
 

 
 

  

 التدربية الدورات 

 العدد الوستفيدوى  تاريخال هكاى النشاط إسن النشاط رقن الكلية

العلىم 

 والتكنىلىجيا

اإلعُاد األكادًٍَ )انرحهُم انكُفٍ فٍ  1

 انكًُُاء(
 َىسٌ 

  يذسعح َىسٌ َانثاَىَح تٍُُ ياسط

اإلعُاد األكادًٍَ )انرحهُم انكُفٍ فٍ  2

 انكًُُاء(

  يذسعح َىسٌ َانثاَىَح تٍُُ ياسط َىسٌ

3 
 أعاعُاخ ذمُُح االعرضساع انغًكٍ

يدًغ أتذوو + 

 يُذاٍَ
 ياسط

 53 انخشَدٍُ

 25 يىاطٍُ يغاوٌ َىَُى يغاوٌ ذطؼُى انًىانح 4

 30 يىاطٍُ انمشَش انمهؼح اتشَم انمشَش  دوسج انفالحح انًُضنُح وَثاذاخ انضَُح 5

 35 فرُحيىاطٍُ حٍ  اتشَم فرُححٍ  دوسج انفالحح انًُضنُح وَثاذاخ انضَُح 6

 يذسعرٍ تغراٍَ ) اسشاد وذطثُك( 7
 َىنُى يشوٌ

يذاسط يشوٌ االعاعُح 

ب(-تُاخ)أ  

 

يغاوٌيىاطٍُ  َىنُى يغاوٌ دوسج ذذسَثُح فٍ ذطؼُى انًىانح 8  25 

 25 انؼايهٍُ تًحهُح يشوٌ اغغطظ يدًغ اتذوو ذطثُماخ انحاعىب االعاعُح 9

 يذسعرٍ تغراٍَ ) اسشاد وذطثُك( 10
 يشوٌ

يذاسط يشوٌ االعاعُح تٍُُ  اغغطظ

 ب(-)أ

 

  اندايؼحيدرًغ   يغرًشج يدًغ أتذوو أعثىػُحيحاضشاخ  11



 

 
 

يغاوٌيىاطٍُ  َىنُى يغاوٌ دوسج ذذسَثُح فٍ ذطؼُى انًىانح 12  25 

 25 انؼايهٍُ تًحهُح يشوٌ اغغطظ /يدًغ اتذوو األعاعُحذطثُماخ انحاعىب  13

  كهُح انطةتانؼايهٍُ  اغغطظ كهُح انطة وسشح ػًم ذًُُح انًدرًغ 14

 تغراٍَ ) اسشاد وذطثُك(يذسعرٍ  15
 يشوٌ 

يذاسط يشوٌ االعاعُح تٍُُ  اغغطظ

 ب(-)أ

 

  يذاسط اتىدوو االعاعُح اغغطظ اتىدوو يذسعرٍ تغراٍَ ) اسشاد وذطثُك( 16

انًذاسط   دَغًثش أيشٌ اندذَذج يذسعرٍ تغراٍَ 17   

  االعاعُحيذاسط انغماٌ   أكرىتش انغماٌ   يذسعرٍ تغراٍَ ) اسشاد وذطثُك( 18

19 
 االسشاد انضساػٍ وانحُىاٍَ

يحهُح 

  / يشوٌ/كشًَح
 أكرىتش

 35 انًهُذعٍُ انضساػٍُُ

 56 انًىاطٍُُ أكرىتش انكاعُدش االسشاد انضساػٍ وانحُىاٍَ 02

 56 انًىاطٍُُ أكرىتش انركش وانثهم االسشاد انضساػٍ وانحُىاٍَ 02

   َىفًثش انضويح صَاسج يذسعح انضويح انثاَىَح 22

 يذسعرٍ تغراٍَ ) إسشاد وذطثُك( 23
 َىفًثش انضويح

يذاسط انضويح 

يذاسط(3االعاعُح)  

 

دوسج ذذسَثُح فٍ ذطثُماخ انحاعىب  24

 األعاعُح 

  -انثشصح 

 انُافؼاب
 َىفًثش

 25 انًىاطٍُُ

  انًىاطٍُُ َىفًثش انكشفاب حًهح شرهح نًُىٌ نكم تُد 25

) اضشاس انكًُاوَاخ يغ  نُانٍ اندايؼح 26

 يشاسكح يدرًؼُح(
 َىفًثش  /انكاعُدش

 75 يىاطٍُ خضَشج ذشج



 

 
 

