
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

رُ رشىيً ٌدٕخ اٌزذسيت ظّٓ اٌٍدبْ إٌّجثمخ ِٓ اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ثبٌٛحذح  :أوال 

اٌّشوضيخ ٌٍزخطيػ اإلعزشاريدٝ ثدبِؼخ ثٕٙب ٚ رُ ظُ ِّثٍٝ اٌزذسيت ثبٌىٍيبد 

 ٌٍزشىيً  غجمب ٌزشىيً ٚحذاد اٌزخطيػ اإلعزشاريدٝ ثبٌىٍيبد. 

 :اإلجتواعات ثانيا

" ثذايخ اٌؼًّ  7102اخزّبػبد ٌٍدٕخ اٌزذسيت فٝ اٌفزشح ِٓ يٛٔيخ  01رُ ػمذ  -

ٌّزبثؼخ أدبص ِٙبَ اٌٍدبْ " 7102ثبٌٍدٕخ " ٚ حزٝ ربسيخ إػذاد اٌزمشيش " ِبيٛ 

 ٚ رُ رغٍيُ ِحبظش اإلخزّبػبد إٌٝ ٌدٕخ األِبٔخ اٌفٕيخ ٚ رُ رٛثيك اإلخزّبػبد

 01ٚ  7102يٌٛيٛ  76ٚ  7102يٌٛيٛ  5ٚ  7102يٛٔيخ  02ثبٌزٛاسيخ اٌزبٌيخ :

 2ٚ  7102ديغّجش 2ٚ  7102ٔٛفّجش  6ٚ   7102أوزٛثش 01ٚ  7102عجزّجش 

. ثإلظبفخ إٌٝ اخزّبع رٕغيمٝ  7102ِبيٛ  7ٚ  7102اثشيً  4ٚ  7102ِبسط 

 .7102ثبإلشزشان ِغ ٌدٕخ اٌزٛػيخ اثشيً 

ػجذ اٌؼضيض ِذيش  رُ ػًّ ِدّٛػخ ػجش اٌٛارظ أة ٌٍدٕخ اٌزذسيت رعُ أ.د/خّبي -

اٌزخطيػ اإلعزشاريدٝ ثبٌدبِؼخ ٚ أػعبء ٌدٕخ اٌزذسيت ثإلظبفخ إٌٝ ِغئٌٛٝ 

اٌزذسيت ثٛحذاد اٌزخطيػ اإلعزشاريدٝ ثبٌىٍيبد ٚرُ رفؼيً اٌّدّٛػخ ٚيزُ اٌؼًّ 

 ِٓ خالٌٙب ٌعجػ إيمبع اٌؼًّ ٚ رحميك األ٘ذاف .

ٍفبد ٚ اسعبي ٚ رُ ػًّ خشٚة ٌٕفظ األػعبء ػٍٝ اٌّيً ٌغٌٙٛخ رذاٚي اٌّ -

 اعزمجبي اٌٛثبئك ثغٌٙٛخ .

يٛٔيخ  71رُ ٚظغ خطخ رٕفيزيخ ِجذأيخ ٌّزبثؼخ أػّبي اٌٍدٕخ ػٓ اٌفزشح ِٓ  -

 .7102ٚ حزٝ عجزّجش  7102

 :تحديد ههام اللجنة ثالثا 

 اػزّبد٘ب. ٚ ػٍيٙب اإلرفبق ٚ اٌٍدٕخ ِٙبَ رحذيذ رُ رحذيذ ِٙبَ أِيٓ اٌٍدٕخ ٚرُ -

 باللجنة :رابعا نواذج العول 

 .رُ رصّيُ شؼبس ٌٍدٕخ اٌزذسيت يٛظغ ػٍٝ وً ٚثبئك اٌٍدٕخ -

 .رُ رصّيُ ّٔبرج ٌٍّخبغجبد ٚ ٌىشف اٌحعٛس -

 خاهسا تحديد اإلحتياجات التدريبية :



 
 

رُ إػذاد اعزجيبْ ٌزحذيذ اإلحزيبخبد اٌزذسيجيخ ٌفشيك اٌزخطيػ اإلعزشاريدٝ  -

 .ثبٌدبِؼخ ٚ ِغئٌٛٝ اٌزذسيت ثٛحذاد اٌزخطيػ اإلعزشاريدٝ الوٍيبد 

رُ رطجيك االعزجيبْ ػٍٝ أػعبء اٌٛحذح اٌّشوضيخ ٌٍزخطيػ اإلعزشاريدٝ ٚ رُ - -

 –إٌٙذعخ ثشجشا  –ٕٛػيخ اٌزشثيخ اٌ –رطجيمٗ ػٍٝ ثؼط اٌىٍيبد ٚ ِٕٙب )اٌزشثيخ 

اٌحمٛق ( . رُ اٌزحٍيً اإلحصبئٝ ٌٍٕزبئح ٌإلعزفبدح ِٕٙب فٝ إػذاد خطخ اٌٍدٕخ 

ٚٚظغ لبئّخ ثبٌٛسػ اٌّطٍٛة رٕفيز٘ب ثٕبء ػٍٝ ٔزبئح االعزجيبْ  ٌٍؼبَ اٌحبٌٝ 

7102.. 

