
 

1 

 

 

 

 وحدة ضمان الجودة كميــــة التربيــــة
 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 م 12/1/2021( بتازيخ 2112املعتمدة  بالكساز زقم ) 

 
 

 

 
 ضماى اجلودة وحدة 

 جامعة بهًا –كلية الرتبية 

 خطة التدريب والتوعية
 و0202/0200للعاو اجلامعى 

 



 

2 

 

 

 

 كلمة السيد األستاذ الدكتوز/ عميد الكلية

 

جذرية مستمرة فى جميع أنشطتو المختمفة، وما لم تواكب  يمر العالم اآلن بتغيرات
نستطيع  ومن األسس التي، تصبح ضحية ليا متالحقة سوفاله التغيرات ىذ التعميمية المؤسسات

 التنمية. من خالليا التكيف مع التغيرات ىو التدريب الذي لو عالقة قوية ومباشرة في
يعد االستثمار فى الموارد البشرية ىو االستثمار الحقيقي  فيو األساس لكل عممية 

جية، وتنمية المورد البشرى ىو السبيل لمتقدم بخطوات اقتصادية والداعم األول لتحقيق اإلستراتي
ن تركيز االىتمام عمى التنمية أو اإلنتاجية  واثقة مدروسة نحو تحديد وتحقيق أىداف المؤسسة وا 

ترتقي  أنالتعميمية فإذا أرادت المؤسسات  ،النظر واألخذ بمبدأ التدريب ىو جيد ضائع دون
تحقق المؤسسة  مناىج والبرامج التدريبية التي من خالليابجودة خدماتيا ومنتجاتيا فمتمتزم بال

 أىدافيا.
 مؤسسات التعميميةال إن قضية التدريب تعد من أىم القضايا التي تؤدي إلى تطور ونماء

ن قوة التنمية تعتمد  إذ ال نماء دون تدريب، وأي تقدم يعتمد بدرجة كبيرة عمى التعميم والتدريب، وا 
وذلك ألن التنمية تعتبر ىي اليدف  ،لمعاممين التدريب والبرامج المقدمةأساسًا عمى قوة ونوعية 

  .مؤسساتنا التعميميةالرئيس لكثير من 
لذا فإن التدريب يعتبر استثمارًا إيجابيًا إذا وجو توجييًا سميمًا يتفق مع األىداف 

مو وتطور ، ويعد التدريب ىو المفتاح الحقيقي لنالتعميمية والسياسات المرسومة لممؤسسة
المؤسسات واألفراد فيو المصدر األكبر لتنمية الفرد وتزويده بالمعمومات األساسية عن طبيعة 

جراءات العمل وكيف التعميمية المؤسسة  التي يعمل بيا من حيث تعريفيا بسياساتيا، وأىدافيا، وا 
ناخ النفسي يخطط وما ىي المشاكل التي تواجو التنفيذ باإلضافة إلى المعمومات الخاصة بالم

 واإلنتاجي لمعمل.
ونحن في كمية التربية جامعة بنيا أىدافنا كبيرة وتطمعاتنا عظيمة ونثق بأنفسنا وبقيادتنا، 

مستويات عالية من  ىتقديم عماًل شاماًل وداعمًا يرتكز عمى النجاح وعم ىمع وسوف نسعى دائماً 
 األداء بالشكل الذى يزيد من الوالء واالنتماء لمكمية.

 عميد الكلية                                                                                   

أ.د./ إمياى حممد عبد احلل                                                                    
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 سالمٌ عبد العظيم حسنيكلمة األستاذ الدكتوز/ 
أىم مورد لنجاح المؤسسة عمى المدى البعيد وتحقيق  يبشر يعد استثمار وبناء العقل ال

ن اإلنسان ىو األساس في عممية اإلنتاج فيو يحتاج إلى تجديد إميزة تنافسية في السوق، وحيث 
وتطوير، وىذا يأتي عن طريق تزويده باألساليب الحديثة والمتطورة التي تعمل عمى زيادة األداء 

 وصقل الميارات .
ذا كانت  تسعى بصفة عامة إلى تحقيق أىدافيا ونشاطاتيا عن طريق  التربية ببنيا كميةوا 

األداء الصحيح فإن ىذا األداء ال يأتي إال عن طريق التدريب إذا كان مبنيًا عمى أساس من 
 التخطيط السميم والتنفيذ المنظم والمتابعة المستمرة .

