إنجبزاث يركس انتعهيى انصيذنً انًستًر – كهيت انصيذنت – جبيعت انقبهرة
ذُ إٔشاء ِشوض اٌرؼٍيُ اٌّغرّش بوٍيح اٌظيذٌح جاِؼح اٌما٘شج في ِاسط ٌ 2013خذِح اٌّجرّغ اٌظيذٌ ٝتشىً خاص ٚاٌّجرّغ اٌطث ٝتشىً
ػاَ ذأويذا ػٍ ٝا٘رّاَ ايوٍيح اٌخاص تاٌخشيجيٓ ِٓ اٌظيادٌح ٚاٌؼًّ ػٍ ٝذّٕير ٚ ُٙذغٍيح ُٙتاٌؼٍُ ٚاٌّؼشفح ٚاٌخثشاخ  ٚاٌّٙاساخ اٌالصِح
ِٓ أجً ذطٛيش أٔفغِٚ ُٙؤعغاذ ِٓ ُٙأجً االسذماء تّٕٙح اٌظيذٌٚ ٝاٌؼًّ ػٍ ٝذطٛيش ِٕٙح اٌظيذٌح  .يم َٛاٌّشوض حاٌياً تذٚس سئيغي ٌرٍثيح
احرياجاخ اٌظيادٌح ٚرٌه ِٓ خالي الاِحاٌذٚساخ اٌرذسيثيح اٌرخظظيح ٚٚسػ اٌؼًّ  ٚإٌذٚاخ اٌؼٍّيح اٌّخرٍفح ٚغيش٘ا ِٓ اٌخذِاخ  ٚوزٌه
اذايذذسية
ذٛظيف اٌطالاخ  ٚاٌخثشاخ اٌؼٍّيح اٌّراحح عٛاءً ِٓ داخً اٌىٍيح أ ٚخاسجٙا ِٓ اٌىٛادس اٌؼاٍِح تاٌّجاي اٌظيذٌٚ ٝذٛفيش لاع
ايِجٙضج ايذاتؼح ٌٍّشوض ِٓ لثً اٌىٍيح.
أهى انجبزاث انًركس خالل انعبو انذراسً انجبري:
أوالً :تنظيى  4ورش عًم ببنتعبوٌ يع هيئت انتببدل انعهًيت األنًبنيت نتنًيت قذراث أعضبء هيئت انتذريس وانهيئت انًعبونت ورنك إلعذادهى
نهقيبو بذورهى انبحثً وانعهًً بأفضم صىرة يًكنت ,وهى كبنتبنً:
 - 1ورشت عًم بعنىاٌ تقنيبث اإلتصبل وانتخبطب"  "Communication & Rhetorical Techniqueبكهيت انصيذنت يىيبالربعبء
2013/10/30
اهى انًخرجبث:
 ف ُٙاٌّىٔٛاخ األعاعيح ٌالذظاي
 دِج اٌرمٕياخ اٌثالغيح تشىً فؼاي في إػذاد ٚخذِاخ اٌرغٍيُ سيٙا ِٓ اٌؼشع اٌرمذيّي أ ٚاٌىالَ
 اورشاف اٌٛعائً اٌر ٝذغاػذ ػٍ ٝذمذيُ ػشع ٚخطاب فؼاي
 - 2ورشت عًم بعنىاٌ يحبضراث تفبعهيت "  "Interactive Lecturesبكهيت انصيذنت يىيبنخًيس 2014/3/20
اهى انًخرجبث:
٘ يىٍح ٚذظّيُ ايِحاضشج
 ذطثيك أعاٌية اٌرذسيظ اٌّخرٍفح
 ذشجيغ اٌطالب ػٍ ٝاٌّشاسوح
 ويفيح اٌرؼاًِ ِغ ِجّٛػاخ وثيشج ِٓ اٌطالب
 - 3ورشت عًم بعنىاٌ فهى عًهيت انتعهى " "Understanding Learning Processبكهيت انصيذنت يىيبنخًيس 2014/4/17
اهى انًخرجبث:
 اٌرؼشف ػٍِ ٝفا٘يُ اٌرؼٍيُ ٚاٌرؼٍُ
 طياغح ِخشجاخ اٌرؼٍُ
 تذء ػٍّياخ اٌرؼٍُ
 ذؼشيف دٚس اٌّحاضش
 - 4ورشت عًم بعنىاٌ كيفيت عرض انبيبنبث انعهًيت " "How to Present Scientific Dataبكهيت انصيذنت يىيبألحذ 2014/5/18
اهى انًخرجبث:
 اٌرّييض تيٓ اٌرحذز ٌإللٕاع ٚاٌرحذز ٌإلػالَ.
