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المستمرة لتطوير كفاءة الفرد وتزويده بالمهارات والخبرات واالتجاهات التي تجعله قادرا علي مزاولة التدريب هو مجموعة من االنشطة 

عمله بكفاءة وتميز ويعتبر التدريب المستمر ضرورة حتمية لزيادة اإلنتاج من خالل تحسين المهارات واألداء وايمانا من الكلية بدور 

 فقد تم عمل خطط للتدريب مرورا بالمراحل التالية:التدريب في رفع كفاء كل قطاعات العمل بها 

  دراسة االحتياجات التدريبية 

 تصميم التدريب 

  .تنفيذ التدريب 

 متابعة وتقييم التدريب 
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 وقد تم كل ذلك بهدف الوصول الي:

  الالزمة لتحسين االداء.اكساب القيادات واعضاء هيئة التدريس واالداريين بالكلية المعارف المهنية والوظيفية 

  صقل مهارات وقدرات القيادات وهيئة التدريس واالداريين ورفع الكفاءة اإلنتاجية إلنجاز العمل على الوجه األكمل وتطوير أساليب

 األداء.

 .الحد من األخطاء 

  التدريبية للقيادات واعضاء هيئة مساعدة كل فرد على فهم وإدراك العالقة بين عمله واآلخرين وقد تم عمل دراسة لالحتياجات

التدريس والهيئة المعاونة بالكلية واإلداريين وذلك عن طريق عمل استبيانات ومقابالت شخصية مع القيادات واعضاء هيئة 

التدريس ومن خالل ذلك تم التوصل إلى نوع ومستوى التدريب المطلوب والجدول الزمني لألنشطة التدريبية والموارد المطلوبة 

 تدريب.لل

 الوسائل التي اتبعت في جمع المعلومات حول االحتياجات التدريبية للكلية: 

 .االستبيانات 

 .المقابالت الرسمية من خالل مجلس إدارة الجودة ومجلس الكلية 

 .لقاءات من خالل زيارات المتابعة الداخلية لألقسام 

 تنفيذ التدريب:

دريس والقيادات واإلداريين بالجامعة لعمل تدريب العضاء هيئة التدريس والقيادات تم التفاق مع مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة الت

 واإلداريين وكذلك تم تجهيز مصفوفة لتدريب بالكلية.

 مكونات خطة كل جلسة:

 .عنوان الموضوع 

 .األهداف 

 .النشاط 

 .الزمن 

 .أساليب التدريب 

 .المعدات واألجهزة 

  (.لألساليبالبدائل )السيناريوهات املختلفة 
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 مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ أساليب التنفيذ األنشطة المطلوبة االهداف

استبيان االحتياجات التدريبية 

للقيادات واعضاء هيئة التدريس 

 بالكلية واإلداريين

استبيان االحتياجات التدريبية 

للقيادات واعضاء هيئة 

 التدريس بالكلية واإلداريين

عمل استبيان لدراسة االحتياجات 

للقيادات واعضاء هيئة التدريبية 

 التدريس بالكلية واإلداريين

 *توزيع االستبيان

 ة ضمان الجودةجود -

 األقسام  -

وجود استبيان لالحتياجات التدريبية 

للقيادات واعضاء هيئة التدريس 

 بالكلية واإلداريين

دراسة االحتياجات التدريبية 

للقيادات واعضاء هيئة التدريس 

ج علي نتائبالكلية واإلداريين بناءا 

 االستبيان

دراسة االحتياجات التدريبية 

للقيادات واعضاء هيئة 

 التدريس واإلداريين بالكلية

 تجميع البيانات ودراستها
 وحدة ضمان الجودة -

 اآلقسام -

وجود دراسة وتحليل لالحتياجات 

التدريبية للقيادات واعضاء هيئة 

 التدريس بالكلية واإلداريين

 البرامج التدريبية

وضع خطة البرامج التدريية  

تتوائم مع دراسة االحتياجات 

 التدريبية

وضع مصفوقة التدريب مالئمة  مع 

 دراسة االحتياجات
 وجود مصفوفة برامج تدريبية كاملة وحدة ضمان الجودة  -

االعالن عن البرامج التدريبية 

للقيادات واعضاء هيئة التدريس 

 بالكلية واإلداريين

التدريبية  االعالن عن البرامج

للقيادات واعضاء هيئة 

 التدريس واإلداريين

* االعالن عن البرامج التدريبية في اقسام 

الكلية من خالل مجالس اإلدارة ومجلس 

 الكلية والبريد اإللكتروني

 وحدة ضمان الجودة -

 وجود مصفوفة معلنة للتدريب

اعالن الجدول عن طريق البريد 

االلكترونى للكلية وارسال خطابات 

لالقسام باسماء المرشحين لحضور 

 الدورات
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 مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ أساليب التنفيذ األنشطة المطلوبة االهداف

تنفيذ التدريب وقياس رضاء 

 المتدربين

 * تنفيذ ورش عمل

* عمل استبيان لقياس مردود 

 التدريب

* تحديد اسماء القيادات واعضاء هيئة 

التدريس واإلداريين  وتدريبهم * عمل 

 استبيان لقياس رضاههم عن الدورات

* توزيع االستبيان وعمل دراسة 

 احصائية له

اعضاء هيئة التدريس من  -

الحاصلين علي دورات اعداد 

المدربين او ممن لهم خبرة في 

 التدريب

 اعضاء وحدة الجودة -

* وجود اقبال من الفئات المستهدفة 

 علي حضور الدورات

* وجود استبيان لقياس الرضا عن 

 الدورات

 مراجعة ومتابعة خطة العمل

مناقشات حول جدوي 

القيادات واعضاء التدريب مع 

هيئة التدريس بالكلية 

 واإلداريين

مقابالت واجتماعات للجنة مع الفئات 

المستهدفة من خالل مجلس إدارة 

 الجودة

 عزة حسن /أ.د -

 أ.د/ أمل حشيش -

 وسام صالح /أ.د -

 عمل خطة عمل مستقبلية للتحسين
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 نموذج دراسة االحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس

