
 

 جامعــــــــــة قنــــــــــاة السويــــــــس 

 مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDC 

  6الساعة  ظهرًا إىل 0من الساعة  م 2102 سبتمربجدول برامج املزمع عقدها خالل شهر 
ً
 مساء

 األيام التاريخ م
 الفئة اسم البرنامج

 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) عال العرض الف الثالثاء - االثنين 3-4 1
/ د (إعداد معلم) التدريس  فياستخدام التكنولوجيا  الخميس -األربعاء 5-6 2

 احمد سالم
 مدرس مساعد -معيد

 مدرس مساعد -معيد احمد سالم/ د (إعداد معلم) التدريس المصغر  االثنين  -األحد 9-11 3
 جميع الفئات ( أساسي) ي الدوليالنشر العلم األربعاء -الثالثاء 11-12 4
 جميع الفئات (اختياري ) إدارة الوقت واالجتماعات  االثنين -األحد 16-11 5
 جميع الفئات (أساسي)  االمتحانات وتقويم الطالبنظام  األربعاء -الثالثاء 11-19 6
 جميع الفئات (اختياري)  المهنةآداب وسلوكيات  الثالثاء -االثنين 24-25 1
 جميع الفئات (أساسي)  أخالقيات البحث العلمي الخميس -األربعاء  26-21 1
 جميع الفئات (أساسي) مشروع البحوث التنافسية  االثنين - األحد 31/9-1/11 9

 .يقوم بالتدريب مدربون معتمدون * 
 جيا فى التدريس كشرط مسبق  يشترط لحضور برنامج التدريس المصغر ، حضور برنامجي العرض الفعال ، واستخدام التكنولو * 

 .بالبرنامج أن يكون التسجيل للبرنامج مشفوعاً بموافقة عميد الكلية علي الحضور واالنتظام بالبرنامج  لتدريس عند االلتحاقبرجاء التكرم من السادة أعضاء هيئة ا
 
 
 

     ممدوح مصطفى غراب/  د.أ

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

 

 محمد احمد محمدين/ د.أ

  ةــــس الجامعـــرئي
 

 

 رحمى طارق راشد/  د.أ

 

 المدير التنفيذي لمركز تطوير التعليم

 الجامعي ووحدة إدارة المشروعات

 



 
 

 

 جامعــــــــــة قنــــــــــاة السويــــــــس 

 ء هيئة التدريس والقيادات مركز تنمية قدرات اعضا

FLDC 

  6ظهرًا إىل الساعة  0م من الساعة  2102 راكتو بجدول برامج املزمع عقدها خالل شهر 
ً
 مساء

 األيام التاريخ م
 الفئة اسم البرنامج

 جميع الفئات ( أساسي) الساعات المعتمدة  الخميس -األربعاء  3-4 1

 جميع الفئات (اختياري ) لفعال مهارات االتصال ا االثنين -األحد   1-1 2

 جميع الفئات ( أساسي) معايير الجودة فى العملية التدريسية  األربعاء  -الثالثاء 9-11 3

 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) العرض الفعال  االثنين -األحد  14-15 4
 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) استخدام التكنولوجيا فى التدريس  األربعاء -الثالثاء 16-11 5
 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) التدريس المصغر  االثنين -األحد  21-22 6

 .يقوم بالتدريب مدربون معتمدون * 
 يشترط لحضور برنامج التدريس المصغر ، حضور برنامجي العرض الفعال ، واستخدام التكنولوجيا فى التدريس كشرط مسبق  * 

 .بالبرنامج أن يكون التسجيل للبرنامج مشفوعاً بموافقة عميد الكلية علي الحضور واالنتظام بالبرنامج  لتدريس عند االلتحاقأعضاء هيئة ابرجاء التكرم من السادة 
 
 
 
 
 

   ممدوح مصطفى غراب  /  د.أ

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

 

 محمد احمد محمدين/ د.أ

  ةــــس الجامعـــرئي
 

 

 طارق راشد رحمى/  د.أ

 

 مالمدير التنفيذي لمركز تطوير التعلي

 الجامعي ووحدة إدارة المشروعات

 



 

 جامعــــــــــة قنــــــــــاة السويــــــــس 

 مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDC 

  6ظهرًا إىل الساعة  0م من الساعة  2102 نوفمربعقدها خالل شهر جدول برامج املزمع 
ً
 مساء