ذا أرادت   التدريب عمى أساس أنو ركن التطور والتنمية فعمييا أن تأخذ كمية التربيةوا 
المناسب  أساسي في إستراتيجيتيا عمى المدى الطويل، والذي ييتم بتقديم التدريب المناسب لمرجل

 .في الوقت المناسب وعودتو لمعمل في البيئة المناسبة
فراد والعمل عمى زيادة إنتاجيتيم فيو في تطوير األ اً وكبير  فعاالً  ألتدريب دور اويحقق    

المعمومات التي تساعد في تحقيق أىدافيم ويطور مياراتيم وقدراتيم ، كما انو لو دور يمدىم ب
رئيسًا في تعديل السموك واالتجاىات، وذلك بما يكتسبو الفرد من معمومات وأفكار تجعمو يغير 

وبالتالي تتحقق قدرات وميارات فعمية في استخدام المفاىيم واألساليب في  ،سموكو نحو األفضل
 و فكرية أو سموكية أو كل ذلك .أمعينة سواء كانت ىذه الميارات فنية  مواقف

 
 وحدة ضماى اجلودة ل التهفيريديسامل

 أ.د./ سالمٌ عبدالعظيم حسني
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 التعليه والتدريب

 حمورى تننية املوارد البشرية 
حيث تيدف إلى تعزيز القدرات  ؤسساتمملإن تنمية الموارد البشرية تعتبر ركنًا أساسيًا 

 ، التنظيمية، وتأىيل الكفاءات الالزمة والقادرة عمى مواكبة التحديات الحالية والمستقبمية
قد بذلك نكون و  ؤسسةالمحرك األساسي لنجاح المباعتباره االستخدام األمثل لمعنصر البشري و 

 تحقيق أىدافيا. ل ؤسسةممل حققنا أىم أدوات النجاح
 يت خبرة عريق يقدم خبرات متنوعة لممؤسساتب  وحدة ضمان الجودة بكمية التربيةعد وت
المختمفة لموصول بالفرد إلى قمة األداء وتنمية الميارات والقدرات الالزمة ألداء  التعميمية

العمميات الفنية المختمفة والميارات القيادية والقدرة عمى تحميل المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة 
لموحدة  من ىذا الفكر يتضح أىمية الدور الكبير ارية وانطالقاً واالستفادة من الوقت والميارات اإلد

 العاممين.أعضاء ىيئة التدريس و في تطوير وتنمية الميارات وصقميا لدى 
 

 :زؤية وحدة ضماى اجلودة بالكلية

المساىمة في التطوير المستمر بجميع برامج وأقسام الكمية ومنسوبييا؛ بما يؤىميا      
 واألكاديمي لبرامجيا من الييئات المختصة. ،د المؤسسي ليالمحصول عمى االعتما

 
 زسالة وحدة ضماى اجلودة بالكلية

وضمان الجودة والتطوير المستمر  والبرامجى تحقيق معايير االعتماد األكاديمي     
 لمعممية التعميمية والبحثية والخدمة المجتمعية بالكمية.

 
 أيداف وحدة ضماى اجلودة بالكلية

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكمية إلى : يدفت     
اقتراح السياسات العامة لضمان الجودة واالعتماد لمكمية بيدف تحقيق االعتماد المؤسسي  -1

أو األكاديمي لبرامجيا والتطوير المستمر بما يتوافق مع السياسة العامة وأىداف مركز 
 ضمان الجودة واالعتماد بجامعة بنيا.

خطة اإلستراتيجية لمكمية بما يتوافق مع الخطة اإلستراتيجية لجامعة بنيا تفعيل وتنفيذ ال -2
 فيما يتعمق بضمان الجودة واالعتماد.