 : (7102-7102للعام الجاهعً ) سادسا خطة لجنة التدريب

اٌزذسيت ِزعّٕخ خطخ رٕفيزيخ ألػّبي اٌٍدٕخ رُ ٚظغ خطخ عٕٛيخ ٌٍدٕخ  -

ثإلظبفخ إٌٝ اٌٛسػ اٌزذسيجيخ اٌّطٍٛة رٕفيز٘ب ثٕبء ػٍٝ اعزجيبْ رحذثذ 

 اإلحزيبخبد اٌزذسيجيخ.

 سابعا دليل التدريب :

 رُ اعزىّبي دٌيً اٌزذسيت ٚ اػزّبدٖ. -

 ثاهنا الىرش التدريبية :

  رُ ػمذ اٌٛسػ اٌزذسيجيخ اٌزبٌيخ 

 اٌٛسشخ ثؼمذ اإلعزشاريدي ٌٍزخطيػ اٌّشوضيخ ثبٌٛحذح اٌزذسيت ٌدٕخ لبِذ -0

 اإلعزشاريدي اٌزخطيػ أّ٘يخ ٚ أ٘ذاف ػٕٛاْ رحذ  األٌٚٝ اٌزذسيجيخ

يَٛ األسثؼبء  اٌجششٜ اٌطت وٍيخ ِمش فٝ رٌه ٚ اٌؼبٌٝ اٌزؼٍيُ ثّؤعغبد

 أعزبر اٌٛ٘بة ػجذ فبغّخ/د.أ:  اٌٛسشخ فٝ ٚ حبظش 7102أوزٛثش 4اٌّٛافك 

 .اٌزذسيت  ٌدٕخ سئيظ ٚ اٌزشثيخ ثىٍيخ

 اٌزخطيػ أّ٘يخ ٚ أ٘ذاف ػٕٛاْ رحذ  رُ ػًّ ٚسشخ رذسيجيخ ٌالداسييٓ  -7

لبػخ ثٕه ِصش ثبداسح  ِمش فٝ رٌه ٚ اٌؼبٌٝ اٌزؼٍيُ ثّؤعغبد اإلعزشاريدي

 أ.د/ِحّذ ِؼٛض ٚ: اٌٛسشخ فٝ حبظش ٚ 7102 وزٛثش 02 اٌدبِؼخ يَٛ 

 .اٌزذسيت ٌدٕخ سئيظ ٚ اٌزشثيخ ثىٍيخ أعزبر اٌٛ٘بة ػجذ فبغّخ/د.أ

دٚسح رذسيجيخ ٌٍميبداد ثؼٕٛاْ " أ٘ذاف ٚ أّ٘يخ اٌزخطيػ اإلعزشاريدٝ  -1

اٌّغزٙذفخ ػّذاء اٌىٍيبد  ٚوبٔذ اٌفئخ 7102ديغّجش ثّؤعغبد اٌزؼٍيُ اٌؼبٌٝ 

 )أعزبر/أعزبر ِغبػذ ِٓ وً وٍيخ ( 4سؤعبء ألغبَ ِٓ وً وٍيخ ٚ  1اٌٛوالء 



 
 

فٝ وٍيخ اٌزشثيخ ٚ حبظش فٝ اٌٛسشخ أ.د/اثشا٘يُ فٛدح ٚ ٚرُ ػمذ اٌٛسشخ 

 أ.د/فبغّخ ػجذاٌٛ٘بة .

"اٌيبد رمييُ ٚ رحغيٓ إٔدبص اٌخطػ رذسيجيخ رٛػٛيخ ثؼٕٛاْ  دٚسح رُ ػمذ   -4

ٚإٌّؼمذح في ظيبفخ   7102اثشيً  4اإلعزشاريديخ ٌىٍيبد اٌدبِؼخ " ثزبسيخ 

  ٛذ وٍيخ اٌزّشيط ٚلذ حبظش فخ اٌٛسشخ أ.د/وشيُ فز

ػ طٚ رحغيٓ إٔدبص اٌخ اٌّزبثؼخ "اٌيبدرُ ػمذ دٚسح  رذسيجيخ رٛػٛيخ ثؼٕٛاْ -5

ٚإٌّؼمذح في ظيبفخ وٍيخ اٌحبعجبد  7102 اثشيً  02اإلعزشاريديخ " ثزبسيخ 

ٚلذ حبظش فٝ اٌٛسشخ أ.د/فبغّخ ػجذ اٌٛ٘بة ٚ ا.د/غبسق  ٚاٌّؼٍِٛبد.

 اٌششزبٜٚ .

 دٚسح  -6

 

 تن عول تحليل احصائً للدورات التدريبية 

 

 تاسعا جاري اإلعداد لدراسة قياس أثر هردود التدريب بعد التطبيق للىرش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


