


 
 
 

 االدارة العامة للتنظيم واالدارة       

 جدول التدريب

 

 
 بكلية الهندسة بشبرا العاملين بمجال شئون التعليمالجدول الزمنى لبرنامج 

م 0/3/5105حتى  م52/5/5105فى الفترة من   

 الوظيفو المحاضر الزمن المادة العلمية اليوم

 سبتال
52/5/5105 

التدريب على برنامج الكترونى إلدارة 
 نتائج االمتحانات

بهندسة شبرا  ومدير مشروع مدرس  د./محمد ابراىيم شعراوى 0 -6
 نظم المعلومات االداريو

األحد 
53/5/5105 

اللوائح والقوانين المنظمة للعنل 
 بإدارة شئون التعليم

 مدير عام شئون التعليم والطالب أ.مصطفى احمد ابو طالب 0  -6

الثنين ا
54/5/5105 

 مراجعة النتائج واستخراج الشهادات
ول وتسذذجي  تنفيذذا الذذنظم المتعلشذذة بشذذئون  بذذ

 الوافدين الطالب

6 –  00 
 

00 - 0  
 أ./امجد عبد السميع عزب
 أ./ ربيع محمود زغلول الليثى

 مديرادارة شئون الخريجين وتحريرالشهادات
 

 مدير ادارة الوافدين

الثالثاء 
55/5/5105 

اخالقياااات الوظيااااة العاماااة وم اااارات 
ساااايكلو ية  -التعاماااال ماااا  ا خاااارين 

ديناميكية العمل  –التعامل م  الطالب 
ال مااااااعى وعنادااااار  اااااودة العمااااال 

 ال امعى واالبداع الم نى

استاذ بكلية التربية  ومدير مركز تنمية  أ.د./ سالمة عبد العظيم حسين  0  -6
 الشدرات

االربعاء 
56/5/5105 

مكافاا ت االمتحانااات وقواعااد الداار  
 ومنح التاوق

 -قواعاااد وقااا  القياااد ويعاااادة القياااد 
بقااااال والتساااا يل االعااااوار وفاااار  ال

 بالس الت

6 –  00 
 

00 - 0  

 أ./فاتن احمد راشد
 

أ/عبد العاطى ابراىيم محمد 
 الدمنهورى

 

 مدير ادارة التسجي 
 

 مدير ادارة الدراسة واالمتحانات
 

الخميس 
0/3/5105 

 –االختصاصات  –الهيك  التنظيمى 
العاملين بمجال شئون   بطا ات الوصف

 التعليم

 مدير عام التنظيم واالدارة ونسأ.سهام رجب ي 0  -6

 



 
 
 

 االدارة العامة للتنظيم واالدارة       

 جدول التدريب

 العاملين بمجال شئون العاملينلجدول الزمنى لبرنامج ا
 معاشات( بكلية الهندسة بشبرا -استحشا ات  –كادر خاص   –)كادر عام 

 م02/3/5105حتى  م 01/3/5105فى الفترة من 
 الوظيفو المحاضر الزمن المادة العلمية اليوم

 سبتال
01/3/5105 

 ارات السلوكية للعاملين بم ال تنمية الم
 شئون العاملين

 استاذ بكلية التربية توفيقالدين أ.د/صالح  0 – 6

األحد 
00/3/5105 

تسويات أحيال ـ تسويات ورثة ـ قواعد حساب 
االشتراكات ـ األ ازات بأنواع ا ويدابات العمل ـ 

 ا ستبدال للكادر العام
ب تسويات أحيال ـ تسويات ورثة ـ قواعد حسا

االشتراكات ـ األ ازات بأنواع ا ويدابات العمل 
 للكادر الخا 

6 – 00 
 

00–  0 

 أ./ غنيمة محمد السيد مجاىد
 

 أ./ ىناء عبد الغفار يوسف

 مدير إدارة التأمينات والمعاشات كادر عام
 

 مدير إدارة التأمينات والمعاشات كادر خاص

الثنين ا
05/3/5105 

 27لسنة  49شرح لبعض احكام القانون رقم 
 والشحته التنايوية

 المرتبات والعالوات ألعضال هيئة التدريس

6 – 00 
00–  0 

 أ./ محمد غنيمى محمد على
 أ./ تامر عبد اللطيف عبد الفتاح

 مدير إدارة شئون التوظف كادر خاص
 مدير إدارة االستحشا ات كادر خاص

الثالثاء 
03/3/5105 

يات ـ ا رالات شئون العاملين ـ عالوات ـ ترق
أ ازات ـ تسويات ـ المرتبات وما فى حكم ا 

