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  ت نىحذة ضًبٌ انجىدةيانخطت انخذريب

 ببالسكنذريت بجبيعت فبروس انفنبدق بكهيت انسيبحت وإدارة
 

 

 

 

 

 

 

 انجهبس اإلداري وأخصبئً انًعبيم( -أعضبء هيئت انخذريس وانهيئت انًعبونت –)انقيبداث اإلداريت 

 

 0200-0202عبو انجبيعً نه
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 حىقيج انذورة انخذريبيت فيذيسئىل انخن اسى انذورة انخذريبيت و
 ابزيم يبرس فبزايز ينبيز ديسًبز نىفًبز

انطشق اإلبذاعيت في حم  2

انًشكالث واحخبر 

 انمشاساث

 
نجُت انخذسيب -

 ببنكهيت

 

نجُت انخذسيب  -

ىحذة وانخىعيت ب

 ضًبٌ انجىدة

 

يشكض ضًبٌ -

 انجىدة

      

انضغـــىط وانــىلج إداسة  0

 ــبثوحشحيـــب االونىيـ
      

إداسة األصيـــــــــــبث  3

 واحخبر انمشاساث 
      

إداسة انـزاث وفٍ ليبدة  4

 اآلخشيٍ
      

5 Life Coaching        
     يذيز وحذة ضًبٌ انجىدة

 

                              

 26/10/2021 بخبريخ ( 2كهيت رقى )   يجهس اعخًبد                                                         19/10/2021بخبريخ  (  2رقى )  يجهس وحذة انجىدة                               

 

 

 

 0200-0202خطة تدريب القيادات األكاديمية للعام الجامعى 
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 حىليج انذوسة انخذسيبيت يسئىل انخُفيز اسى انذورة انخذريبيت و

 يبيى ابشيم يبسط فبشايش يُبيش ديسًبش َىفًبش

 اعذاد االيخحبَبث اإلنكخشوَيت 2

وانخصحيح اإلنكخشوَى ببسخخذاو َظبو 

 bubble sheetال 

نجُت انخذسيب  -

 ببنكهيت  

نجُت انخذسيب  -

وانخىعيت نىحذة 

 ضًبٌ انجىدة
 

يشكض ضًبٌ  -

 انجىدة 

 

يشكض حطىيش  –

انخعهيى بجبيعت 

 فبسوط

 

       

        يهبو يُسمى األلسبو انعهًيت 0

        انًشاجعت انذاخهيت 3

        ء لىاعذ انبيبَبثإَشب 4

5 Excel Advanced        

انًششوعبث انبحثيت انًًىنت وإداسة  6

 انفشيك انبحثى
       

        انُشش انذونى نهبحىد انعهًيت 7

َظى انخصًيى وانخحهيم اإلحصبئى  8

 نألبحبد انعهًيت
       

9 Life Coaching        
     يذيز وحذة ضًبٌ انجىدة
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 0200-0202للعام الجامعى  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خطة تدريب 
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     يذيز وحذة ضًبٌ انجىدة

                              

 26/10/2021 ( بخبريخ 2اعخًبد يجهس كهيت رقى )                                                           19/10/2021(  بخبريخ  2يجهس وحذة انجىدة رقى )                                

 حىليج انذوسة انخذسيبيت يسئىل انخُفيز اسى انذورة انخذريبيت و

 ابشيم يبسط فبشايش يُبيش ديسًبش َىفًبش أكخىبش

نجُت انخذسيب  - إَشبء لىاعذ انبيبَبث 2

 ببنكهيت  

 

 نجُت انخذسيب -
نىحذة  وانخىعيت

 ضًبٌ انجىدة
 

يشكض  -

ضًبٌ 

 انجىدة

       

0 Excel Advanced        

        ونىيبث في انعًماألإداسة انىلج وحشحيب  3

        انخمبسيشيهبساث كخببت انًزكشاث و 4

        يهبساث األسشفت انيذيىيت واإلنكخشوَيت 5

        انًيثبق األخاللى نإلداسييٍ  6

        يهبساث االحصبل انفعبل 7

8 Powerpoint         

9 Life Coaching        

 0200-0202خطة تدريب الجهاز اإلدارى وأخصائى المعامل  للعام الجامعى 


