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 كهيخ انتزثيخ انزيبضيخ جبيعخ كفز انشيخ –الئحخ وحذح انتذريت 

 مقدمة:
يعػػػلتدريػػػل يهت ػػػفتمىػػػـتدرععد ػػػؿتدريػػػيتيطعػػػهتلع دت ي ػػػعتةػػػيتيطػػػعي تدر طيػػػع تدر ع عيػػػ ت ت  ػػػعتيعػػػلت

تدريل يهت فتمىـتدأللعد تدر سيخل  ترطعصعؿترألىلدؼتدالسي ديي ي تدر عضعع ترط طي .

ةعريليهتىعتنشعطت خططتييلؼتدريتدحلدثتيغي د تةيتدر يل بيفت فتنعحي ت عطع ػعييـتع عػع ةيـت
ت دييـتعسطع يعييـتب عتي عطيـت يقنيفتاللدءتدع عريـتب فعي تعدنيع ي ت  يفع .ع يع

 ع عػ تت–تدر يعضػي تعرذرؾتيسعىتعحلةتدريل يهتبعحلةتضػ عفتدر ػعلةتعتيقيػيـتدأللدءتب طيػ تدري بيػ 
ضػػختخطػػ تربػػ د بتيل يبيػػ تذد تمسػػ تةػػيتيحسػػيفت ػػعلةتملدءتدريعطػػيـتلدخػػؿتدر طيػػ تعتينفيػػذترعتتيخ فػػ تدرشػػ

تعحػػلةتدريػػل يهتبيقػػليـتخطػػ تدرػػلع د  تب ػػعتيحقػػؽتدالسػػيفعلةتدرقصػػعكترط شػػع  يفتةػػيتدرػػلع د تعترػػذرؾتيقػػـع
ت.لدخؿتدر طي تعدر يعزتداللد ي ي تعدرييئ تدر عععن تيرطقيعلد تدأل عليل يبي ت ع ي ت

ت

ت

در ػعد لتدربشػ ي تبعر طيػ ت تت  عؿتنشعطتعحلةتدريل يهتىعتيطعي تعين ي ت يع د تعقل د ت عة تةئع 
دإللد يت تت تعمعضػػػعءتىيئػػػ تدريػػػل يات تعدر يػػػعزتعدرقيػػػعلد تداللد يػػػ تعدر ي سطػػػ تةػػػيتدرقيػػػعلد تدأل علي يػػػ 

  ػػػعتمنيػػػعتيع ػػػؿت  صػػػل ت ػػػفت صػػػعل تدرين يػػػ تدرذدييػػػ ترط طيػػػ تبيقػػػلي يعترخػػػل ع تعدرطػػػوهتعدرخ ي ػػػعف ت
تدريل يه.ت

ت
 

 ر  يػػػػختتدريل يبيػػػػ تعإلحييع ػػػػع ت سػػػػيعرتيػػػػل يبيت ي يػػػػزتيفػػػػيتبيقػػػػليـت: رؤيةةةة ال
ت.بعر طي درفئع تدر سييلة ت

 تدر طيػػػ  :رسةةة ل ال يقػػػليـتبػػػ د بتيل يبيػػػ ت ي يػػػزةتب ةػػػيترطػػػع ت سػػػعر تدر طيػػػ تيطيػػػـز
رطفئػػع تدر سػػييلة تبعر طيػػ تبحيػػثتيحقػػؽت يططبػػع تدرع ػػؿتدرػػعظيفيتعي ةػػخت ػػػفت

 . فعءةتدأللدءتدأل علي يتعداللد ي

ت

 رؤيخ ورطبنخ انىحذح

 يجبل نشبط وحذح انتذريت 
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 وحدة التدريب:أهداف 
تيع ؿتعحلةتدريل يهتعطىتيحقيؽتدألىلدؼتدريعري :

