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 )مالحظات التسجيل (خاص بالمركز تاريخ انعقاد الدورة الكود البرنامج المراد التسجيل له م
     

 مالحظات هامة:
ُ  10:00تبدأ من الساعة  الصباحيةالدورات  •  مساءاُ. 3:00إلى  صباحا
 وال يتم التسجيل إال بعد سداد المبلغ المطلوب.فدين من جامعات أخرى، اللسادة المعارين والوجنيه عن كل دورة  350يسدد مبلغ  •
ع�ن ك�ل دورة للس�ادة أعض�اء  بالبن�ك األهل�ي ف�رع الجامع�ة، )01031113016( رقم الحساب الت�الي ىعل جنيها 75بلغ يسدد م •

 .  على قوة الجامعة أو القائمين بإجازةهيئة التدريس والمعاونين 
لي�ا أو جزئي�ا حس�ب م�دة عدم االلتزام بحض�ور الم�دة الزمني�ة الكامل�ة للبرن�امج ي�ؤدى إل�ى تكلي�ف المت�درب بإع�ادة حض�ور البرن�امج ك •

جني�ه لحض�ور ي�وم تعويض�ي ف�ى نف�س البرن�امج عن�د ) 50(يس�دد  حال�ة غي�اب الي�وم الث�انيوف�ي . الغياب وال يحق له استرداد المبلغ
 .انعقاده مرة أخرى

السلوك الغير الئق داخل قاعات الت�دريب ق�د ي�ؤدى إل�ى إلغ�اء البرن�امج للمت�درب أو حرمان�ه م�ن االلتح�اق بب�رامج جدي�دة لم�دة معين�ة  •
 مج.تحددها إدارة البرنا

المرك�ز أو  يمكن لعضو هيئة التدريس التعرف على أهداف البرامج التدريبية والحصول على المادة العلمية في صورة إلكترونية من خ�الل موق�ع •
 بجامعة على اإلنترنت القومي مشروع موقع ال

تالي يتم من خالل محرك البحث على موقع المركز التعرف على موعد ومكان الدورات التي تم الموافقة عليها بعد التقدم باستمارات التسجيل وبال •
 موق��ع المرك��ز والتأك��د م��ن موع��د ومك��ان التنفي��ذ يك��ون عل��ى ك��ل عض��و هيئ��ة ت��دريس أو هيئ��ة معاون��ة متابع��ة الج��دول الخ��اص بس��يادته عل��ى 

 .قبل التوجه لقاعة التدريب
ت سوف يقوم المركز بإرسال رسالة بالبريد اإللكتروني بالدورات التي يتم تسجيلها أو تعديل موع�دها أو مكانه�ا وذل�ك قب�ل موع�د ك�ل دورة بوق� •

 اص بسيادتكم في هذه االستمارة ومتابعته فيما بعد.كاف لذا يرجى التأكد من وضوح وصحة كتابة البريد اإللكتروني الخ
 ساعة من موعد انعقادها. 48يتم االعتذار عن حضور أي دورة سبق التسجيل لها قبل  •

 

 تنمية القدرات بالجامعةخاص بمركز 
 2012/     /           تاريخ ورود االستمارة

 زالدورات بالمركاستلمت نسخة من قواعد وضوابط حضور 
 مقدم االستمارة توقيع
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