
   
 

 

 

 2020-2019التي تم تنفيذها في العام الجامعي  التدريبية تقرير عن الدورات 

 أوال القيادات االكاديمية

تاريخ انعقاد  مكان الدورة الحضور

 الدورة

اسم الدورة/  جهة التنفيذ

 الندوة

 

 عميد الكلية

 الوكالء رؤساء األقسام العلمية

قاعة 

املؤتمرات 

 بالكلية

16-17-18 

 2020مارس 

إعداد املقررات  كلية األلسن 

اإللكترونية وبنوك 

 األسئلة 

نجليزية ومدير برنامج رئيس قسم اللغة اإل 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  

قاعة الترجمة 

الفورية بكلية 

 األلسن 

فبراير  18

2020 

مركز ضمان 

الجودة 

بجامعة عين 

 شمس

تنظيم ورشة عمل 

خاصة بتوصيف 

برنامج اللغة 

 اإلنجليزية وآدابها 

وكيل الكلية لشؤون التعليم  –عميد الكلية 

 مديري البرامج املعنية –والطالب 

قاعة الترجمة 

الفورية بكلية 

 األلسن 

مارس  10

2020 

مركز ضمان 

الجودة 

بجامعة عين 

 شمس

ورشة عمل 

"الدراسة الذاتية 

 للبرنامج" 

مديري البرامج  –رؤساء األقسام العلمية 

 ومنسقيها

سبتمبر  15-1 أونالين 

2020 

وحدة 

التعليم 

 اإللكتروني

تصميم املقررات 

 اإللكترونية

 

 



   
 2020-2019تنمية القدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للعام الجامعي ثانًيا: 

جهة التنفيذ  تاريخ انعقاد الدورة مكان الدورة

 املدرب /

 الندوة /اسم الدورة

 

"الترجمة جسرا للعاملية" في تاريخ وذلك في إطار  كلية األلسن  29/10/2019 قاعة املؤتمرات بالكلية

  للترجمة االحتفال باليوم العاملي

بنك املعرفة  11/2019/ 14 قاعة املؤتمرات بالكلية

 املصري

New Trend in Research Dissemination: 

Increasing Presence & Impact " حاضر فيها "

من جامعة إلينويز  Caryn Andersonالبروفيسور 

 األمريكية.

 -2019/ 14/11 قاعة املؤتمرات بالكلية

ديسمبر  10و  21/11/2019

2019 

وحدة االبتكار 

 بالكلية

"IDISCOVERY"      

 التطبيقات  العملية لحوسبة اللغة" كلية األلسن  17/11/2019 قاعة املؤتمرات بالكلية

وحدة  12/12/2019 قاعة الترجمة الفورية

 االبتكار

 ترجمة الشاشة

 علم معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاته كلية األلسن  16/2/2020 قاعة املؤتمرات بالكلية

اقع التجارب الذاتية كلية األلسن  26/2/2020 الترجمة الفوريةقاعة   النشر الدولي من و

 2020إبريل  21و  15يومي  

 

 

 

 

 

 

 

 2020يونيو  8بدءا من 

فيديو 

 كونفراس

تنظيم عرضين باستخدام تقنية  -

الفيديوكونفرانس عن الترجمة الفورية 

طالبا من طالب  15في األمم املتحدة لــ 

الدراسات العليا وأعضاء الهيئة املعاونة 

بقسمي اللغة اإلنجليزية واللغة الفرنسية 

مع رئيس قسم الترجمة العربية بمقر 

 األمم املتحدة في نيويورك. 

تنظيم دورة تدريبية مدتها ستة أسابيع  -

دراسا عليا وهيئة   األلسن  لطالب كلية

معاونة وخريجين بقسمي اللغة الفرنسية 

 2020يونيو  8واإلنجليزية بدًءا من 

 

 



   
 

 

 

 2020-2019 عضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونةأل  دورات تدريبية متنوعة ثالثا: 

 داخل الكلية

 الحضور مكان االنعقاد  التاريخ اسم الدورة

مقر وحدة  فيعقد ورشة عمل توصيف البرامج واملقررات 

ضمان الجودة لتحديد أهم خطوات عملية مراجعة 

توصيفات البرامج واملقررات الدراسية والجدول الزمني 

ألعمال مراجعة توصيفات البرامج واملقررات للعام الجامعي 

2018-2019. 