 جامعة طنطا -كلية الطب

(Training needs assessment) 

2202 - 2207 

 أسم عضو هيئة التدريس :

 الدرجة الوظيفية :

 القسم :

 التاريخ :

 

 

 

 

 

 تشمل دراسة االحتياجات التدريبية تحديد احتياجات اعضاء هيئة التدريس لتنمية معرفتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم في الجوانب التالية:

 االستيراتيجيةالخطه  -

 القيادة والحوكمة -

 التعليم الطبي -

 التنمية البشرية -

 البحث العلمي -

 من فضلك ضع عالمة أمام ورشة العمل التى ترغب / ترغبين في حضورها

 في مجال الخطه االستيراتيجية

  ارغب بشدة ارغب ال ارغب

 اعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية -0   

 (SWOTبإستخدام أسلوب ) عمل تحليل بيئي للمؤسسة -2   

 كيفية اعداد الخطة التنفيذية -8   

 

العملية التعليمية الي التأكد من تحقق األهداف المتفق عليها مع تصحيح وسد الفجوات التي تظهر عند التنفيذ باالضافة الي التجديد يهدف نظام الجودة في 

ة اء هيئاعضوالتحسين المستمر لهذه األهداف.  وتعتبر دراسة االحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس واحدة من أهم وسائل التعرف على مدى حاجة 

 التدريس لتنمية مهاراتهم في سبيل النهوض بالعملية التعليمية وتحسين مستوي االداء بالكلية .

ئة التدريس ينتائج هذا االستبيان سوف تساعد  وحدة ضمان الجودة بالكلية على تحسين و تحفيز أداء العملية التعليمية بما يعود بالنفع  على أعضاء ه 

ن وقت وجهد تبذلوه م   والطالب والكلية، لذلك ننشد من سيادتكم الدقة واألمانة فى االجابة علي هذة األسئلة ونشكركم على حسن تعاونكم معنا و لما سوف

 الستيفاء هذا االستبيان. و تأكدوا من أن أى معلومات  تقدمونها  سوف تحاط بخصوصية شديدة.
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 في مجال القيادة والحوكمة

  أرغب بشدة أرغب ال ارغب

 اعداد التوصيف الوظيفي  -0   

 مواجهة االزمات والكوارث -2   

 التخطيط االستراتيجي -8   

 فن القيادة -4   

 إدارة الوقت واإلجتماعات -4   

 تكوين وإدارة فريق العمل -2   

 إدارة الجودة الشاملة -7   

 مهارات االتصال والتواصل -3   

 اإلدارة الجامعية -3   

 الجوانب المالية والقانونية -02   

 كتابة السيرة الذاتية -00   

 النظام اإلداري للساعات المعتمدة -02   

 أخالقيات المهنة -08   

 الوظيفيالتوصيف  -04   

 مواجهة الكوارث واألزمات -04   

 اعداد الهيكل التنظيمي وتحديد الوظائف -02   

 مهارات استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت -07   

 مهارات استخدام قواعد البيانات -03   
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 مجال التعليم الطبيفي 

  أرغب بشدة أرغب ال ارغب

 التدريس لألعداد الكبيرة -0   

 والتدريس المصغر -2   

 استخدام التكنولوجيا والوسائط المتعددة في التدريس -8   

 األساليب املختلفة للتقويم واالمتحانات -4   

 تصميم البرنامج الدراس ي والمقرر  -4   

 الساعات المعتمدة -2   

   7- Problem Based Learning 

   3- Evidence Based Medicine 

   3- Six sigma 

 التعامل مع الدروس الخصوصية -02   

 فن كتابة الكتاب الجامعي -00   

 كتابة المشروعات التنافسية -02   

 كتابة الورق اإلمتحانية -08   

   04- Blue Print 

 معايير الجودة واإلعتماد في التدريس -04   

 Plagiarismاالقتباس  -02   

 تصميم المناهج -07   

 MCQكيفية كتابة  -03   
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 في مجال التنمية البشرية

  أرغب بشدة أرغب ال ارغب

 مهارات القيادة واإلدارة  -0   

 تكوين وادارة  فريق العمل -2   

 واإلجتماعات (Time management)ادارة الوقت   -8   

 (communication skills) مهارات االتصال والتواصل  – 4   

  Effective presentation)العرض الفعال  )مهارات  -4   

 مهارات التفكير  -2   

   (Stress management)أدارة ضغوط العمل  -7   

 كتابة السيرة الذاتية -3   

   3- Art of Interview  

 إدارة المستشفيات -02   

 إدارة الجودة الشاملة -00   

 إدارة التغيير -02   

 القرارإتخاذ  -08   

 اإلدارة الجامعية -04   

 الجوانب المالية والقانونية -04   

 في مجال البحث العلمي

  أرغب بشدة أرغب ال ارغب 

 أساليب البحث العلمي  -0   

 أخالقيات البحث العلمى -2   

 النشر العلمي الدولي -8   
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 حقوق الملكية الفكرية والنشر -4   

