الخطه التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى الفترة من  1يناير  6112حتى11
ديسمبر6112
أوال :عام -: 6112
م

البرنامج

توقيت التنفيذ

1

 التحليل اإلحصائى فىالتجارب الحيوية.

 يناير 6112 -يوليو 6112

 إعداد المشروعاتالتنافسية

 مايــــو 6112 ديسمبر6112

الفئة
المستهدفة

المدربين

مسؤول التنفيذ

مكان التنفيذ

 -د /ياسر شحاته

 وحدة ضمانالجودة.

 وحدة ضمانالجودة

أعضاء هيئة
التدريس

6

 جودة التعليم الطبىQuality in Medical
Education

 -نوفمبر 6112

 -توصيف المقررات

 -يناير 6112

 -د /ياسر شحاته

 وحدة ضمانالجودة.

 وحدة ضمانالجودة

 د /مصطفىسليم

 وحدة ضمانالجودة ومركز
تطوير التعليم
الطبى.

 -قاعة تدريب الكلية.

 -د/منى مينا

 وحدة ضمانالجودة.

أعضاء هيئة
التدريس

 -قاعة تدريب الكلية.

1

مؤشرات
النجاح

م

البرنامج

توقيت التنفيذ

1

 اإلمتحانات وطرقالتقويم والتقييم.

 أبريل 6112 -نوفمبر 6112

 -التدريس والتعلم.

 -مارس 6112

4

المدربين

الفئة
المستهدفة

مسؤول التنفيذ

مكان التنفيذ

 د /مصطفى سليم -د /مصطفى سليم

 لجنة تدريب مركز  -قاعة تدريبالكلية.
تطوير التعليم.

 -د /مصطفى سليم

 لجنة تدريب مركز  -قاعة تدريبالكلية.
تطوير التعليم.

 -إعداد المناهج.

 سبتمبر 6112 -أكتوبر 6112

 د /مصطفى سليم -د /مصطفى سليم

 لجنة تدريب مركز  -قاعة تدريبالكلية.
تطوير التعليم.

 -البحث العلمى

 -فبراير 6112

 د /أحمد رجب د /محمد البندارى د /يحيى نجيب -د/حسام سنى البهاء

 إعداد المشروعاتالتنافسية

أعضاء هيئة
التدريس

الهيئة
المعاونة

 د /رحاب سمكه د /يحيى نجيب -د /فريد وجدى

 مايــــو6112 يوليــو 6112 -نوفمبر6112

6

 وحدة ضمانالجودة .

 وحدة ضمانالجودة .

مؤشرات
النجاح

م

البرنامج

توقيت التنفيذ

4

 -النشر العلمى

 يناير6112 -مارس 6112

 د /رحاب سمكه -د /محمد البندارى

 -أغسطس6112

 د /رحاب سمكه -د /أحمد رجب

 -سبتمبر 6112

 -د /رحاب سمكه

 -اإلحصاء الطبية

 -مكافحة العدوى

 -مارس6112

الفئة
المستهدفة

الهيئة
المعاونة

المدربين

مسؤول التنفيذ

مكان التنفيذ

 وحدة ضمانالجودة.

 وحدة ضمانالجودة .

 د /صابر صقر -د /عالء النعناعى

 -أغسطس6112

 -د /عالء النعناعى

 -أكتوبر6112

 -د/فاتن محمد يونس

 أغسطس/سبتمبر.6112

 د /سناء سمير -د /وفاء القرش

3

 وحدة ضمانالجودة .

 وحدة ضمانالجودة.

 وحدة ضمانالجودة.

 وحدة ضمانالجودة.

مؤشرات
النجاح

الخطه التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى الفترة من  1يناير  6112حتى11
ديسمبر6112
ثانيا :عام -: 6117
م

البرنامج

توقيت التنفيذ

الفئة
المستهدفة

المدربين

مسؤول التنفيذ

مكان التنفيذ

 -يناير 2017

1

 فبراير 6112-Assessment Module
1

أعضاء هيئة
التدريس

 مارس 6112-يوليو 6112

4

-د/جيهان صادق

 لجنة التدريبالتابعة لمركز
تطوير التعليم.

 قاعة التدريببالكلية.

