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 مل:أوال : ورش الع

عدد 

احلضو

 ر 

مقر  املتحدثون

 انعقادها

 م اسم ورشة العمل التاريخ موضوع الدورة

أ.د. منال  17

 الربماوي

قاعه جملس 

 الكليه

املعايري القياسيه للورقه االمتحانيه 

ملرحليت البكالوريوس والدراسات 

 (1العليا )

12/5/1172 
ورشة عمل املعايري 

القياسيه للورقه 

 (1االمتحانيه )

7.  

أ.د. منال  11

 الربماوي

قاعه جملس 

 الكليه

 املعايري القياسية للورقة االمتحانية
17/2/1172 

ورشة عمل املعايري 

القياسية للورقة 

 االمتحانية

1.  

أ.د. إبراهيم  21

 الكباش

قاعه جملس 

 الكليه

التحليل االحصائي لنتائج 

 االمتحانات

71/2/1172 
ورشة عمل التحليل 

االحصائي لنتائج 

 االمتحانات

1.  

أ.د.جمدى  55

 بلحه

قاعة 

التنمية 

 البشرية

كيفية كتابة امتحانات االختيار 

 MCQمن متعدد 

71/1/1172 
ورشة عمل كيفية 

كتابة امتحانات 

االختيار من متعدد 

MCQ 

2.  

أ.د.جمدى  11

 بلحه

قاعه جملس 

 الكليه

كيفية كتابة امتحانات االختيار 

 MCQمن متعدد 

12/1/1172 
ورشة عمل كيفية 

كتابة امتحانات 

االختيار من متعدد 

MCQ 

5.  

أ.د.حممد  17

 حبلص 

د أمربة عالء 

 الدين 

قاعة 

التنمية 

 البشرية

 معيار البحث العلمي
1/77/1172 

ورشة عمل معيار البحث 

 العلمي
2.  

أ.د شريف  22

 شحاته 

 أ.د.عزة حسن

أ.د.منال 

 الربماوى

قاعة ابن 

 سينا

الالئحه اجلديدة مناقشة تعديالت 

 للدراسات العليا

1/77/1172 
ورشه عمل ملناقشه 

تعديالت الئحه الدراسات 

العليا اجلديده )تعديل 

 الالئحة(

1.  
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عدد 

احلضو

 ر 

مقر  املتحدثون

 انعقادها

 م اسم ورشة العمل التاريخ موضوع الدورة

مديرى  72

تنفيذى 

 املشاريع 

قاعه 

التنمية 

 البشرية 

زيارة تسليم وتسلم مشاريع 

تطوير معامل )أمراض جتلط 

 –التدفق اخللوي  –وسيولة الدم 
 اإلكلينيكية واملناعة(الكيمياء 

1/77/1172 
ورشة عمل تسليم 

وتسلم مشاريع تطوير 

معامل )أمراض جتلط 

التدفق  –وسيولة الدم 

الكيمياء  –اخللوي 

 اإلكلينيكية واملناعة(

2.  

أ.د.ايهاب  711

 صربى 

قاعه ابن 

 سينا

 –التعرف مبعايري اجلديدة 
 االصدار الثالث 

ورشة عمل التعرف  71/77/1172

مبعايري االعتماد اجلديدة 

االصدارالثالث  –

بالتعاون مع مركز 

 ضمان اجلودة باجلامعه 

1.  

أ.د.ياسر عبد  25

 الرؤوف 

قاعه 

التنمية 

 البشرية 

التعرف على معيار التدريس 

 والتعلم 

11/77/1172 
ورشة عمل معيار 

 التدريس والتعلم
71.  

أ.د شريف  15

 شحاته 

 أ.د.عزة حسن

أ.د.منال 

 الربماوى

قاعة ابن 

 سينا

 مناقشة 

تعديالت الالئحه اجلديدة 

 للدراسات العليا

1/77/1172 
ورشه عمل ملناقشه 

تعديالت الئحه الدراسات 

العليا اجلديده )تعديل 

 الالئحة(

77.  

أ.د.جمدى  51

 بلحه

ابن  قاعه

 سينا

كيفية كتابة  77/1172//11 

امتحانات االختيار من 

 MCQمتعدد 

71.  

 