وضع النظم والمعايير واآلليات التي تحقق السياسة العامة لضمان الجودة واالعتماد  -3
لتقييم لمكمية وتنفيذ خطتيا اإلستراتيجية، وكذلك تصميم النماذج المختمفة التي تستخدم 
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أنشطة الكمية المختمفة، وتقييم األداء بالكمية بجانبييا األكاديمي واإلداري، وقياس الرضا 
 و اآلراء لممستفيدين ولألطراف المعنية.

نشر الوعي بين أعضاء ىيئة التدريس والعاممين بالكمية والطالب بفكر الجودة ومفيوم  -4
 لتوكيد الجودة بالكمية.الجودة الشاممة و أىمية تطبيق وتطوير نظام داخمي 

نشر الوعي بين أعضاء ىيئة التدريس والمجتمع المحمي وأصحاب المصالح بأن البرامج  -5
التعميمية المختمفة التي تقدميا الكمية تتوافق مع المعايير األكاديمية الصادرة عن الييئة 

 القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد أو المعايير العالمية األخرى.
قاعدة بيانات بالبرامج األكاديمية والمقررات الدراسية والدرجات العممية التي تمنحيا  إنشاء -6

الكمية، وذلك لمتابعة كل ما ىو حديث بيدف تطوير البرامج والمقررات ولخدمة أعضاء 
 ىيئة التدريس والطالب والعممية التعميمية.

وتنفيذ سياساتو العامة  التواصل الفعال مع مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة بنيا -7
وخطتو اإلستراتيجية فيما يتعمق بضمان الجودة و االعتماد، والحصول عمى أكبر عدد 
من المشروعات المقدمة من الجيات المانحة المختمفة، وتنفيذىا،وااللتزام بنظام مركز 

 ضمان الجودة فيما يتعمق بالتقارير والمراجعات الدورية والدعم الفني وخالفو.
 

 بالكلية: ل جلهة التدزيب والتوعيةتشكي

الكميككككة رقككككم عميككككد  أ.د/بقككككرار  م 2221/2222لمعككككام الجككككامعي  لجنككككة التككككدريب والتوعيككككةتشكككككمت 
 عمى النحو التالي:وذلك بالتفويض عن مجمس الكمية  م 1/8/2221بتاريخ   (2185)

 الوظيفة االسم م

 مدير وحدة ضمان الجودة  أ.د/ سالمً عبد العظيم حسيه -1

 وائب مدير وحدة ضمان الجودة أ.د/ حسىاء صبرى عبد الحميد -2

 ريب والتوعيتدرئيس لجىت الت أ.د/ ابراٌيم عبد العزيز محمد  -3

 عضوًا أ.د/ محمد كمال ابو الفتوح -4

 عضوًا أ.د/ سيد صميدي محمدى -5

 عضوًا أ.د/ سحر محمد ابو راضي -6

 عضوًا د/ سمر مصطفي محمد -7

 

 خطة التدزيب والتوعية بالكلية: اعتماد

م مككن أ.د/ عميككد 2221/2222تككم الموافقككة عمككى اعتمككاد خطككة التككدريب والتوعيككة لمعككام الجككامعي 
 بالتفويض عن مجمس الكمية.م 16/8/2221( بتاريخ 2186الكمية  بالقرار رقم ) 
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 :زؤية جلهة التدزيب والتوعية بالكلية

برامج تدريبية متنوعة نحصل بيا عمى رضا كافة رؤيتنا ىي الريادة والتفوق في تقديم 
  .من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والعاممين بالكمية المتعاممين معنا

 

 :زسالة جلهة التدزيب والتوعية بالكلية

كافة الموارد البشرية،  توفير نظم تدريبية متميزة وبيئة عمل مستقرة تالءم بمصداقيتيا
 . الكمية يجيالمؤسسات التعميمية وخر إلى تقديم خدمات متميزة لكافة باإلضافة  ،ورعايتيم

 

  بالكلية:  يداف جلهة التدزيب والتوعيةأ

 تسعي لجنة التدريب والتوعية لتحقيق األىداف التالية:
عضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والعاممين أتحديد االحتياجات التدريبية لجميع  -1