 الطب

  انكشفاب ويا خاوسها يغرًش انكشفاب ذشغُم انًشاكض انصحُح 02

  انغشَثح ويا خاوسها يغرًش انغشَثح ذشغُم انًشاكض انصحُح 05

تانًحهُح انًذاسطذاليُز   يشوٌ ذىػُح صحُح ػٍ االعهاالخ انًائُح 02   

  انؼايهٍُ تانكهُح اغغطظ كهُح انطة  وسشح ػًم ذًُُح انًدرًغ 02

  يذاسط يحهُح يشوي َىَُى يشوي  انصحح انًذسعُح  02

   َىنُى انغشَثح وانكشفاب صَاساخ انًشاكض انصحُح 00

دوسج ذذسَثُح فٍ اندىدج انشايهح فٍ انؼًم  00

 انطثٍ وانصحٍ

 18 يغرشفً انضًاٌ االخرًاػٍ اكرىتش يشوٌ

  /انصحٍنغشَثحا يشكض َىفًثش نغشَثحا ذشكُة االخهضج انطثُح 03

  َىسٌيىاطٍُ  اكرىتش َىسٌيىاطٍُ  ػُاداخ يرُمهح 06

لشي  ايشٌ  لىافم صحُح 05

 اندذَذج
 انًىاطٍُُ َىفًثش

 

 العلىم االجتواعية

  يدرًغ اندايؼح اتشَم يدًغ أتذوو َذوج أضشاس انًخذساخ 02

05 
 كىسط فٍ انهغح االَدهُضَح

يىلغ اداسج 

 / اندايؼح 
 ياسط

 15 يدرًغ اندايؼح

02 
 تشايح دػىج وإسشاد وذؼشَف تاندايؼح

يغاخذ 

 انًحهُح
 سيضاٌ

  

  يدرًغ اندايؼح يغرًشج  /يدًغ أتذوو يحاضشاخ أعثىػُح 32

 17 يؼهًٍ انرؼهُى انؼاو اتشَم اتذوو دوسج ذذسَثُح فٍ طشق انرذسَظ  32

 26 انًدرًغ يحهٍ+يىظفٍ يحهُح يشوٌ اكرىتشيؼهذ انراهُم دوسج ذذسَثُح فٍ يهاساخ االششاف  30



 

 
 

 انرشتىٌ اإلداسٌ وانرىاصم انفؼال

 26 انًدرًغ يحهٍ+يىظفٍ يحهُح يشوٌ اكرىتش انركش وانثهم دوسج ذذسَثُح فٍ ذأهُم األئًح وانذػاج 30

فٍ اداسج انًششوػاخ  دوسج ذذسَثُح 33

 انصغُشج.

يؼهذ انراهُم 

 انرشتىٌ 
 انًدرًغ يحهٍ+يىظفٍ يحهُح يشوٌ اكرىتش

20 

36 
 دوسج ذذسَثُح فٍ ذأهُم األئًح وانذػاج

يؼهذ انراهُم 

 انرشتىٌ 
 انًدرًغ يحهٍ+يىظفٍ يحهُح يشوٌ اكرىتش

22 

  تشَايح تاإلراػح انًحهُح  اكرىتش يحهُح يشوٌ  -ذشتُح األطفال يٍ يُظىس َفغٍ 35

انًشاسكح فٍ انكشف انصحٍ نراليُز  32

 انصف االول اعاط
 اغغطظ يحهُح يشوٌ

  يذاسط انًحهُح

  انؼايهٍُ تاندايؼح اكرىتش يدًغ اتذوو وسشح ػًم ذًُُح انًدرًغ 35

صَاساخ نهًذاسط انثاَىَح نهرؼشَف  62

 تاندايؼح
 عثرًثش يحهُح يشوٌ

  تانًحهُح انًذاسط انثاَىَح

 62 يىاطٍُ كشًَح انؼمذج دَغًثش كشًَح يحاضشج ذشتُح االطفال يٍ يُظىس َفغٍ 62

دوسج ذذسَثُح فٍ سفغ لذساخ انًحاعثٍُ   

 وانًشاخؼٍُ

انراهُم 

 انرشتىٌ
 انًىفٍُ اكرىتش

26 

 الهندسة
 25 انًىاطٍُُ ياسط 20 انثاس ايذسق دوسج ذذسَثُح فٍ انرىصُالخ انكهشتُح  62

 25 انًىاطٍُُ ياسط 20 انثاس ايذسق دوسج ذذسَثُح فٍ صُاَح األدواخ انًُضنُح  60

ادارة تنوية 

 الوجتوع

نطالب انشهادج  اإلعُاد األكادًٍَ 60

 انغىداَُح
 150 طالب وطانثاخ يحهُح يشوٌ دَغًثش يحهُح يشوٌ

 33يُغىتٍ اندايؼح ويؤعغاخ وسواد  دَغًثش يدًغ كشًَح دوسج ذذسَثُح فٍ حاضُاخ االػًال  63



 

 
 

 اػًال )يشكض سودياب(
 105 يدرًغ اندايؼح + خشَدٍُ دَغًثش يدًغ اتذوو /   يحاضشج فٍ حاضُاخ االػًال )يؤعغح انغىداٌ( 66

 