 أخالقيات المهنة -4   

 كيفية كتابة البحث العلمي -2   

 :مقترحات و رغبات أخرى 

0- 

2- 

8-  

4-  
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 نتائج دراسة االحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس

 في االقسام االكاديمية

 و الجودةفي مجال التعليم الطبي 

  ارغب بشدة % ارغب % ال ارغب %

 التدريس لألعداد الكبيرة -0 42 44 04

 والتدريس المصغر -2 83 42 02

 استخدام التكنولوجيا والوسائط المتعددة في التدريس -8 42 24 24

 األساليب املختلفة للتقويم واالمتحانات -4 28 24 02

 تصميم البرنامج الدراس ي والمقرر  -4 83 02 42

 الساعات المعتمدة -2 02 74 08

87 08 42 7- Problem Based Learning 

87 24 83 3- Evidence Based Medicine 

87 08 42 3- Six sigma 

 التعامل مع الدروس الخصوصية  -02 42 24 24

 فن كتابة الكتاب الجامعي -00 08 24 22

 كتابة المشروعات التنافسية -02 08 24 22

 كتابة الورقة اإلمتحانية -08 24 02 28

02 83 42 04- Blue Print 

 واإلعتماد في التدريس معايير الجودة -04 28 87 -

 Plagiarismاالقتباس  -02 83 24 87

 تصميم المناهج -07 42 24 24

 MCQكيفية كتابة  -03 42 08 87
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 مجال التنمية البشرية في

  ارغب بشدة % ارغب % ال ارغب %

 مهارات القيادة واإلدارة  -0 83 42 02

 تكوين وادارة  فريق العمل -2 24 28 02

 واإلجتماعات (Time management)ادارة الوقت   -8 83 42 02

 والتواصل (communication skills) مهارات االتصال  – 4 42 24 24

 Effective presentation)العرض الفعال  ) مهارات -4 42 24 24

 مهارات التفكير  -2 83 87 24

  (Stress management)أدارة ضغوط العمل  -7 42 42 -

 كتابة السيرة الذاتية -3 83 87 24

24 42 24 Art of Interview 3-  

إدارة المستشفيات -02 83 24 87  

إدارة الجودة الشاملة -00 42 24 24  
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  ارغب بشدة % ارغب % ال ارغب %

إدارة التغيير -02 22 22 22  

إتخاذ القرار -08 83 87 24  

اإلدارة الجامعية -04 83 42 02  

الجوانب المالية القانونية -04 22 82 42  

 البحث العلميفي مجال 

  ارغب بشدة % ارغب % ال ارغب %

 أساليب البحث العلمي-0 42 83 02

 أخالقيات البحث العلمى -2 83 87 24

 النشر العلمي الدولي -8 42 83 02

 أخالقيات المهنة -4 83 87 24

 كيفية كتابة البحث العلمي -4 24 83 87
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%ارغب بشدة  %ارغب  %ال ارغب 
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 في مجال الخطه االستيراتيجية

  ارغب بشدة  % %ارغب  ال ارغب %

 اعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية -0 07 83 44

 (SWOTعمل تحليل بيئي للمؤسسة بإستخدام أسلوب ) -2 34 - 04

 كيفية اعداد الخطة التنفيذية -8 42 - 42
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 مجال القيادة والحوكمةفى 

  ارغب بشدة % ارغب % ال ارغب %

 اعداد التوصيف الوظيفي  -0 48 87 22

 مواجهة االزمات والكوارث -2 02 42 84

 التخطيط االستراتيجي -8 47 88 02

 فن القيادة -4 23 - 82

 إدارة الوقت واإلجتماعات -4 23 82 -

 تكوين وإدارة فريق العمل -2 34 - 04

 إدارة الجودة الشاملة -7 82 23 -

 مهارات االتصال والتواصل -3 23 04 07

 الجامعيةاإلدارة  -3 42 24 24

 الجوانب المالية والقانونية -02 82 08 3

 كتابة السيرة الذاتية -00 82 23 -

 النظام اإلداري للساعات المعتمدة -02 27 88 -

 أخالقيات المهنة -08 04 23 07

 اعداد الهيكل التنظيمي وتحديد الوظائف -04 48 24 22

 واإلنترنتمهارات استخدام الحاسب اآللي  -04 47 24 03

 مهارات استخدام قواعد البيانات -02 42 42 02
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 خطة تدريب القيادات وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين 

 

 
17 

 نتائج دراسة االحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس

 في االقسام االكلينيكية

 في مجال الخطه االستيراتيجية

  ارغب بشدة % ارغب % ال ارغب %

 اعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية -0 - 38 07

 (SWOTعمل تحليل بيئي للمؤسسة بإستخدام أسلوب ) -2 08 42 87

 كيفية اعداد الخطة التنفيذية -8 42 42 -

 

 في مجال القيادة والحوكمة

  ارغب بشدة%  ارغب % ال ارغب %

 اعداد التوصيف الوظيفي  -0 - 24 84

 مواجهة االزمات والكوارث -2 - 44 44

 اعداد التوصيف الوظيفي  -8 42 42 02

 مواجهة االزمات والكوارث -4 43 24 07

 التخطيط االستراتيجي -4 47 88 02

 فن القيادة -2 22 70 8
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  ارغب بشدة%  ارغب % ال ارغب %

