
 

 

 
 

 

                                  ciqap   

 م2011/2012 للعام اجلامعي  كوي البشزية بالكليةالتدريب خطة 
   

  -تى تحذيذ اإلحتيبربد انتذريجيخ  نهخطخ  ثُبًًءػهي األتي :

o  (انطبنجبداالكبديًيخ واالداريخ, أػضبء هيئخ انتذريس ويؼبوَيهى , انزهبز اإلداري ,ثبنكهيخ ) انميبداد   انمىي انجشريخاستطالع احتيبربد 

o  يتطهجبد نًشروع  CIQA. 
 

 م2011/2012 للعام اجلامعي واالدارية الكيادات االكادمييةخطة تدريب اواًل : 
 

 م
 جمال التدريب

 ندوة/ورشة
 املوضوعات

 يدف الدورة 
توقيت 

 التهفيذ
 مكاى األنعكاد

 ةالفئ

  ةاملشتًدف

 للتدريب

 امليزانية املكدرة

   انًرشذ االكبديًي تحذيج انجرايذ 1

ب لمعدددد ال والمتدددد اا  الال الدددديس ال زمددددس   تالدددد    القيدددد  ا تزويدددد  

 .عمل الماش  اال   يمي بنظ م الال ع   المعتم ة يى  تحتااييساال
سجتًجر 

 و2112

 

يزهس لبػخ 

 انكهيخ

انميبداد 

 االكبديًيخ

 د411سبػبد=8×د51×استبر

 يطجىػبد  211د يبدح تذريجيخ+411

2 

 يهبراد انميبدح

 يهبراد االتصبل

المفدد ميم العيميددس والمتدد اا  الت بيقيددس واالتي مدد   ا يي بيددس يددي  نميددست

العمييددس  التددواا ا نالدد ني يددي بمدد  يالددتم يددي االاتقدد   بيددو ة ميدد ل

 التعييميس يي مؤالال   التعييم الع لي

 اثريم

2112  

س يزهلبػخ 

 انكهيخ

انميبداد 

 االكبديًيخ

 واالداريخ

 د411سبػبد=8×د51×استبر

 يطجىػبد  211د يبدح تذريجيخ+411

 االدارح انزبيؼيخ 3
لشدد ييي المن  دد  القي  يددس وا  اايددس  ي معيددسا  ااة ال متدد اا  تنميددس

  ييسيالتم يي تاشي  القاااا  ا  اايس تتحقيق  لاال لس ال بم   ييسب ل

يىنيى 

 و 2112

يزهس بػخ ل

 انكهيخ

 د411سبػبد=8×د51×استبر

 يطجىػبد  211د يبدح تذريجيخ+411

 تًُيخ ثشريخ 4
اسرار انمىح 

 انُفسيخ
 ) اسرار انميبدح (

االدااا  تحدول والمتد اا   المعد ال قي  ا  اال   يميس واال اايدس ال ا ال  

،  قد اا    مندس منالنفس  ل م  يي  تشأ وتنميس اتي م تتم نتحو القي  ة 

 .التحي ة العمل ويي  ياا  يفيس االتثم ام  لتتحقيق م و

 يبيى

2112 

 

يزهس لبػخ 

 انكهيخ

 د411سبػبد=8×د51×استبر

 يطجىػبد  211د يبدح تذريجيخ+411

 

 ومديز املشزوع                                                مديز الوحدة                                                                                             يعتند،،، عنيد الكلية                                                                                           مهشل التدريب                                                         

                                                                                                                           أ.د / إمياى احلاروني                                       امال يوسف                                                                                        أ.د /                                                                                               لطفي                   أ.د / مهى 



 
 ciqap 

 م2011/2012 للعام اجلامعي الكلية بأعضاء ييئة التدريص خطة تدريب ثانيًا : 

 م
 بجمال التدري

 ندوة/ورشة
 املوضوعات

توقيت  يدف الدورة / ندوة/ ورشة 

 التهفيذ

مكاى 

 األنعكاد

مشئول 

 التهفيذ

 الفئة

  ةاملشتًدف

 للتدريب

 امليزانية املكدرة

 انًرشذ االكبديًي تحذيج انجرايذ 1
ب لمعددددددد ال والمتددددددد اا  تزويددددددد  ألمشددددددد ا ين 

عمدل يدى  تحتااييدسالال اليس ال زمدس   تالد   اال
  يمي بنظ م الال ع   المعتم ةالماش  اال  

 سجتًجر

 و2112

 

لبػخ 

 انًُبلشبد

 

 

نزُخ 

 انتذريت

 

 استبر

 استبر يسبػذ

 د411سبػبد =8×د51×خجير

د 111د + 411ياااااااااااابدح تذريجيااااااااااااخ 

 يطجىػبد

2 

رىدح انؼًهيخ 

 انتؼهيًيخ

االتااتييي   التعييم 
 والتعيم

بأالد لي   اعض   ميئس التد ايس مع ال مت اا  تنميس

بم  يالتم يدي االاتقد   بيدو ة العمييدس لتعيم الفع ل التعييم وا

 .التعييميس 
 

 اثريم

 و2112

 

لبػخ 

 انًُبلشبد

نزُخ 

 انتذريت

 يذرس

 استبر يسبػذ

 د411=سبػبد8×د51×استبر

د 51د + 411ياااااااااااااابدح تذريجيااااااااااااااخ 

  يطجىػبد

 النشا العيمي ال ولي 3

تزوي المش ا ين ب لمع ال والمت اا  الال الديس 
الال الدددديس  عيددددى المفدددد ميمال زمددددس ليتعددددال 

 واليوانددد  الت بيقيدددس المتعيقدددس ب لنشدددا العيمدددي
 .ال ولي

 َىفًجر

 و2111

 

لبػخ يزهس 

 انكهيخ

نزُخ 

 انتذريت

 يذرس

 استبر يسبػذ

 د411=سبػبد8×د51×استبر

د 51د + 411ياااااااااااااابدح تذريجيااااااااااااااخ 

  يطجىػبد

 العاض الفع ل تًُيخ ثشريخ 4

 

قيددس واالتي مدد   المفدد ميم العيميددس والمتدد اا  الت بي تنميددس

لتقددد يم عددداض يعددد ل يتحقدددق التوا دددل  ا يي بيدددس ال زمدددس

االاتقد   بيددو ة  واالالدتي بس المايدو  ييتد  بمد  يالدتم يدي

 ب ل ييسالعمييس التعييميس 

 يبيى

 و 2112

لبػخ 

 انًُبلشبد

نزُخ 

 انتذريت

 استبر

 استبر يسبػذ

 يذرس

 

 251سبػبد=5×د51×استبر

د 111د + 411ياااااااااااابدح تذريجيااااااااااااخ 

   يطجىػبد

 يعتند،،، عنيد الكلية ومديز املشزوع                                                        مديز الوحدة                                                                                                                                                                               مهشل التدريب                                                       

              

                                                         أ.د / إمياى احلاروني                                                                                                                                                                                                 امال يوسفأ.د /   مهى لطفي                                                                                                              أ.د /   



 
 ciqap 

 م2011/2012 اجلامعي للعام بالكلية  اهليئة املعاونة: خطة تدريب ثالجا

 م
 جمال التدريب

 ندوة/ورشة
 املوضوعات

توقيت  يدف الدورة / ندوة/ ورشة 

 التهفيذ
 مكاى األنعكاد

مشئول 

 التهفيذ
 امليزانية املكدرة

 دححمبفخ انزى 1

انتمىيى  يؼبيير

واالػتًبد ) انفبػهيخ 

 انتؼهيًيخ(

َشر حمبفخ انزىدح نذي انهيئخ انًؼبوَخ 

بمد  يالدتم يدي االاتقد   بيدو ة ثبنكهيخ 
 .العمييس التعييميس 

 

 و2111َىفًجر

 

 وحذح انتذريت
 

 نزُخ انتذريت

 د411سبػبد =8×د51×خجير

 د يطجىػبد111د + 411يبدح تذريجيخ 

 انجحج انؼهًي 3
الليبد انجحج اخ

 انؼهًي

تنميددس معدد ال واتي مدد   المشدد ا ين 
 بشأن أخ قي   البتحث العيمي

 