تعضعءتىيئ تدريل ياتع عععنييـت فتلع د تيل يبي ت خيطف .دريل يبي تألدإلحييع ع تيحليلت .1

 داللد يت فتلع د تيل يبي ت خيطف .ترط يعزمعضعءتتدريل يبي دإلحييع ع تيحليلت .2

 دريل يبي ترطخ ي يفت فتدر طي تةيتدر  عال تدر خيطف .تدإلحييع ع تيحليلت .3

 .دريل يبي ترطوهتدرل دسع تدرعطيعتبعر طي دإلحييع ع تيحليلت .4

 .تةيتدر  دحؿتدر خيطف تةيتدر طي ترططوهدريل يبي تدإلحييع ع تيحليلت .5

 .تتييقليـتخط تيل يبي ت قي ح تر خيطؼتدرفئع تدر سييلة ت فتدر طي ت ختبلدي تدرععـتدرل دس .6

 .درينسيؽتعدالش دؼتعطىتدرلع د تدرييتيقل يعتدرعحلةترطفئع تدر سييلة  .7

يعسيػػؽتعيقيػػيـتدرػػ د بتدريل يبيػػ تدريػػيتيقػػل يعتدر طيػػ تألعضػػعءتىيئػػ تدريػػل ياتع عػػععنييـتعدر يػػعزت .8
 .داللد يتعدرطوه

 قيعاتمس تدر  لعلت فتدرلع د تدرل يبي تعع شتدرع ؿتدر نفذة. .9

 ييتيسععلتةيتدريع ؼتبخل ع تعد  عنيع تدرعحلة.دصلد تدرنش د تعداللر تدر .11

 

ت

ت

ع عسػػػؽتذعتيبعيػػػ تتىػػػيتعحػػػلةتذد تىي ػػػؿتينظي ػػػيت عي ػػػلدر يعضػػػي تعحػػػلةتدريػػػل يهتب طيػػػ تدري بيػػػ ت
رعحػػلةتضػػ عفتدر ػػعلةتةػػيتىي ػػؿتدر طيػػ تب ػػعتيسػػععلىعتعطػػىتدرقيػػعـتبػػلع ىعتعملدءت يع يػػعتينظي يػػ ت بعشػػ ةت

لد يعتعحلةتض عفتدر علةت ت  عتيخضخت عريػعت ب فعءةتعةععطي ت.تععطىتذرؾتةإفتعحلةتدريل يهتييبختةنيعتعد 
ت. طي بعرت  صل ت فت صعل تدرين ي تدرذديي روئح تدرعحلد تذد تدرطعبختدرخعصتةيتحعر تع طيعت

ت

ت

ت

التبعي  الفني  واإلدارية  
 لوحدة التدريب :
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 جمهس ادارح وحدح انتدريت            

تتتتتت
ت

ت

ت
 دإلحييع ع تعضختخط تدريل ياتدرسنعي ترطب د بتدريل يبي ترطفئع تدر سييلة تبعلتل دس ت

ت–دريل يسي تدرييتىلة تررىت ةخت سيعكتع فعءةتدرفئع تدر خيطف ت)درقيعلد تدأل علي ي ت
تمعضعءتدر يعزتدإللد ي(ت–درييئ تدر عععن تت–معضعءتىيئ تدريل ياتت–درقيعلد تدإللد ي ت

 يحليلتدرب نع بتدرز نيترينفيذتدرب د بتدريل يبي تحسهتطبيع تدرفئع تدر سييلة تعيحليلت
ت  عفترقع  تدرب د بتدريل يبي .

 . ت خعطب تدرفئع تدر سييلة ت فتدرب د بتدريل يبي تإل سعؿتدري شيحع تدر نعسب
 تذتدرب د بتدريل يبي تعدرع ؿتعطىتحؿتدر ععقع تدرييتيعي ضتع طي تدرينفيذ. يعبع تينفي
 . ترصلد تشيعلد تر ييعزتدرب د بتدريل يبي
 يخعذتدإل  دءد تدريصحيحي تعدريع ؼتعطىتدر ععقع ت  يعبع تيقييـتدرب د بتدريل يبي تعد 

 عدرع ؿتعطىتحطيع.

