
 تم انجازه فى وحدة أدارة المشروعاتالذى  عن تقرير

 9022اكتوبر الى  9002اكتوبر  من

تم وضعه )والقائمة بالكمية تمت قاعدة بيانات لممشروعات التيتم عمل  -1
وتم عمل الية لحصرها باستمرار عن .(نتعمى موقع الوحدة عمى انتر 

 طريق منسق الوحدة داخل االقسام

تم اختيار منسق ) المتابعة الدورية لممشروعات القائمة بالكميةة تضمن وضع آليتم  -2
ام بمتابعة المشروعات القائمة بالقسم وتسميم حدة بكل قسم من اقسام الكمية لمقيلمو 

تقاريرفنيه ربع سنوية عن المشروعات القائمة وتقرير نهائى عن المشروعات التى تم 
 (االنتهاء منها

 عضو 911 خاللها بتدر ابة مقترح مشروع ورش عمل عن كيفية كت 8عمل تم  -3
تم عمل ) من أعضاء هيئة التدريس عمى مهارة التقدم لمحصول عمى مشروعات

خبير فى  استضافة فيها تمابتداء من ورشة العمل الخامسة  جمسة تفاعمية
 (المشروعات

 تم عمل ورشة عمل عن مشاريع المشاركة الطالبية -4

عن )ح  التي تقدمها الجامعة والجهات األجنبيةاإلعالن الدائم عن المشروعات والمن -5
ورش  لصق اعالنات عنها وايضا عمل جمسة خالل طريق ارسالها الى االقسام و
وكيفية التواصل معها ووضع قائمة بالجهات المانحة  العمل عن الجهات المانحة

ت المانحة عمى موقع الوحدة عمى وايضا وضع قائمة بالجها داخل حقيبة الورشة
 (نتاالنتر 

ووضعه عمى موقع الوحدة عمى )بالمغة االنجميزيةلمكمية  عمل كتيب تسويقيتم  -6
 (رنتنتاال

 تم عمل كتيب تسويقى لمكمية بالمغة العربية -7

  رنتنتتم عمل موقع لموحدة عمى اال -8

 تقرير ماتم فى الدعم الفنى

 :ساعدنا بعض من اعضاء هيئة التدريس فى كتابة مقترح مشروعاتهم مثل-1

ومستمر  6212/  66/7نشوى صالح وهبة استاذ الهستولوجى وتقدمت به  وقبل .د.ا-

 الدعم الفنى لها اثناء تنفيذ المشروع 

 STDF نبيلة البارودى استاذ الفارماكولوجى وهى تعد مقترح لتقديمه ل.د.أ-



 :مشروع ونوعهما6ب(نفيذى للمخرجالفريق الت)هند ابراهيم .د تقدمت-6

 66/7/6212لمشروع بحثى وقب-

مشروع تطويرى وقبل ولكن لم يتم دعمه لوجود مشروع اخر كان حاصل على دعم -

 من جهة اخرى  ففضل عن مشروعها

وسنة   6212زيادة المشروعات التى تقدم بها اعضاء هيئة التدريس وتم قبولها سنة-3

 :عن السنوات السابقة حيث ان6216

 بحثيةمقترحات لمشروعات  6تم قبول 6222سنة -

 مقترحات لمشروعات بحثية7تم قبول 6222سنة-

 مقترح لمشروعات بحثية16تم قبول  6212سنة -

مشروع تطويرى عن المعمل & مشروع  بحثى   مقترح11تم قبول  6211سنة -

مشروع مشاركة طالبية بالمشاركة & (عزة شحاتة قسم الهستولوجى.د.ا)التخيلى وقبل 

 مع كلية التمريض

 

 

ورش عمل لتعليم اعضاء هية التدريس  كيفية كتابة مقترح مشروع وكان 2 تم عمل  -4

ملحوظة وجد ان بعض طلبة الكلية وطلبة االمتيازحارصين ) 122مجموع الحاضرين 

 (ايضا على حضور ورش العمل

د نقاط القوة ونقاط الضعف وعرضه عمل تقرير لدراسة المشروعات السابقة وتحدي-5

 الستفادة اعضاء هيئة التدريس من تجارب  المشروعات السابقةدائما فى ورش العمل 

عادل فودة فى .د.ضفنا اتاستضافة خبير فى المشروعات فى ورش العمل  وقد اس-6

أمال بدوى فى . د.على أبوزيد فى الورشة السادسة وا.د.وا ورشة العمل الخامسة 

ن رد الفعل مرضى فى جلسة تفاعلية مع الحاضرين فى الورشة وكاالورشة السابعة 

 وذلك ظهر من كتابة استمارات التقييم حيث طلب منا تكرار الجلسة 

دعم االقسام دائما باعالنات الجهات المانحة ووضع قائمة بالجهات المانحة داخل  -7

 وايضا موجود ة على موقع الوحدة على االنترنت حقيبة ورشة العمل

اء هيئة التدريس وتوقيت وجودهم عمل جدول للدعم الفنى مكتوب فيه اسماء اعض-2

بالوحدة وعنوانهم االلكترونى لتقديم الدعم العضاء هيئة التدريس اثناء كتابة المقترح 

موقع الوحدة  ملصق بالوحدة وموضوع على)واثناء تنفيذه وامدادهم بالمعلومات الالزمة 

 (وايضا يوضع فى حقيبة ورش العمل رنتنتعلى اال



 


