
 
                                  ciqap   

 

 و2010/2011للعاو اجلامعي  كوي البشزية بالكليةالتدريب خطة 
 

  

  -ذى ذحديد اإلحرياخاخ انردزيثيح  نهخطح  تُاًًءعهي األذي :

o  اايًيتتح الا اازيتتحض ءعهتتاء ليدتتح انرتتدزيم الياتتاالَياى ض انداتتاش اإلاازا تانكهيتتح ا انميتتاااخ ا    انمتت ا انثيتتسيحاستترط ا احرياختتاخ

 الاناًال( . انفُييٍ  انطانثاخ ضض

o  يرطهثاخ انخطح انرُفيريح نًيسالا  CIQA. 
 

 و2010/2011 للعاو اجلامعيالكيادات االكادميية خطة تدريب اواًل : 
 

 و
 جمال التدريب

 ىدوة/ورشة
 املوضوعات

 ٍدف الدورة 

 امليشاىية املكدرة مضئول التيفيذ مكاٌ األىعكاد يفيذتوقيت الت
                  

 حتكل

مل 

 يتحكل

 ذحديث انثسايح 1

انساعاخ انًارًدج  

/ االز يُسك 

 انثسَايح الانًمسز

بتلمعدددتوا والمادددتوا  ا  ت دددي   القيدددت ا تزويددد  
تطددددويو الددددوا   الالزمدددد  ابت ددددتة ال و يدددد   دددد  

 .عتم ة ال وا ي   بنظتم ال تعت  الم
 و0212ايسًثس 

 

لاعح 

 انًُالياخ

 

 

 ندُح انردزية

 ج022ساعاخ=8×ج02×اسراذ
ج 122+  ج022يااج ذدزيثيح 

 يطث عاخ
  

0 

 ياازاخ انميااج

ااازج ان لد 

  ا خرًاعاخال

تنمي  المفتهيم العلمي  والماتوا  التطبيقي  واالتجتهدت  

اايجتبيددددد   دددددا مجدددددتة اا اوة الفعتلددددد  للو ددددد  و  اوة 

متعدددت  المجدددتلج واللجدددتا  ددد  مم  دددت  التعلددديم اجت

 العتلا.

 و 0211ي ني  
لاعح 

 انًُالياخ
 ندُح انردزية

 ج022ساعاخ=8×ج02×اسراذ

ج يااج 022

 يطث عاخ  022ذدزيثيح+

  

3 
اند اَة انًانيح 

 الانماَ َيح

تنمي  المعتوا المتلي  والقتنوني  للمشتوبيا ما شتغلا 

لدديم العددتلا بمددت يجعددة المنتصددة اا اويدد  بمم  ددت  التع

تصو تتام المتلي  واا اوي  متوا ق  مع صد ي  القدتنوا 

 واللوا   والقواع  و ت قيق بفتءة ا نفتق العتم

 و 0211 ي ني 
لاعح 

 انًُالياخ
 ندُح انردزية

 0˟ساعاخ 8×ج02×اسراذ

 ج يااج022+ج822ي و=

 يطث عاخ  022ذدزيثيح+
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 و2010/2011للعاو اجلامعي الكلية ب أعضاء ٍيئة التدريط ومعاوىيَهخطة تدريب ثاىيًا : 

 و
 جمال التدريب

 ىدوة/ورشة
 املوضوعات

توقيت  / ورشة / ىدوة ٍدف الدورة

 التيفيذ
 مكاٌ األىعكاد

مضئول 

 التيفيذ
 امليشاىية املكدرة

                  

 حتكل

مل 

 يتحكل

1 
العاخ االزج "انًيس

 "انثحثيح انًً نح

 يفيح  راتح يمرسذ تحثي 

نرً يم ييسالعاخ نخديح 

 انًدرًع الذًُيح انثيدح 

تزويددد  شلمشدددتوبيا بتلمعدددتوا والمادددتوا  
ا  ت دددي  الالزمددد  ابت دددتة ال و يددد   ددد  
 ع ا  وتق يم مشووعت  الب دو  التنت  دي  
لل صوة عل  تمويدة مدا الجادت  ال اةليد  

لمشددووعت  التدد  والةتوجيد  والصددنت يق وا
 توع  هذه الب و  العلمي  والتطبيقي 

 و0212َ فًثس 

 اي و(
 لاعح انًُالياخ

 

 

 ندُح انردزية

 ج022= ساعاخ8×ج02×خثيس

ج 122ج + 022يااج ذدزيثيح 

 يطث عاخ

 

 