وحدة ضمان  6/11/2019

 الجودة

فريق املراجعة 

 الداخلية

ومهارات اإلنشاء، ورشة عمل  إدخال البيانات بطريقة سليمة 

 واإلدخا ل واملراجعة على نظام فيوتشر

 

أعضاء الهيئة  مكتبة الكلية 2019نوفمبر 

املعاونة بقسم 

 اللغة األملانية

تنظيم ورشة عمل خاصة بتوصيف برنامج اللغة اإلنجليزية 

 والدراسة الذاتية للبرنامج وآدابها 

فبراير  18

2020 

قاعة الترجمة 

الفورية بكلية 

 األلسن 

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

املعاونة بقسم 

 اللغة اإلنجليزية

مارس  10 " الدراسة الذاتية للبرنامج"ورشة عمل 

2020 

قاعة 

املناقشات 

 بكلية األلسن 

فرق عمل برنامج 

اللغة العربية 

وبرنامج اللغة 

التشيكية 

وبرنامج اللغة 

اإلسبانية وبرنامج 

اللغة اإليطالية 

ة وبرنامج اللغ

 األملانية



   
عقد ثالثة ورش عمل إلعداد املقررات اإللكترونية و بنوك 

 األسئلة

16-17-18 

 2020مارس 

فرق عمل  كلية األلسن 

املقررات 

اإللكترونية وبنك 

األسئلة باألقسام 

 العلمية

توفير  إمكانيات للتدريب االفتراض ي عن طريق فيديوهات 

 توضح كيفية عمل بنوك األسئلة:

https://www.youtube.com/watch?v=c0tNdyROOD

w&feature=youtu.be 

 كيفية التعامل مع األسئلة املقالية:

https://www.youtube.com/watch?v=xwU1tJz2AjY 

 طريقة إعداد الورقة االمتحانية أونالين 

1. https://www.youtube.com/watch?v=f0CZRa

kda_I 

 

 

أعضاء هيئة  أونالين  2020إبريل 

تدريس والهيئة ال

 املعاونة

 مايو  - إبريل : الكنترول اإللكتروني ورشة عمل عن 

2020 

 ونالين أ

https://yout

u.be/wtX0zp

joApE 

 أعضاء الكنترول

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wtX0zpjoApE
https://youtu.be/wtX0zpjoApE
https://youtu.be/wtX0zpjoApE


   
 

 إدارة الكنترول اإللكتروني داخل الكليةأسماء املتدربين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة على 

 م
ـــــم  ـ ـ ـ ـ  االسم الــقـــسـ

 

 التاريخ جهة التدريب

قسم اللغة العربية  1

 وشعبة  -

 ) غـير ناطـقين (  

 معيد –عادل عاطف عبدالنعيم 

 معيدة –حبيبة محمد عبداملنعم 

 معيدة –إيمان عثمان محمد 

وحدة التعليم 

 اإللكتروني

 

مايو  –إبريل 

2020 

قسم اللغة  2

 اإلنجليزية

 معيدة -نسمة محمد دياب 

 معيدة –يوستينا شريف ثابت 

 معيدة   –يسرا مصطفى 

 

قسم اللغة  3

 اإلنجليزية

) ساعات  

 معتمدة(

 معيدة  –ليلى يونس رفيق 

 معيدة  -ميار عماد الدين أحمد 

 معيدة  -سلمى فايز محمد 

قسم اللغة  4

 الفرنسية

 معيدة  -مونيكا ميمى موريس 

 معيدة -نوران طارق إدريس

 مدرس مساعد -ميشيل نشأت شفيق

قسم اللغة  5

 الفرنسية

) ساعات معتمدة  

 ) 

 معيدة-كريستينا سمير فكرى

 معيدة  -مريم سعيد ربيع

 معيدة-باسنت عصام سيد

قسم اللغة  6

 االيطالية  

ميرنا أشرف  -منة هللا عصام مدرس مساعد 

 معيدة -حسين 

 –نشوى كرم رزق  -معيدة  –خلود سامح أحمد  

 معيدة 

 -مى عابد محمد -معيدة  –نهال أحمد سليم 

 معيدة 



   
قسم اللغة  7

 األسبانية  

 مدرس مساعد  -مروة شكرى خليل

 تقى عالء الدين عمران

 مدرس مساعد  –انجى محمود عبد الصبور

 مدرس مساعد  –مادونا عباس قطب 

  