 اعرخذاَ اعرشاذيجياخ ِفيذج ِٚمٕؼح في اٌرحذز.
 ذٕظيُ اٌىالَ  ٚذّٕيٗ ِٙاساخ إداسج اٌٛلد إٌّاعة.
 اعرخذاَ ٌغح اٌجغذ تظٛسٖ فؼاٌٗ.

ثبني :تنظيى انذوراث انتذريبيت و انعهًيت:
ًا
 - 1ذٕظيُ دٚساخ اٌثشٔاِج اٌرأ٘يٍ ٝالجرياص إِرحاْ اٌثٛسد األِشيى ٝفِ ٝجاي اٌفاسِاوٛثيشاتQualifying Program for American " ٝ
ٚ "Boardرٌه ٌرضٚيذ خشيج ٝاٌظيذٌح تاٌّؼٍِٛاخ اٌر ٝذجؼٍ ُٙلادسيٓ ػٍ ٝذمذيُ أفضً خذِح طحيح ٌٍّشيضٛوزٌه ِغاػذذ ُٙػٍٝ
إٔشاء ٚحذاخ اٌظيذٌح اإلوٍيٕيىيح ف ٝاٌّغرشفياخ اٌّخرٍفح  ٚذثٍغ ِذج اٌذساعح ف ٝاٌذٚسج حٛاٌ ٝذغؼح أشٙش  ٚفٙٔ ٝايرٙا يحظً اٌظيذٌٝ
ػٍ ٝشٙادج ِؼرّذج ِٓ وٍيح اٌظيذٌح جاِؼح اٌما٘شج ٔ ٚماتح اٌجيضج.
أ  -تذأخ اٌذٚسذاْ اٌثاٌثح ٚاٌشاتؼح ِٓ ٘زا اٌثشٔاِج تاإلشرشان ِغ ٔماتح اٌجيضج ف ٝشٙش ٜيٕايش  ٚأتشيً ِٓ اٌؼاَ اٌحاٌ ٚ( ٝاٌر ٝذضُ
ال ِّٕٙا حٛاٌ 90 ٝخشيج ِٓ خشيج ٝاٌظيذٌح ِٓ ِخرٍف وٍياخ اٌظيذٌح فِ ٝظش)  ٚاٌزاْ ِٓ اٌّرٛلغ اعرّشاسّ٘ا حرٙٔ ٝايح
وً
اٌؼاَ اٌجاس.ٜ
ب  -يرُ ذذسية اٌظيادٌح اٌّغجٍيٓ ف ٝاٌذٚسج اٌثاٌثح ٚاٌشاتؼح حاٌيا  ٚػٍِ ٝذاس ػذج أشٙش ف ٝإحذ ٜاٌّغرشفياخ اٌر ٝذطثك ٔظاَ
اٌظيذٌح اإلوٍٕيىيح ٚرٌه ٌرؼشيف ُٙتأعظ اٌظيذٌح اإلوٍٕيىيح ٚويفيح ذطثيمٙا.
 - 2اإلػذاد ٌذٚسج اٌثشٔاِج اٌرأ٘يٍ ٝإلجرياص إِرحاْ اٌثٛسد األِشيى ٝفِ ٝجاي اٌرغزيح " Qualifying Program for BPS Nutrition
ٚ "Specialtyاٌر ِٓ ٝاٌّمشس اْ ذثذأ ف ٝأغغطظ اٌمادَ.