 األيام التاريخ م
 الفئة اسم البرنامج

 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) العرض الفعال  االثنين -األحد  4-5 1
 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) استخدام التكنولوجيا فى التدريس  الخميس -األربعاء 1-1 2
 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) التدريس المصغر  االثنين -األحد  11-12 3
 جميع الفئات (اختياري ) مهارات االتصال الفعال  الخميس -األربعاء 14-15 5
 جميع الفئات (أساسي) أخالقيات البحث العلمي   االثنين -األحد  11-19 6
 جميع الفئات احمد سالم/ د (أساسي)  ثي البح إدارة الفريق األربعاء -الثالثاء 21-21 1
 جميع الفئات (اختياري)  المهنةأخالقيات وآداب  االثنين -األحد  25-26 1

 .يقوم بالتدريب مدربون معتمدون * 
 يشترط لحضور برنامج التدريس المصغر ، حضور برنامجي العرض الفعال ، واستخدام التكنولوجيا فى التدريس كشرط مسبق  * 

 .بالبرنامج أن يكون التسجيل للبرنامج مشفوعاً بموافقة عميد الكلية علي الحضور واالنتظام بالبرنامج  لتدريس عند االلتحاقء التكرم من السادة أعضاء هيئة ابرجا
 
 
 
 
 

   ممدوح مصطفى غراب  /  د.أ

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

 

 محمد احمد محمدين/ د.أ

  ةــــس الجامعـــرئي
 

 

 

 
 

 طارق راشد رحمى/  د.أ

 

 المدير التنفيذي لمركز تطوير التعليم

 الجامعي ووحدة إدارة المشروعات

 



 

 

 جامعــــــــــة قنــــــــــاة السويــــــــس 

 مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات 

CFLD 

  6ظهرًا إىل الساعة  0م من الساعة  2102 ديسمربجدول برامج املزمع عقدها خالل شهر 
ً
 مساء

 األيام التاريخ م
 الفئة اسم البرنامج

 جميع الفئات ( اختياري ) إدارة الوقت واالجتماعات  الثالثاء -االثنين  3-4 1

 جميع الفئات (سيأسا) نظم االمتحانات وتقويم الطالب  الخميس -األربعاء  5-6 2

 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) العرض الفعال  االثنين -األحد  9-11 3
 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) استخدام التكنولوجيا فى التدريس  األربعاء -الثالثاء 11-12 4
 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) التدريس المصغر  الثالثاء -االثنين  11-11 5
 جميع الفئات (أساسي) أخالقيات البحث العلمي   الخميس -األربعاء  19-21 6
 جميع الفئات ( اختياري) تنظيم المؤتمرات العلمية  االثنين -األحد  23-24 1
 جميع الفئات ( أساسي) نظام الساعات المعتمدة  الخميس -األربعاء  26-21 1

 .يقوم بالتدريب مدربون معتمدون * 
 رنامج التدريس المصغر ، حضور برنامجي العرض الفعال ، واستخدام التكنولوجيا فى التدريس كشرط مسبق  يشترط لحضور ب* 

 .بالبرنامج أن يكون التسجيل للبرنامج مشفوعاً بموافقة عميد الكلية علي الحضور واالنتظام بالبرنامج  لتدريس عند االلتحاقبرجاء التكرم من السادة أعضاء هيئة ا
 
 
 

 
 

   ممدوح مصطفى غراب  /  د.أ

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

 

 نمحمد احمد محمدي/ د.أ

  ةــــس الجامعـــرئي
 

 

 

 
 

 طارق راشد رحمى/  د.أ

 

 المدير التنفيذي لمركز تطوير التعليم

 الجامعي ووحدة إدارة المشروعات

 



 

 

 

 

 جامعــــــــــة قنــــــــــاة السويــــــــس 

 مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDC 

  6ظهرًا إىل الساعة  0م من الساعة  2102يناير جدول برامج املزمع عقدها خالل شهر 
ً
 مساء

 األيام التاريخ م
 الفئة اسم البرنامج

 جميع الفئات مشروع البحوث التنافسية  االثنين -األحد 6-1 1

 جميع الفئات (أساسي) معايير الجودة فى العملية التدريسية األربعاء -الثالثاء 1-9 2

 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) العرض الفعال  االثنين  –األحد  13-14 3
 مدرس مساعد -معيد (علمإعداد م) استخدام التكنولوجيا فى التدريس  األربعاء -الثالثاء  15-16 4
 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) التدريس المصغر  األحد -الخميس 11-21 5
 جميع الفئات (أساسي) نظام الساعات المعتمدة  الثالثاء -االثنين  21-22 6
 جميع الفئات (اختياري ) إدارة الوقت واالجتماعات  االثنين -األحد 21-21 1
 جميع الفئات ( أساسي ) أخالقيات البحث العلمي  ربعاءاأل  -الثالثاء 29-31 1

 .يقوم بالتدريب مدربون معتمدون * 
 يشترط لحضور برنامج التدريس المصغر ، حضور برنامجي العرض الفعال ، واستخدام التكنولوجيا فى التدريس كشرط مسبق  * 