 نزُخ انتذريت وحذح انتذريت و2112يىنيى 

 د411سبػبد =8×د51×خجير

 د يطجىػبد111د + 411يبدح تذريجيخ 

 رىاَت لبَىَيخ 4
انهيئخ انًؼبوَخ و 

 لبَىٌ تُظيى انزبيؼبد

ى ياٍ تًُيخ يؼابر  انًشابركيٍ ثًاب نها

 حمىق ويب ػهيهى يٍ وارجبد .
 نزُخ انتذريت وحذح انتذريت و2112اثريم 

 د411سبػبد =8×د51×خجير

 د يطجىػبد111د + 411يبدح تذريجيخ 

 

 ومديز املشزوع                                                مديز الوحدة                                                                                             يعتند،،، عنيد الكلية                                                                                           مهشل التدريب                                                         

              

                                                                                                                                       أ.د / إمياى احلاروني                                                                                                                      امال يوسفأ.د /                                                                                                        مهى لطفي         أ.د /   

 

 

 

 

 



 
 ciqap 

 

 م2011/2012 للعام اجلامعي و بالكلية اإلداري شادةالخطة تدريب رابعًا :
 

 

 م

جمال 

 التدريب

 ورشةندوة/

 يدف الدورة املوضوعات
توقيت 

 التهفيذ

مكاى 

 األنعكاد

مشئول 

 التهفيذ

 فئةال

  ةاملشتًدف

 للتدريب
 امليزانية املكدرة

1 
دوراد 

 تخصصيخ

 

 اػذاد كىادر انصف انخبَي 

 
 

اال اايددين  نتحددو اعدد ا   تنميددس معدد ال ومتدد اا  واتي مدد   

اثريم لعمل التخ  ي   ل ث ني . وا ا ال ل الث ني يي مي ل ا

 و 2112
 تذريتلبػخ ان

نزُخ 

 انتذريت

 انميبداد االداريخ

 ليبداد انصف انخبَي 

حذيخي انتؼييٍ 

 ثباللسبو االداريخ

 سبػبد =4×د 51×يتخصص

 يبدح تذريجيخ111 + د 211
 

2 
 انسهف وانتسىيبد انًبنيخ 

 )رػبيخ انشجبة (

يي تالدويس الالديل الم ليدس تنميس المع ال الم ليس والق نونيس  

يىنيى ويق الق نون واليوائح والقواع  المنظمس لت  .

 و 2112
نزُخ  تذريتلبػخ ان

 انتذريت

يىظفي لسى 

 رػبيخ انشجبة

سبػبد = 4×د 51×يتخصص

 يبدح تذريجيخد  21+د 211

 

3  

يتطهجبد ايٍ وساليخ 

 ثيئخ انؼًم 

 –انًكتجبد –)انًخبزٌ 

 انًكبتت  ( -انًؼبيم

 

الدددد متتم معدددد ال ومتدددد اا  العدددد ميين نتحددددو تنميددددس 
س العمدددل ـــــدددـمت يبددد   امدددن والددد مس بيئالشخ ددديس و
 . (الم  ت    -المع مل –الم تب   –)المخ زن 

 
 

 يبيى

 و2112
 تذريتلبػخ ان

نزُخ 

 انتذريت

 و انؼبيهيٍانميبداد 

 ثبنكهيخ

 د411سبػبد =8×د51×خجير

 د211يبدح تذريجيخ + 

 

   

 الكلية ومديز املشزوع  مديز الوحدة                                                                                             يعتند،،، عنيد                                                                                                                                           مهشل التدريب       

   

 

 أ.د / إمياى احلاروني                                                                                                      امال يوسفأ.د /                        لطفي                                                                                                                أ.د / مهى  



                                                                                                                                        

 
 ciqap 

 

 م2011/2012 للعام اجلامعي و بالكلية اإلداري شادةالتدريب رابعًا :خطة 
 

 

 م

جمال 

 التدريب

 ورشةندوة/

 يدف الدورة املوضوعات
توقيت 

 التهفيذ

مكاى 

 األنعكاد

مشئول 

 التهفيذ

 فئةال

  ةاملشتًدف

 للتدريب
 امليزانية املكدرة

1  
 انسهف وانتسىيبد انًبنيخ 

 )رػبيخ انشجبة (

يي تالدويس الالديل الم ليدس والق نونيس  تنميس المع ال الم ليس 

اثريم  ويق الق نون واليوائح والقواع  المنظمس لت  .