 استاذ مساعد –رضوى مصطفى محي الدين  قسم اللغة األملانية 8

 معيد  –أحمد محمد كمال  

 ايمان جمال 

 معيدة  –منار جمال أنور 

قسم اللغة  9

 الروسية 

 استاذ مساعد  –دينا محمد عبده 

 أستاذ مساعد –محمد سيد عبدهللا 

قسم اللغة  10

 التشيكية

 معيد –محمد أشرف رحمة 

 معيد –حامد أحمد شحاته 

 مدرس مساعد  –بثينة عبدالحى محمد 

قسم اللغة  11

 الصينية

 مدرس مساعد  -اية محمد محمد 

 –جهاد خالد أحمد 

 معيدة  

 معيدة –محمد سمر صالح 

قسم اللغة  12

 الصينية

) ساعات معتمدة  

) 

 معيدة  –دعاء هانى كامل 

 مدرس مساعد  –ندا محمد سليمان 

 معيدة –اسراء محمود بيومى 

قسم اللغات  13

 االفريقية شعبة 

) سواحيلي (    

 معيدة  –ريم حربى أحمد 

 معيد  -محمد يسري محمد

 معيد –احمد رمضان ذكى 

قسم اللغات  14

 الشرقية شعبة

) فــارس ي (    

 مدرس مساعد  -سارة على كمال 

 مدرس مساعد –منى رأفت محمد طنطاوى 

  

قسم اللغات  15

 الشرقية شعبة

)  تـــركــى (    

 معيدة  –سوسنه سيد قطب 

 مدرس  -أمنه عبدالعزيز محمد 

 



   
قسم اللغات  16

 السامية شعبة

 ) عــبرى (

 معيد  –عمر عبدالوهاب سالمة  

 معيدة  –ايات مصطفى سيد 

 معيدة  –سمر على عبد الحافظ  

 

قسم اللغة  17

 اليابانية

 مدرس مساعد  –دينا هانىء يوسف 

 معيدة  -ميرنا وفيق عبدالعزيز

 مدرس  –اية وائل عبد الفتاح 

 

 معيدة  –يمنى ياسر مصطفى  قسم اللغة الكورية 18

 مدرس مساعد -سلمى صالح الدين حبيب 

 مدرس مساعد  -نهال سامى حنفى 

 

قسم اللغة  19

 البرتغالية

 معيد  –عمار منير محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 على تصميم املقررات إللكترونيةTraining of Trainersأسماء فريق املتدربين 

الفرقة املختص  جهة التدريب التاريخ

 االسم رباعي القسم  بها 

 –أغسطس  -21

 2020سبتمبر  1

وحدة التعليم 

 اإللكتروني

مشرف على فريق 

فارس ي وتركي 

ومسؤؤل عن 

منصة لغات 

 آمنة عبدالعزيز محمد لغات شرقية تركي  شرقية 

 مي أمين جودة جاب هللا اللغة الروسية الفرقة األولى 

 ايمان محمد جمال عبدالرحمن املانيةلغة  االولي

 نسمة محمد دياب عبد السميع  إنجليزي  األولى نظام فصلي 

 -الفرقة األولى

 -الفرقة الثانية

 -الفرقة الثالثة

 الفرقة الرابعة

اللغات الشرقية 

اإلسالمية )شعبة 

 نوران فؤاد طنطاوي عطوة اللغة الفارسية(

االولي و الثانية 

 والثالثة و الرابعة

لغات شرقية 

 زينب محمد أحمد أبوزيد إسالمية)فارس ي(

 ريهام صبري محمود محمود تركي الفرقة األولى

 رضوى مصطفى محي الدين امام  اللغة االملانية الرابعة

 الفرقة الثانية

اللغات 

 آيات مصطفى سيد محمد السامية"عبري"

الفرقة الثانية 

 والرابعة

اللغات الشرقية 

شعبة اللغة 

 إسراء سامح فؤاد سليم التركية

الثالثة عربي وغير 

 إيمان أحمد عثمان أبورية اللغة العربية ناطقين

 الفرقة الثالثة 

اللغات السامية 

)شعبة اللغة 

 سمر علي عبد الحفيظ سالم  العبرية( 



   