ت
ت

 يهبو وحدح انتدريت
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ت
 

 اهليكم انتُظيًي نىحدح انتدريت        

تتتتتت
ت
 
 
 

يعي لتيص يـتدرب د بتدريل يبي تعطيتل   تخب ةتدر نظـتعدرظ عؼتدر حيط تةينعؾت   عع ت فت
تدرخطعد تدرييتييبعيعتدر نظـتعيسععلتةيتيحقيؽتدرب د بتدريل يبي تألىلدةيع:

 -االهداف : -1
درب د بتدريل يب  تةوبلتمفتي عفترطب نع بتدريل يبيتيعيب تدالىلدؼتىيتدر  يزهتدالسعسي تةيتن عحت

تمىلدؼت حللة.
 محتوي البرن مج:  -2

ييـتيحليلت حيعيتدرب نع بتدريل يبيتةيتضعءتمىلدة تعةيتضعءتيحليلتدالحييع ع تدريل يبي  تةوبلتمفت
تييـتيحليلت حيعيتدرب نع بتعدر عضععع تدرييتيش طيع.

 انطالةيًثم 

 تصًيى انربايج انتدريجه
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 االس ليب المستخدم :  -3
دريل يبي ت ينعع تعيشي ؿتعطيتدر حعض د  تدري ع يف تل دس تدرحعر  تي سيؿتدرلع  تدرزيع د تدالسعرييهت

تدر يلدني  تدر حعض د تدرنقعشي  تعييـتدسيخلدـت ؿتط يق تعطيتحسهتطبيع تدر عضعع.
 الفترة الزمني : -4

تيش ؿتد  عريتعللتدرسععع تدرييتيسيغ قيعتدرب نع ب.
 المك ن: -5

تيل يبيتعي عفتلدخؿتدر طي .  عفتدنعقعلتدرب نع بتدر
 المدربون: -6

ييعقؼتن عحتدرب نع بتدريل يبيتعطيتدر ل هتع عتي يط  ت فت يع د تةيتدرع ضتعداليصعؿتعدرقل ةتعطيت
تدالقنعع تعقعل تعطيتدريحفيزتعدر شع   .

 :المتدربون -7
طبيع تتي هتدفتيينعسهتطبيع تدرب نع بت ختدالحييع ع تدريل يبي تعدفتيينعسهتعللتدر شي  يفت خ

تدرب د ب.
 :التدريبتميزاني  -8

تييـتيحليلتدر يزدني تدروز  ترينفيذتدرب نع بتدريل يبيت فت  عةأهتدر ل بيفتعداللعد تدروز  ترينفيذتدرب نع ب.
 في نه ي  البرن مج التدريبي يتم تقييم البرن مج

 

 

 

تمه م مدير وحدة التدريب :

عػلدلت حعضػ هتعق د ديػوتيحضي ت لعؿت .1 مع عؿتدر  طاتعيع يوتدرلععةترألعضعءترو ي ععت تعد 
عيسػػ يطيعتةػػيتسػػ و تخعصػػ تعع ضػػيعتعطػػىت  طػػاتدإللد ةتةػػيتدال ي ػػععتدريػػعريترطيصػػليؽت

 عطييع.