 واالستقاطاعات للعاملين بالكادر العام

 

6 –  0 
 أ./ احمد عبد اهلل متولى

 
 مدير عام شئون العاملين

 
االربعاء 
01/3/5105 

األسااااس العلميااااة إلعااااداد ال ياكاااال التنظيميااااة 

 –ال يكال التنظيماى  - والمشكالت المتعلقة ب ا

اقاااااات ودااااا  وظاااااائ  بط–االختداداااااات 

 العاملين بم ال شئون العاملين

 مدير عام النظيم واالدارة أ./ سهام رجب يونس 0 – 6

الخميس 
02/3/5105 

لسااانة  42شااارح لااابعض أحكاااام القاااانون رقااام 
 والئحته التنايوية 8921

 أمين الجامعة أ./سهير عبد العال حسن 0 – 6

                                                                            



 
 
 

 االدارة العامة للتنظيم واالدارة       

 جدول التدريب

 رعاية الشباب بكلية الهندسة بشبراالعاملين بمجال لجدول الزمنى لبرنامج ا

 م02/3/5105حتى  م 01/3/5105فى الفترة من 
 الوظيفو المحاضر الزمن المادة العلمية اليوم

 سبتال
01/3/5105 

تنمية الم ارات السلوكية للعاملين بم ال 
 رعاية الشباب

 

6 –  0 
 مدرس بكلية التربية د./سحر محمد ابو راضى

األحد 
00/3/5105 

تنمية  –يدارة التغيير فى العمل الشبابى 
النشاط الانى والرياضى والثقافى واألسر 

 وال والة 

 استاو متارغ البحث العلمى  أ.د./محمود يحى سعد 0 – 6
وعميد كلية التربية 
 الرياضية األسبق

الثنين ا
05/3/5105 

عداد برامج االنشطة وأدوات التنايو والتقييم ا
الحركة الكشاية  -تنظيم ويعداد المعسكرات  –

 وتنظيم واعداد المعسكرات

 أخصائى رياضى أول د./ مصبح عبد اهلل مصطفى 0 – 6

الثالثاء 
03/3/5105 

ة كبير أخدائيين رعاي أ./ سهير محمد عليوه 0  – 6 ادارة البطوالت الرياضية والمنافسات
الشباب والمشر  على 
النشاط الرياضى واألسر 

 برعاية الشباب

االربعاء 
01/3/5105 

بطاقات ود   –ال ياكل التنظيمية لل امعة 
 –وظائ  العاملبن بم ال رعاية الشباب 

 اختدادات رعاية الشباب

 مدير عام النظيم واالدارة أ./ سهام رجب يونس 0 – 6

الخميس 
02/3/5105 

ب بالكلية ويعداد القيادات دور رعاية الشبا
الطالبية وتنمية وتطوير الم تم  المحلى 

 والقومى

 مدير عام رعاية الشباب أ./ عبد المنعم محمود ىيك  0 – 6

 



 
 
 

 االدارة العامة للتنظيم واالدارة       

 جدول التدريب

 العاملين بمجاللجدول الزمنى لبرنامج ا
 المشتريات والمخازن والمخزون السلعى بكلية الهندسة بشبرا

 م55/3/5105حتى  م 04/3/5105فى الفترة من 
 الوظيفو المحاضر الزمن المادة العلمية اليوم

 سبتال
04/3/5105 

تنميااااااة الم ااااااارات الساااااالوكية للعاااااااملين 
 بالمشتريات والمخازن والمخزون السلعى

 

6 –  0 
 مدرس بكلية التربية د./سحر محمد ابو راضى

األحد 
05/3/5105 

ي اااااااارالات تنايااااااااو عمليااااااااات الشاااااااارال 
 –ارساات المم -المزايادات  –)المناقداات 

 األمر المباشر (  –المناقدات المحدودة 
دار  األدانا  مان المخاازن ـ  تا ارالا

 أعمال ل ان ال رد

أ./ جمال احمد عيد لطفى  0 – 6
 صبيح

مدير عام المشتريات 
 والمخازن

الثنين ا
06/3/5105 

ا اارالات اسااتالم االداانا  المشاااتراة  أو 
المسااتوردة بعاااد مكابقت اااا للموادااااات ـ 

خاازين المحاادد بعقاااود الشاارال ـ نظااام الت
طبقااا لمعاادل تحديااد حااد الطلااب ل داانا  
مخزنياا طبقاا دوران اا ـ تداني  األدانا  

ترقيم بالمخزون السلعى لدليل التدني  وال
بال  اااز االدارل للدولااة )التكويااد( تطبيااق 