ثبنث :انًؤتًراث انعهًيت واالنشطت انًختهفت واننذواث:
ًا

 - 1اٌّشاسوح ف ٝاٌّؤذّش اٌؼٍّ ٝاٌذ ٌٝٚاٌخاِظ ٌٍىٍيح ٌؼاَ 2014
شاسن ِشوض اٌرؼٍيُ اٌظيذٌ ٝاٌّغرّش ف ٝاٌّؤذّش اٌؼٍّ ٝاٌذ ٌٝٚاٌخاِظ ٌٍىٍيح ٚاٌز ٜأؼمذ ي 24 ٚ 23 ِٝٛأتشيً ِٓ اٌؼاَ اٌحاٌٚ ٝرٌه
ٌرٛػيح اٌظيادٌح تأّ٘يح اٌرؼٍيُ اٌّغرّش  ٚذؼشيف اٌّشاسويٓ تاٌخذِاخ  ٚاٌذٚساخ اٌؼٍّيح  ٚاٌرذسيثيح اٌر ٝيمذِٙا اٌّشوض  ٚاٌرِٓ ٝ
شأٔٙا االسذماع تّٕٙح اٌظيذٌح فِ ٝظش.ذُ رٌه ِٓ خالي ذخظيض سوٓ خاص تاٌّشوض ٌٍرٛاطً ِغ اٌّشاسويٓ ٚوزٌه طثاػح ِخرٍف
اٌثأشاخ  ٚاٌفاليشص اٌر ٝذٛضح رٌه.

 - 2اٌّشاسوح ف ٝاٌٍّرم ٝاٌرٛظيف ٝاٌراعغ ٌؼاَ 2014
شاسن ِشوض اٌرؼٍيُ اٌظيذٌ ٝاٌّغرّش ف ٝاٌٍّرم ٝاٌرٛظيفٌٍ ٝىٍيح ٚاٌز ٜأؼمذ ي 16 ٚ 15 ِٝٛأتشيً ِٓ اٌؼاَ اٌحاٌٌ ٝرؼشيف اٌطٍثح
اٌّشاسويٓ تذٚس اٌّشوض ِ ٚذ ٜأّ٘يح اٌرؼٍيُ اٌّغرّش ف ٝذطٛيش ِغر ٜٛاٌخشيجيٓ  ٚاػذادُ٘ ٌّٛاوثح عٛق اٌؼٍّ ٛرٌه ِٓ خالي
ذخظيض سوٓ خاص تاٌّشوض ٌٍرٛاطً ِغ اٌطٍثح  ٚطثاػح ِخرٍف اٌفاليشص اٌر ٝذٛضح دٚس اٌّشوض.

 - 3ػمذ ٔذٚاخ ػٍّيح اٌرؼٍيٌٍّ ٝرؼشيف تاٌثٛسد االِشيىٚ ٝويفيح إجرياص اإلِرحاْ اٌخاص تٗ
لاَ اٌّشوض ترٕظيُ ٔذٚاخ ػٍّيح ِجأيح فِ ٝؼٙذ ٔاطش  ٚفِ ٝغرشف ٝاٌغاحً اٌرؼٍيّٜف ٝشٙش ٜفثشايش ِ ٚاسط ِٓ اٌؼاَ اٌجاسٚ ٜ
رٌه ٌرؼشيف اٌؼاٍِيٓ ف ٝاٌمطاع اٌطثٕ٘ ٝان تاِرحاْ اٌثٛسد االِشيى ٝاٌذ ٚ( ٌٝٚاٌز ٜيؼذ ِٓ أل ٜٛاٌشٙاداخ اٌؼٍّيح)  ٚويفيح االعرؼذاد
ٌٗ.
 .4أشاء اٌّٛلغ اٌخاص تاٌّشوض ٌرغٙيً اٌرٛاطً ِغ اٌظيادٌح  ٚذؼشيف ُٙتاٌّشوض  ٚاٌخذِاخ اٌر ٝيمذِٙا.
 .5أشاء اٌظفحح اٌخاطح تاٌّشوض ػٍ ٝاٌفيظ تٛن ٌرٛضح األٔشطح اٌر ٝيم َٛتٙا اٌّشوض  ٚذغٙيً اٌرٛاطً ِغ اٌظيادٌح  ٚاالجاتح ػٍ ٝاٜ
اعرفغاساخ.