  يعبع تينفيذتق د د ت  طاتدإللد ةتبعريعععفت خت ئياتدر  طات .2

 عص تبعرعحلةتعع ضيعتعطىت  طاتدإللد ةترعلدلتيقع ي ت يعبع تدرع ؿتعدالن عزد تدرلع ي تدرخ .3

رعلدلتدريق ي تدرسنعيتعفتنشعطتعحلةتدريل يهتعيقلي وتر  طاتدإللد ةتبعلتع ضػوتعطػىت ػلي ت .4
 ض عفتدر علةتتعحلة

 اخلطخ انتُفيذيخ نهىحدح:
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 ربوغت  طاتدر طي تبق د د ت  طاتدإللد ةتعةقعتألح عـتدروئح تدرينفيذي ت .5

 عس و ت  طاتدإللد ةتتدإلش دؼتعطىت  يختدألع عؿتدإللد ي تعحفظت  يختمع دؽ .6

تبعالطوعتعطىت  يختدر  عيبع تدرعد لةترعحلةتدريل يهتعع ضيعتعطىت  طاتدإللد ة. .7  يقـع

دإلشػػ دؼتعطػػىتدرعحػػلةتع  يػػختدرعػػع طيفتبيػػعتعيعزيػػختدرع ػػؿتعطػػييـتب ػػعتيػػ دهت نعسػػبعتعب ػػعتي فػػؿت .8
 حسفتسي تدرع ؿتعيحقيؽتدألىلدؼتدر نشعلةت

ععضػختدرخطػطتدريل يبيػ تعدر ػلعؿتدرز نػيتبيعقييػع تدربػ د بتتدريل يبي دإلحييع ع ترعلدلتل دس ت .9
 ضعئو.تدريل يبي تةي

دقي دحتص ؼتدر  عةآ تر  يختدر شع  يفتةيترعلدلتعينفيذتع يعبع تعيقييـتعقيعاتمس تدرلع د ت .11
دريل يبي تمعتع شتدرع ؿتمعتدرنلعد تةيتضعءتدرطعدئحتعدرقعدنيفتدرخعص تبعرعحلد تذد تدرطعبخت

 درخعص.

درينفيػذتعدالقي دحػع تتيعد ػوبصف تخعص تسي تدرع ؿتعدرعقبع تدريػيتيعضحتيقع ي تلع ي تتيقليـ .11
 .يوةييعترع ضيعتعطىت  طاتدإللد ةدروز  تر

دريعقيختبعريضػع فت ػخت ئػيات  طػاتدإللد ةتعطػىت عةػ تدرعسػعئؽتعدر سػينلد تعدريقػع ي تدرخعصػ ت .12
 بعحلةتدريل يهت

ي شيحتمعضعءتىيئ تيل ياترطع ؿتبعرعحلةت فتلدخؿتدر طي تمعت طيع تدر ع ع تب عدةق ت  طات .13
 دإللد ةت

ينفيػػػػذتعيفعيػػػػؿتدرقػػػػ د د تدريػػػػيت ػػػػفتشػػػػأنيعتييسػػػػي تدرع ػػػػؿتعيحقيػػػػؽتمىػػػػلدؼتدرعحػػػػلةتعدألىػػػػلدؼت .14
 دالسي ديي ي ترط طي تةيتضعءت عتيق هت  طاتدر طي ت

 نشطييعتيعريتدإللد ةتدرينفيذي ترع طيع تدرعحلةتعم .15

دإلش دؼتعطىتيطعي تدرب د بتدريل يبيػ تعيحقيقيػعترألىػلدؼتدر عضػعع تعيػعةي تدرػلعـتعدإل شػعلت .16
تريعت  دروـز

لد ةت نظع ػػػػ تيقيػػػػيـتعيقػػػػعيـتعقيػػػػعاتمسػػػػ تدربػػػػ د بتدريل يبيػػػػ تبيػػػػلؼت .17 دإلشػػػػ دؼتعطػػػػىتيطػػػػعي تعد 
 يخصيصتدر عد لتعطىتنحعتمةضؿتةيتضعءت ععيي تض عفتدر علةتعدالعي علت

 ػػػػ تعد  ػػػػ دءد تدرع ػػػػؿتدرلدخطيػػػػ تع يعبعػػػػ ت  يػػػػختدإل ػػػػ دءد تدإللد يػػػػ تعع طيػػػػع تيطػػػػعي ت نظعت .18
 درصيعن تعدرييتيقعـتبيعتدر سئعؿتدإللد يت.



