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 عضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونةاتدريبل السنويةخطةال
 مقدمة :

قدرة متميزة على اعداد الفرد  لكي يصل الى من قدرة على ريب دهمية التما النظرا ل التدريس من أهم سبل التخطيطعضاء هيئة التعتبر خطة التدريب السنوية 
يصال المعلومة  ، كلما عضو هيئة التدريسبالخصائص والسمات والقدرات المميزة ل عضاء هيئة التدريسمعرفةا ت ، وكلما ازدادللطالببشكل فعال التدريس وا 

 .العلميرتقاء بالمستوى الذي يساعد بدرجة كبيرة على اال  ، االمر لمعلومة لألجيال القادمةعليه نقل اسهل 

 

 إلى نهاية -6102سبتمبر مع وضع خطة زمنية مستقبلية لتنفيذ ذلك التدريب يبدأ من أعضاء هيئة التدريسمقترحة لتدريبالخطةفيما يلى ال
 (6102أغسطس 
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 المدربون التاريخ ساعة/يوم الفئة المستهدفة البرنامج اسم
وتبني المعايير  عدادا .1

 األكاديمية

 أعضاء هيئة التدريس
 وأعضاء الهيئة المعاونه

4/1 
6102نوفمبر   قيادات اكاديمية / اعضاء هيئة  

 التدريس والهيئة المعاونة 
نظم االمتحانات وتقويم  .2

 الطالب

 أعضاء هيئة التدريس
 وأعضاء الهيئة المعاونه

4/1 
6102مارس   

قيادات اكاديمية / اعضاء هيئة 
 التدريس والهيئة المعاونة 

 النشرالدولى .3

 للبحوث العلمية .4

 أعضاء هيئة التدريس
 وأعضاء الهيئة المعاونه

4/1 
6102يناير   

قيادات اكاديمية / اعضاء هيئة 
 التدريس والهيئة المعاونة 

 أعضاء هيئة التدريس اساليب البحث العلمى .5
 وأعضاء الهيئة المعاونه

4/1 
6102مارس   

قيادات اكاديمية / اعضاء هيئة 
 التدريس والهيئة المعاونة 

 أعضاء هيئة التدريس والكوارث ادارةاالزمات .6
 وأعضاء الهيئة المعاونه

4/1 
6102أبريل   

قيادات اكاديمية / اعضاء هيئة 
 التدريس والهيئة المعاونة 

 هيئة التدريسأعضاء  المهنةإدارة ضغوط ا .7
 وأعضاء الهيئة المعاونه

4/1 
6102مايو   

قيادات اكاديمية / اعضاء هيئة 
 التدريس والهيئة المعاونة 

 أعضاء هيئة التدريس خرائط المنهج  .8
 وأعضاء الهيئة المعاونه

قيادات اكاديمية / اعضاء هيئة  2112ديسمبر  4/1
 التدريس والهيئة المعاونة 

مهام منسفي االقسام  .9

 العلمية
 أعضاء هيئة التدريس
 وأعضاء الهيئة المعاونه

قيادات اكاديمية / اعضاء هيئة  2112نوفمبر  4/1
 التدريس والهيئة المعاونة 

تحليل الفجوة بين مصفوفة  .01

 المقررات البرنامج 
قيادات اكاديمية / اعضاء هيئة  2112ديسمبر  4/1 أعضاء هيئة التدريس

 التدريس والهيئة المعاونة 
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 وأعضاء الهيئة المعاونه
 أعضاء هيئة التدريس تنظيم المؤتمرات العلمية .00

 وأعضاء الهيئة المعاونه
قيادات اكاديمية / اعضاء هيئة  2112مايو  4/1

 التدريس والهيئة المعاونة 
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 أعضاء هيئة التدريستنمية قدرات تقرير عن ما تم إنجازه من خطة تدريب 

2016-2017 

 أسباب عدم االنجاز ما لم ينجز ما تم إنجازه البرنامج اسم

وتبني  دعداا

المعايير 

 األكاديمية

√ 

  

نظم االمتحانات 

 وتقويم الطالب

√ 
  

 النشرالدولى

 للبحوث العلمية

√ 
  

اساليب البحث 

 العلمى

√ 
  

 ادارةاالزمات

 والكوارث

√ 
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إدارة ضغوط 

 المهنةا

√ 
 

 

   √ خرائط المنهج

مهام منسفي 

 االقسام العلمية

√ 
  

تحليل الفجوة بين 

مصفوفة المقررات 

 البرنامج

 

  

تنظيم المؤتمرات 

 العلمية

 
  

 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة


