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برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس
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الوظيفة
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ال ليمممممممممممممممممممممممممممممممممممة
مماريش لممل الوظيفممة الحاليممة ........................................ :
ممممممماريش أ مممممممر دورة ممممممم الحصمممممممو علي ممممممما :
 :أس اذ – أس اذ مساعد – مدرس –مدرس مساعد – معيد
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البر امج

ال اريش

ال ود

مالحظات ال سجي ( اص بالمر ز )

1
2
3
اص بمر ز طوير األداء الجامع
اريش ورود االس مارة للمر ز

/

2017/

...........................................................

قر إدارة ال لية على مسئولي ا أن مقد هذه االس مارة غير معار بال ارج وال يقو بأي أجازه و ال ي حم أي رسو
مقررة على السادة المعارين بال ارج أو القائمين بإجازات وال ما ع من حضوره الدورات سابقة الذ ر.

...................................................

...................................................
.........................................................

مالحظات هامة:
 الدورات بدأ من الساعة  10:00صباحا ً إلى  3:30عصراً
 عد االل زا بحضور المدة الزم ية ال املة للبر امج يؤدى إلى ليف الم درب بإعادة حضور البر امج ليا .
 يحظر اس دا ال ليفون المحمو دا قاعات ال دريب.
 السلوك غير الالئق دا قاعات ال دريب قد يؤدى إلى إللاء البر امج للم درب و/أو حرما ه من االل حاق ببرامج جديدة لمدة معي ة
حددها إدارة البر امج.
 سوف يقو المر ز بإرسا رسالة بالبريد ا ل رو بالدورات ال يم سمجيل ا أو عمدي موعمدها أو م ا ما وذلمك قبم موعمد م
دورة بوقت اف لذا يرجى ال أ د من وضوح وصحة ابة البريد ا ل رو ال اص بسياد ف هذه االس مارة وم ابع ه فيما بعد.
 يجب على عضو هيئة ال دريس االع ذار عن حضور دورة سبق لسياد ه ال سجي ب ا قب فيذها بأسبوع على األق .
 يسدد العضو قيمة االل راك بالدورة (  200ج ي ا ً ) قب بداية الدورة ال دريبية .
دمياط الجديدة  -الحي الرابع  -رقم بريدي 34517 :
ت  /فاكس  )2(0572412378 :الربط الداخلي 22019 :
البريد اإللكتروني dudc@du.edu.eg :
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