0 

خ اج اناًهيح 

 انراهيًيح

تطدددويو شعمدددتة البنتدددووة بمدددت 
ي دددتهم  دددا ت قيدددق متطلبدددت  

 جو ة العملي  التعليمي 

معددتوا ماددتوا  وم ددتء البنتددووال    تنميدد
واعضتء هي   الت ويج العتمليا بادت ب دبة 
تطدددويو اليدددت  ونظدددم العمدددة بدددتلبنتووة مدددت 
ي ددتهم  ددا ت قيددق متطلبددت  جددو ة العمليدد  

 التعليمي 

 و0211 يُايس

 
 ندُح انردزية لاعح انًُالياخ

 ج022=ساعاخ8×ج02×اسراذ

ج 02ج + 022يااج ذدزيثيح 

  يطث عاخ

 

 

3 
ابط الوو   االمت تنيد   دا ضو
 جو ة المتطلبت   ضوء

معددتوا ماددتوا  وم ددتء البنتددووال   تنميدد 
واعضتء هي   الت ويج العتمليا بادت ب دبة 
تطدددويو اليدددت  ونظدددم العمدددة بدددتلبنتووة مدددت 
ي ددتهم  ددا ت قيددق متطلبددت  جددو ة العمليدد  

 التعليمي 

 و0211ياي  

 
 ندُح انردزية لاعح يدهم انكهيح

 ج022=عاخسا8×ج02×اسراذ

ج 02ج + 022يااج ذدزيثيح 

  يطث عاخ

 

 

0 
َدالج اخ لياخ 

 الآااب انًاُح

حم ق انًهكيح انفكسيح 

 الاخ لياخ انثحث اناهًي 

تنميدددد  معددددتوا واتجتهددددت  المشددددتوبيا بشدددد ا 

 و  قوق الملبي  الفبوي  شةال يت  الب   العلما

بمت ي دام  دا االوتقدتء بجدو ة العمليد  التعليميد  

 لتعليم العتلا ا مم  ت  ا

 ندُح انردزية لاعح انًُالياخ و 0211اتسيم 

 002ساعاخ=0×ج02×اسراذ

ج 122ج + 022يااج ذدزيثيح 

 يطث عاخ 

 

 

 الزش ذطثيميح 0

الزش ذطثيميح عهي 

يخرهف انرمُياخ 

 تانًخرثس

تنميددددد  المعدددددتوا والمادددددتوا  التطبيقيددددد  

ببفدتءة   تة ام مةتلا التقنيدت  بدتلمةتبوال

 وماتوة 

 ندُح انردزية يخرثس انكهيح و0211سثرًثس

 ج002ساعاخ=0×ج02×اسراذ
 

ج 122ج + 022يااج ذدزيثيح 

 يطث عاخ 

  

         



 
 ciqap 

 و2010/2011للعاو اجلامعي بالكلية  أعضاء ٍيئة التدريط ومعاوىيَهثاىيًا : خطة تدريب تابع 

 و
 جمال التدريب

 ة/ورشةىدو
 املوضوعات

توقيت  ٍدف الدورة / ىدوة/ ورشة 

 التيفيذ
 مكاٌ األىعكاد

مضئول 

 التيفيذ
 امليشاىية املكدرة

                  

 حتكل

مل 

 يتحكل

 ضًاٌ اند اج 6
اندزاستتتتتتتح  راتتتتتتتح  فُيتتتتتتاخ

 . انراذيح

تزويددد  شلمشدددتوبيا بتلمعدددتوا والمادددتوا  
ا  ت دددي  الالزمددد  ابت دددتة ال و يددد   ددد  

وتق يم مشووعت  الب دو  التنت  دي   ع ا  
لل صوة عل  تمويدة مدا الجادت  ال اةليد  
والةتوجيد  والصددنت يق والمشددووعت  التدد  

 توع  هذه الب و  العلمي  والتطبيقي 

 

 و0211اتسيم

 

 لاعح يدهم انكهيح
 

 ندُح انردزية

 ج022ساعاخ =8×ج02×خثيس

ج 122ج + 022يااج ذدزيثيح 

 يطث عاخ
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 و2010/2011للعاو اجلامعي بالكلية  ً والفيينياإلداري ضادةالخطة تدريب 
 

 

الفئة 

 املضتَدفة
 و

 جمال التدريب

 ىدوة/ورشة
 املوضوعات

توقيت 

 التيفيذ
 امليشاىية املكدرة مضئول التيفيذ مكاٌ األىعكاد

                  

 حتكل

 مل

 يتحكل

 ثالجًا:

اجلَاس 

 اإلداري

 

1 
ذطثيماخ انحاسة 

 ا ني

اسرخداياخ الذطثيماخ انحاسة 

 ا ني نرًُيح لدزاخ ا اازييٍ

 

