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فى الفترة من  و اإلداريين  ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خطة التدريب الخاصة بكلية الصيدلةتقرير 

 على النحو التالى: 8201-9201

 نسبة اإلنجاز % عدد الحضور  العدد المستهدف  اسم الدورة التدريبية 

"التوعية بالتوصيف الوظيفي والميثاق  

 األخالقي" 

 عبد السالم د. رباب محمد 

40 35 88% 

"ندوة عن كيفية التعامل في حالة حدوث 

 حريق" 

 إدارة الحماية المدنية 

100 65 65% 

الميثاق األخالقي ودليل الملكية  "

 " الفكرية

 محمد ذكي د. 

40 35 88% 

 "ندوة عن نشر ثقافة الجودة  "

 هبه عاطف د. 

40 30 75% 

 طالب  - ندوة عن نشر ثقافة الجودة" "

 د. عبير سيد 

200 150 75% 

 "إدارة الوقت ومهارات القيادة"

 مركز تنمية القدرات بالجامعه

40 35 88% 

 "  ندوة عن األمن الصناعي"

 إدارة الحماية المدنية 

150 130 87% 

" ندوة توعية بالتعديالت الوزارية 

 الخاصة بالئحة الكلية " 

 سيد د. عبير 

40 36 90% 

 "األساليب المختلفة للتدريس"

 

40 37 95% 

 "طرق التقويم" 

 د. باسم أنور 

40 35 88% 

"التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات  

 الطابع الخاص" 

 مسئول الشئون القانونية بالكلية 

40 33 83% 

 " تطبيق الكنترول اإللكتروني"

 د. باسم أنور 

40 38 95% 

 " المالية والقانونية الجوانب "

 مسئول الشئون القانونية بالكلية 

40 30 75% 
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 نسبة اإلنجاز % عدد الحضور  العدد المستهدف  اسم الدورة التدريبية 

 %75 30 40 " التعريف بمصادر التمويل المختلفة"

النشر الدولي وكيفية كتابة مشروعات "

 " بحثيه

 مركز تنمية القدرات بالجامعه

40 35 88% 

ندوة للتعريف باألهداف االستراتيجية  "

 "  للكلية

 د. عبير سيد 

40 32 80% 

 " دورة عن ريادة األعمال"

 نقيب الصيادلة ببني سويف 

100 80 80% 

 " إعداد الطالب وتأهليهم لسوق العمل"

 وحدة الخريجين 

200 150 75% 

 " المؤتمر التوظيفي بالكلية "

 وحدة الخريجين 

200 175 88% 

"اإلسعافات األولية وكيفية التعامل في  

 حاالت الطوارئ" 

 الحماية المدنية 

30 30 100% 

 "نشر ثقافة الجودة" 

 د. هبة عاطف 

40 38 95% 

 "ندوة عن األمن الصناعي" 

 الحماية المدنية 

30 25 83% 

في وطرق اإلنقاذ "اإلسعافات األولية  

 حاالت الطوارئ" 

 الحماية المدنية 

50 47 94% 

 "دورة تدريبية عن اإلخالء" 

 وحدة األزمات والكوارث 

40 34 85% 

 اإلخالء" "تنفيذ سيناريو 

 وحدة األزمات والكوارث 

40 33 82% 

 -ورشة عمل عن كيفية أرشفة الملفات "

 " توثيق الملفات 

 مدير الكلية

30 28 93% 

ورشة عمل عن كيفية إعداد دليل خاص  "

بالقسم االداري حيث يشمل خطوات تنفيذ  

 " أي مهمه داخل القسم

 مدير الكلية

30 25 83% 
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 نسبة اإلنجاز % عدد الحضور  العدد المستهدف  اسم الدورة التدريبية 

تسجيل  -تطبيق الكنترول االلكتروني"

 " نتائج الطلبة الكترونيا 

 د. باسم أنور 

30 25 83% 

التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات  "

 " الطابع الخاص 

 مسئول الشئون القانونية بالكلية 

40 37 92% 

 "ادارة واستخدام الوقت بكفاءة  "

 مدير الكلية

30 26 87% 

 "مهارات بناء وقيادة فريق العمل  "

 مدير الكلية

30 27 90% 

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،،

 

 عميد الكلية مدير وحدة الجودة منسق لجنة التدريب 

 د/ هبة عاطف مروة حسن د/ 
 أ.د./ هبة فاروق سالم
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