 

 

8 

 يهبو واختصبصبد َبئت يديز وحدح انتدريت.
ي عفترنعئهت لي تعحلةتدريل يهت  يختدالخيصعصع تععطيوت  يختدرعد بع تدرييتيخيصتبيػعت .1

معتةػيتحعرػ تمفتينيػهتدر ػلي تعنػوتنعئبػوتةػيتميت ػفت ػلي تدرعحػلةتدر لي تةيتحعر تعػلـتع ػعلت
دأل ػػع تدريػػيتيقػػختةػػيتدخيصعصػػع تدر ػػلي .ت يػػعـتعدخيصعصػػع تنعئػػهت ػػلي تعحػػلةتدريػػل يه:ت

 ي عفترنعئهت لي تعحلةتدريل يهت  يخ

 ػػػلي تدالخيصعصػػع تععطيػػوت  يػػختدرعد بػػع تدريػػيتيخػػيصتبيػػعتدر ػػلي تةػػيتحعرػػ تعػػلـتع ػػعلت .2
 تمفتينيهتدر لي تعنوتنعئبوتةػيتميت ػفتدأل ػع تدريػيتيقػختةػيتدخيصعصػع تمعتةيتحعرتدرعحلة

 در لي .ت

  :يهبو واختصبصبد يسئىل املتبثعخ وانتقييى
عضختدسي ديي يع تعسيعسع تعخططتدر يعبع تعدريقييـتعقيعاتدألس ت فتدريل يهتر  يختدرفئػع ت .1

 در سييلة .

دإلحييع ػػع تملعد تيحطيػػؿتعيحليػػلتتييػػعرىت ػػخت ػػلي تدرعحػػلةتيحليػػلتعضػػختيصػػ يـتينفيػػذ/يق ي  .2
 ع ذدتملعد تدر يعبع تعدريقييـتعقيعاتدألس 

 ييعبخت خت نسقيتدألقسعـتدرعط ي تعدإللد ي ت ؿت عتيخصتدريقييـتعقيعاتدألس ترطب د بتدريل يبي .ت .3

 ي يهتيقع ي تلع ي تحعؿتدسييفعءتينفيذتدرخططتدرخعص تبعر يعبع تعدريقييـتعقيعاتدألس  .4

عحلةتدريػل يهتدإلشػ دؼتدر ع ػؿتعطػىت  يػختدرع طيػع تدر لليػ تررػىتمعتدرنع  ػ تتييعرىت خت لي  .5
 .در يعبع تعدريقييـتعقيعاتدألس تعفتمنشط 

 :يهبو واختصبصبد سكزتبريخ وحدح انتدريت
تت. يعب تدرخطعبع تدر س ي تعي ييزىع .1

در عطػػفتيسػػ يؿتبيعنػػع تدر يػػل بيفت ػػفتدرطػػوهتعىيئػػ تدريػػل ياتدرػػ دوبيفتةػػيتحضػػع تدرػػلع د ت .2
 عنيع.

 حفظتدر طفع تعدرعسعئؽتدرخعص تبعرعحلةتعدسي  عريع. .3

 ع ؿتعيحليثتم شيؼتي  يخت سينلد تدرعحلة.ت .4

  يعب تيق ي تمسبععيتع عتيـتدن عزهت فت يعـت.ت .5
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 رلع د تدريل يبي ت.بعتدرخعص در شع   تعدريأ لت فتي ييزتدالسيعلدلد ت .6

 وةوت.تض عفتيعةي تدحييع ع تدرعحلةت فتملعد ت  يبي تعخ .7

  يعبع تدر  عيبع تعدر لعلتعطييعتعم شفييعت.ت .8

تي ييزت لعؿتدألع عؿتالنعقعلت  عراتدإللد ةتدرلع ي تع يعب ت حعض تدر  عراتبعلتدنعقعلىع .9