 بالكمية.
 دريب والتوعية  لتمبية االحتياجات التدريبية .إعداد خطة لمت -2
 اإلشراف عمى تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية لمفئات المستيدفة بالكمية.  -3
 .قياس أثر ومردود التدريب -4

 

 :الفئات املستًدفة مو التدزيب

 تستيدف خطة التدريب الفئات التالية:
  -قسام االكاديميةرؤساء األ -الكميةوكالء  –تنمية القيادات األكاديمية ) عميد الكمية  -1

 مديرى الوحدات(
 ومدرسي المغة.أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكمية  -2
 الجياز اإلدارى بالكمية  -3
 تدريب الطالب والتوعية بأنشطة الجودة -4
 تدريب وتوعية  الخريجين   -5
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 اجلدول الزمنى للربامج التدريبية

 و0202/0200للعاو اجلامعى 
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  خطة تهمية القيادات األكادميية -1

   -رؤساء االقسام االكادميية -وكالء الكلية –) عميد الكلية   الفئة املستهدفة:                      
 مديرى الوحدات(                                                                    

مدة  الفئة املستهدفة اسم الربنامج م
 الربنامج

 تاريخ االنعقاد

اسات التفكير االستراتيجي ورسم السي 1
 المستقبمية لمقادة.

وكالء  –عميد الكمية 
 9/9/2221 يوم الكمية

رؤساء االقسام  تطوير الميارات اإلدارية لرؤساء األقسام. 2
 32/9/2221 يوم االكاديمية

رؤساء االقسام  تبسيط وتطوير إجراءات طرق العمل. 3
االكاديمية مديرى 

 الوحدات
 يوم

12/12/2221 

وكالء  –عميد الكمية  بداعية لقائد القرن.الرؤية القيادية اإل 4
 26/12/2221 يوم الكمية

التخطيط االستراتيجى الفعال وفق أفضل  5
 .المعايير العالمية

رؤساء االقسام 
 12/11/2221 يوم االكاديمية

رؤساء االقسام  تطوير العمل اإلدارى إلكترونياً  6
 25/11/2221 يوم االكاديمية

تراتيجية عن طريق تحقيق األىداف االس 7
 .قياس األداء المؤسسى

 مديرى الوحدات
 9/12/2221 يوم

التخطيط االستراتيجى لمموارد البشرية  8
 باستخدام الحاسوب.

رؤساء االقسام 
 25/12/2221 يوم االكاديمية

رؤساء االقسام  ميارات حل المشكالت واتخاذ القرار. 9
 15/1/2222 يوم االكاديمية

وكالء  –عميد الكمية  اق نحو مؤسسات إلكترونية. إدارة بال أور  12
 19/1/2222 يوم الكمية

وكالء  –عميد الكمية  صياغة العقول البشرية وتنشيط الذاكرة. 11
 16/2/2222 يوم الكمية

رؤساء االقسام  كيف تصبح قائدَا فعااًل لمتغيير.  12
 2/3/2222 يوم االكاديمية

دارة الوقت. 13  13/4/2222 يوم يرى الوحداتمد إدارة الذات وا 
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مدة  الفئة املستهدفة اسم الربنامج م
 الربنامج

 تاريخ االنعقاد

رؤساء االقسام  تنمية الميارات السموكية واإلدارية لمقيادات. 14
 27/4/2222 يوم االكاديمية

اإلدارة اليابانية )نموذج كايزن( كأساس  15
 لمتميز اإلدارى.

رؤساء االقسام 
 8/5/2222 يوم االكاديمية

 24/5/2222 يوم اتمديرى الوحد إدارة التميز والذكاء الوجدانى.  16
ىندسة النجاح )البرمجة المغوية العصبية  17