 األولى

اللغات السامية 

 عبدالوهاب سالمة عبدالوهاب عمر  )عبري(

 منار جمال أنور السقعان  اللغة األملانية  الفرقة الثانية 

 أحمد رمضان زكي علي اللغات األفريقية الثالثة

 مروان طارق عبد السالم محمد أسباني الثالثة

 محمد يسرى محمد موس ى  اللغات اإلفريقية الثانية

 ريم حربي أحمد حسين  اإلفريقيةاللغات  األولى

 داليا عطية السيد عطية  اللغة اليابانية الفرقة األولى

 ميرنا أشرف حسين حسن  اللغة اإليطالية الفرقة األولى

 -الثالثة والرابعة 

 باسنت عصام سيد محموظ فرنس ي  ساعات معتمدة

 -الفرقة الثانية 

 يوستينا شريف ثابت مرقص اللغة اإلنجليزية نظام عادي 

 أحمد جاد أحمد محمد اللغة التشيكية الفرقة الثالثة

الفرقة الرابعة 

كمنسق على 

املنصة، والفرقة 

الثالثة كمدرس 

للغة الثانية 

 teacherفرنس ي 

and course 

creator  داوسكريستينا سمير فكري  فرنس ي 

  

 الفرقة الرابعة

لغات شرقية 

 منى رأفت محمد الطنطاوي  )فارس ي(

الفرقة الثانية) 

 نوران طارق إدريس حسن اللغة الفرنسية نظام عادى(

الفرقتين األولى 

برنامح -والثانية

 مريم سعيد ربيع شاكر  لغة فرنسية الساعات املعتمدة 



   

 الفرقةالثانية

قسم اللغة 

 حامد احمد شحاتة محمد        التشيكية

الفرقة األولى 

 ليلى يونس رفيق السيد اللغة اإلنجليزية ساعات معتمدة

 مى سعد أحمد حجازي  اللغة اليابانية  الفرقة الثالثة 

 مادونا عباس قطب سلطان إسباني  الرابعة

 السيددعاء مرتض ى بحيري  اللغة اإليطالية الفرقة الرابعة

 خلود سامح احمد احمد  ايطالى الثانية

 مي عابد محمد يوسف اللغة اإليطالية الفرقة الثالثة

 عادل عاطف عبد النعيم محمد اللغة العربية األولي

 إنجي محمود عبد الصبور علي اللغة اإلسبانية الفرقة الثانية 

الفرقة الرابعة ) 

نظام فصلي و 

الساعات نظام 

 مارلين مدحت ألبرت  اللغة االنجليزية  املعتمدة(

 -الفرقة الثالثة 

نظام ساعات 

 سلمى فايز محمد ابراهيم اللغة االنجليزية معتمدة 

 -الفرقة الثالثة 

 يسرا مصطفى محمد شفيق آمين اللغة االنجليزية  نظام فصلي 

 املنعمحبيبة محمد عبد  لغة عربية الفرقة الثانية

 -الفرقة الثانية 

نظام ساعات 

 ميار عماد الدين محمد اللعة االنجليزية معتمدة 

الفرقة الثالثة 

 د. رحاب صالح إبراهيم محمد اللغة العربية شعبة لغات

 -الفرقة الرابعة 

نظام الساعات 

 إيمان معوض جمال السيد  اللغة الصينية  املعتمدة

 مروة شكري خليل احمد اللغة اإلسبانية الفرقة األولى



   

 ادمن للقسم 

قسم اللغة 

 تقى عالء الدين عبد املرض ي ابراهيم  االسبانية

الثالثة )نظام 

 ميشيل نشأت شفيق حنا فرنس ي  فصلي(

 ريم أحمد علي عثمان اللغة اليابانية الرابعة

 رحمة فتوح محمود تركي الثانية

 نشوى عالء الدين كوري الفرقة الرابعة 

 -الفرقة الثالثة 

 إسراء محمود البيومى حسنين اللغة الصينية ساعات معتمدة

الفرقة الثانية 

 ندا محمد محمد سليمان اللغة الصينية ساعات معتمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

-2019الدورات التدريبية التي نظمها مركز ضمان الجودة جامعة عين شمس أسماء أعضاء هيئة التدريس املشاركين في 

2020 

 التاريخ اسم الدورة الوظيفة االسم م

 12/2/2019 اإلرشاد االكاديمي لطالب الساعات املعتمدة   مدرس إلهام محمود محمد بدر  1