 إدارة الوقت واإلجتماعات -7 83 22 -

 تكوين وإدارة فريق العمل -3 43 42 -

 إدارة الجودة الشاملة -3 43 24 07

 مهارات االتصال والتواصل -02 87 44 3

 الجامعيةاإلدارة  -00 42 24 24

 الجوانب المالية والقانونية -02 87 83 24

 كتابة السيرة الذاتية -08 02 07 70

 النظام اإلداري للساعات المعتمدة -04 24 27 3

 أخالقيات المهنة -04 44 82 03

 التوصيف الوظيفي -02 42 22 22

 مواجهة الكوارث واألزمات -07 42 82 22

 التنظيمي وتحديد الوظائفاعداد الهيكل  -03 48 24 22

 مهارات استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت -03 47 24 03

 مهارات استخدام قواعد البيانات -22 42 42 02
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 في مجال التعليم الطبي

  أرغب بشدة % أرغب % ال ارغب %

 التدريس لألعداد الكبيرة -0 4 32 04

 والتدريس المصغر -2 3 72 04

 استخدام التكنولوجيا والوسائط المتعددة في التدريس -8 3 73 04

 األساليب املختلفة للتقويم واالمتحانات -4 02 72 04

 تصميم البرنامج الدراس ي والمقرر  -4 - 78 27

 التعليم االلكتروني -2 - 38 07

 البيئة التعليمية -7 - 43 42

 التعليميةتطبيق نظام الجودة الشاملة في العملية  -3 - 70 23

 الساعات المعتمدة -3 - 22 84

84 74 00 02- Problem Based Learning 

42 34 3 00- Evidence Based Medicine 
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  أرغب بشدة % أرغب % ال ارغب %

23 40 20 02- Six sigma 

88 27 - 08- Measuring Health Professions Competencies 

 التعامل مع الدروس الخصوصية -04 - 24 84

 الكتاب الجامعيفن كتابة  -04 - 73 22

 كتابة المشروعات التنافسية -02 - 27 88

 كتابة الورقة اإلمتحانية -07 02 72 04

42 43 - 03- Blue Print 

 معايير الجودة واإلعتماد في التدريس -03 - 27 88

 Plagiarismاإلقتباس  -22 4 32 04

 تصميم المناهج -20 00 74 84

 MCQكيفية كتابة  -22 02 72 04
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 في مجال التنمية البشرية

  أرغب بشدة % أرغب % ال ارغب %

 مهارات القيادة واإلدارة  -0 - 34 44

 تكوين وادارة  فريق العمل -2 - 74 22

 واإلجتماعات (Time management)ادارة الوقت   -8 - 72 82

 والتواصل (communication skills) مهارات االتصال  –4 - 70 23

  Effective presentation)مهارات العرض الفعال  ) -4 - 22 83

 مهارات التفكير  -2 - 47 48

   (Stress management)أدارة ضغوط العمل  -7 - 42 44

 كتابة السيرة الذاتية -3 - 70 23

48 47 - 3- Art of Interview  

 إدارة المستشفيات -02 - 72 82

 إدارة الجودة الشاملة -00 44 42 4

 إدارة التغيير -02 02 22 82

 إتخاذ القرار -08 - 72 82

 اإلدارة الجامعية -04 - 42 44

 الجوانب المالية والقانونية -04 - 34 04
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 ي مجال البحث العلميف

  أرغب بشدة % أرغب % ال ارغب %

 أساليب البحث العلمي  -0 - 34 04

 أخالقيات البحث العلمى -2 - 30 03

 النشر العلمي الدولي -8 - 74 22

 حقوق الملكية الفكرية والنشر -4 - 70 23

 أخالقيات المهنة -4 - 34 04

 كيفية كتابة البحث العلمي -2 - 32 02
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 نماذج استبيانات االحتياجات التدريبية

 دراسة االحتياجات التدريبية للقيادات االكاديمية واالدارية بالكلية

 جامعة طنطا –كلية الطب 

(Training needs assessment) 

2202 –  2207 

 

 الوظيفة الحالية :      االسم :

 القسم :     الدرجة الوظيفية :

 االيميل :       التليفون :

 

 

 

 

 

 تشمل دراسة االحتياجات الي تحديد احتياجات للقيادات االكاديمية واالدارية بالكلية في الجوانب التالية:

 اساليب ومهارات االدارة  -

 ادارة الجودة -

 ادارة التغيير -

 اتخاذ القرار -

 الخطط االستيراتيجية -

 القيادة والحوكمة -

 مهارات اإلتصال والتواصل -

 ت واإلجتماعاتإدارة الوق -

 تكوين وإدارة فريق العمل -

 أخالقيات المهنة -

 التوصيف الوظيفي -

 الجوانب المالية والقانونية في ادارة الجامعات -

 

 

 

لتنفيذ ايهدف نظام الجودة في العملية التعليمية الي التأكد من تحقق الهداف المتفق عليها مع تصحيح وسد الفجوات التي تظهر عند 

باإلضافة الي التجديد والتحسين المستمر لهذه األهداف. وتعتبر دراسة اإلحتياجات التدريبية للقيادات االكاديمية واالدارية واحدة من 

أهم وسائل التعرف علي نقاط الضعف والقوة بهدف النهوض بالعمل وتحسين مستوي االداء بالكلية. نتائج هذا االستبيان سوف 

مان الجودة بالكلية علي تحسين وتحفيز االداء  بما يعود بالنفع علي الكلية, لذلك ننشد من سيادتكم الدقة واألمانة تساعد وحدة ض

في اإلجابة علي هذه األسئلة ونشكركم علي حسن تعاونكم معنا ولما سوف تبذلوه من وقت وجهد الستيفاء هذا االستبيان. وتأكدوا من 