 وتطوير الذات(. 
وكالء  –عميد الكمية 
 24/5/2222 يوم الكمية

 
 بالكلية واهليئة املعاونة  أعضاء هيئة التدريس تدريب خطة  -2

مدة  الفئة املستهدفة اسم الربنامج م
 تاريخ االنعقاد الربنامج

ير االعتماد البرنامجي معايلورشةعمل تثقيفية   .1
 (1) مجموعة  العضاء ىيئة التدريس

قسم اصول التربية+ 
 التربية المقارنة

 4/9/2221 يوم

ورشةعمل تثقيفية لمعايير االعتماد البرنامجي   .2
 (2العضاء ىيئة التدريس ) مجموعة 

قسم الصحة النفسية+ 
 عمم النفس

 5/9/2221 يوم

ورشةعمل تثقيفية لمعايير االعتماد البرنامجي   .3
 (3العضاء ىيئة التدريس ) مجموعة 

 7/9/2221 يوم قسم المناىج

ورشةعمل تثقيفية حول معايير االعتماد   .4
 (1) مجموعة  البرنامجي لمييئة المعاونة

قسم اصول التربية+ 
التربية المقارنة+ عمم 

 النفس

 12/9/2221 يوم

ل معايير االعتماد ورشةعمل تثقيفية حو   .5
 (2)مجموعة  البرنامجي لمييئة المعاونة

قسم المناىج+ الصحة 
 النفسية

 14/9/2221 يوم

 المعايير األكاديمية المرجعية لقطاع كميات التربية  .6
 (NARS) 

( اعضاء 1مجموعة)
 ىيئة التدريس

 21/9/2221 يوم

 المعايير األكاديمية المرجعية لقطاع كميات التربية  .7
 (NARS) 

( اعضاء 2مجموعة)
 ىيئة التدريس

 22/9/2221 يوم

التدريب عمى تحديد الفجوة بين برامج ومقررات   .8
 NARSالكمية والمعايير المتبناه 

 16/12/2221 يوم اعضاء ىيئة التدريس

 27/12/2221 يوم( اعضاء 1مجموعة) التدريب عمى توصيف البرامج والمقررات  .9
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مدة  الفئة املستهدفة اسم الربنامج م
 تاريخ االنعقاد الربنامج

 ىيئة التدريس
( اعضاء 2مجموعة) البرامج والمقرراتالتدريب عمى توصيف   .12

 ىيئة التدريس
 28/12/2221 يوم

 1/11/2221 يوم اعضاء ىيئة التدريس إعداد ممف المقرر وتقرير المقررالتدريب عمى   .11
األتجاىات الحديثة في اإلشراف عمى طالب   .12

 التربية العممية
 قسم المناىج

 أعضاء ىيئة التدريس
 16/11/2221 يوم

    ميكروسوفت تيمز فى التدريس استخدام منصة  .13
 (Microsoft Teams) 

 22/11/2221 يوم اعضاء ىيئة التدريس

اكتشاف ورعاية الطالب الفائقين والمتعثرين   .14
 دراسياً 

( اعضاء 1مجموعة)
 ىيئة التدريس

 7/12/2221 يوم

اكتشاف ورعاية الطالب الفائقين والمتعثرين   .15
 دراسياً 

( اعضاء 2مجموعة)
 ىيئة التدريس

 8/12/2221 يوم

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس  .16
 )تطبيقات التعميم عن بعد( 

 13/12/2221 يوم اعضاء ىيئة التدريس

نتاج المقررات اإللكترونية   .17  14/12/2221 يوم اعضاء ىيئة التدريس تصميم وا 
 23/12/2221 يوم اعضاء ىيئة التدريس استراتيجيات وأساليب التدريس والتعمم الحديثة  .18
 28/12/2221 يوم اعضاء ىيئة التدريس (SPSS)التحميل اإلحصائى لمبحوث العممية   .19
 1/1/2221 يوم اعضاء ىيئة التدريس كيفية إعداد البحث العممى  .22
 1/1/2222 يوم الييئة المعاونة كيفية إعداد البحث العممى  .21
 2/1/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس نظم االمتحانات وتقويم الطالب  .22
 3/1/2222 يوم الييئة المعاونة ميارات التدريس والتعمم النشط  .23
والتدريب عمى خطة  كيفية التعامل مع االزمات   .24

 االخالء
 12/2/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس

 12/2/2222 يوم الييئة المعاونة معايير الجودة فى العممية التدريسية  .25
 15/2/2222 يوم لتدريساعضاء ىيئة ا ميارات التدريس والعصف الذىنى  .26
 22/2/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس اإلرشاد والتوجيو الطالبى  .27
 المعايير األكاديمية المرجعية لقطاع كميات التربية  .28

