شئون التعليم
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

الخطة السنوية للبرامج التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية
خالل الفترة من أول يناير  2015إلي آخر ديسمبر  - 2015المقـــر :اإلسكندرية
دورات تنميــــة قدرات أعضــــاء هيئـــــة التدريس

الشهر

دورات مهارات التدريس ونظم
التعليم

التاريخ

االثنني  – 26الثالثاء 27

االربعاء  – 28اخلميس 29

األسبوع

أجازة نصف العام

أجازة نصف العام

األسبوع

3

3

نظم االمتحانات وتقويم

التاريخ

االثنني  – 2الثالثاء 3

االربعاء  – 4اخلميس 5

األسبوع

4

4

الطالب T3

معايير الجودة في العملية

إعداد المشروعات التنافسية

التاريخ

االثنني  – 6الثالثاء 7

االربعاء  – 8اخلميس 9

األسبوع

9

9

التعليميةT4

لتمويل البحوث R3

فترة االختبارات الفصلية
اسم وكود الدورة

أخالقيات البحث العلمى R4

تنظيم المؤتمرات العلميةC3

اإلدارة الجامعيةL2

التاريخ

االثنني  – 8الثالثاء 9

االربعاء  – 10اخلميس 11

االثنني  – 15الثالثاء 16

االسبوع

الفصل الدراسى الصيفى

الفصل الدراسى الصيفى

الفصل الدراسى الصيفى

شهر رمضان المبارك
اسم وكود الدورة
التاريخ
االسبوع

اسم وكود الدورة
سبتمبر 2015

 1إلى  5فبراير 2015

حل المشكالت واتخاذ القرار L5

يوليو 2015

اغسطس 2015

واإلرشاد األكاديمي

T2

دورة اإلعداد التربوي

التاريخ

مايو 2015

يونيو 2015

نظام الساعات المعتمدة

إدارة الفريق البحثيR2

االثنني  – 23الثالثاء 24

اسم وكود الدورة
ابريل 2015

التدريس T1

مهارات القيادة واإلدارة

التعليم المختلفةC1

االربعاء  – 25اخلميس 26

اسم وكود الدورة
مارس 2015

والتعامل مع المجموعات

استخدام التكنولوجيا في

اسم وكود الدورة
فبراير 2015

دورات البحث العلمي

مهارات االتصال في أنماط

اسم وكود الدورة
يناير 2015

دورات مهارات االتصال

دورات

دورة اإلعداد التربوي

النشر الدولي للبحوث العلمية
R1
االثنني  – 17الثالثاء 18

مهارات العرض الفعالC2

التخطيط االستراتيجى L1

االثنني  – 10الثالثاء 11

االربعاء  – 12اخلميس 13

اجازة هناية العام الدراسى

اجازة هناية العام الدراسى

اجازة هناية العام الدراسى

آداب وسلوك المهنة في العمل
الجامعيC4

الموارد البشرية والجوانب المالية

والمادية والقانونية باألكاديميةL3

التاريخ

االثنني  – 31/8الثالثاء 1/9

االربعاء  – 2اخلميس 3

االسبوع

اجازة هناية العام الدراسى

اجازة هناية العام الدراسى
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 23إلى  27أغسطس 2015

شئون التعليم
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

الخطة السنوية للبرامج التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية
خالل الفترة من أول يناير  2015إلي آخر ديسمبر  - 2015المقـــر :اإلسكندرية
دورات تنميــــة قدرات أعضــــاء هيئـــــة التدريس

الشهر

دورات مهارات التدريس ونظم

دورات البحث العلمي

التعليم

اكتوبر 2015

نوفمبر 2015

دورات مهارات االتصال

والتعامل مع المجموعات

دورات

مهارات القيادة واإلدارة
اإلدارة الفعالة لالجتماعات

اسم وكود الدورة

التعليم االلكترونى T5

التاريخ

االثنني  – 12الثالثاء 13

االربعاء  – 14اخلميس 15

االسبوع

4

4

وتنظيم الوقت L4

اسم وكود الدورة

نظم ادارة المراجع البحثية R5

إدارة األزمات والكوارث L6

التاريخ

االثنني  – 16الثالثاء 17

االربعاء  – 18اخلميس 19

االسبوع

9

9

فترة االختبارات الفصلية

ديسمبر 2015



مت اختيار مواعيد الدورات خالل اإلجازات الفصلية



مت توزيع الدورات ىف األسابيع :الرابع واخلامس والتاسع والعاشر من كل فصل دراسي.



مت استبعاد شهور االختبارات الفصلية (مايو وديسمرب)



تنعقد الدورات مرتني شهريا أثناء الدراسة.



تعقد دورات االعداد الرتبوى عادة قبل بدء كل فصل دراسى  ،أو عند احتياج الكيات.

دورة اإلعداد التربوي