إنجي عادل صالح الدين  2

 محمد

 / 9 / 24-23 تأهيل فريق العمل بوحدات ضمان الجودة  مدرس

2019 

 12/2/2019 اإلرشاد االكاديمي لطالب الساعات املعتمدة   مدرس إيمان رمزي  3

 12/2/2019 اإلرشاد االكاديمي لطالب الساعات املعتمدة   مدرس إيمان عبد الحكيم هاشم 4

-12 املراجعة الداخلية للبرامج في نظام االعتماد البرامجي  مدرس إيمان عبد الحكيم هاشم 5

13/3/2019 

 / 9 / 24-23 تأهيل فريق العمل بوحدات ضمان الجودة  معيد إيمان معوض جمال 6

2019 

 11 / 25-24 استيفاء معيار املعايير األكاديمية والبرامج التعليمية    مدرس أمل صبحى رزق 7

/ 2019 

 12/2/2019 اإلرشاد االكاديمي لطالب الساعات املعتمدة   مدرس أمل صبحى رزق 8

-14 اإلختبارات االلكترونية   أستاذ أميمة عبدالرحمن محمد 9

15/4/2019 

-24 املعايير االكاديمية والبرامج التعليمية  مدرس دعاء أنور أحمد 10

25/3/2019 

أستاذ  رباب حمدي جاد قنديل 11

 مساعد

مواصفات إعداد الورقة االمتحانية في ضوء نواتج التعلم 

 (  "BLUE PRINTاملستهدفة )

27-28/ 11/ 

2019 

 12/2/2019 اإلرشاد االكاديمي لطالب الساعات املعتمدة   مدرس سماح محمد إبراهيم 12

 / 9 / 26-25 التقرير السنوي وخطط التحسين  معيد سمر صالح محمد محمد 13

2019 

مدرس  عادل محمد صديق 14

 مساعد

-19 مهارات االتصال في أنماط التعلم الفعال 

20/5/2019 

مدرس  عزيزة محمد فتح هللا 15

 مساعد

 / 9 / 26-25 التقرير السنوي وخطط التحسين 

2019 



   
غادة أبو املكارم عبد  16

 العزيز 

أستاذ 

 مساعد 

 / 9 / 26-25 التقرير السنوي وخطط التحسين 

2019 

 12/2/2019 اإلرشاد االكاديمي لطالب الساعات املعتمدة   مدرس فيروز فؤاد إبراهيم حسن 17

 / 9 / 24-23 تأهيل فريق العمل بوحدات ضمان الجودة  مدرس ملياء علي الشخيبي  18

2019 

 12/2/2019 اإلرشاد االكاديمي لطالب الساعات املعتمدة   مدرس مروة علي فوزي 19

-19 مهارات االتصال في أنماط التعلم الفعال  مدرس مروة مصطفى السيد أمين  20

20/5/2019 

 / 9 / 24-23 تأهيل فريق العمل بوحدات ضمان الجودة  مدرس مي السيد البنا 21

2019 

 11 / 25-24 استيفاء معيار املعايير األكاديمية والبرامج التعليمية    معيد ندا السيد العربي أحمد  22

