
 
 
 

 

 

 

 

 

 ػٓ اٌفزشحاٌشثغ سٕٜٛ األٚي رمشيش ٌدٕخ اٌزذسيت 

 6102ٚ ززٝ أغسطس  6106ِٓ يٛٔيخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

رُ رشىيً ٌدٕخ اٌزذسيت ظّٓ اٌٍدبْ إٌّجثمخ ِٓ اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ثبٌٛزذح : أٚال 

اٌّشوضيخ ٌٍزخطيػ اإلسزشاريدٝ ثدبِؼخ ثٕٙب ٚ رُ ظُ ِّثٍٝ اٌزذسيت ثبٌىٍيبد 

 (1)مرفق ٌٍزشىيً  غجمب ٌزشىيً ٚزذاد اٌزخطيػ اإلسزشاريدٝ ثبٌىٍيبد. 

يٌٛيٛ ٚ  5ٛٔيخ ٚ األسثؼبء ي 01اخزّبػبد ٌٍدٕخ اٌزذسيت أيبَ  3ثبٔيب : رُ ػمذ 

يٌٛيٛ ٌّزبثؼخ أدبص ِٙبَ اٌٍدبْ ٚ رُ رسٍيُ ِسبظش اإلخزّبػبد إٌٝ  66األسثؼبء 

ٌدٕخ األِبٔخ اٌفٕيخ ٚ رُ رٛثيك اإلخزّبػبد ٚ فيّب يٍٝ أٌمشاساد اٌزٝ رُ ارخبر٘ب ٚ 

 اٌّٙبَ اٌزٝ رّذ ثٕبء ػٍٝ رٍه اإلخزّبػبد :

رىٍيف ِؼزّذ ِٓ اخزيبس د/ِٙب ِخزبس أِيٓ ٌٍدٕخ اٌزذسيت غجمب ٌخطبة  -0

خّبي ػت اٌؼضيض ِذيش  أ.د/فبغّخ ػجذ اٌٛ٘بة سئيس اٌٍدٕخ ٚ ِٓ أ.د/

 .(2)مرفق  اٌزخطيػ اإلسزشاريدٝ ثدبِؼٝ ثٕٙب 

 (.3)مرفق رُ رسذيذ ِٙبَ أِيٓ اٌٍدٕخ  -6

خّبي ػجذ اٌؼضيض رُ ػًّ ِدّٛػخ ػجش اٌٛارس أة ٌٍدٕخ اٌزذسيت رعُ أ.د/ -3

ِذيش اٌزخطيػ اإلسزشاريدٝ ثبٌدبِؼخ ٚ أػعبء ٌدٕخ اٌزذسيت ثإلظبفخ إٌٝ 

ِسئٌٛٝ اٌزذسيت ثٛزذاد اٌزخطيػ اإلسزشاريدٝ ثبٌىٍيبد ٚرُ رفؼيً 

 اٌّدّٛػخ ٚيزُ اٌؼًّ ِٓ خالٌٙب ٌعجػ إيمبع اٌؼًّ ٚ رسميك األ٘ذاف .

اٌٍّفبد ٚ اسسبي ٚ  رُ ػًّ خشٚة ٌٕفس األػعبء ػٍٝ اٌّيً ٌسٌٙٛخ رذاٚي -4

 اسزمجبي اٌٛثبئك ثسٌٙٛخ .

 (.4)مرفق رُ رسذيذ ِٙبَ اٌٍدٕخ ٚ اإلرفبق ػٍيٙب ٚ اػزّبد٘ب .  -5

 (.5)مرفق رُ رصّيُ شؼبس ٌٍدٕخ اٌزذسيت يٛظغ ػٍٝ وً ٚثبئك اٌٍدٕخ  -6

 (.6)مرفق رُ رصّيُ ّٔبرج ٌٍّخبغجبد ٚ ٌىشف اٌسعٛس  -2

رُ ٚظغ خطخ رٕفيزيخ ٌّزبثؼخ أػّبي اٌٍدٕخ خالي اٌفزشح اٌزبٌيخ ٚ رىٍيفبد  -1

 (.7)مرفق اٌسبدح أػعبء اٌٍدٕخ ثٙب 

رُ إػذاد اسزجيبْ ٌزسذيذ اإلززيبخبد اٌزذسيجيخ ٌفشيك اٌزخطيػ اإلسزشاريدٝ  -9

)مرفق ثبٌدبِؼخ ٚ ِسئٌٛٝ اٌزذسيت ثٛزذاد اٌزخطيػ اإلسزشاريدٝ الوٍيبد 

8.) 

ك االسزجيبْ ػٍٝ أػعبء اٌٛزذح اٌّشوضيخ ٌٍزخطيػ اإلسزشاريدٝ ٚ رُ رطجي-11

إٌٙذسخ ثشجشا  –اٌزشثيخ إٌٛػيخ  –رُ رطجيمٗ ػٍٝ ثؼط اٌىٍيبد ٚ ِٕٙب )اٌزشثيخ 

 اٌسمٛق ( . –

رُ اٌزسٍيً اإلزصبئٝ ٌٍٕزبئح ٌإلسزفبدح ِٕٙب فٝ إػذاد خطخ اٌٍدٕخ ٌٍؼبَ  -11

 .6102/6101اٌسبٌٝ 



 
 

 رُ إػذاد ِمزشذ ٌذٌيً اٌزذسيت ٚ خبسٜ اسزىبٌٗ ثصٛسرٗ إٌٙبئيخ -12

 ( 9)مرفق رُ اػذاد أداح رمييُ ػٍّيخ ٌزمييُ اٌذٚساد اٌزذسيجيخ  -03

 6101-6102خبسٜ إػذاد خطخ اٌٍدٕخ ػٓ ػبَ -04

 

 

 

 أمين لجنة التدريب                                                                        رئيس لجنة التدريب 

 فاطمة عبد الوهاب/مها مختار                                                                                أ.دد/

  



 
 

 رشىيً ٌدٕخ اٌزذسيت

 اٌٛظيفخ  االسُ 
 رئيس اللجنة  أ.د/فاطمة عبد الوهاب 

 نائب رئيس اللجنة  أ.م.د/فاتن شفيق 

 عضوا  أ.د/محمد معوض

 عضوا أ.د/نادية حسن 

 عضوا أ.د/تامر حسين الشتيحي

 عضوا أ.د/كريم فتوح 

 عضوا  البغدادى  د.د/أحم.مأ

 و منسق كلية التمريضعضوا  أ.م.د/هند عبد هللا 

 عضوا  أ.م.د/هاني شحتة ابراهيم 

 عضوا   عبد الرحمن قاسم أ.

 أمين اللجنة  د/مها مختار 

 التربية النوعية منسق  د/لمياء وجدى عبد الغفار 

 التربية منسق  د/منى سالم زعزع 

 هندسة شبرامنسق  د/محمد عبد الرحمن 

 الزراعة منسق  د/محمد عبد العال 

 الطب البيطرىمنسق  د/سمر محمد محمود 

 التجارة منسق  د/مروة طه 

 منسق الحقوق  ماجدة عبد الشافىد/

 منسق التربية الرياضية  د/سامح عبد العال 

 منسق الفنون التطبيقية  د/أميرة فؤاد

 
 

 أمين اللجنة نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة

   

  



 
 

 

 (: خطاب تكليف أمين لجنة التدريب2مرفق )

 

 

 ا.د/ رئيس لجنة التدريب بالوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجي بالجامعة من : 
 ا.د/ مدير التخطيط االستراتيجى بالجامعة  الى :

 اختيار أمين اللجنة  الموضوع:
 81/6/2182 التاريخ:

 

 

 / جمال عثذ العزيز ......   المحترمالسيذ األستار الذكتىر 

 مذير التخطيط االستراتيجى تجامعح تنها                                                

 

 ،،،تحيح طيثح و تعذ

 

ػعٛ ٌدٕخ  اٌزذسيت أِيٕب ٌٍدٕخ   أختيار الذكتىرج /مها مختارٔسيػ سيبدرىُ ػٍّب ثأٔٗ رمشس   

 .   6102يٛٔيخ  01ثٕبء ػٍٝ االخزّبع إٌّؼمذ فٝ يَٛ األزذ اٌّٛافك 

 

 

 اٌزمذيش ٚ االززشاَ ٚافشجٛي مرفعٍٛا سيبدرىُ ثٚ

 

 رئيس لجنح التذرية 

 أ.د/فاطمح عثذ الىهاب 

  



 
 

 مهام  أمين لجنة التدريب

 

 كتابة جدول أعمال اللجنة  -1

 كتابة و توثيق محاضر اجتماعات اللجنة  -2

 اعداد ملف الكترونى وأخر ورقى ألعمال اللجنة  -3

 كتابة التقارير  -4

 رفع المحاضر للجنة األمانة الفنية  -5

 

 رئيس لجنة التدريب 

 أ.د/فاطمة عبد الوهاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مهام لجنة التدريب

  للتخطيط اإلستراتيجى بالجامعة تحديد اإلحتياجات التدريبية ألعضاء الوحدة المركزية

 ووحدات التخطيط الإلستراتيجى بالكليات بشكل دورى.

