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 الدورات التدريبية وورش العمل التى تم حضورها إلعداد الدراسة الذاتية 

 لبرنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها 

 

 م

 

 اسم الدورة

 

 التاريخ 

 

 اسم المدرب 

 حافظ أ.د/ ياسر  م 2019/ 25/12 مهارات توصيف البرامج والمقررات  1

 لضمان الجودة( القومية   )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 حافظ أ.د/ ياسر  م2/2/2020 الدراسة الذاتية للكلية  2

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 حافظ  أ.د/ ياسر م 2020/ 3/2 التقويم الذاتى للبرنامج  3

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

   أ.د/ خالد عبدالدايم  م17/5/2020 إعداد الدراسة الذاتية  4

 )مدرب معتمد بالهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد( 

 حافظ  أ.د/ ياسر   م1/7/2020 تحديد األهداف االستراتيجية للكلية  5

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 حافظ  أ.د/ ياسر م19/8/2020 مهارات توصيف البرامج والمقررات  6

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 أ.د/ نادر عبدالدايم  م 2020/ 26/8 مهارات عمل المصفوفات  7

 الجودة واإلعتماد(  )مدرب ومراجع بالهيئة القومية لضمان 
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مهارات تحديث تبنى المعايير األكاديمية   8

 للتوصيفات لبرامج الكلية 

 عبدالدايم أ.د/ نادر  م 2020/ 26/8

 الجودة واإلعتماد(  )مدرب ومراجع بالهيئة القومية لضمان 

 أ.د/ ياسر حافظ  م 2020/ 2/9 مهارات المراجعة الداخلية للبرنامج  9

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 أ.د/ عادل عيد محفوظ  م 2020/ 8/9 مهارات إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج  10

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 أ.د/ عادل عيد محفوظ  م15/9/2020 مهارات التقويم الذاتى للبرنامج  11

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 أ.د/ عادل عيد محفوظ  م16/9/2020 التقويم الذاتى للبرنامج  12

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 أ.د/ ياسر حافظ  م21/9/2020 مهارات إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج  13

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 أ.د/ عادل عيد محفوظ  م 2020/ 9/ 23 إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج  14

 الجودة( لقومية لضمان ا  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 أ.د/ نادر عبدالدايم  م7/10/2020 مهارات توصيف البرامج والمقررات  15

 ( لجودة واإلعتمادا )مدرب معتمد بالهيئة القومية لضمان

 أ.د/ ياسر حافظ  م25/10/2020 تحديث استراتيجيات التعليم والتعلم  16

 ( الجودة واإلعتماد )مدرب معتمد بالهيئة القومية لضمان
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 أ.د/ ياسر حافظ  م 10/2020/ 27 تحديث توصيف البرامج والمقررات  17

 ( الجودة واإلعتماد )مدرب معتمد بالهيئة القومية لضمان

 حافظ  أ.د/ ياسر م18/11/2020 دعم فنى لصياغة المعيار الثالث  18

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 حافظ  أ.د/ ياسر م 2021/ 20/1 البرنامج دعم فنى لمعيار تصميم   19

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

 حافظ  أ.د/ ياسر   م 2021/ 3/2 دعم فنى للمعيار السادس  20

 القومية لضمان الجودة(  )مدرب ومراجع معتمد بالهيئة

دعم فنى للبرامج فى مهارات الدراسة   21

 الذاتية 

 ياسر حافظ أ.د/   م10/2/2021

 )مدرب معتمد بالهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد( 

 أ.د/ ياسر حافظ  م24/3/2021 أسس المراجعة الداخلية للبرنامج  22

 )مدرب معتمد بالهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد( 

 أ.د/ ياسر محمد حافظ  م 2021/ 7/7 مهارات صياغة الدراسة الذاتية  23

 بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد( )مدرب معتمد  

مهارات إعداد الدراسة الذاتية   24

 للمعايير)الرابع والخامس والسادس( 

 أ.د/ ياسر محمد حافظ  م14/7/2021

 )مدرب معتمد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد( 

 أ.د/ ياسر محمد حافظ  م5/9/2022 جى إلعتماد البراممستجدات ا 25

 )مدرب معتمد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد( 
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