 (NARS) 
 1/3/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس

 2/3/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس التخطيط االستراتيجيى لمؤسسات التعميم الجامعى   .29
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مدة  الفئة املستهدفة اسم الربنامج م
 تاريخ االنعقاد الربنامج

 14/3/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس تعمم االلكترونيال  .32
 22/3/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس شبكات التواصل االجتماعي والمنصات التعميمية  .31
 26/3/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس االتجاىات الحديثة في التقويم واالمتحانات  .32
 32/3/2222 يوم عاونةالييئة الم االتجاىات الحديثة في التقويم واالمتحانات  .33
 11/4/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس معايير ومواصفات الورقة االمتحانية   .34
 19/4/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس إعداد االختبارات الموضوعية  .35
 27/4/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس بنوك األسئمة  .36
الفصول  –المدونات  –التعمم االلكتروني )الويكي   .37

 ية..(االفتراض
 9/5/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس

 17/5/2222 يوم الييئة المعاونة أساليب ميارات العرض واإلقناع.  .38
تقييم االختبارات الورقية وااللكترونية فى ضوء   .39

 معايير الجودة
 24/5/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس

 1/6/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس ميارات التدريس والتعمم النشط  .42
 6/6/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس إعداد االختبارات الموضوعية  .41
 9/6/2222 يوم اعضاء ىيئة التدريس معايير ومواصفات الورقة االمتحانية   .42
 

 م2221/2222خطة تدريب اجلهاز اإلدارى  بالكلية للعام اجلامعى  -3
 الفئة اسم البرنامج م

 المستهدفة
مدة 

 البرنامج
 تاريخ
 االنعقاد

طالب الجدد وكيفية التعامل ال 1
 معيم

 شئون الطالب، اإلدارة الطبية
 ITوحدة 

 2/9/2221 يوم

2 
 ميارات التعامل مع الطالب 

 شئون الطالب، الخريجين
، التربية العممية، الدراسات العميا

 ITالمكتبة، وحدة

 16/9/2221 يوم

 MISاستخدام منظومة  3
 شئون الطالب، الخريجين

 ،الدراسات العمياالتربية العممية، 
 ITالمكتبة، وحدة 

 23/9/2221-22 يومان
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 الفئة اسم البرنامج م
 المستهدفة

مدة 
 البرنامج

 تاريخ
 االنعقاد

الميارات الحديثة لالسعافات  4
 اإلدارة الطبية األولية.

 15/12/2221 يوم

استراتيجيات  نظم إدارة األزمات  5
 والكوارث

 جميع افراد الجياز االدارى
 21/12/2221 يوم

 25/12/2221 ميو  قسم رعاية الشباب االنشطة واالتحادات الطالبية 6

استخدام الحاسب اآللى فى  7
 المحاسبة اإللكترونية.

 جميع افراد الجياز االدارى
 27/12/2221 يوم

 18/11/2221-17 يومان جميع افراد الجياز االدارى مجموعة دورات في الحاسب اآللي 8

تحسين ظروف الصحة والسالمة  9
 فى المعامل

 الصيانة -أمناء المعامل  
 16/12/2221 يوم

صيانة األجيزة واآلالت والمعدات  12
 بالمعمل

 أمناء المعامل
 9/9/2221 يوم

 23/12/2221-22 يومان جميع افراد الجياز االدارى استخدام قواعد البيانات. 11

 اإلرشاد والتوجيو الطالبى 12
 شئون الطالب، الخريجين

 التربية العممية، الدراسات العميا
 ITالمكتبة، وحدة 

 17/2/2222-16 يومان

 24/2/2222 يوم أمناء المعامل األمن الوقائى فى المعامل 13

 3/3/2222 يوم جميع افراد الجياز االدارى تبسيط إجراءات العمل اإلدارى 14

تنمية ميارات العالقات العامة  15
دارة المؤتمرات.  وا 

 السكرتارية والعالقات العامة
 12/3/2222 يوم

 12/2/2222 يوم الصيانة الصيانة. إدارة وتخطيط ىندسة 16

السكرتارية وىندرة المكاتب  17
 المعاصرة .