 . التطوير المستمر لإلحتياجات التدريبية 

 . وضع خطة تدريبية فى ضوء اإلحتياجات التدريبية 

 . تصميم البرامج و الحقائب التدريبية 

 . تنفيذ و متابعة البرامج التدريبية 

 يب.تقييم أثر و مردود التدر 

 .إعداد دليل التدريب بالوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجى 

 

 

 رئيس لجنة التدريب 

 أ.د/فاطمة عبد الوهاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 شعار لجنة التدريب

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 خطة تنفيذ مهام لجنة التدريب

 لمدة شهران 2212يونيه  22الخطة التنفيذيه لمهام لجنة التدريب فى الفتره القادمه وتبدأ من 

 م
المسئول عن  مواصفات التنفيذ العنصر / النشاط

 التنفيذ

 المده الزمنيه )شهران(

8 2 3 4 8 2 3 4 

1 
 إعداد نماذج التدريب

محاضر  –) التوقيعات  

تحديد –اإلجتماعات 

 تقييم التدريب( -اإلحتياجات

نماذج محدده ولها شكل ثابت 

وموضح بها كل العناصر وعليها 

بيانات لجنة التدريب ورقم كودى 

 مميز

 

أ.م.د /  فاتن 

 شفيق

        

2 
إعداد نموذ إستبيان تحديد 

 اإلحتياجات التدريبيه

نموذج بشكل مميز للجنة التدريب 

ويوضح كل العناصر المطلوبه 

 وله رقم كودى مميز

 

أ.د. فاطمة 

 عبد الوهاب

        

3 
نموذج تقييم الدورات التدريبه 

ونموذج تقييم أثر ومردود 

 الدورات التدريبية

نماذج بشكل محدد ومميز للجنة 

التدريب ويوضح عناصر 

اإلستفاده والفتره الزمنيه وله كود 

 مميز

 

أ.م.د / هند 

 عبدهللا

        

4 
إعداد بيانات مسئولى التدريب 

 بالوحدات المختلفة بالكليات

الحصول على بيانات كامله 

بكل وحدات  لمسئولى التدريب

تدريب الكليات والوسائل المختلفه 

 لإلتصال بهم

 

أ.  سحر 

 إسماعيل

        

5 
 إعداد مقترح دليل    التدريب

نموذج بشكل يوضح كل عناصر 

دليل )خطة  التدريب( وله رقم 

 كودى مميز

 

أ.م.د / أحمد 

 البغدادى

        

6 

 
تجميع البيانات الكامله إلعداد 

 دليل التدريب 

تجميع اإلحتياجات التدريبيه 

ألعضاء فريق التخطيط 

اإلستراتيجى والجامعة والكليات 

 وكذالك المقترحات التدريبيه

 

كل أعضاء 

 الفريق

        

2  
 إعداد خطه التدريب

خطة سنويه للتدريب تشمل كل 

الدورات التدريبيه المقترحه 

 خالل عام

كل أعضاء 

 الفريق

        

 

  



 
 

 (استثيان لتحذيذ اإلحتياجاخ التذريثيح)1مرفق 

فريق التخطيط االستراتيجي بالجامعة ومسئولي التدريب بوحدات لاستبيان تحديد االحتياجات التدريبية 
 التخطيط االستراتيجي بالكميات من وجهة نظرهم

 /  األستاذ الدكتور

 تحية طيبة وبعد

في إطار تفعيل ميام لجنة التدريب المنبثقة من الييكل التنظيمي لموحدة المركزية لمتخطيط االستراتيجي  
بالجامعة ومنيا تحديد االحتياجات التدريبية ، وحيث أن رأي سعادتكم يمثل أىمية كبري في تحديد ىذه 

 ل التخطيط االستراتيجي.االحتياجات مرفق لسيادتكم استبيان تحديد األحتياجات التدريبية في مجا

كل أولوية  ( في المكان المناسب حسب الرجاء التكرم باإلستجابة عن بنود االستبيان بوضع عالمة ) 
 احتياج تدريبي من أجل تمبيتو. 

