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 مقدمة:

بمستوى أداء  لالرتقاءأحد المحاور الرئيسية يعتبر االهتمام بالتدريب وتنمية الموارد البشرية 

 المجاالتل ما هو جديد في مختلف تزويدهم بكب ومهاراتهمأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

والتخصصات لزيادة قدرتهم على تقديم الخدمة التعليمية بكفاءة وفعالية، ورفع كفاءة البحث 

 العلمي. 

جامعة طنطا دعم طريق االعتماد، وإيمانا بأهمية التدريب المستمر  –وفى إطار تبنى كلية التجارة 

أعضاء هيئة ، قام فريق عمل معيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةلتنمية قدرات ومهارات 

 بالكلية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بإعداد خطة تدريبية والهيئة المعاونة التدريس

 .للكلية االستراتيجيةتتوافق مع األهداف الرئيسية للخطة  1028/1010

االحتياجات التدريبية  بتحديدقام فريق العمل  فعالة تحقق الهدف منها، تدريبيةعداد خطة وإل

دراسة إلى  باإلضافة ،الموجهة لهمعن طريق االستبيانات  عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةأل

 مع رؤساء بالتعاون أهم االحتياجات التدريبية الواجب تلبيتها، وذلكلالستبيانات لتحديد  تحليلية

 .رامج التدريبيةباللتدعيمها بمعلومات عن التخصصات المختلفة للحصول على األقسام العلمية 

 دف الخطة التدريبية:ه

 –بكلية التجارة  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةتدريب الخطة التدريبية السنوية  تستهدف

إلى تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال الجودة  جامعة طنطا

 .  لزيادة كفاءة وفاعلية البحث العلمي العلميوالبحث 

 إجراءات إعداد الخطة التدريبية:

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.تجميع بيانات عن أسماء وأعداد  -2

تفي باحتياجات أعضاء  التي االحتياجات التدريبية لتحديدمرفق( ) استبيان( 1عدد )داد إع -1

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال الجودة والبحث العلمي.

تفي باحتياجات أعضاء هيئة التدريس  التيتم تحليل االستبيانات وتحديد الدورات التدريبية  -3

 .والبحث العلمي والهيئة المعاونة في مجال الجودة

نةألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاوتدريبية الخطة ال  
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 بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

عدد  يبلغونجامعة طنطا  –لتجارة ا لكلية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

ويحتوى هذا العدد علي من هم قائمين بالعمل، القائمين بإجازات، ومن هم في مهمات ،عضو(162)

أعضاء وبعثات علمية، وقد تم تصنيف هذا العدد كما هو يظهر بالجدول التالي، وذلك الحتساب عدد 

 م.1028/1010الذى ستطبق عليهم الخطة التدريبية  هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة. (271)ل أن الخطة التدريبية ستشمل عدد وكما يتضح من الجدو

 

 بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 1027/1028جامعة طنطا   -كلية التجارة 

 إجمالي العدد القسم البيان
عدد األساتذة 

 المتفرغين

عدد القائمين 

 بإجازة

 عدد المتدربين

 

عضو هيئة 

 التدريس

 12 23 18 66 المحاسبة

 26 1 1 33 إدارة األعمال

 22 1 7 13 االقتصاد

 6 2 8 21 اإلحصاء

 مدرس مساعد

 31 2 --- 33 المحاسبة

 27 1 --- 21 أدارة األعمال

 --- 2 --- 2 االقتصاد

 2 --- --- 2 اإلحصاء

 معيد

 11 --- --- 11 المحاسبة

 27 2 --- 28 أدارة األعمال

 6 --- --- 6 االقتصاد

 2 --- --- 2 اإلحصاء

 271 33 21 162  اإلجمالي
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نة في مجال ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاوالتدريبية وراتالد

 الجودة والبحث العلمي:

 :البرامج التدريبية في مجال الجودة -2
 معايير الجودة في العملية التعليمية 

  والمقرراتإعداد توصيفات البرامج 

  في أنماط التعليم المختلفة االتصالمهارات 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 

 إعداد بنوك األسئلة 

  االلكترونيالتعليم 

 االستراتيجيات الحديثة التعليم والتعلم 

 

 :العلميالبرامج التدريبية في مجال البحث  -1
 طبقا لكل تخصص علمي موضوعات بحثية 

 كتابة ونشر البحوث العلمية 

  البحثيإدارة الفريق 

 أخالقيات البحث العلمي 

 إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث 

 كيفية اإلشراف على الرسائل العلمية 

  العلميأساليب ومناهج البحث 

 نظم إدارة المراجع العلمية 

 تطبيقات إحصائية 

 آليات البحث في بنك المعرفة 

  العلميالمكتبة الرقمية واالقتباس 

 

 :الخطة التدريبيةل تموي

 :من عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالتدريبية أليتم تمويل )مكافآت المدربين( الخطة 

 –الدعم المالي السنوي المقدم من الجامعة بمشروع" تعزيز وحدات ضمان الجودة في الكليات  -2

 دعم طريق االعتماد".

 حساب وحدة ضمان الجودة بالكلية. -1
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 هيئة التدريس والهيئة المعاونةأعضاء الخطة التنفيذية لتدريب 

 م1028/1010
 

عدد   الشهر اسم الدورة م المجال

 المستهدفين

البرامج التدريبية  

 في مجال الجودة

 %20 أكتوبر إعداد توصيفات البرامج والمقررات 2
 %20 نوفمبر إعداد بنوك األسئلة 1
 %20 ديسمبر  اإللكترونيالتعليم  3

البرامج التدريبية 

 لبحث العلميا

 %20 فبراير كتابة ونشر البحوث العلمية 2
 %20 مارس العلميأساليب ومناهج البحث  1
 %20 أغسطس-أبريل موضوع بحثي طبقا لكل تخصص علمي 3

 هيئة التدريس  ءالنشغال أعضا استبعاد شهر يناير، مايو، ويونيو، يوليو، أغسطس تم

 .واالستعداد للعام الدراسي بأعمال الكنتروالت واالمتحانات والهيئة المعاونة
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالتنفيذ الفعلي لدورات التدريبية 

 م1028/1021

 الشهر العام اسم الدورة م المجال

عدد 

مرات 

انعقاد 

 الدورة

عدد 

 المتدربين

نسبة 

 المتدربين

من إجمالي 

271 

البرامج التدريبية 

 في مجال الجودة

 % 20  28  2 أغسطس 1028  التعليم اإللكتروني 2
المكتبة الرقمية  1

 واالقتباس العلمي
 %22 17 2 ديسمبر 1028

البرامج التدريبية 

البحث في مجال 

 العلمي

 

بنك المعرفة المصري وأهميته  2

 البحث العلميلتعزيز 
 %21 13 2 أكتوبر 1028

المعيار الدولي للقيمة  1

 العادلة
 %36 83 2 نوفمبر 1028

الكتابة العلمية والنشر  3

 العلمي
 %22 17 2 ديسمبر 1028

خطوة نحو فهم االقتصاد  3

 القياسي
 %21 11 2 مارس 1021

تأثير تغيرات معيار التأجير  2

 الماليةالتمويلي علي التقارير 
 %30 71 2 أغسطس 1022

 متدرب173 إجمالي عدد المتدربين في الدورات المختلفة

 

 

 

 

 