 و 2112
نزُخ  تذريتلبػخ ان

 انتذريت

يىظفي لسى 

 رػبيخ انشجبة

سبػبد = 4×د 51×يتخصص

 يبدح تذريجيخد  21+د 211

 

2  

يتطهجبد ايٍ وساليخ 

 ثيئخ انؼًم 

 –انًكتجبد –)انًخبزٌ 

 تت  (انًكب -انًؼبيم

 

الدددد متتم تنميددددس معدددد ال ومتدددد اا  العدددد ميين نتحددددو 
س العمدددل ـــــدددـمت يبددد   امدددن والددد مس بيئالشخ ددديس و
 . (الم  ت    -المع مل –الم تب   –)المخ زن 

 
 

يبيى 

 و2112
 تذريتلبػخ ان

نزُخ 

 انتذريت

 و انؼبيهيٍانميبداد 

 ثبنكهيخ

 د411سبػبد =8×د51×خجير

 د211يبدح تذريجيخ + 

 

   

 عتند،،، عنيد الكلية ومديز املشزوع  مديز الوحدة                                                                                             ي                                                                                          لتدريب                                                       مهشل ا

   

 

 أ.د / إمياى احلاروني                                                                                                      امال يوسفأ.د /               لطفي                                                                                                                         أ.د / مهى  

 

 



 
 ciqap 

 م2011/2012للعام اجلامعي خطة تدريب طالبات الكلية خامشًا : 
 

 

 م
 جمال التدريب

 ندوة/ورشة
 مكاى األنعكاد توقيت التهفيذ يدف الدورة املوضوعات

الفئة 

 املشتًدفة
 امليزانية املكدرة

1 

 تؼريفيخ َذواد

 انزىدح

ا الدددددد   ال  لبددددددس المعدددددد ال واالتي مدددددد   

االيي بيددس نتحددو م ميددس اليددو ة وامميتتدد  يددي 

 مؤالال   التعييم الع لي .
 انًذرد انكجير و2111اكتىثر 

طبنجبد انفرلخ 

 االوني

 د251سبػبد =5×د51×خجير

 د يطجىػبد211

2 

خ انًؼبيير انمىيي

 االكبديًيخ انميبسيخ

 )شؼجخ ػبيخ(

ا الدددددد   ال  لبددددددس المعدددددد ال واالتي مدددددد   

االيي بيددددددس نتحددددددو تتحقيددددددق نددددددوات  الددددددتعيم 

 المالتت يس ليبان م  الع م .

 انًذرد انكجير و2112فجراير 
طبنجبد انفرلخ 

 االوني وانراثؼخ

 د251سبػبد =5×د51×خجير 

 د يطجىػبد211

3 
انطبنجخ انزبيؼيخ ثيٍ 

 ارجبدانحمىق وانى

 
 

 تنميس مع ال ومت اا  واتي م   ال  لب  

م  لت  من تحقوق وم  عييت  من  نتحو االيي بيس

 وايب   .

 انًذرد انكجير و2111ديسًجر 

طبنجبد انفرلخ 

 االوني

 د251سبػبد =5×د51×خجير

 د يطجىػبد211

 تطجيميخدوراد  4
انتطجيك انؼًهي نًىارهخ 

 انكىارث

تع ا ا  لدددد   تنميددددس المتدددد اا  العمييددددس واالالدددد
ال  لبددد   يدددي  يفيدددس الت دددال اثنددد   المواقدددل 
 ال  ائس تحف ظ  عيي االاواح والممتي    والبيئس .

 رًيغ انطبنجبد يجبَي انكهيخ و2112اثريم 
 د411سبػبد =8×د51×خجير

 د يطجىػبد211

 

         يعتند،،، عنيد الكلية ومديز املشزوع                                                 مديز الوحدة                                                                                                                                                                                 مهشل التدريب                                                       

              

 

                                                         أ.د / إمياى احلاروني                                                                                                                                                                                                              امال يوسفأ.د /                                           أ.د / مهى لطفي                                                                     
 

 

 


