
 0202/0200 االكاديمي العام 

 هيئة اعضاء تطويراداء لوحده  ونشاط فعالية (33) تنفيذ تم 0202/0200 االكاديمي العام في 

 التدريس.

 

0202/0200 

 تاريخ التنفيذ  الفعاليات والنشاطات المنفذه ت

0.  

 ورشة عمل

مواصفات البرنامج والمقررات الدراسية وحصيلة 

 التعلم

03/06/2010 

0.  
 ورشة عمل

 Moodleبرمجيات نظام ادارة التعليم 

07/06/2010 

10/06/2010 

3.  
 ندوة علمية

 الجوانب القانونية والطبية لالجهاض
20/06/2010 

 ICDLدورة   .4

12/06/2010 

15/07/2010 

 

5.  

 ورشة عمل

المراجعة الداخلية والخارجية للبرامج المعروضة في 

 جامعة العلوم التطبيقية

21/06/2010 

 امتحان دورة اللغة االنجليزية  .6

20/06/2010 

 

 

 امتحان دورة اللغة االنجليزية  .7

26/09/2010 

 

 

8.  
 دورة

 اللغة االنجليزية

27/09/2010 

6/12/2010 

 االربعاء -االثنين 

 من كل اسبوع

0.  
 دورة

 اللغة االنجليزية

27/09/2010 

6/12/2010 

 االربعاء -االثنين 

 من كل اسبوع

02.  

 ورشة عمل

 الجودة اجراءات

 جعة السياسة الداخليةاومر

07/10/2010 

 

00.  

 دورة

 المخرجات التعليمية

 وحسب دليل عمل هيئة ضمان الجودة

 

13/10/2010 

 

00.  

 حلقة نقاشية

 المخرجات التعليمية المخصصة للطلبة

 حسب دليل عمل هيئة ضمان الجودة

17/10/2010 

 

 4/00/0202 استخدامات المكتبة االلكترونية العضاء هيئة التدريس  .03



 0/00/0202 حديث في الجمال  .04

 05/00/0202 البيئة واالنسان  .05

 0/00/0200 ندوة المعايير المرجعية للبرامج والمقررات االكاديمية  .06

 0/00/0200 ادارة الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة  .07

08.  
ورشة عمل اساليب التدريس والتقويم الحديثة في 

 التعليم والتعلم
7-0/20/0200 

00.  
محاضرة "موضوعات معاصرة في ادارة االعمال 

 افكار حديثة" -والموارد البشرية
00/20/0200 

 3/20/0200 ورشة عمل متابعة اجراءات الجودة  .02

00.  
المعايرة المرجعية للتحيز الثقافي عند المسيري ومنى 

 ابو الفضل

3/3/0200 

 Power point 0/3/0200ورشة عمل تصميم الساليدات   .00

 04/4/0200 المصارف  االسالمية في الدول غير االسالمية  .03

 06/4/0200 التجارب التطبيقية  في مجال الخدمة المدنية  .04

05.  

اثر تطبيق معايير الجودة الشاملة على اداء دوائر 

القبول والتسجيل وانعكاسها على اعضاء هيئة التدريس 

 بالجامعة

00/4/0200 

 08/24/0200 ضغوط الحياة  .06

07.  
محاضرة اعتبارات الخطة االستراتيجية في المؤسسات 

 االكاديمية

05/25/0200 

08.  
قياس نسبة تحقيق اهداف البرنامج وتصميمه وصياغة 

 وربط المخرجات التعليمية

5/26/0200 

 8/26/0200 سياسة المراجعة الداخلية ونماذج لتخاذ القرارات  .00

 04/26/0200 ورشة عمل واجبات االستاذ الجامعي وجودة التعليم  .32

 02/6/0200 ورشة عمل لمناقشة الرؤيا ورسالة الجامعة  .30

 03/6/0200 ورشة عمل لمناقشة الرؤيا ورسالة الجامعة  .30

 00/7/0200 اهمية التامين على الحياة والتامين الصحي  .33

 