 اط بخصوصية شديدةأن أي معلومات تقدمونها سوف تح
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 من فضلك ضع عالمة أمام ورشة العمل التي تري انه يجب انعقادها بالكلية

 ال نعم اسم الدورة

   اساليب ومهارات االدارة

   مهارات اإلتصال والتواصل

   إدارة الوقت واإلجتماعات

   تكوين وإدارة فريق العمل

   إدارة الجودة

   ادارة التغيير

   اتخاذ القرار

   التخطيط اإلستيراتيجي

   اإلدارة الجامعية

   الجوانب المالية والقانونية

   كتابة السيرة الذاتية

   النظام اإلداري للساعات المعتمدة

   أخالقيات المهنة

   التوصيف الوظيفي

   مواجهة الكوارث واألزمات
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 دورات أخري )اذكرها(

0-  

2-  

8-  

4-  

 

 

 

 اقتراحات اخري :

 

 

 نشكر لكم تعاونكم معنا
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 نتائج دراسة االحتياجات التدريبية للقيادات االكاديمية واالدارية بالكلية

 4اكثر من  4-8 8-0 ال ما هى؟

عدد الدورات التى شاركت فيها لتطوير اداءك االدارى و القيادى خالل السنوات الخمس 

 االخيرة 

7 04 3 20 

 03 20 7 7 مدى درايتك بهيكل االداريين الذين تراسهم

 02 03 07 4 مدى درايتك بالجوانب القانونية الخاصة بطبيعة عملك

 3 03 02 3 مدى درايتك بالجوانب المالية الخاصة بعملك

 
 

 ال أرغب أرغب أرغب بشدة اسم الدورة م

 8 02 07 التخطيط اإلستيراتيجي  0

 2 08 22 فن القيادة 2

 4 02 03 إدارة الوقت واإلجتماعات 8

 4 04 7 تكوين وإدارة فريق العمل 4

 02 00 03 إدارة الجودة 4
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 ال أرغب أرغب أرغب بشدة اسم الدورة م

 2 00 02 مهارات اإلتصال والتواصل 2

 3 3 07 اإلدارة الجامعية 7

 3 08 02 الجوانب المالية والقانونية 3

 2 00 3 كتابة السيرة الذاتية 3

 2 08 3 النظام اإلداري للساعات المعتمدة 02

 4 3 04 أخالقيات المهنة 00

 2 7 04 التوصيف الوظيفي 02

 7 00 03 مواجهة الكوارث واألزمات 08

 7 3 07 اعداد الهيكل التنظيمى و تحديد الوظائف 04

 2 3 03 مهارات استخدام الحاسب االلى و االنترنت 04

 4 08 08  مهارات استخدام قواعد البيانات  02
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 نماذج استبيانات االحتياجات التدريبية

 دراسة االحتياجات التدريبية للموظفين واالداريين بالكلية

 جامعة طنطا –كلية الطب 

(Training needs assessment) 

2202 –  2207 

 الوظيفة الحالية :      :االسم 

 القسم :     الدرجة الوظيفية :

 االيميل :      التليفون :

 

 

 

 

 

 

االحتياجات التدريبية تحديد احتياجات الموظفين واالداريين بالكلية لتنمية معرفتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم في الجوانب  تشمل دراسة

 التالية:

 من فضلك ضع عالمة أمام ورشة العمل التي ترغب / ترغبين في حضورها

 ال أرغب أرغب أرغب بشدة اسم الدورة

    مهارات اإلتصال والتواصل

    الوقت واإلجتماعاتإدارة 

    تكوين وإدارة فريق العمل

    إدارة الجودة

    التخطيط اإلستيراتيجي

    اإلدارة الجامعية

    الجوانب المالية والقانونية

    كتابة السيرة الذاتية

يهدف نظام الجودة في العملية التعليمية الي التأكد من تحقق الهداف المتفق عليها مع تصحيح وسد الفجوات التي تظهر عند 

دة وتعتبر دراسة اإلحتياجات التدريبية للموظفين واإلداريين واحالتنفيذ باإلضافة الي التجديد والتحسين المستمر لهذه األهداف. 

من أهم وسائل التعرف علي مدي حاجة الموظفين واإلداريين لتنمية مهاراتهم في سبيل النهوض بالعمل وتحسين مستوي االداء 

فع علي ا بالكلية بما يعود بالنبالكلية. نتائج هذا االستبيان سوف تساعد وحدة ضمان الجودة بالكلية علي تحسين وتحفيز االد

الكلية, لذلك ننشد من سيادتكم الدقة واألمانة في اإلجابة علي هذه األسئلة ونشكركم علي حسن تعاونكم معنا ولما سوف تبذلوه 

 من وقت وجهد الستيفاء هذا االستبيان. وتأكدوا من أن أي معلومات تقدمونها سوف تحاط بخصوصية شديدة.
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 ال أرغب أرغب أرغب بشدة اسم الدورة

    النظام اإلداري للساعات المعتمدة

    أخالقيات المهنة

    التوصيف الوظيفي

    الكوارث واألزماتمواجهة 

 

0- 

 

2- 

 

8- 

 

 اقتراحات اخري :

 

 

 نشكر لكم تعاونكم معنا

  



 خطة تدريب القيادات وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين 

 

 
31 

 تنفيذ برامج التدريب

تعقد بعض هذه الدورات طبقا لقواعد مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وباالشتراك مع مركز تنمية قدرات 

 اعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.وتعقد بعض الدورات من خالل التنسيق الداخلي بالكلية 