 شئون الطالب -السكرتارية
 22/2/2222 يوم

حفظ الوثائق والممفات والسجالت  18
 اليدوية واإللكترونية.

 26/8/2221 يوم المكتبة -شئون الطالب

 7/4/2222 يوم -مكتبة ال –شئون الطالبتطوير اإلجراءات والنماذج  19
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 الفئة اسم البرنامج م
 المستهدفة

مدة 
 البرنامج

 تاريخ
 االنعقاد

 الخريجين اإلدارية.

وصف الوظائف وتطبيق بطاقة  22
 الوصف الوظيفى.

 22/4/2222-19 يومان جميع افراد الجياز االدارى

االتصال اإلنسانى الفعال فى بيئة  21
 العمل.

 جميع افراد الجياز االدارى
 27/4/2222 يوم

تنمية الميارات اإلشرافية والتفكير  22
 اإلبداعى.

لكمية ورؤساء االقسام مدير ا
 االدارية

 12/5/2222 يوم

دارة الوقت. 23 مدير الكمية ورؤساء االقسام  إدارة الذات وا 
 االدارية

 14/7/2222 يوم

إدارة بال أوراق نحو مؤسسات  24
 إلكترونية.

 جميع افراد الجياز االدارى
 22/7/2222 يوم

تنمية ميارات الشئون المالية  25
 واإلدارية.

 الشئون االدارية –عاممينشئون ال
 11/8/2222 يوم

 28/8/2222 يوم جميع افراد الجياز االدارى إدارة األزمات والمخاطر 26
 

 خطة تدريب الطالب والتوعية بأنشطة اجلودة  -4

مدة  اسم الربنامج م
 تاريخ االنعقاد الربنامج

ندوة توعوية لمطالب الجدد بالكمية وأقساميا ومجاالت  1
 14/12/2221 يوم  سوق العمل

 23/12/2221 يوم لقاء تعريفى لطالب عن الريادة العممية  2
لقاء تعريفى لطالب عن لجنة رعاية الطالب  المتفوقين  3

 6/11/2221 يوم والمتعثرين  

 17/11/2221 يوم   كيفية حل المشاكل النفسية 4
 22/11/2221 يوم التفكير االيجابى  5
خالقى لمطالب الجامعى حول ندوة حول الميثاق األ 6

 27/11/2221 يوم استخدام نظم التعمم األلكترونية 
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مدة  اسم الربنامج م
 تاريخ االنعقاد الربنامج

 28/11/2221 يوم نشر ثقافة الجودة بين طالب برنامج المغة االنجميزية 7
 29/11/2221 يوم نشر ثقافة الجودة بين طالب برنامج الرياضيات 8
 29/11/2221 يوم نشر ثقافة الجودة بين طالب برنامج  الكيمياء 9

 32/11/2221 يوم نشر ثقافة الجودة بين طالب برنامج العموم البيولوجية 12
 32/11/2221 يوم نشر ثقافة الجودة بين طالب برنامج الفيزياء 11
 7/12/2221 يوم ميارات الدراسة واالستذكار 

استراتيجيات المذاكرة واالستعداد لالختبارات لدى طالب  12
 زيةبرنامج المغة االنجمي

 9/12/2221 يوم

لدى طالب  استراتيجيات المذاكرة واالستعداد لالختبارات 13
 العموم البيولوجيةبرنامج 

 21/12/2221 يوم

استراتيجيات المذاكرة واالستعداد لالختبارات لدى طالب  14
 الفيزياءبرنامج 

 25/12/2221 يوم

 استراتيجيات المذاكرة واالستعداد لالختبارات لدى طالب 15
 الرياضياتبرنامج 

 27/12/2221 يوم

استراتيجيات المذاكرة واالستعداد لالختبارات لدى طالب  16
 الكيمياءبرنامج 

 28/12/2221 يوم

 2/1/2222 يوم قمق االختبار وكيفية التغمب عميو 17
ميارات االتصال الفعال لدى طالب برنامج المغة  18

