
بًخبطبت يخخهف  CIQAPقبيج نجُت انخذريب انخببؼت نىدذة ضًبٌ انجىدة وحذج يظهت يشزوع

وقذ قبيج نجُت . انقيبداث األكبديًيت نًؼزفت ادخيبجبحهى انخذريبيت نزفغ انًسخىي انًهُي و اإلداري 

االدخيبجبث انخذريب خالل فخزة إػذاد االدخيبجبث انخذريبيت بؼقذ ػذة دوراث حذريبيت نخهبيت بؼض 

كًب هى يىضخ في انجذول  انخذريبيت نهقيبداث األكبديًيت و أػضبء هيئت انخذريس و انهيئت انًؼبوَت

 .انخبني

 

 تبريخ انعقبد الدورة

نسبت 

المستفيدين 

إلى 

 اإلجمبلي

عدد المتدربين من 

القيبداث األكبديميت 

و أعضبء هيئت 

التدريس و الهيئت 

 المعبونت

 

 اسم المحبضر

 

 دورةاسم ال

 و/ يذًذ دهشبٌ 16 17% 2010أغسطس  9

Pharmaceutical 

applications of 

UPLC 

 انخؼهيى االنكخزوَي أ.د/ سهىي بذر 39 41% 2010سبخًبز 21

 أ.د. أيم دشيش 30 32% 2010سبخًبز 23
انًخببؼت انذاخهيت و انخقىيى 

 انًسخًز

 األكبديًيتانزيبدة  أ.د. أيم دشيش 39 41% 2010أكخىبز  17

 دقىق انًهكيت انفكزيت أ.د. أيم دشيش 39 41% 2010أكخىبز  17

 و/ هبَي انًالح 15 16% 2010أكخىبز  26

اسخخذاو انخكُىنىجيب في 

انخذريس )اسخخذاو انسبىرة 

 انذكيت(

 حقييى وحقىيى االيخذبَبث أ.د/ جًبالث انسهيظ 24 25% 2010اكخىبز 26

إني   2010أكخىبز   23

 2010َىفًبز  11
 إدارة األسيبث وانكىارد هيئت انذفبع انًذَي 28 %30

 ا.د/ يذًذ نبيب 13 14% 2010ديسًبز 13
إػذاد انًشزوػبث  انخُبفسيت 

 نخًىيم انبذىد

 24 25% 201015ديسًبز 
ا.د /ػالء انذيٍ 

 انسيذ انسيسي

انًزاقبت و أػًبل 

 االيخذبَبث

 

 24 25% 2011إبزيم  17
أ.د/ ادًذ ػبذ 

 انؼشيش
 حىكيذ انجىدة و االػخًبد

أ.د/ ادًذ ػبذ  60 63% 2011أكخىبز  5

 انؼشيش

انًؼبييز انًزجؼيت 

األكبديًيت وػالقخهب 

 بخىصيف انًقزراث

(NARS) 

أ.د / أسبيه يذًذ  37 39% 2011َىفًبز  14

 دسٍ إبزاهيى

professional writing 

and presentation 



skills 

كيفيت ػًم حىصيف و حقزيز  أ.د / طبرق فبيذ 41 %34 2011ديسًبز  27

 انبزايج و انًقزراث

أ.د / دسبٌ  25 21 2012فبزايز  28

 انذهبي

 انخخطيظ االسخزاحيجي

أ.د / جًبل  16 %13 2012سبخًبز  10

 انًغزبي

كيفيت ػًم حىصيف و حقزيز 

 بزايج انذراسبث انؼهيب

 

وقذ قبيج نجُت انخذريب بىضغ خطت حذريبيت سُىيت يبُيت ػهي حذذيذ االدخيبجبث حضًُج حذريب 

( 5انقيبداث األكبديًيت ببنكهيت وحغطي يخخهف انًهبراث انًطهىبت وحضى انخطت انخذريبيت ػذد )

بزَبيج / دورة نخذريب انقيبداث األكبديًيت سُىيبوقذ حى اػخًبدهب في يجهس انكهيت انًُؼقذ 

 .و 11/10/2011بخبريخ

و أيضب أػذث نجُت انخذريب انخببؼت نىدذة ضًبٌ انجىدة خطت حذريبيت خًسيه نهقيبداث األكبديًيت يٍ 

 .و19/12/2011حى اػخًبدهب في يجهس انكهيت انًُؼقذ بخبريخ 2016و دخي ػبو  2011يٍ ػبو 

 

 


