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)برنامجمن أكثر-واحد فقطرنامج ب(:المكثفةالبرامجبشأن رسوم المتاحة طبقًا لألعداد مع تطبیق قرار مجلس الجامعةالبرامجالتسجیل في 
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:مالحظات ھامة
.عصرًا٢:٣٠صباحًا إلى ٩:٠٠تبدأ من الساعة : الصباحیةبرامج التدریبیةال-١

ً.مساءا٨:٣٠عصراًُ إلى ٣:٠٠تبدأ من الساعة : المسائیةبرامج التدریبیةال
.داخل قاعات التدریبوالمشروبات التلیفون المحمول استخدامیحظر -٢
ة  -٣ رامج التدریبی داف الب ى أھ رف عل دریس التع ة الت و ھیئ ن لعض دریس  یمك ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ز تنمی ع مرك ى موق عل

.بالجامعة) FLDC(والقیادات 
دریبي   عدھاأو تعدیل مونفیذھاالتي یتم تالتدریبیة برامجلمركز بإرسال برید إلكتروني بالیقوم ا-٤ امج ت ل برن اف  وذلك قبل موعد ك ،بوقت ك

.یرجى التأكد من وضوح وصحة كتابة البرید اإللكتروني في ھذه االستمارةلذا 
ا -٥ ز      أیض ع المرك ى موق ث عل رك البح الل مح ن خ تم http://udc.mans.edu.egم ان    ی د ومك ى موع رف عل ة رامجالبالتع التدریبی

ى  ھممتابعة الجدول الخاص بالمتقدمین للسادة یمكن التي تم الموافقة علیھا بعد التقدم باستمارات التسجیل و د من موع    العل ع والتأك د موق
.التدریبلحضورومكان التنفیذ قبل التوجھ 

.)صباحا ومساءًا( نفس الیوم فيبرنامجینفيال یسمح للمشارك بالحضور أوالتسجیل -٦
. بدون التسجیل المسبقمعلن عنھتدریبيبرنامجللمشارك الحضور في أيیسمحال-٧
.ویتحمل قیمة المساھمة المالیةاإلنتظام فى الحضور إلغاء البرنامجویترتب على عدمتفرغًا تامًاالتدریبيلبرنامجالحضورلمشارك ایتفرغ -٨
.ویتحمل قیمة المساھمة المالیةبرنامجالإنعقادأثناء فأكثرساعة ½ن الحضور یتغیب عالذيللمشارك اءالبرنامج التدریبيلغیتم إ-٩

ذار عن حضور    جب اإل یلذاالمالیةمسبق قیمة المساھمةعتذارإدون التدریبيبرنامجیتغیب عن حضور الالذيیتحمل المشارك -١٠ امج عت البرن
.على األقل بیومینالتدریبي قبل تنفیذه

ا-١١ ن خ ارك م ل المش ورة أو یتحم ة المنص ذيرج جامع ورةال ة المنص ن جامع ًا م ى راتب ار(ال یتقاض ة -مع ل مرافق ة مث ازة خاص أج
.الواحدالتدریبى برنامجللجنیھًا وخمسون مبلغ وقدره ثالثمائة) أو رعایة طفل وخالفھ–للزوج أو الزوجة 

.مل شھادة البرنامجشاجنیھًا٨٥تكلفة البرنامج التدریبيفيمساھمة عضو ھیئة التدریس -١٢
.شامل شھادة البرنامججنیھًا٥٠تكلفة البرنامج التدریبيفيمساھمة المدرس المساعد و المعید -١٣
.٢٣/٣/٢٠٠٦بتاریخ ٤٣٩برامج تدریبیة طبفَا لقرار المجلس األعلى للجامعات رقم ٦إستكمال المصفوفة التدریبیة للفئة -١٤

خاص بمركز تطویر األداء الجامعي 
...........................................................٢٠١٧//  للمركز         ریخ ورود االستمارةتا

 
ى السادة   الرسوم الإدارة الكلیة على مسئولیتھا أن مقدم ھذه االستمارة غیر معار بالخارج وال یقوم بأي أجازه و ال یتحمل تقر مقررة عل

.سابقة الذكرالتدریبیةالبرامجالقائمین بإجازات وال مانع من حضوره المعارین بالخارج أو
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