
جامعة المنصورة


 
 

م ..................:...............................................................................االس
ي  د اإللكترون :البری

.لمراسالتلe-mail@mans.edu.egبالجامعةخاص الكترونيتسجیل برید یفضل 
ون تلیف ل زل/ عم ..........................................من

.....................
ول ......................................................المحم

ة   ة اإلنجلیزی م باللغ ھادة ھ(االس تخراج الش ................:...............................................................................)ام الس
..

 
)معید–مدرس مساعد –مدرس–أستاذ مساعد –أستاذ (الحالیةالوظیفة : ------------------

 -----
----------- -------------- :تاریخ شغل الوظیفة الحالیة

 -- ة م.........................................................:الكلی ...........................................................: القس

)برنامجمن أكثرO-واحد برنامج O(:اختار-المكثفةالبرامجبشأن رسوم المتاحة طبقًا لألعداد مع تطبیق قرار مجلس الجامعةالبرامجالتسجیل في 
)خاص بالمركز ( مالحظات التسجیل التاریخالكودالبرنامجم
١
٢
٣
٤

:میثاق العمل للبرامج التدریبیة 
١٢:٣٠حتى الساعة ١٢:٠٠من الساعة فترة االستراحة-عصرًا٢:٣٠صباحًا إلى ٩:٠٠تبدأ من الساعة : الصباحیةبرامج التدریبیةال-١
٦:٣٠حتى الساعة ٦:٠٠من الساعة فترة االستراحة-مساءًا٨:٣٠عصراًُ إلى ٣:٠٠تبدأ من الساعة : المسائیةبرامج التدریبیةال-٢
.لتدریبالوضع الصامت داخل قاعات افيتلیفون المحمول الیجب أن یكون ویتفرغ المشارك أثناء انعقاد الورشة التدریبیة تفرغًا تامًا-٣
، وفى حالة عدم االعتذار المسبق  على األقل بیومینالدورةقبل تنفیذأو تلفونیا كتابیا أن یكونعن حضور التدریب یجب االعتذارحالة في-٤

.یتحمل المشارك قیمة المساھمة المالیة للورشة التدریبیة
أكثر     -٥ اعة ف ور س ن الحض ب ع ذي یتغی ارك ال ة للمش ة التدریبی اء الورش تم إلغ يی دریب  ف وم األول للت ة الی ى  (بدای باحیة حت رامج الص الب

.وفى ھذه الحالة یتحمل المشارك قیمة المساھمة المالیة للورشة) مساءا٤صباحا والبرامج المسائیة حتى الساعة ١٠الساعة 
.المشارك عن الحضور أثناء الجلسات التدریبیةانتظامحالة عدم فيالتدریبيیتم إلغاء الیوم -٦
ذا  یقوم-٧ المركز بإرسال برید إلكتروني بالورش التدریبیة التي یتم تنفیذھا أو تعدیل موعدھا وذلك قبل موعد كل ورشة تدریبیة بوقت كاف ل

.یرجى التأكد من وضوح وصحة كتابة البرید اإللكتروني الخاص بسیادتكم ومتابعتھ فیما بعد
م التسجیل         فيیمكن للمشارك -٨ ي ت ة الت ورش التدریبی د ال ى مواعی الورش التدریبیة ومن خالل محرك البحث على موقع المركز التعرف عل

ى             یادتھ عل ة الجدول الخاص بس ة متابع ة المعاون دریس والھیئ ة الت اء ھیئ فیھا بعد التقدم باستمارات التسجیل وبالتالي یمكن للسادة أعض
.لتنفیذ قبل التوجھ لقاعة التدریبالموقع والتأكد من موعد ومكان ا

).صباحا ومساءًا( ال یسمح للمشارك بالحضور أو التسجیل في ورشتین تدریبیتین في نفس الیوم -٩
.ال یجوز للمشارك الحضور في أي ورشة تدریبیة معلن عنھا بدون التسجیل المسبق-١٠
.٢٣/٣/٢٠٠٦بتاریخ  ٤٣٩مجلس األعلى للجامعات رقم برامج تدریبیة طبقا لقرار ال٦استكمال المصفوفة التدریبیة للفئة -١١
ورة أو      -١٢ ة المنص ارج جامع ن خ ارك م ل المش ذي یتحم ة المنصورة   ال ًا من جامع ى راتب ار (ال یتقاض زوج    -مع ة لل ل مرافق ة مث ازة خاص أج

.الواحدالتدریبيبرنامجللجنیھًا خمسمائةمبلغ وقدره ) رعایة طفل وخالفھ–الزوجة أو
.شامل شھادة البرنامججنیھًا١٥٠األول فى الجدولتكلفة البرنامج التدریبيفية عضو ھیئة التدریس مساھم-١٣
.شامل شھادة البرنامججنیھًا١٠٠األول فى الجدول تكلفة البرنامج التدریبيفيمساھمة المدرس المساعد و المعید -١٤
.المكثفةالبرامجالواحد من البرنامججنیھ عن ٢٥٠المشارك مبلغ یتحمل٢٩/٤/٢٠١٣فى) ٤٧١(بناء على قرار مجلس الجامعة رقم -١٥

خاص بمركز تطویر األداء الجامعي 
...........................................................٢٠١٨//  للمركز         تاریخ ورود االستمارة

 
ى السادة   الرسوم التمارة غیر معار بالخارج وال یقوم بأي أجازه و ال یتحمل إدارة الكلیة على مسئولیتھا أن مقدم ھذه االستقر مقررة عل

.سابقة الذكرالتدریبیةالبرامجالمعارین بالخارج أو القائمین بإجازات وال مانع من حضوره 
   

 

01001780288:محمول ور الثالثالد–المطعم المركزي مبنى -)  مدینة األمل(المدینة الجامعیة للطلبة : مقر المركز 
E-mails:  fldp@mans.edu.eg    (and)    udc@mans.edu.egWebsite: http://udc.mans.edu.eg/

صورة 
شخصیة 

ترسل مرة 
واحدة فقط 
للتسجیل في 

قاعدة 
بیانات 
المشروع

mailto:fldp@mans.edu.eg