/ 2019 

مدرس  ندا محمد محمد سليمان 23

 مساعد

 11 / 25-24 استيفاء معيار املعايير األكاديمية والبرامج التعليمية   

/ 2019 

نشوى فتحي عبد املقصود  24

 راشد

أستاذ 

 مساعد

 12/2/2019 اإلرشاد االكاديمي لطالب الساعات املعتمدة  

أستاذ  هالة عصمت عبد القادر 25

 مساعد

 12/2/2019 اإلرشاد االكاديمي لطالب الساعات املعتمدة  

هايدى محمد  26

 عبداللطيف الدالى 

 11 / 13-12 اعداد الدراسة الذاتية للبرنامج   معيد

/ 2019 

هبة هللا عماد الدين عبد  27

 الرازق إبراهيم

أستاذ 

 مساعد

-27 إدارة األزمات والكوارث 

28/2/2019 

هبة هللا عماد الدين عبد  28

 الرازق إبراهيم 

أستاذ 

 مساعد

 11 / 13-12 اعداد الدراسة الذاتية للبرنامج  

/ 2019 

هبة هللا عماد الدين عبد  29

 الرازق إبراهيم 

أستاذ 

 مساعد

 12/2/2019 اإلرشاد االكاديمي لطالب الساعات املعتمدة  

أستاذ  هشام محمد محمود  30

 مساعد 

 / 9 / 24-23 تأهيل فريق العمل بوحدات ضمان الجودة 

2019 

-19 مهارات االتصال في أنماط التعلم الفعال  مدرس هناء كامل علي إبراهيم 31

20/5/2019 



   
هيماء مصطفى إسماعيل  32

 الوردى

 / 9 / 26-25 التقرير السنوي وخطط التحسين  مدرس

2019 

 12/2/2019 اإلرشاد االكاديمي لطالب الساعات املعتمدة   مدرس وفاء يوسف خليل 33

أستاذ  هند إبراهيم محمد 34

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

جيهان سامى عبد اللطيف  35

 ابو السعود

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس

حامد أحمد شحاتة محمد  36

 مصطفي 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  معيد

مدرس  بثينة عبدالحي محمد 37

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس عزيزة محمد فتح هللا 38

39 Amany  مدرس

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس ملياء علي السيد الشخيبي  40

نادين مكرم يعقوب  41

 واصف

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس

رشا احمد محمود  42

 سليمان

أستاذ 

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

43 Iman Abdelhakim 

Hashem 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس

أميمة عبدالرحمن محمد  44

 خشبة

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  أستاذ

هدى عبدالغني إبراهيم  45

 باز

أستاذ 

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس سعاد أمين محمد السيد  46

آية محمد محمد كمال  47

 عاي

مدرس 

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

شيماء عبد الرحمن  48

 حسين

أستاذ 

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 



   
ايمان معوض جمال  49

 السيد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  معيد

أستاذ  مروة مصطفى السيد  50

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  معيد إيمان أحمد عثمان 51

محمد أشرف إبراهيم علي  52

 رحمه

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  معيد

فاطمة سعيد عبد  53

 اللطيف

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس

نبيلة قطب جاد الحق  54

 قطب

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس فاتن محمد محمد علي 55

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس مروة فريد عبد العزيز 56

أستاذ  هناء كامل علي إبراهيم 57

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  معيد  إسراء محمود إبراهيم 58

فاطمة حمدي عبد  59

 الحافظ 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس ثناء محمد كيالني محمد 60

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  أستاذ نجوى عمر كامل حسن  61

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس هبة حمدى محمد علي 62

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس منال إبراهيم غنيم 63

صالح الدين إنجي عادل  64

 محمد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس

مدرس  حميدة محمود فراج 65

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

أستاذ  ريم فاروق محمد الغندور 66

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

مدرس  مريم جمال علي شحاته 67

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 



   
رباب محمد على عبد  68

 السالم

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  أستاذ

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس نيرفانانا أسعد أشرف  69

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  معيد هاجر عادل ثابت 70

مدرس  مروة شكرى خليل 71

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

أسامه رمضان طه شريف  72

 الدين 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  معيد 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  معيد سمر صالح محمد محمد 73

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  معيد عادل عاطف عبد النعيم  74

مدرس  نهى مختار محمد يوسف 75

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

حبيبة محمد عبد املنعم  76

 سالم

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  معيد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس منال جمال محمود أحمد  77

شيماء حمدي عبد الفتاح  78

 رضوان 

أستاذ 

 مساعد 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

ندى محمد محمد  79

 سليمان 

مدرس 

 مساعد

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية 

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  مدرس خيرية يحيى عطا هللا  80

 3/10/2020 كيفية إعداد الدراسة الذاتية  معي يواقيم فوزي توفيق  81

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات معيدة يارة نزية محمد مصطفى 82

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات معيد فادى سامى نجيب 83

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات مدرس غادة رجاء حسين 84

نوران ابراهيم عبد  85

 الرؤوف 

مدرس 

 مساعد

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات

استاذ  رضوى قطيط 86

 مساعد

 2/19/2020 واملقرراتتوصيف تقرير البرامج 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات استاذ نهى فيصل محمد 87

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات استاذ كريمة محمد سامى 88



   
 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات معيده يوستينا شريف ثابت 89

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات معيده ريهام عبد العزيز صالح 90

مدرس  نرمين عزت مسعد 91

 مساعد

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات

استاذ  أحمد صديق سليمان 92

 مساعد

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات

استاذ  فيروز فؤاد 93

 مساعد

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات

محسن محمد شرف  94

 الدين

مدرس 

 مساعد

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات مدرس زينب محمد حسن سالم 95

