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 الخطة التنفيذية للجنة التذريب للعام الذراسي 0201-0202

التنفيذ مسؤول الدورة تاريخ المستهدف  التدريب مدة  الدورات اسماء   م الشهر 

 32 طالب الفرقة الثانٌة وحدة التطوٌر التكنولوجً
بعد عن  ٌوم  

 ) ساعتٌن (

 التعلم الهجٌن

 1 ستمبر

ثةثالطالب الفرقة ال وحدة التطوٌر التكنولوجً  32 
بعد عن  ٌوم  

 ) ساعتٌن (

 32 طاللب الفرقة الخامسة وحدة التطوٌر التكنولوجً
بعد عن  ٌوم  

 ) ساعتٌن (

ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء وحدة التطوٌر التكنولوجً بعد عن  ٌوم   -  -     

وجها لوجه -ٌوم  32 قسم النقد والتذوق الفن وعلوم التربٌة الجامعة  

جامعةال وجها لوجه -ٌوم 32 قسم التصمٌمات الزخرفٌة  والتعبٌر المجسم   

لوجه وجها - ٌوم 23 قسم األشغال الفنٌة والتراش الشعبً الجامعة  

 وكٌل الكلٌة الدراسات العلٌا
الدراسات  -أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم 

 العلٌا
 ٌوم 32

فً وث الئحة الجدٌدة لمجلة بحلندوة تعرٌفٌة با

 التربٌة والفنون

عن بعد – ٌوم 3 طالب الفرقة الخامسة وحدة التطوٌر التكنولوجً  

 اكتوبر التعلم الهجٌن

 

ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء وحدة التطوٌر التكنولوجً 3 بعد عن – ٌوم     

لوجه وجها - ٌوم 4 قسم الرسم والتصوٌر الجامعة  
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الفرقة األولى بطال وحدة التطوٌر التكنولوجً عن بعد – ٌوم 12   

عن بعد -ٌوم  33 طالب ماجستٌر وكٌل الكلٌة الدراسات العلٌا  

 ٌوم عن بعد 34 طالب دكتوراة وكٌل الكلٌة الدراسات العلٌا

 قسم التصمٌمات الزخرفٌة
الدراسات  -أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم 

 العلٌا
عن بعد –ٌوم  3  

وث التصمٌمٌة بٌن الوضع لبحندوة بعنوان ا

 الراهن والتطلعات

   نوفمبر

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة  
 -أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم  -قادة الكلٌة 

فرٌق مركز ضمان الجودة  -الدراسات العلٌا   
عن بعد –ٌوم    

األعتماد زٌارة مع التعامل كٌفٌة  
بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة عاملٌنال -الجهاز األداري   وجها لوجة –ٌوم     

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة ل والشراكاتالجهات المستفٌدة من سوق العم  عن بعد –ٌوم     

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة -أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم   عن بعد –ٌوم     

نشر ثقافة الجودة لكال من اعضاء هٌئة 

والطالب والجهاز  هالتدرٌس والهٌئة المعاون

 االدارى وتاهٌلهم الستقبال زٌارة االعتماد

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة مرحلة البكالورٌوس بطال  عن بعد –ٌوم     

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة عن بعد –ٌوم   طالب الدراسات العلٌا   

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة العاملٌن -الجهاز األداري   وجها لوجه –ٌوم     

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة  
الدراسات  -أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم 

 العلٌا
بعد عن –ٌوم   البحثٌة الدراسة تصمٌم   

   دٌسمبر
ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء وحدة االزمات والكوارث عن بعد – ٌوم   والكوارث األزمات مع التعامل   

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة والخرٌجٌن الطالب  الذاتٌة السٌرة كتابة ٌوم    
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بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة هملتدرٌس ومعاونٌأعضاء هٌئة ا  عن بعد –ٌوم    المهنً ىمٌثاق االخالقال   

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة   ٌناٌر ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء  عن بعد – ٌوم    
 المخرجات مع والتعلم التعلٌم اسالٌب مصفوفة بناء

المقرر وموضوعات التعلٌمٌة  

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة الدراسات العلٌا وس البكالورٌو مقررات منسقً   مٌو   المقرركتابة تقرٌركٌفٌة    

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء  التعاونً التعلم ٌوم    
   فبراٌر

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء  البصرٌة الفنون فى البحثٌة المساهمات أنواع ٌوم    

الكلٌةب  الجودة ضمان وحدة ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء   2 مارس المراجعة الداخلٌة ٌوم  

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء  البصرٌة الفنون فى العلمٌة للدورٌات التأثٌر معامل ٌوم    
   ابرٌل

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء  الداخلٌةالمراجعة  ٌومٌن    

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء   ٌوم  
 و البصرٌه الفنون فى التنافسٌة البحوث مشارٌع

األوروبى األتحاد من البحوث منح  
   ماٌو

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء   ٌوم  
 المخرجات معتقٌٌم ال اسالٌب مصفوفةبناء 

المقرر وموضوعات تعلٌمٌةال  

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء  التعلٌمٌة المخرجات  تطبٌق جودة قٌاس ٌوم    
    ٌونٌو

الكلٌةب  الجودة ضمان وحدة الجودة ضمان  وحدة اعضاء – القٌادات  للكلٌة السنوي التقرٌر وكتابة الذاتً التقوٌم ٌومٌن    

بالكلٌة  الجودة نضما وحدة  
 الدراسات - ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء

 العلٌا
بعد عن – ٌوم  العلمً والبحث الدولً العلمً النشر      ٌولٌو 

بالكلٌة  الجودة ضمان وحدة العلٌا الدراسات و البكالورٌوس البرامج منسقً  البرنامج تقرٌر كتابة ٌوم       اغسطس 
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