  ندوراد انتدريجيخ :يف اَظبو انتسجيم 
ت .1 عدريع يختدرخط تدريل يبي ت حللتبيعتدألسبععتدرذيتسيعقلتبوتدرلع ةتدريل يبي ت تعييـترعوفتدريـع

درػػػلع ةتقبػػػؿتدنعقعلىػػػعتبخ سػػػ تميػػػعـتعطػػػىتدألقػػػؿتعػػػفتط يػػػؽتمسػػػعريهتتعدرسػػػعع تدر حػػػللةتالنعقػػػعل
 دإلعوفتبعر طي ت.

يػػػػيـتدريسػػػػ يؿتعػػػػفتط يػػػػؽت طػػػػمتدسػػػػي ع ةتدريسػػػػ يؿتدر ع ػػػػعلةتعطػػػػىت عقػػػػختدر طيػػػػ تعطػػػػىتشػػػػب  ت .2
ل يهتبعسـتيتعحلةتدريل يهتمعتبإ سعؿتري يؿتررىتعحلةتدريذدرتدالني ن  تمعت فتخوؿتدريس يؿ

 در يل هتعبيعنعيوتعدرلع ةتدرييتي وهتةيتدالريحعؽتبيعت.

 

يػػيـتربػػوغتدر سػػ طيفترطػػلع ةتعػػفتط يػػؽتدإلعػػوفت سػػ يعتةػػيترعحػػ تدإلعونػػع تدرخعصػػ تبعحػػلةت .3
 دالر ي عنيتدرخعصتبعر طي ت.تتدريل يهت تععطىتدر عقخ

 عط ي ت عسق تع عي لة.تت  يختدرلع د تدريل يبي تي نحتشيعلةتد ييعزتمعتشيعلةتحضع تمعترةعلة .4

تدر شػػع  عفتةػػيتدرػػلع د تدريل يبيػػ تعطػػىت طػػمتدسػػي ع د تدريقيػػيـتبعػػلتدرػػلع ةت بعشػػ ةتحيػػىت .5 يطيػػـز
ت.دأللدءتعطىتدرع وتدرذيتيحقؽتدالسيفعلةترط  يختييسنيترعحلةتدريل يهتيقعيـ
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 استًبرح تقىيى أداء املدرة يٍ قجم املتدرة
 

 اسن الذورج التذريثيح :                             اسن الوذرب :                              

 هكاى التذرية :                                                              تاريخ التذرية :

 أوال: انًبدح انتذريجيخ :

 ىدــــــــــــــــــــــــــــــــــــانجن                 
(5) 

 يًتبس

(4) 

 جيذ جذا

(3) 

 جيذ

(2) 

 يقجىل

(1) 

 ضعيف

      األهذاف واضحح وهعلنح هي تذايح التذرية . .1

      األهذاف التذريثيح وظيفح تنوى ههاراخ الوتذرتيي . .2

      الوادج العلويح الوقذهح هفيذج وتحقق أهذاف التذرية . .3

      على االستيعاب وتنويح  الوهاراخ. الوادج العلويح هسلسلح تطريقح تساعذ .4

      اللغح الوستخذهح فى عرض الوادج التذريثيح هناسثح . .5

      الفترج السهنيح للذورج هناسثح لتغطيح أهذاف الذورج. -6

 ثبنيب / انًذرة :

 ىدــــــــــــــــــــــــــــــــــــانجن                   
(5) 

 يًتبس

(4) 

 جيذ جذا

(3) 

 جيذ

(2) 

 يقجىل

(1) 