 الهدف من التدريب

 ( Quality Standards in Teachingسية )معايير الجودة فى العملية التدري

يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الخاصة للتعرف علي معايير الجودة فى العملية التعليمية وعلي 

 المعايير االكاديمية المرجعية وكيفية تطبيق هذه المعايير في مؤسسات لتعليم العالي

 : املحتوي 

 الجودة والمشروعات التطويريةمقدمة عن  -

 Course, program specifications توصيف البرامج والمقررات               -

  Course, program report تقرير البرامج والمقررات              -

 (International Publishing of Researchالنشر العلمى الدولي )

المعلومات والمهارات الخاصة بالنشر العلمى الدولي كما يهدف الي تشجيع وتحفيز يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين 

المشاركين علي النشر في الدوريات العالمية وكيفية البحث في الشبكات اااللكترونية الدولية وكيفية مراجعة وتحليل االبحاث 

 المنشورة

 املحتوي: 

 التحضيرالعداد البحوث العلمية  -

 ية انواع البحوث العلم -

 كتابة الورقة البحثية -

 النشر العلمي للبحوث وطرق مراجعة البحوث -

 (Research team Managementادارة الفريق البحثى )

يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الالزمة لتكوين الفريق وكيفية ادارة الفريق وانواع االدارة وكيفية 

 افضل النتائج تحفيز الفريق للحصول غلي

 املحتوي :

  االطار العام لجدارات البحث العلمي -

  مهارات ادارة الفريق البحثي -
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 (How to compete for a research fundكيف تكتب مشروعا بحثيا تنافسيا )

واجب ت والنقاط اليهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الالزمة العداد وكتابة مشروع تنافس ي والخطوا

 توفرها في المشروع حتي يحصل علي الدعم المادي الالزم

 املحتوي:

 مفهوم المشروع التنافس ي وتمويله -

 مكونات المشروع -

 كتابة المشروع البحثي -

 تحكيم المشروعات  -

 (Research Ethicsأخالقيات البحث العلمى )

والمهارات الخاصة بتطبيق معايير اخالقيات البحث العلمى مع اعطاء نبذة عن يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات 

تاريخ مواثيق االخالقيات في البحث العلمى وعن مهام لجان أخالقيات البحث العلمى وكيفية املحافظة علي حقوق االنسان والحيوان 

 اثناءاجراءالبحوث العلمية

 املحتوي :

  مفهوم اخالقيات البحث العلمي -

 م االخالقية واالخطاء الشائعة بشان اخالقيات البحث العلميالقي -

  االسس المنهجية الخالقيات البحث العلمي -

 القواعد االخالقية الدولية الجراء البحوث علي البشر -

  لجان مراجعة اخالقيات البحث العلمي -

  اخالقيات اجراء البحوث علي حيوانات التجارب -

 (Strategic Planningالتخطيط االستراتيجى )

يهدددف هددذا البرنددامج الي اكسدددددددددددداب المشدددددددددددداركين المعلومددات والمهددارات الخدداصددددددددددددة بددالتخطيط االسددددددددددددتراتيجى وكيفيددة وضددددددددددددع الخطط 

 االستراتيجية وفن صناعة القرار 

 املحتوي :

  مفاهيم التخطيط االستراتيجي -

  أنشطة عن الرؤية والرسالة والغايات واالهداف االستراتيجية -

  التحليل الرباعي -

  طرق جمع البيانات -
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  الخطة التنفيذية .متضمنة الجدول الزمني -

 تقييم الخطة االستراتيجية  -

 (University Administrationاالدارة الجامعية )

 يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الخاصة باالدارة الجامعية وكيفيةاتخاذ القرارت وحل المشكالت

 املحتوي :

  يعة و خصائص االدارة الجامعيةطب -

 الوظائف االساسية لالدارة الجامعية -

  مشكالت االدارة الجامعية )التشخيص والحل( -

 الجوانب السلوكية وبناء ادارة فريق العمل  -

  القيادة الجامعية -

 الجامعات ادارة التغيير  -

 Legal and Financial Aspects in University Environmentالجوانب المالية والقانونية فى الجامعات 

يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الخاصة بقوانين التعيين في الوظائف الجامعية وحقوق وواجبات 

اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجوانب المالية الخاصة بموازنة الجامعة وقواعد واجراءات الصرفيات والحواالت وطرق الشراء 

 وغيرها

 (Time and Conference Managementادارة الوقت واالجتماعات  )

يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الخاصة باالدارة الفعالة للوقت ومضيعات الوقت وكيفية استغالل 

 الوقت وكيفية ادارة االجتماعات واملجالس واللجان

 املحتوي:

 واهميتهمفهوم الوقت  -

 مضيعات وقت العمل -

  االدارة الفعالة للوقت -

 استراتيجات ادارة الوقت -

 ادارة االجتماعات -

 (Communication Skillsمهارات االتصال فى أنماط التعليم املختلفة )

ة منها  فى ديهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الخاصة بمجاالت التواصل املختلفة وكيفية االستفا

 العملية التدريسية وذلك من أجل الوصول الى افضل النتائج في توصيل المعلومات والمهارات للطالب
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 املحتوي:

  االتصال والتواصل -

 عناصر االتصال -

  انواع االتصال -

  معوقات االتصال -

  بعض مشكالت عدم التواصل -

 طرق تحسين االتصال -

  نماذج االتصال الفعال -

 (Effective presentationالعرض الفعال )

يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الخاصة بتقديم العروض وكيفية التاثير علي المستمعين وكيفية 

 التعامل مع االنماط املختلفة من المشاركين وكيفية استخدام اساليب متنوعة في توصيل المعلومات