مؤشرات
النجاح

6

 يناير 6112 Problem BasedLearning 2

 -فبراير 6112

 د /هشام ضياءأعضاء هيئة
التدريس

 -يوليو 6112

م

البرنامج

توقيت التنفيذ

- Tutorial in
Medical Education
3

 -مارس 6112

 قاعة التدريببالكلية.

 -د/نهى القاضى

الفئة المستهدفة

 -فبراير 6112

1

 -د/هيام عياد

 لجنة التدريبالتابعة لمركز
تطوير التعليم.

أعضاء هيئة
التدريس

 -أكتوبر 6112

المدربين

مسؤول التنفيذ

مكان التنفيذ

 -د /عالء عفت

 لجنة تدريبمركز تطوير
التعليم.

 قاعة تدريبالكلية.

 د /رانيا عزمى وحدة ضمانالجودة
 د /سوزى فايز لجنة تدريبمركز تطوير
التعليم.

5

 قاعة تدريبالكلية.
 قاعة تدريبالكلية.

مؤشرات
النجاح

 -مارس 6112

4
- Essential Teaching
Skills in Medical
Education 4

 -أبريل 6112

 د /رانيا الزيات د /سوزى فايزأعضاء هيئة
التدريس

 -أغسطس 6112

م

البرنامج

توقيت التنفيذ

 د/رشا نورالدين
 د/أمل سالمة -د /إيمان أحمدى

الفئة المستهدفة

المدربين

5
- Dealing with
Open Learning
Websites and App.

2
- Effective Use of
University E-mail.

 -يناير 6112

 مارس 6112) ( 3 Days

 لجنة تدريبمركز تطوير
التعليم.

 قاعة تدريبالكلية.

أعضاء هيئة
التدريس
أعضاء هيئة
التدريس

2

 -د /مروة سراج

 -د /مروة سراج

مسؤول التنفيذ

 لجنة تدريبمركز تطوير
التعليم.
 لجنة تدريبمركز تطوير
التعليم.

مكان التنفيذ

 قاعة تدريبالكلية.

 قاعة تدريبالكلية.

مؤشرات
النجاح

7

م

- Plagiarism

 -أبريل 6112

البرنامج

توقيت التنفيذ

أعضاء هيئة
التدريس

الفئة
المستهدفة

2

 -د  /أحمد رجب

 لجنة تدريبمركز تطوير
التعليم.

 قاعة تدريبالكلية.

المدربين

مسؤول التنفيذ

مكان التنفيذ

مؤشرات
النجاح

- Self- Evaluation in 2
Higher Education.
- Strategic
Planning.
-External
Reviewing.

 يوليو 6112 نوفمبر 6112 أكتوبر 6112 أبريل 6112 -أغسطس 6112

أعضاء هيئة
التدريس

 د /مديحةواصف

 -أغسطس 6112

 وحدة ضمانالجودة بالكلية
بالتعاون مع
مركز توكيد
الجودة بالجامعة.

 قاعة تدريبالكلية.

- Course & Program
Specification.
9

- Self- Study.

 -د /جمال حماد

 -الريادة األكاديمية.

 -ديسمبر 6112

أعضاء هيئة
التدريس

البرنامج

توقيت التنفيذ

الفئة
المستهدفة

 -د /جيهان سويد

 وحدة ضمانالجودة

 قاعةالمؤتمرات.

 د /وفاء زهرانم

8

المدربين

مسؤول التنفيذ

مكان التنفيذ

مؤشرات النجاح

 يناير /فبراير/يوليو. 6112

11
- Scientific
Research.
11
- Scientific
Publication.
16

الهيئة
المعاونة

 أغسطس 6112 -فبراير 6112

 -د /رانيا عزمى

 -مارس 6112

الهيئة
المعاونة

 -د /رانيا عزمى

 -يوليو 6112

 -أميرة فتحى

 -فبراير 6112

 -د /وفاء القرش

- Infection Control

م

 وحدة ضمانالجودة.
 -د /يحيى نجيب

 -مارس 6112

البرنامج

 -د /أميرة فتحى

الهيئة
المعاونة

 د/وفاء زهران -د/وفاء القرش

 -أغسطس 6112

 -د/وفاء زهران

 -نوفمبر 6112

 -د/وفاء القرش

توقيت التنفيذ

الفئة

9

المدربين

 وحدة ضمانالجودة.

 وحدة ضمانالجودة.