 ضعيف

      يلتسم الوذرب تالوىاعيذ الوحذدج للجلسح التذريثيح . .1

      يوتاز الوذرب تالقذرج على تىضيح األفكار والوعلىهاخ . .2

      يستخذم الوذرب أسالية تذريثيح هتنىعح . .3

      يشجع الوذرب الوتذرب على التفاعل والحىار . .4

      الوتذرب تإحترام وتقذير .يتىاصل الوذرب هع  .5

 : تجهيشاد واإلجزاءادب / اننثثب

 ىدــــــــــــــــــــــــــــــــــــانجن               
(5) 

 يًتبس

(4) 

 جيذ جذا

(3) 

 جيذ

(2) 

 يقجىل

(1) 

 ضعيف

      طريقح اإلعالم تالذورج هناسثح . .1

      والتهىيح.هكاى التذرية هناسة هي حيث الوساحح واإلضاءج  .2

      تتىافر الىسائل الوساعذج هي أجهسج عرض تصريح وسوعيح. .3

      تىقيتاخ االستراحح هناسثح وكافيح . .4
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 إستًبرح تقييى أثز انتدريت
 

 عزيزى المتدرب / المتدرب  / بوحدة التدريب بكمي  التربي  الري ضي 
يحليلتدر سيعكتدرععـتتدريل يهترطحصعؿتعطىتنيعئبن حهتب فىتىذهتدإلسي ع ةت تعر وبينعتةىتقيعاتدس ت

 تعدريخطيطتريقليـتيل يهتمةضؿتةىتدرسنعد تدرقعل  تعيفعليتدر وحظع تعيقليـتدالقي دحع ت فتدريل يه
تعرذرؾتدر  عءت طىتدإلسي ع ةتب ؿتلق ت.

تدسـتدرب نع بتدريل يبيت/
تدالسػػػػػػػػـت/
تدرقسػػػػػػػػـت/

 إستم رة تقييم أثر التدريب

 مؤشرات التقييم م
 ممت ز

(4) 
 جيد جدا

 (3 ) 
 جيد

 (2 ) 
 مقبول

 (1 ) 
تتتتت  دععةتدريخطيطتدرز نىترطب نع بتدريل يبيت1
تتتتتدريقلـتعدريييئ ت2
تتتتتصح تدر علةتدرعط ي تدر قل  تةيتدرب نع بتدريل يبيت3
تتتتتدرينععتةيتع ضتدرب د بتدريل يبيت4
تتتتتدريل يبييحقيؽتمىلدؼتدرب نع بتت5
تتتتت  دععةتدرف عؽتدرف لي ت6
تتتتتيينععتدرعسعئؿت7
تتتتتدرقل ةتعطىترلد ةتدرب نع بتدريل يبيت8
تتتتتدرقل ةتعطىتداليصعؿتعدريعدصؿت9
تتتتتدرينععتةىتدالنشط تدر سيخل  تةيتدرب نع بتدريل يبيت11
ي علتدربلدئؿت11 تتتتتدرقل ةتعطىتدالبي ع عد 
تتتتتملعد تدريقعيـدرينععتةىتت12
تتتتتينععتدسي ديي يع تدريل يهت13
تتتتتيسيطيختيطبيؽتدر يع د تدريىتد يبيعت14
تتتتتدر عع ؼتعدر يع د تدر سيخل  تةيتدرب نع بت سي ةت لدت15
تتتتت سيعكتدر يع د ت يقلـت لدت16
تتتتت لةتدرب نع بت عن ت عةي ت17
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 نتحديد االحتيبجبد انتدريجيخ إستًبرح استجيبٌ
ت

 الزمٌل /الزمٌلة عضو هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونه 
 تحٌه طٌبة وبعد

ضمن خطة تأهٌل كلٌه التربٌة الرٌاضٌة لالعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد 
السادة اعضاء هٌئة التدرٌس تتناول احد انشطة التدرٌب بوحده ضمان الجوده بالكلٌة تدرٌب وتأهٌل 

والهٌئة المعاونه بناءا على االحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة ولذلك نرجو من سٌادتكم االجابه علً االسئله 
االتٌه فً اطار تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌه لرفع كفاءة وقدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 

 ات التواصل والبحوث العلمٌه.فً النواحً اإلدارٌة والتعلٌمٌة ومهار
 ٌتطلب ذلك حضور سٌادتكم  فً البرامج التدرٌبٌة اآلتٌة:

 التقوٌم الذاتى فى التعلٌم العالى .1
 خرائط المنهج وتقوٌم نواتج التعلم .2
 المراجعة الداخلٌة والخارجٌة .3

 اإلسم : .............................................
     القسم العلمً : .........................     