 .امج أن يكون التسجيل للبرنامج مشفوعاً بموافقة عميد الكلية علي الحضور واالنتظام بالبرنامج بالبرن لتدريس عند االلتحاقبرجاء التكرم من السادة أعضاء هيئة ا
 
 
 

   ممدوح مصطفى غراب  /  د.أ 

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

 

 محمد احمد محمدين/ د.أ

  ةــــلجامعس اـــرئي
 

 

 طارق راشد رحمى/  د.أ

 

 المدير التنفيذي لمركز تطوير التعليم

 الجامعي ووحدة إدارة المشروعات

 



 

 

 جامعــــــــــة قنــــــــــاة السويــــــــس 

 مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDC 

  6ظهرًا إىل الساعة  0م من الساعة  2102فرباير جدول برامج املزمع عقدها خالل شهر 
ً
 مساء

 األيام التاريخ م
 الفئة اسم البرنامج

 مدرس مساعد -معيد ( أساسي  )النشر العلمي الدولي   االربعاء -الثالثاء 5-6 1
 مدرس مساعد -معيد (أساسي) نظم االمتحانات وتقويم الطالب  االثنين -األحد  11-11 2
 مدرس مساعد -معيد (أساسي) بحث العلمي  أخالقيات ال االربعاء -الثالثاء 12-13 3
 جميع الفئات (إعداد معلم) العرض الفعال  االثنين -األحد  11-11 4
 جميع الفئات (إعداد معلم) استخدام التكنولوجيا فى التدريس  االربعاء -الثالثاء 19-21 5
 جميع الفئات (إعداد معلم) التدريس المصغر  األحد -الخميس  21-24 6
 جميع الفئات ( اختياري) تنظيم المؤتمرات العلمية  الثالثاء -االثنين  25-26 1

 .يقوم بالتدريب مدربون معتمدون * 
 يشترط لحضور برنامج التدريس المصغر ، حضور برنامجي العرض الفعال ، واستخدام التكنولوجيا فى التدريس كشرط مسبق  * 

 .بالبرنامج أن يكون التسجيل للبرنامج مشفوعاً بموافقة عميد الكلية علي الحضور واالنتظام بالبرنامج  س عند االلتحاقلتدريبرجاء التكرم من السادة أعضاء هيئة ا
 
 
 
 
 

   ممدوح مصطفى غراب  /  د.أ

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

 

 محمد احمد محمدين/ د.أ

  ةــــس الجامعـــرئي
 

 

 طارق راشد رحمى/  د.أ

 

 المدير التنفيذي لمركز تطوير التعليم

 مشروعاتالجامعي ووحدة إدارة ال

 



 

 جامعــــــــــة قنــــــــــاة السويــــــــس 

 مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات 

FLDC 

  6ظهرًا إىل الساعة  0م من الساعة  2102س مارجدول برامج املزمع عقدها خالل شهر 
ً
 مساء

 األيام التاريخ م
 الفئة اسم البرنامج

 جميع الفئات ( أساسي) معايير الجودة فى العملية التدريسية  االثنين  –األحد  3-4 1

 جميع الفئات (اختياري ) مهارات االتصال الفعال  االربعاء -الثالثاء 5-6 2

 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) العرض الفعال  نيناالث - األحد 11-11 3
 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) استخدام التكنولوجيا فى التدريس  االربعاء -الثالثاء 12-13 4
 مدرس مساعد -معيد (إعداد معلم) التدريس المصغر  األحد  -الخميس 14-11 5
 جميع الفئات ( اساسي ) إدارة الفريق البحثي االربعاء  -الثالثاء 19-21 6
 جميع الفئات ( اساسي ) تنظيم المؤتمرات العلمية  االثنين  -األحد 24-25 1
 جميع الفئات ( أساسي) نظام الساعات المعتمدة  االربعاء -الثالثاء 26-21 1

 .يقوم بالتدريب مدربون معتمدون * 
 ض الفعال ، واستخدام التكنولوجيا فى التدريس كشرط مسبق  يشترط لحضور برنامج التدريس المصغر ، حضور برنامجي العر * 

 .بالبرنامج أن يكون التسجيل للبرنامج مشفوعاً بموافقة عميد الكلية علي الحضور واالنتظام بالبرنامج  لتدريس عند االلتحاقبرجاء التكرم من السادة أعضاء هيئة ا
 
 
 
 
 

 

   ممدوح مصطفى غراب  /  د.أ

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

 

 محمد احمد محمدين/ د.أ

  ةــــس الجامعـــرئي
 

 

 طارق راشد رحمى/  د.أ

 

 مركز تطوير التعليمالمدير التنفيذي ل

 الجامعي ووحدة إدارة المشروعات

 


