
 
 )أ-٨(المردود رقم / المخرج 

  

دوات المتخصصة  دد من الن ولضمان تحقيق تلك األھداف قام فريق عمل المعيار باعداد جدول لع

  للطالب واعضاء ھيئة التدريس 

  الفئة المستھدفة  المحاضر  العنوان  التاريخ  م

٦-٩  ١-

٢٠١٠  

ات  ة واحتياج ة البيئي الثقاف

  المجتمع

يس /د ا رئ د رخ أحم

 جھاز البيئة بالشرقية

  الطالب -

  العاملين -

ة  - اء ھيئ اعض

  التدريس

١٠-١٢  ٢-

٢٠١٠  

ة  ة ودور كلي ة البيئي الثقاف

ة  ة البيئ ي تنمي يدلة ف الص

  وخدمة المجتمع

  نبيلة المراغي/ د.أ

ار  يس معي رئ

  المشاركة المجتمعية

  الطالب -

ة  - اء ھيئ اعض

  التدريس

١٠-٢٣  ٣-

٢٠١٠  

ات  ة ادارة المخلف منظوم

  الخطرة

يس /د ا رئ د رخ أحم

 يةجھاز البيئة بالشرق

  الطالب -

  العاملين -

ة  - اء ھيئ اعض

  التدريس

١٠-٢٨  ٤-

٢٠١٠  

  ميرفت عسكر/ د.أ  التلوث البيئي

اء  تاذ الكيمي اس

  الحيوية بالكلية

  الطالب -

١٠-٣٠  ٥-

٢٠١٠  

اره  اخي واث ر المن التغي

  علي البيئة

يس /د ا رئ د رخ أحم

 جھاز البيئة بالشرقية

  الطالب -

  العاملين -

ة  - اء ھيئ اعض

  التدريس

١٠-٣١  ٦-

٢٠١٠  

تفعيل مشاركة الطالب في 

ة  ة وخدم ة البيئ تنمي

  المجتمع

  ھشام عزت/ د.أ

اء  تاذ الكيمي اس

  التحليلية بالكلية

  الطالب -

  الطالب  وليد بركات/ د   مبادئ االسعافات االولية /٢٤/٣  ٧



 
 )أ-٨(المردود رقم / المخرج 

  المجتمع المحيط  ٢٠١١

  اعضاء ھيئة التدريس

٣/٤  ٨/

٢٠١١  

Presentation Skills 

& Communication 

Skills 

  

روت / د  د ث احم

)Orchedia(  

  الطالب

  الخريجين

  شركات االدوية

  المجتمع المحيط

  اعضاء ھيئة التدريس

١٠/٤  ٩/

٢٠١١  

CV Writing & 

Interviewing Skills 

  

ر / د  د مني احم

)More 

Academy(  

  الطالب

  الخريجين

  شركات االدوية

  المجتمع المحيط

  اعضاء ھيئة التدريس

١٧/٤ ١٠/

٢٠١١  

Selling Skills  

  

ده / د  امر عب س

 Novartis(جرجس 

Pharma(  

  الطالب

  الخريجين

  شركات االدوية

  المجتمع المحيط

  اعضاء ھيئة التدريس

٢٤/٤ ١١/

٢٠١١  

Marketing Sills & 

How to change 

your mind  

  

  ھاني سليمان / د 

)Leadership 

Development 

GP  

  الطالب

  الخريجين

  شركات االدوية

  لمحيطالمجتمع ا

  اعضاء ھيئة التدريس

  