 املحتوي: 

  ريةمفاهيم وتعريفات نظ -

  اسس واستراتيجيات العرض الفعال -

 التنظيم والتقييم والتطبيق  -

 (Use of Technology in Teaching)برنامج استخدام التكنولوجيا فى التدريس  

يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الخاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية فى العملية التدريسية 

 وذلك من أجل الوصول الى افضل النتائج في توصيل المعلومات والمهارات للطالب 

 املحتوي: 

 التكنولوجيا في التدريس  مفهوم -

  التدريس المعزز بعروض تقديمية -

 التدريس المعزز ببرمجيات الوسائط المتعددة  -

 التدريس المعزز باستخدام المواقع التعليمية عبر االنترنت  -

 التدريس المعزز بالتكنولوجيا  -

 ( Credit hour systemبرنامج نظام الساعات المعتمدة ) 

نظام الساعات المعتمدة ومعرفة القواعد يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الخاصة باستخدام 

 المنظمة له امكانية تطبيقه في مؤسسات لتعليم العالي
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 املحتوي: 

 االطار المعرفي للساعات المعتمدة -

 القواعد المنظمة لنظام الساعات المعتمدة  -

 االرشاد االكاديمي -

 االمتحانات ونظم التقييم -

 النظام االوروبي في الساعات المعتمدة  -

  (Student Evaluationتحانات وتقويم الطالب )نظم االم

يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الخاصة بتقويم الطالب ومعرفة االنواع املختلفة لالختبارات وكيفية 

 وضع االمتحانات وقياس فعالية االختبار في تققيم مستوي الطالب

 املحتوي: 

  مفهوم االهداف التعليمية -

  مفهوم التقويم والقياس واالمتحانات -

  انواع التقويم -

 لماذا نقوم الطالب والفائدة من التقويم -

  خصائص االختبار الجيد -

  كيفية وضع اسئلة االمتحانات بحيث تصبح ممثلة للمقرر  -

 انواع االختبارات  -

  خصائص الممتحن -

 طرق )نظم ( االختبارات  -

 (Conference Organizationتنظيم المؤتمرات العلميه )

يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الخاصة بتنظيم المؤتمرات العلمية والغرض منها وكيفية ادارة لجان 

 المؤتمرات والوسائل املختلفة للحصول علي دعم للمؤتمر

 املحتوي: 

  المفاهيم االساسية عن المؤاتمرات العلمية -

 االجراءات الواجب اتخاذها قبل المؤتمر  -

 اختيار رؤساء للجان والمتحدثون  -

  االجراءات الواجب اتخاذها اثناء انعقادالموتمرات -
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 التدريب علي كيفية التعامل مع االزمات اثناء المؤتمر -

  االجراءات الواجب اتخاذها بعد انعقاد المؤتمر -

  ضور االستبيان الخاص بتقييم المؤتمر من السادة الح -

  اعتماد الميزانية الختامية للمؤتمر -

 البرنامج الترفيهي للمؤتمر  -

  (Code of Ethicsأخالقيات سلوكيات المهنة )

يهدف هذا البرنامج الي اكساب المشاركين المعلومات والمهارات الخاصة بالسلوك المنهي العضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 لوك االخالقي وميثاق شرف مزاولة المهنةواالخالقيات واالداب المهنية وقواعد الس

 املحتوي:

 اخالقيات واداب المهنة واهميتها في الجامعة  -

 مجاالت االخالق الجامعية  -

 المسئولية االخالقية للقيادات الجامعية  -

 ميثاق شرف مزاولة مهنة التدريس  -
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 2207خطة التدريب العضاء هيئة التدريس والقيادات االكاديميه واالداريين كلية طب طنطا 

 التكلفة المدربون  التاريخ الفئة المستهدفة  اسم البرنامج م

0.  Plagiarism  2207ابريل  الهيئة المعاونه  -أعضاء هيئة التدريس 
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  2207فبراير  هيئة التمريض  –الجهاز االدارى  ادارة االزمات والكوارث  .2

 2207مايو  –فبراير  –يناير  الهيئة المعاونه  -أعضاء هيئة التدريس  التحليل االحصائى   .8

4.  International publication  2203أغسطس  الهيئة المعاونه -أعضاء هيئة التدريس  -رؤوساء االقسام 

4.  Item analysis  2203أغسطس  الهيئة المعاونه -أعضاء هيئة التدريس  -رؤوساء االقسام 

 2203يونيه  الهيئة المعاونه -التدريس أعضاء هيئة  -رؤوساء االقسام  التدريب على بنك االسئلة   .2

المعايير القياسية المتحانات مرحلتى   .7

 البكالوريوس والدراسات العليا

 الهيئة المعاونه -أعضاء هيئة التدريس  -رؤوساء االقسام 
 2203ابريل 

 2207العام طول  الهيئة المعاونه -أعضاء هيئة التدريس  -رؤوساء االقسام  ورش عمل معايير االعتماد  .3
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 2203خطة التدريب العضاء هيئة التدريس والقيادات االكاديميه واالداريين كلية طب طنطا 

 التكلفة المدربون  التاريخ الفئة المستهدفة من اعضاء هيئة التدريس اسم البرنامج م

0.  Competency based curriculum  2203يوليو   -يونيه   -مايو  المعاونهالهيئة  -أعضاء هيئة التدريس  -رؤوساء االقسام 
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2.  Integrated curriculum  2203يوليو   -يونيه   -مايو  الهيئة المعاونه -أعضاء هيئة التدريس  -رؤوساء االقسام 

