
 المنفذه حتى تاريخه بالجامعة  الدورات التدريبية بيان

 من خالل الدراسات العليا

 الفترة الكلية اسم الدورة كود م
 
 

 

عدد 
 نالمشاركي

 الرسوم

 بالجنيه
 اجمالي

 117021 021 121 11/5112 الهندسة اعداد مهندس تنفيذي 3000  .1

 11/5112 العليا الدراسات    تنمية قدرات و مهارات هيئة التدريس 2240  .2

 
12 711 0211 

 0111 011 12 8/5112 الهندسة برنامج ادارة المشروعات 2900  .3

 18511 011 50 0/5112 اللغات و الترجمة المحادثة باللغة االنجليزية 2890  .4

 5521 021 7 0/5112 اللغات و الترجمة دورة طبية باللغة الفرنسية 2990  .5

 7/5112 والجراحةالطب  مكافحة العدوى 1820  .6

 
717 
 

521 

 
08521 

 15211 211 52 0/5112 اللغات و الترجمة تعليم اللغة االنجليزية 1920  .7

 7/5112 العليا الدراسات    تنمية قدرات و مهارات هيئة التدريس 2240  .8

 
12 711 0211 

 5/5112 العليا الدراسات    تنمية قدرات و مهارات هيئة التدريس 2240  .9

 
10 711 0811 

 0111 211 8 15/5110 اللغات و الترجمة تعليم اللغة الفرنسية 2540  .11

 17011 511 00 15/5110 الطب البشري تغذية الرضع 2530  .11

12.  2520 BLS 0711 711 71 15/5110 الطب البشري 

 08111 5111 70 11/5110 االعالم مراسل تليفزيوني 2470  .13

 0111 011 17 11/5110 االعالم اخراج صحفي 2360  .14

 تنمية قدرات و مهارات هيئة التدريس  2240  .15
 

 

 0/5110 العليا الدراسات   

 
05 

 
711 51011 

16.  2460 Arduino 0111 011 11 8/5110 الهندسة 

 تنمية قدرات و مهارات هيئة التدريس  2240  .17

 
 العليا الدراسات   

 
7/5110 

 
511 

 
711 07711 

 الدورة المجمعة 2090  .18

 
 711 07 5/5110 والجراحةالطب 

 
50011 

 7/5110 والجراحةالطب  مكافحة العدوى 1820  .19

 
500 
 

521 

 
01111 

21.  2230 Advanced pediatric 

    
 

 1111 11 7/5110 والجراحةالطب 

 
11111 

 7/5110 علوم طبيةال دورة االليزا 1840  .21

 
12 021 

 
0021 

 721 52 7/5110 علوم طبيةال مكافحة العدوى 1850  .22

 
8021 

 11811 1511 0 7/5110 التربية برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها 1830  .23

 حلمي عبد الفتاح البشبيشي/ د.أ               

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث        

 --------------------------تحريرا في 

  



 المنفذه حتى تاريخه بالجامعة  الدورات التدريبية بيان

 من خالل الدراسات العليا

 0111 011 11 0/5110 سياحة و فنادق الغوص 2260  .24

 7/5110 سياحة و فنادق أماديوس 1210  .25
 

15 011 11811 

 71111 721 80 15/5117 ريدينجتانفينيتي فور صحافة متخصصة لغير االعالميين   .26

 11111 1111 11 15/5117 انفينيتي فورتريدينج االعالميينالتقديم التليفزيوني لغير    .27

 11221 721 77 0/5117 انفينيتي فورتريدينج صحافة متخصصة لغير االعالميين   .28

 12111 1111 12 0/5117 انفينيتي فورتريدينج التقديم التليفزيوني لغير االعالميين   .29

 18111 011 02 0/5117 انفينيتي فورتريدينج التسويق االلكتروني   .31

 

 حلمي عبد الفتاح البشبيشي/ د.أ       

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث    

 --------------------------تحريرا في 

  



 2115/2116عدد المتقدمين للدراسات العليا لعام 
 
 

 عدد المتقدمين الجامعة المبرم معها االتفاقية الكلية م

 22 بني سويف الطب و الجراحة    .1

 32 حلوان االعالم وفنون االتصال   .2

 3 بنها نظم المعلومات وعلوم الحاسب   .3

 3 حلوان اللغات والترجمة   .4

 31 حلوان التربية   .5

 16 بني سويف االقتصاد واالدارة   .6

 4 قناة السويس السياحة والفنادق   .7

 13 طنطا طب االسنان   .8

 15 بني سويف العلوم الطبية التطبيقية  .9

 6 بني سويف الصيدلة   .11

 