ـ مسااااتندات ال اااارد وأنواعااااه  عملااااى 
 وا رالاته وتسوياته

 إدارة المخازن مدير أ./ مختار مرزوق الغول 0 – 6

الثالثاء 
51/3/5105 

 91لسااااانة  19تطبياااااق ماااااواد القاااااانون 
مزايدات ومناقدات وتطبيقات عملية علاى 
مااواد القااانون والئحتااه التنايويااة وعاارض 

 ترشيد االنفاقو ال ديد فى القوانين واللوائح

 

6 –  0 
 أمين الجامعة أ./أمينة محمد أنور عبد الرحمن

االربعاء 
50/3/5105 

 –اإل ااااارالات ويحكاااااام الرقاباااااة  تبسااااايط
حسااااب معاااادالت االسااات ال  لكاااال داااان  
بالكميااة والقيمااة ـ دلياال تدااني  المااواد 
والم ماااات وتااارقيم األدااانا  ـ تحدياااد 
مسااتويات التخاازين الاادنيا  والقدااول لكاال 

الساااانوية داااان  ـ يعااااداد المقايسااااات 
   وتدري  الراكد

لى المخزون مدير إدارة الر ابة ع أ./ ميمى السيد ابراىيم 0 – 6
 السلعى

الخميس 
55/3/5105 

األسس العلمية إلعداد ال ياكل التنظيمية 
بطاقات ود   –والمشكالت المتعلقة ب ا 

وظائ  العاملين بم ال المشتريات 
 والمخازن والمخزون السلعى

 مدير عام النظيم واالدارة أ./ سهام رجب يونس 0 – 6

                                                                                                              



 
 
 

 االدارة العامة للتنظيم واالدارة       

 جدول التدريب

 العاملين بمجالالجدول الزمنى لبرنامج 
 بكلية الهندسة بشبرا الدراسات العليا والعال ات العلمية والثشافية

 م 55/3/5105حتى  م04/3/5105فى الفترة من 
 الوظيفو المحاضر الزمن المادة العلمية اليوم

 سبتال
04/3/5105 

تنميااااة الم ااااارات الساااالوكية للعاااااملين 
بالدراسااااات العليااااا والعالقااااات العلميااااة 

 والثقافية

 استاذ بكلية التربية أ.د/صالح الدين توفيق  0 -6

األحد 
05/3/5105 

ا رالات قيد وتسا يل طاالب الدراساات 
 –العليا ) دبلوم / ما ساتير/ دكتاوراة ( 
 –ونتائ  اااااااااا والادااااااااال والتأدياااااااااب 

واالقتراحااااات الخادااااة بل ااااان تحكاااايم 
 قرارات المنح –الرسائل 

مدير عام العال ات العلمية  نشوه السيد على الدبيكىأ./ 0 -6
 والثثشافية

الثنين ا
06/3/5105 

تنظااااايم وتنتمياااااة االتدااااااالت العلمياااااة 
بااااين ال امعااااة وال امعاااااات والثقافيااااة 

تنظاااايم الناااادوات  –وال يئااااات العلميااااة 
االسااتوة  –البحث  والمؤتمرات وحلقات

والم ماات العلمياة  االعاارات –الزارين 
 البعثات والمنح واال ازات  –

مدير عام العال ات العلمية  / سامية عبد الرحمن محمد ابو الخيرأ.  0 -6
 والثشافية

الثالثاء 
51/3/5105 

ا اارالات ايااااد اعضااال هيئااة التاادريس 
للم مات العلمية والمؤتمرات والنادوات 

ا ااااااارالات  –ت الدراساااااااية والحلقاااااااا
التاااارغ  –االعاااارات للاااداخل والخاااار  

 العلمى

ا رالات استقدام االساتوة الزائرين 
االنتدابات للخار  فى  –اال انب 

االعارات  –م مات رسمية ل ساتوة 
 القديرة

 فو ية السيد احمد مدينأ./  0 -6
 

 
 
 
 
 
 
 

 ماجدة محمد ابراىيم حجازىأ./ 

ااالعاااارات ماادير يدارة 
 الم مات العلميةو

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

الماؤتمرات مدير يدارة 
 واالتااقيات الثقافية

االربعاء 
50/3/5105 

ا رالات منح الدر ات العلمية )دبلوم / 
 ما ستير / دكتوراة(

 

ا رالات اعتماد ش ادات منح الادر ات 
 العلمية للدراسات العليا

6 – 00 
. 
 