8.  Large group teaching & Small group teaching  2203يوليو   -يونيه   -مايو  الهيئة المعاونه -أعضاء هيئة التدريس  -رؤوساء االقسام 

4.  Interviewing skills & Consultation skills  2203يوليو   -يونيه   -مايو  الهيئة المعاونه -أعضاء هيئة التدريس  -رؤوساء االقسام 

4.  Problem based learning  2203يوليو   -يونيه   -مايو  الهيئة المعاونه -أعضاء هيئة التدريس  -رؤوساء االقسام 

2.  MCQs  2203أغسطس  -يوليو  -يونيه   -مايو  الهيئة المعاونه -أعضاء هيئة التدريس  -رؤوساء االقسام 

7.  OSCE & OSPE  2203أغسطس  -يوليو  -يونيه   -مايو  الهيئة المعاونه - أعضاء هيئة التدريس -رؤوساء االقسام 

 2203يوليو  –ابريل  –مارس  هيئة التمريض  –الجهاز االدارى  ادارة االزمات والكوارث  .3
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 2203خطة التدريب العضاء هيئة التدريس والقيادات االكاديميه واالداريين كلية طب طنطا 

 التكلفة المدربون  التاريخ من اعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة  اسم البرنامج م

  اعضاء هيئة التدريس اساليب البحث العلمي 0
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  القيادات آعضاء هيئة التدريس اخالقيات البحث العلمي 2

8 Change management  اعضاء هيئة التدريس -رؤساء اآلقسام  

  منسقي المعايير و رؤساء اآلقسام ورش عمل معايير االعتماد 4

4 Credit hour system  عضاء هيئة التدريسا -رؤساء اآلقسام  

  التدريس اعضاء هيئة -رؤساء اآلقسام  MCQكيفية كتابه وتقييم امتحانات االختيار من متعدد  2

  الجهاز االداري  - اعضاء هيئة التدريس -القيادات رؤساء اآلقسام  ادارة االزمات والكوارث 7

  اعضاء هيئة التدريس - القيادات مهارات استخدام الحاسب االلي واالنترنت 3

  اعضاء هيئة التدريس - القيادات فني القيادة 3
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 2222التدريس والقيادات االكاديميه واالداريين كلية طب طنطا خطة التدريب العضاء هيئة 

 التكلفة المدربون  التاريخ الفئة المستهدفة من اعضاء هيئة التدريس اسم البرنامج م

  منسقي المعايير و رؤساء اآلقسام معايير الجودة واالعتماد 0
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2 Six sigma اعضاء هيئة التدريس  

  آعضاء هيئة التدريس - القيادات االكاديمية الجوانب المالية والقانونية 8

  اعضاء هيئة التدريس - القيادات االكاديمية اتخاذ القرار 4

  اعضاء هيئة التدريس - االكاديميةالقيادات  التخطيط االستراتيجي 2

  اعضاء هيئة التدريس - القيادات االكاديمية االساليب املختلفة للتقويم واالمتحانات 7

  اعضاء هيئة التدريس النشر العلمي الدولي 3

  الجهاز االداري  - اعضاء هيئة التدريس -القيادات رؤساء اآلقسام  ادارة االزمات والكوارث 3

  القيادات االكاديمية و االدارية مهارات قواعد استخدام قواعد البيانات 02

  االداريين مهارات التواصل واالتصال 00

  االداريين مهارات استخدام الحاسب االلى واالنترنت 02

 2222 القيادات االكاديمية و االدارية ادارة الوقت واالجتماعات 08

  القيادات االكاديمية و االدارية Plagiarismاالقتباس  04
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 نموذج للتقييم

 استمارة تقييم

 من فضلك حاول/ حاولي استكمال هذا االستبيان حتى يتسنى لنا تقييم األداء وتحسينه في المستقبل 

  ضعيف جيد ممتاز الدددددبدددددندددددد
 
 ضعيف جدا

     عنوان الدورة-

     مكان انعقاد الدورة -

     وقت انعقاد الدورة -

     مواضيع الدورة-

     بدات الدورةفي الوقت املحدد

     المادة العلمية المقدمة ساعدتني على استيعاب مواضيع الدورة

     المدة الزمنية الدورة كانت مناسبة.

     الحوار والمناقشات اتسما بالموضوعية. 

     استخدم املحاضرون األمثلة الفعلية والتطبيقات العملية

     طريقة تقديم املحاضرات كانت واضحة ومفهومة. 

     تم اإلجابة على أسئلة الحضور بموضوعية 

     حضور الدورة أسهم في اضافة معلومات ومهارات جديدة عندي

     الضيافة(. -التهوية -البيئة المصاحبة الدورة كانت مناسبة )القاعة

     مستوى الحضور الدورة

     سأقوم بتنفيذ ما تعلمته في الدورة

 
 
     لي.حضور الدورة كان مفيدا

     اود في عقد مثل هذه الدورات في المستقبل
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 نقاط سلبية في المؤتمر: -

0- 

2- 

8- 

4- 

 نقاط إيجابية في المؤتمر:  -

0- 

2- 

8- 

4- 

 مقترحات لتحسين األداء في المؤتمرات التالية: -

0- 

2- 

8- 

4- 

 موضوعات ارغب في مباقشتها في مؤتمرات تالية  -

0- 

2- 

8- 

4- 

 

 

 

نشكر لكم تعاونكم
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 وثيقة االعتماد 

 مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة 
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 وثيقة االعتماد 

 مجلس الكلية

 