 ياًم انكًثي ذس و 0212ايسًثس
الحدج َظى ذكُ ن خيا 

 انًاه ياخ

ي و0×ساعاخ0×ج02×خثيس

ج + يااج ذدزيثيح 822=

 ج يطث عاخ122+  ج022

  

 َدالج 0
الا خ لياخ في ذطثيك انًصداليح 

 اناًم
 ندُح انردزية لاعح انًُالياخ و 0211 اتسيم

 002ساعاخ=0×ج02×اسراذ

+  ج022يااج ذدزيثيح 

 ج يطث عاخ122

  

 ندُح انردزية لاعح انًُالياخ و0211اتسيم  ا خطاء انيائاح في اناًم ا اازا  االزج ذًُيح  3

 002ساعاخ=0×ج02×اسراذ

+  ج022يااج ذدزيثيح 

 ث عاخج يط122

  

0 

ياازاخ ا اازج 

 نهمياااخ

 ندُح انردزية لاعح انًُالياخ و 0211ي ني   إاازج ان لد الا خرًاعاخ
انمياااخ االزج  ذُفر يع 

 ا  اايًيح تركهفح الاحدج

  

 ندُح انردزية لاعح انًُالياخ و 0211ي ني   اند اَة انًانيح الانماَ َيح 0
انمياااخ االزج  ذُفر يع 

 تركهفح الاحدج  ا  اايًيح
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 و2010/2011للعاو اجلامعي خطة تدريب طالبات الكلية خامضًا : 
 

 

 و
 جمال التدريب

 ىدوة/ورشة
 مكاٌ األىعكاد توقيت التيفيذ ٍدف الدورة املوضوعات

مضئول 

 التيفيذ
 امليشاىية املكدرة

                  

 حتكل

مل 

 يتحكل

1 

االزاخ صيفيح 

 نهطانثاخ

انطانثح اندايايح َدالج 

 تيٍ انحم ق الان اخثاخ

 
 

تنميددددد  معدددددتوا ومادددددتوا  واتجتهدددددت  

  انًدزج انكثيس  0211اتسيم   قو ات وواجبتتات ن و االيجتبي  الطتلبت 

ج 02×يرخصصيدزب 

 ج  022ساعاخ =8×

ج 022ج يااجذدزيثيح +022

 يطث عاخ

  

 زج ان لد الانراخااا 0

 
 

تنميدددددد  المفددددددتهيم العلميدددددد  والماددددددتوا  

ن ددددو التطبيقيدددد  واالتجتهددددت  اايجتبيدددد  

والدددددذا   لددددد    اا اوة الفعتلددددد  للو ددددد 

 الطتلبت  .

 ندُح انردزية لاعح انًُالياخ و0211-ي ني 

ج 02×يرخصصيدزب 

 ج  022ساعاخ =8×

ج 022ج يااجذدزيثيح +022

 يطث عاخ
 

  

 جانًيسالعاخ انصغيس 3

تنميددددد  معدددددتوا ومادددددتوا  واتجتهدددددت  

ا دددترمتو و ددد  ن دددو  االيجتبيددد  الطتلبدددت 

الفدددواي  دددا تبندددا مشدددوو  انتدددتجا ذا  

  عت   ا تصت   .

 ندُح انردزية لاعح انًُالياخ و0211-ي ني 

 ×ج 02×يرخصص 3

 ج1022ي و=0×ساعاخ12

ج 022+ج يااجذدزيثيح 022

 يطث عاخ
 

  

  حس ح انًسشداخياازاخ  0

تلبت  معتوا وماتوا  و نوا اب تة الط

 يتة الةالء وتنمي  االتجتهت  االيجتبي  

 ن و ال فتظ علا البي   .
 و0211 ي ني 

زض اند انح ا

 انكهيح الحدائك 
 ندُح انردزية

ج 02×يرخصص0

 ج0222ي و=0×ساعاخ12×
 

ج 022+ج يااجذدزيثيح 022

 يطث عاخ
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 و2010/2011للعاو اجلامعي خطة تدريب العنال بالكلية صادصًا : 
 

 

 و
 جمال التدريب

 ىدوة
 يدوةٍدف ال املوضوعات

توقيت 

 التيفيذ
 امليشاىية املكدرة مضئول التيفيذ مكاٌ األىعكاد

                  

 حتكل

مل 

 يتحكل

 اخ لياخ اناًال اخ لياخ اناًم  1

نميددددد  معدددددتوا واتجتهدددددت  ت
بشد ا  ما العمدتة  المشتوبيا
الستتته  ياخ اناًتتتم  شةال يدددت 

 .يٍ اخم اااء افهم 

 0211 يازس
يدزج 

 انًُالياخ 
 ندُح انردزية

 ساعاخ=0×ج02×خثيس

 ج022

 يااج ذدزيثيح 122
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