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 موعد إنعقادها  المحاضر  الفئة المستهدفة إسم الدورة التدريبية م

1 
"The Exam Blueprint Workshop 

جدول مواصفات الورقة االمتحانية "ورشة عمل   

أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة 
 د. أمانى سالمة 

 26/11/2019الثالثاء 

م 2:30-م12:30  

 د. شيماء خميس  أعضاء هيئة التدريس المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية 2
 3/12/2019الثالثاء 

م 2:30-م12:30  

 أ.م.د. أحمد عالم    أعضاء الجهاز اإلدارى  ورشة عمل نظم تقييم األداء الوظيفى 3
 10/12/2019الثالثاء 

م 2:30-م12:30  

 بنك المعرفة المصرى  4
أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم 

محاضرين من دور النشر  

 المختلفة 

 األربعاء والخميس 

18 & 19/12/20219   

د./ فايقة إبراهيمأ.م. أعضاء هيئة التدريس التصحيح اإللكترونى  5  
 24/12/2019الثالثاء 

م 12:30- ص 10:30  

6 Template of course file د./ فايقة إبراهيمأ.م. أعضاء هيئة التدريس  
 24/12/2019الثالثاء 

م 12:30- ص 10:30  

7 Innovation of problem solving د /حلمي الفيل  القيادات 
17/3/2020 الثالثاء   

م 2:30-م12:30  

التعليم اإللكترونى وتجميد الدراسة وتحويلها إلى  2020نظرا لتعرض البالد لوباء فيروس كورونا فى شهر مارس   

   فقد تم إعداد الدورات التدريبية إلكترونيا لتطوير جودة التعليم عن بعد  

 

8 
How can you record voiced lecture? د. أحمد نوبى أعضاء هيئة التدريس March 2020   

9 How to construct quiz د. وجدان وجدى  أعضاء هيئة التدريس March 2020   

10 How to construct quiz د. بهيسة على أعضاء هيئة التدريس March 2020   

11 
How can the instructor minimize 

the Cheating in online exams? 
   March 2020 د. بهيسة على أعضاء هيئة التدريس

12 
Preparation of live meeting using 

google meeting. 
إيناس مسعود د.  أعضاء هيئة التدريس  April 2020 

13 
How to avoid hacking of model 

answers in an online exam? 
 April 2020 د. بهيسة على أعضاء هيئة التدريس

14 

How can the instructor invite only 

the students who will do the online 

exam without inviting who will do 

the written one? 

 May 2020 د. بهيسة على أعضاء هيئة التدريس

15 
المفاهيم واألساليب الحديثة والنماذج المعدلة  

 للتخطيط االستراتيجي  )جزء أول( 
 أ.د. طارق طه  أعضاء هيئة التدريس

 األحد 

23/8/2020 

16 
المفاهيم واألساليب الحديثة والنماذج  

 المعدلة للتخطيط االستراتيجي  )جزء ثانى( 
هيئة التدريس أعضاء   أ.د. طارق طه  

 األحد 

6/9/2020 