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات مدرس منال محمود شلبى  96

فاطمة الزهراء أحمد  97

 املليجى

مدرس 

 مساعد

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات معيدة يارا نبيل عبد السالم 98

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات معيدة ميار عماد الدين أحمد 99

10

0 

 2/19/2020 واملقرراتتوصيف تقرير البرامج  معيدة أسماء عادل عبد البارى 

10

1 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات معيدة وئام صبحى محمد عفيفى 

10

2 

نسمه محمد دياب عبد 

 السميع

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات معيدة

10

3 

استاذ  غادة عبد العزيز

 مساعد

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات

10

4 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات مدرس أمين الخضرأمل 

10

5 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات مدرس هانية عبد التواب هدى

10

6 

سمر محمد محمد عبد 

 السالم

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات أستاذ



   
10

7 

أستاذ  عبير على العطار

 مساعد

 2/19/2020 البرامج واملقرراتتوصيف تقرير 

10

8 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات مدرس أسماء أمين على أحمد

10

9 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات مدرس ندى حجازى 

11

0 

مدرس  مارلين نبيل شاكر

 مساعد

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات

11

1 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات مدرس إيمان الطامى

11

2 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات مدرس باسنت حامد

11

3 

استاذ  نهال ناجى

 مساعد

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات

11

4 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات   منال حسن فوزى التاودى 

11

5 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات   عبد الحليموسيم 

11

6 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات   سهير محفوظ

11

7 

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات   غادة رجاء حسين على

11

8 

ياسمين  أسامه عبد 

 التواب

 2/19/2020 توصيف تقرير البرامج واملقررات  

11

9 

  معيد ياسمين أشرف محفوظ
 
-20 إدارة بنوك األسئلة وأساليب التقويم إلكترونيا

21/5/2020 

12

0 

  مدرس منال حسن عبد املطلب 
 
-20 إدارة بنوك األسئلة وأساليب التقويم إلكترونيا

21/5/2020 

12

1 

 إدارة بنوك األسئلة وأساليب  معيد مروان طارق عبد السالم 
 
-20 التقويم إلكترونيا

21/5/2020 



   
12

2 

أستاذ  هند إبراهيم محمد

 مساعد

-26 منظومة إدارة الجودة الداخلية

27/7/2020 

 معيار الدرسات العليا  أ / مي ايمن محمود الرملي   

 

7-8/7/2020 

محمد    أ / مي عابد 

 

 8/7/2020-7 معيار الدراسات العليا   

خليفة زكي مصطفى     أ /نرمين 

 

 8/7/2020-7 معيار الدراسات العليا   

شيماء يحيى سالم    أ / 

 

مع املراجع العلمية    13/7/2020-12 برمجيات التعامل 

محمد   مع املراحع العلمية   أ / مي عابد   13/7/2020-12 برمجيات التعامل 

خليفة زكي مصطفى   أ / نرمين 

 احمد 

في التقويم والقياس    6/7/2020-5 التوجهات الحديثة 

 21/5/2020-20 إدارة بنوك االسئلة واساليب التقويم إلكترونيا    د / منال عبد املطلب فخري   

 21/5/2020-20 إدارة بنوك االسئلة واساليب التقويم إلكترونيا    أ / ياسمين اشرف محفوظ  

 end note 20/21/6/2020التعامل مع املراجع   أ / مي ايمن محمود   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 جهاز اإلداريلل : دورات تدريبية رابًعا

 الحضور مكان االنعقاد  التاريخ اسم الدورة

 أمناء املكتبة املكتبة الرقمية بالجامعة 2019نوفمبر  13-12 دورة تدريبية  حول إدخال البيانات

 دورة تدريبية حول التحول الرقمي 

 

 أمناء املكتبة إدارة التدريب بالجامعة 2020فبراير 17-18

كلية الحاسبات  2020يناير  28يناير و 2 في عمليات إدخال البيانات تان دور 

 واملعلومات

 جامعة عين شمس

تكنولوجيا وحدة 

املعلومات وإدارة شؤون 

 هيئة التدريس

 2020فبراير  11 ورشة عمل عن إدخال البيانات 

 

كلية الحاسبات 

 واملعلومات

 جامعة عين شمس

راسات لعليا دإدارة ال

وشون هيئة التدريس 

العاملين  ؤونوش

 والعالقات الثقافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 