مسؤول التنفيذ

 قاعةالتدريب بوحدة
ضمان الجودة.

 قاعةالتدريب بوحدة
ضمان الجودة.

 قاعةالتدريب بوحدة
ضمان الجودة

مكان التنفيذ

مؤشرات

النجاح

المستهدفة
-أبريل .6112

11
- Total Quality
Management.

 -يوليو. 6112

الهيئة
المعاونة

 أغسطس .6112 -أكتوبر .6112

11

 -د /رانيا عزمى

 وحدة ضمانالجودة.

 قاعةالتدريب بوحدة
ضمان الجودة.

الخطه التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى الفترة من  1يناير  6112حتى11
ديسمبر6112
ثالثا :عام -: 6112
م

البرنامج

توقيت التنفيذ

المدربين

الفئة
المستهدفة

 أغسطس6118

1

 د /رانيا عزمى وحدة ضمانالجودة.

أعضاء هيئة
التدريس

- Credit Hours.

مسؤول التنفيذ

مكان التنفيذ

 قاعة التدريببوحدة ضمان
الجودة

 د /أميرة فتحى ديسمبر 61186
 سبتمبر 6118أعضاء هيئة
التدريس

- Curriculum
Design.

 -د /مروة سراج

 -نوفمبر 6118

11

 لجنة تدريبمركز تطوير
التعليم.

 قاعة تدريبالكلية.

مؤشرات
النجاح

م

البرنامج

توقيت التنفيذ

1

- Self- Evaluation
in Higher
Education.

 يوليو 6118 -نوفمبر6118

- Strategic
Planning.

 -أكتوبر 6118

-External
Reviewing.

 أغسطس6118

 -د /محمود هويدى

 البحث العلمى& - Course
Program
الجودة
 أساسياتSpecification.
الشاملة

 أغسطس6118

 -د /أميرة فتحى

4

المدربين

الفئة
المستهدفة

مسؤول التنفيذ

مكان التنفيذ

 د /ياسر حافظ د /رياض نوفلأعضاء هيئة
 د /حسين المغربىالتدريس

الهيئة
المعاونة

 -د /رانيا عزمى

 -ديسمبر 6118

- Self- Study.

16

 وحدة ضمانالجودة.

 وحدة ضمانالجودة.

 قاعة التدريببوحدة ضمان
الجودة

 قاعة التدريببوحدة ضمان
الجودة

مؤشرات
النجاح

م

البرنامج

توقيت التنفيذ

الفئة
المستهدفة

 -فبراير 6118

5

الهيئة
المعاونة

- Educatorship

2
- Biostatics
(Statistical
Analysis).

المدربين
 د /أشرف زيتون -د/رانيا الزيات

 -مارس 6118

 د/سوزى فايد د/إيمان أحمدى -د /أمل سالمة

-أغسطس 6118

 -د /ياسر عطا

 -ديسمبر 6118

مسؤول التنفيذ

مكان التنفيذ

أعضاء هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة

 -د /ياسر عطا

13

 قاعة التدريب لجنة تدريببالكلية
مركز تطوير التعليم

 وحدة ضمانالجودة.

 قاعة التدريببوحدة ضمان
الجودة

مؤشرات
النجاح

م

البرنامج

توقيت التنفيذ

الفئة
المستهدفة

المدربين

7

- Competitive
Projects in Scientific
Researches.

 -أكتوبر 6118

أعضاء
هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة

 -د /إيمان بدر

2

-Item Bank
(Assessment
)Development Level2

 -نوفمبر 6118

-Assessment Module
9
- Effective Teaching
Skills.

 يناير 6118 فبراير 6118 فبراير 6118 مارس 6118 يوليو 6118 فبراير 6118 مارس 6118أغسطس 6118
 -ديسمبر 6118

 -د /ياسر شحاته

أعضاء
هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة

مسؤول التنفيذ

 وحدة ضمانالجودة.

مكان التنفيذ

 قاعة التدريببوحدة ضمان
الجودة

 د /جيهان صادق -لجنة التقويم

 د /رانيا الزيات د /سوزى فايز د /رشا نور الدين د /إيمان أحمدى -د /أمل سالمة

أعضاء
هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة

14

 -لجنة التدريب.

 -قاعة التدريب

 -قاعة التدريب

مؤشرات
النجاح

