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من قبل صندوِق مشروعِ  ةممّول. دورات تدريبية) FLDP( قدرات أعضاء ھيئه التدريس والقياداتمشروع تنمية 

  .)HEEPF(تحسيِن التعليم العالي 
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 .، مصرالزقازيقجامعة ) IBCTالقسم ا?وروبى (دوليا من المجلس الدولى للمدربين المعتمدين 
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بالمركز  ،FLDPفي مركِز  ٢٠١٤يوليو ِمنْ  ١٤إلى  ١٣ِمْن ) FLDP( أعضاء ھيئه التدريس والقيادات

 .، مصرالزقازيقجامعة ) IBCTالقسم ا?وروبى (المعتمد دوليا من المجلس الدولى للمدربين المعتمدين 

قدرات أعضاء ھيئه من قبل مشروِع تنمية ) سلوكيات المھنة(تحت عنوان ريبية دورة تد اجتياز )٢٠١٤( •

بالمركز المعتمد دوليا من  ،FLDPفي مركِز  ٢٠١٤ يوليوِمْن  ٩إلى  ٨ِمْن ) FLDP( التدريس والقيادات

 .، مصرالزقازيقجامعة ) IBCTالقسم ا?وروبى (المجلس الدولى للمدربين المعتمدين 

من قبل مشروِع تنمية ) مھارات ا�تصال في انماط التعليم(تحت عنوان رة تدريبية دو اجتياز )٢٠١٤( •

 ،FLDPفي مركِز  ٢٠١٤ يوليوِمْن  ٧إلى  ٦ِمْن ) FLDP( قدرات أعضاء ھيئه التدريس والقيادات

 ،الزقازيقجامعة ) IBCTالقسم ا?وروبى (بالمركز المعتمد دوليا من المجلس الدولى للمدربين المعتمدين 

 .مصر

قدرات أعضاء من قبل مشروِع تنمية ) نظام الساعات المعتمدة(تحت عنوان دورة تدريبية  اجتياز )٢٠١٤( •

بالمركز المعتمد  ،FLDPفي مركِز  ٢٠١٤ يونيو ِمنْ  ٢٥إلى  ٢٤ِمْن ) FLDP( ھيئه التدريس والقيادات

 .، مصرالزقازيقامعة ج) IBCTالقسم ا?وروبى (دوليا من المجلس الدولى للمدربين المعتمدين 

قدرات أعضاء من قبل مشروِع تنمية ) النشر العلمي الدولي(تحت عنوان دورة تدريبية  اجتياز )٢٠١٤( •

بالمركز المعتمد  ،FLDPفي مركِز  ٢٠١٤ يونيوِمْن  ١٨إلى  ١٧ِمْن ) FLDP( ھيئه التدريس والقيادات

 .، مصرالزقازيقجامعة ) IBCTالقسم ا?وروبى (دوليا من المجلس الدولى للمدربين المعتمدين 

قدرات من قبل مشروِع تنمية ) نظم ا�متحانات وتقويم الط*ب(تحت عنوان حُضور دورة تدريبية  )٢٠٠٨(  •

جامعة  ،FLDPفي مركِز  ٢٠٠٨ِمْن مايو  ٢٢إلى  ٢٠ِمْن ) FLDP( أعضاء ھيئه التدريس والقيادات

  .، مصرالزقازيق

قدرات من قبل مشروعِ تنمية ) ادارة الوقت وا�جتماعات(تحت عنوان حُضور دورة تدريبية  )٢٠٠٨( •

جامعة  ،FLDPفي مركِز  ٢٠٠٨ِمْن مايو ١٩إلى  ١٧ِمْن ) FLDP( أعضاء ھيئه التدريس والقيادات

  .، مصرالزقازيق



 ٤

من قبل ) مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية(تحت عنوان حُضور دورة تدريبية  )٢٠٠٨( •

في مركِز  ٢٠٠٨ ابريلِمْن ٢٤إلى  ٢٢ِمْن ) FLDP( قدرات أعضاء ھيئه التدريس والقياداتمشروِع تنمية 

FLDP،  مصرالزقازيقجامعة ،.  

قدرات أعضاء تنمية  من قبل مشروعِ ) مھارات ا�تصال الفعال(تحت عنوان حُضور دورة تدريبية  )٢٠٠٧( •

، الزقازيقجامعة  ،FLDPفي مركِز  ٢٠٠٧ يونيوِمْن  ٢٨إلى  ٢٦ِمْن ) FLDP( ھيئه التدريس والقيادات

  .مصر

قدرات أعضاء ھيئه من قبل مشروِع تنمية ) مھارات التفكير(تحت عنوان حُضور دورة تدريبية  )٢٠٠٧( •

، الزقازيقجامعة  ،FLDPفي مركِز  ٢٠٠٧ مارسِمْن  ٢٦إلى  ٢٤ِمْن ) FLDP( التدريس والقيادات

  .مصر

من قبل مشروِع تنمية ) التدريس ل*عداد الكبيرة والصغيرة(تحت عنوان حُضور دورة تدريبية ) ٢٠٠٦( •

 ،FLDPفي مركِز  ٢٠٠٦مايو ِمْن  ٢٥إلى  ٢٣ِمْن ) FLDP( قدرات أعضاء ھيئه التدريس والقيادات

 .، مصرالزقازيقجامعة 

، الزقازيقجامعة  بكلية التربية،) عداد المدرس الجامعىا(تحت عنوان رة تدريبية دو اجتياز) ٢٠٠٦( •

  .مصر
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