/18مركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
المنصورة

()10

بيان بالدورات التدريبية
كلية الزراعة  -فى الفترة من  2000/1/1حتى
2015/12/31
مستخرج البيان -:شيماء وحيد محمد الظاهر

م

اإلسم

نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية  -فى AM 11:6 2015/8/1

موضوع الدورة

من تاريخ

 28نها تاج الدين حسن تاج الدين ادارة الوقت واألجتماعات(2009/2/8 15
ساعة) (اساسي)
 29هاجر سمير صالح عوض هللا

حتى تاريخ

الجهة

 2009/2/10مركز تطوير األداء
الجامعى  -جامعة
المنصورة

نظام الساعات المعتمدة

 2013/10/28 2013/10/27جامعة المنصورة -
مركز تطوير األداء
الجامعي

التخطيط األستراتيجي

 2013/9/23 2013/9/22جامعة المنصورة -
مركز تطوير األداء
الجامعي

معايير الجودة في العملية
التدريسية

 2013/10/21 2013/10/20جامعة المنصورة -
مركز تطوير األداء
الجامعي

دورة إعداد المعلم الجامعي  2013/1/23 2013/1/20جامعة المنصورة
النشر العلمي

 2013/10/8 2013/10/7جامعة المنصورة -
مركز تطوير األداء
الجامعي

مهارات األتصال في أنماط
التعليم المختلفة

 2013/9/23 2013/9/22جامعة المنصورة -
مركز تطوير األداء
الجامعي

تنظيم المؤتمرات العلمية

 2013/10/21 2013/10/20جامعة المنصورة -مركز
تطوير األداء الجامعي

مالحظات