 اإلنجميزية
 14/2/2222 يوم

 13/3/2222 يوم الرياضياتتصال الفعال لدى طالب برنامج ميارات اال 19
 14/3/2222 يوم الكيمياءميارات االتصال الفعال لدى طالب برنامج  22
 15/3/2222 يوم البيولوجىميارات االتصال الفعال لدى طالب برنامج  21
 16/3/2222 يوم الفيزياءميارات االتصال الفعال لدى طالب برنامج  22
 11/4/2222 يوم قيات وضوابط  استخدام مواقع االنترنت فى التعميمأخال 23
مجاالت سوق العمل بالتعاون مع  بندوة توعوية لمطالب  24

 مديرية التربية والتعميم
 24/4/2222 يوم
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   : خطة تدريب وتوعية  اخلرجيني -5

                              
 م

مدة  اسم الربنامج
 الربنامج

 تاريخ
 نعقاداال 

ورشة عمل حول تطبيق معايير الجودة واالعتماد فى  1
 المدرس

 4/9/2221 يوم

 25/9/2221 يوم ورشة عمل حول كيفية التعامل مع الطالب فى المدارس 2
 2/12/2221 يوم كتابة السيرة الذاتيةفنيات إعداد و  3
 16/12/2221 يوم اجتياز المقابالت الشخصية 4

 13/11/2221 يوم لنفسيةكيفية حل المشاكل ا 5

 27/11/2221 يوم استخدام المنصات التعميمية فى التعميم 6

 11/12/2221 يوم ميارات الثقة بالنفس والذات 7

 25/12/2221 يوم أىمية استخدام الواقع المعزز فى التعميم 8

 7/2/2222 يوم  ممتقى التوظيف) تأىيل وتوظيف الخريجين( ندوة  9

 12/2/2222 يوم جابى التفكير االي 12

 26/2/2222 يوم ميارات اإلعداد الجيد لسوق العمل 11

 12/3/2222 يوم ميارات العرض والتحدث أمام الجميور 12

 26/3/2222 يوم استراتيجيات  اإلدارة الناجحة 13

 14/5/2222 يوم ورشة عمل حول كيفية التعامل مع الطالب فى المدارس 14
 28/5/2222 يوم يف) تأىيل وتوظيف الخريجين( ندوة  ممتقى التوظ 15
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  وخبككراء مينيككين   الكميككةفريككق متميككز مككن كبككار خبككراء التككدريب مككن اسككاتذة     المــدربون

 وفنيين فى المجال التطبيقى.
  بتصككميم ممككف المككادة التدريبيككة إدارة وحككدة ضككمان الجككودة بالكميككةقككوم ت  المــواد التدريبيــة    

) إعككداد الحقيبككة التدريبيككة( وفقككًا لممككنيج العممككى ويككتم تسككميم كككل متككدرب نسككخة كاممككة مككن 
ضافة الكى حقائكب تدريبيكة خاصكة بوسكائل وأسكاليب اإليضكاح، وحقائكب تدريبيكة المادة باإل

 خاصة بالحاالت العممية.
 بية جامعة بنيابكمية التر القاعات التدريبية   مكان التنفيذ. 
 سكاعات فكى اليكوم يتخمميكا نصكف سكاعة لمراحكة 4اليكوم التكدريبى    توقيت تنفيذ البرامج ،

 .صباحاً عاشرة الساعة ال يبدأ منو 
  فككي مككن تنظككيم أى برنككامج فككى غيككر الموعككد المحككدد لككو  الوحككدة ال مككانع لككدى إدارة

 .ضوء احتياجات  الفئات المستيدفة أو الظروف الطارئة
 ( متدرب بحد اقصى.22برنامج لعدد )حضور ال 
 الكمية. إدارة يتسمم كل متدرب فى نياية البرنامج شيادة معتمدة من  

 
 

 يسعدنا تلكى استفسازاتكم عو طسيل:  

 2133188785التميفون: 
 2133188781 الفاكس:

 info@ fedu.bu.edu.egالبريد االلكترونى:    
 بنياجامعة   -كمية التربية

 جميورية مصر العربية  -وبية محافظة القمي
 

 

 لالستعالم






