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)2016(الخطة السنویة لوحدة تنمیة الموراد البشریة
العدد الكلى للحضور / الفئة المستھدفةالمسئول عن التنفیذالبرنامج

الشھرالدورة الدورة

 ----------

وحدة تنمیة الموارد 
البشریة

+
DAAD

لم تنفذ1شھر دورة1عدد فرد20-------------- 

Standards for scientific writing وحدة تنمیة الموارد
البشریة

أعضاء ھیئة التدریس
تم التنفیذ1شھر دورة2عدد 20- 15ومعاونیھم

Communication skills
وحدة تنمیة الموارد 

البشریة
+

DAAD

أعضاء ھیئة التدریس
تم التنفیذ2شھر دورة1عدد فرد20ومعاونیھم

Student assessments
الدیكأ. د. باسم 

وحدة تنمیة الموارد 
البشریة

لم یتم التفیذ2شھر دورة1عدد فرد20أعضاء ھیئة التدریس

Scientific writing : how to
criticise an article or a thesis

أ.د/أحمد بدوى

وحدة تنمیة الموارد 
البشریة

أعضاء ھیئة التدریس

تم التنفیذ2شھر دورة1عدد فرد20



وحدة تنمیة الموارد البشریة
كلیـــــة الطــــب

جامعة المنصـــــــــــورة

2

العدد الكلى للحضور / الفئة المستھدفةالمسئول عن التنفیذالبرنامج
الشھرالدورة الدورة

ا ضمان جودة مخرجات التعلم و عالقتھ
بتطویر المنھج فى إطار مواجھھ 

بىالتحدیات التى تواجھ التعلیم الط
أ.د/ باسم الدیك

وحدة تنمیة الموارد 
تم التنفیذ2شھر دورة2عدد فرد20أعضاء ھیئة التدریسالبشریة

Technology Enabled Learning وحدة تنمیة الموارد
البشریة

أعضاء ھیئة التدریس
لم یتم التنفیذ3شھر دورة1عدد فرد20ومعاونیھم

Scientific writing : how to
criticise an article or a thesis

أ.د/ أحمد بدوى

وحدة تنمیة الموارد 
أعضاء ھیئة التدریسةالبشری

تم التنفیذ3شھر دورة2عدد فرد20ومعاونیھم

Scientific thinking and
argumentation skills for problem

solving

وحدة تنمیة الموارد 
البشریة

+
DAAD

أعضاء ھیئة التدریس
تم التنفیذ3شھر دورة1عدد فرد20ومعاونیھم

Curriculum design & ILOs
أ. د. باسم الدیك

وحدة تنمیة الموارد 
البشریة

أعضاء ھیئة التدریس
لم یتم التنفیذ3شھر دورة1عدد فرد20ومعاونیھم
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العدد الكلى للحضور / الفئة المستھدفةالمسئول عن التنفیذالبرنامج
الشھرالدورة الدورة

 ----------

وحدة تنمیة الموارد 
البشریة

+
DAAD

ً 12- 4شھر دورة1عدد فرد20--------------  دوریا

- Communication Skills

- Medical ethics &
professionalism

How to deliver a massage &
break bad news

وحدة تنمیة الموارد 
ً ) دورة1عدد (20- 15أطباء األمتیازالبشریة دوریا

Communication skills with chronic
patients

Special concern to renal & cancer
patients

أ.د/ وفاء البھائى

وحدة تنمیة الموارد 
+ قسم البشریة

األمراض النفسیة
تم التنفیذ4شھر دورة1عدد فرد20أعضاء ھیئة التدریس

Communication Skills in Clinical
Environments
ا.د. محمد عطیة

تنمیة الموارد وحدة 
تم التنفیذ4شھر دورة1عدد فرد20أعضاء ھیئة التدریسالبشریة

Competitive research
proposal writing

وحدة تنمیة الموارد 
DAAD+ البشریة

قید التنفیذ4شھر دورة1عدد فرد20أعضاء ھیئة التدریس
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الشھرالدورة الكلى للحضور / الدورةالعددالفئة المستھدفةالمسئول عن التنفیذالبرنامج

Study Design
أ.د/ محمد عزمى

وحدة تنمیة الموارد 
قیدالتنفیذ4شھر دورة1عدد فرد20أعضاء ھیئة التدریسالبشریة

Sample size
أ.د/ محمد عزمى

وحدة تنمیة الموارد 
ذقید التنفی4شھر دورة1عدد فرد20أعضاء ھیئة التدریسالبشریة

Proposal writing
DAAD

وحدة تنمیة الموارد 
قید التنفیذ4شھر دورة1عدد فرد20أعضاء ھیئة التدریسDAAD+ البشریة

Mendely program
د. الرفاعى قندیل

وحدة تنمیة الموارد 
قید التنفیذ5شھر دورة1عدد فرد20أعضاء ھیئة التدریسالبشریة

Technology Enabled Learning وحدة تنمیة الموارد
البشریة

أعضاء ھیئة التدریس
قید التنفیذ5شھر دورة1عدد فرد20ومعاونیھم
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الشھرالدورة العدد الكلى للحضور / الدورةالفئة المستھدفةالمسئول عن التنفیذالبرنامج

Basic of Scientific Research:
- Study Design
- Research Ethics
- Scientific Writing

وحدة تنمیة الموارد 
8شھر دورة1عدد فرد20المعیدینالبشریة

قید التنفیذایام لكل دورة3بواقع 

Teaching Methodology
وحدة تنمیة الموارد 

البشریة
أعضاء ھیئة التدریس

قید التنفیذ9شھر دورة1عدد فرد20ومعاونیھم

Review scientific paper / Thesis وحدة تنمیة الموارد
قید التنفیذ10شھر دورة1عدد فرد20أعضاء ھیئة التدریسالبشریة

How to write a scientific paper
وحدة تنمیة الموارد 

البشریة
أعضاء ھیئة التدریس

دورة1عدد فرد20ومعاونیھم
قید التنفیذ11شھر 

International publication فیذقید التن12شھر

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة البشریة                     أمین وحدة تنمیة الموارد البشریة                                                                  مدیر وحدة تنمیة الموارد

نسرین صالح عمرأ.د/أبو العطاھند د/ دعاء عبد الوھابد/ 