 الدرجه العلمٌة : ........................................
 الوظٌفة كقٌادة أكادٌمٌه : ..............................

 ما هى البرامج التدرٌبٌة التى ترغب اإلشتراك فٌها خالل الثالث سنوات القادمة؟ -

 ال أرغب رغب أ إسم البرنامج م

   التخطٌط االستراتٌجً 1

   ادارة الوقت واالجتماعات 2

   التطوٌر المؤسسً 3

   االدارة الجامعٌة 4

   النشر العلمً الدولً 5

   مشروعات البحوث التنافسٌة 6

   نظم االمتحانات وتقوٌم الطالب 7

   مهارات العرض الفعال 8

   اخالقٌات المهنة 9

   البحث العلمًاسالٌب  11

   مهارات االتصال الفعال 11

   تنظٌم المؤتمرات  12

   الجوانب المالٌة والقانونٌة 13

   استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس 14

   مهارات التفكٌر 15

 تقترحه سٌادتكم  ًبرنامج تدرٌب 

1   

2   
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 االحتيبجبد انتدريجيختحديد ن استجيبٌ
 تحٌه طٌبة وبعد السٌد)ة( /                       

لالعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد  التربٌة الرٌاضٌةضمن خطة تأهٌل كلٌه 
الجهاز اإلداري بناءاً على اعضاء خطة التنفٌذٌة الستراتٌجٌة الكلٌة تدرٌب السادة تتناول احد انشطة ال
فً اطار تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌه لرفع كفاءة وقدرات  لتدرٌبٌة الخاصة بهم. وتحدٌد االحتٌاجات ا

البرامج التدرٌبٌة فً الجهاز اإلداري و تأهٌل الكلٌة لالعتماد ٌتطلب ذلك حضور سٌادتكم  عضاء أ
 اآلتٌة:

 معاٌٌر اعتماد مؤسسات التعلٌم الجامعً
 إدارة الجودة الشاملة

 التطوٌر المؤسسى
                      ...................................اإلسم : 

 ................. : ........... الوظٌفٌة: .........................      الدرجه  الوظٌفة الحالٌة
 ..........................: .... المؤهل الدراسً: ....................          المؤهل األعلى

 لمدٌرو اإلدارات /درجة أولى / درجة ثانٌة / مكتبٌة / فنى معملحتٌاجات التدرٌبٌة تحلٌل لأل
 

 ة؟قادمخالل الثالث سنوات التى ترغب اإلشتراك فيها البرامج التدريبية الهى ما 

 ال أرغب أرغب رنامجـم البـــــــــــــــــسإ م

   مهارات و فنون التواصل 1

   ادارة الوقت 2

   العمل ادارة فرق 3

   ادارة االزمات والكوارث 4

   ادارة الضغوط 5

   الصحة والسالمة المهنٌة 6

   التطبٌقات االلكترونٌه واستخدامتها فً توظٌف الموارد البشرٌه 7

   التخطٌط االستراتٌجً 8

   استراتٌجٌات االدارة الناجحه 9

 سيادتكم هتقترح يبرنامج تدريب

1   

2   

 جهاز إداري أو قٌادة إدارٌة؟ا هً طموحاتك وامالك فً المستقبل بالنسبة لمهنتك بالكلٌة كعضو م
.................................................................................................................
.................................................................................................................

........................................................................................................... 
 

 شكرا لحسن تعاونكم 
 