00–  0 

 اوىأ./ جالل عبد العظيم محمد البنه
 

 

 أ./ ابراىيم محمد حامد سليمان

 مدير إدارة الدراسات العليا
 

 

مدير إدارة شئون الخريجيين وتحرير 
 الشهادات

الخميس 
55/3/5105 

ال ياكل التنظيمية والمشكالت المتعلقة 
بطاقات ود  وظائ  العاملين  –ب ا 

بم ال الدرسات العليا والعالقات العلمية 
 والثقافية

 مدير عام النظيم واالدارة رجب يونسأ./ سهام  0 -6

                                                                                

 



 
 
 

 االدارة العامة للتنظيم واالدارة       

 جدول التدريب

                                                                                   

 الهندسة بشبرا مكتبات بكليةالعاملين بمجال شئون اللجدول الزمنى لبرنامج ا
 م56/3/5105حتى  م 51/3/5105فى الفترة من 

 الوظيفو المحاضر الزمن المادة العلمية اليوم

 سبتال
51/3/5105 

تنمياااة الم اااارات السااالوكية للعااااملين 
 مكتباتبال

 

 مدرس بكلية التربية د./سحر محمد ابو راضى  0 -6

األحد 
52/3/5105 

ا لااااااااى األسااااااااس  MARCنظااااااااام 
 والمكونات

مدرس بشسذم المكتبذات بكليذة  د./ منال عكاشة 0 -6
 اآلداب

الثنين ا
53/3/5105 

مذذذذذذذذدرس بشسذذذذذذذذم المكتبذذذذذذذذات  د./السيد رجب السيد األسرج  0 -6 تطبيشات نظام المستشب 
 بجامعة المنوفية

الثالثاء 
54/3/5105 

تاعيل مكونات نظام المستقبل )االعاارة 
 / االطالع(

طبيذذذذذق نظذذذذذام المسذذذذذئول عذذذذذن ت د./ عادل نبي  0 -6
 المستشب  بجامعة المنوفية

االربعاء 
55/3/5105 

بطاقاااات ودااا   –ال ياكااال التنظيمياااة 
وظااااائ  العاااااملين بم ااااال المكتبااااات 

اخدااااائى مكتبااااات  –)ماااادير المكتبااااة 
 أمين قاعة مكتبة ( –ووثائق 

 مدير عام النظيم واالدارة أ./ سهام رجب يونس 0 -6

 الخميس 
56/3/5105 

قواعاااد البياناااات م اااارات اليحاااث فاااى 
 العالمية

 مدير المكتبة الر مية أ./محمود سيد احمد عبيد  0 -6

 



 
 
 

 االدارة العامة للتنظيم واالدارة       

 جدول التدريب

 

 بكلية الهندسة بشبراالموازنة والحسابات العاملين بمجال لجدول الزمنى لبرنامج ا

 م56/3/5105حتى  م 51/3/5105فى الفترة من 
 الوظيفو المحاضر الزمن المادة العلمية اليوم

مية الم ارات السلوكية للعاملين تن 51/3/5105 سبتال
 بالموازنة والحسابات

 استاذ بكلية التربية أ.د/صالح الدين توفيق  0 -6

تحرير استمارات المرتبات واأل ور  52/3/5105األحد 
 والمعاشات

 مشروع الموازنة وأبوابها

6- 00 
 

00- 0 

 أ./ابراىيم عبد الحميد الزر انى
 

 أ./سامية عبد الحميد محمود

 ير العام باالستحشا اتالمد
 

 مدير إدارة الموازنة

تطبياااااق عملاااااى  –المحاسااااابة الحكومياااااة  53/3/5105الثنين ا
 باستخدام الحاسب االلى

 المعال ة المحاسبية للمناقدات العامة

 مدير عام الموازنة والحسابات أ./نادية محمد عبد الحكيم  0 -6

يدارة ومشااااااااكل المعال اااااااة المحاسااااااابية  54/3/5105الثالثاء 
 الحسابات الخادة

 

 الخطة السنوية والخمسية لل امعة

6- 00 
 

00- 0 

 أ./أحمد عبد الغنى النساج
 

 أ./حازم عبد الحفيظ محمد

 

 مدير عام حسابات الصناديق الخاص
 

 مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة

بطاقات ود   –ال ياكل التنظيمية  55/3/5105االربعاء 
وازنة وظائ  العاملين بم ال الم

اختدادات ادارة الموازنة  –والحسابات 
 والحسابات

 مدير عام النظيم واالدارة أ./ سهام رجب يونس  0 -6

 الخميس 
56/3/5105 

نظام العمل فاى يدارة الحساابات والموازناة 
 والمرا عة الحسابية 

 مدير إدارة بالحسابات العامة أ./جورج سيدىم رزق اهلل  0 -6

 