                                  

 شاكرين حسن تعاونكم معنا.                                     

 لجنة التدريب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ) اختياري(:..................................................................... :اإلسم
 

 أنثى  ذكر                 :        النوع
 اسم الكمية:  الكميات      الوحدة المركزية لمتخطيط االستراتيجي     مكان العمل :

 
 مدرس  أستاذ مساعد       أستاذ                  :    الدرجة العممية

                            مدرس مساعد               معيد إداري 
 

من خالل الجدول التالي حدد درجة أهمية كل موضوع من الموضوعات التالية بالنسبة لك؟ ضع عالمة ) 
 أهمية اإلحتياج لمتدريب. ( أمام كل موضوع بما يعكس 

 محدود األهمية.   -3مهم .      -2مهم جدا       -1
 
 

)ميم  موضوع التدريب م
 جدا(

 )ميم(
)محدود 
 األىمية(

    أىداف وأىمية التخطيط االستراتيجي.  .1
    مداخل التخطيط االستراتيجي ، ومراحمو.   .2
    التحميل البيئي .  .3
الداخمية والخارجية ) الوزن مصفوفة العوامل االستراتيجية   .4

 النسبى(، وتحميل الفجوة.
   

    صياغة الرؤية والرسالة  .5
    صياغة الغايات واألىداف االستراتيجية.  .6
    إعداد الخطة التنفيذية.  .7
    أدوات وآليات جمع المعمومات   .8
    مؤشرات األداء ومعايير التقييم.  .9

    صياغة الغايات واألىداف.  .11
    متابعة تنفيذ الخطط. آليات  .11
مؤشرات وممارسات معيار التخطيط االستراتيجي وفق معايير   .12

 .2115اعتماد مؤسسات التعميم العالي اصدار مايو 
   

    التقويم المعتمد عمي األداء.  .13



 
 

)ميم  موضوع التدريب م
 )ميم( جدا(

)محدود 
 األىمية(

    متطمبات تطبيق التخطيط االستراتيجي في التعميم الجامعي  .14
    وضمان الجودةالعالقة بين التخطيط االستراتيجي   .15

 اقتراحات لموضوعات تدريبية أخرى:

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 رئيس اللجنة                                                                                                     _     

.د/ فاطمة محمد عبد الوهابا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 تدريبية دورة تقييم استمارة
 

 اٌؼًّ: خٙخ اسُ اٌّزذسة:

 :اٌؼٍّيخاٌذسخخ  :اٌذٚسح

 :اٌّذسة :اٌذٚسح رٕفيز ربسيخ

 
 مدربأوالً : ال 

 ضعيف مقبول جيد جيدجداً  ممتاز بنود التقييم م

      ٚاٌؼٍّيخ إٌّٙيخ اٌّؼشفخ 8

      ٚاٌزمذيُ اٌؼشض ِٙبساد 2

      اٌذٚسح رٕفيز في اٌفؼبٌيخ 3

      اٌّزذسثيٓ ِغ االرصبي 4

      ٚاٌسيٛيخ إٌشبغ 5

 توىثانياً: المحـ

 ضعيف مقبول جيد جيدجداً  ممتاز بنود التقييم م

      ٙذف اٌذٚسحث اٌّسزٜٛ اسرجبغ ِذٜ 8

      اٌؼٍّيخ اٌّبدح ِسزٜٛ ٚسٌٙٛخ رٕظيُ 2

      ٚإٌّٙيخ اٌؼٍّيخ األِثٍخ رٛافش 4

      ِٚزبثؼزٙب اٌّبدح فُٙ سٌٙٛخ 5

      اٌّسزمجً في وّشخغ يصٍر 

 الخدمات اإلداريةثالثاً: 

 ضعيف مقبول جيد جيدجداً  ممتاز بنود التقييم م

      ِىبْ أؼمبد اٌذٚسح 8

      اٌمبػخ رٙيئخ 2

      ٚاإلظبءح اٌزىييف 3

      ٚاألدٚاد اٌّؼذاد رٛافش 

      اٌّزذسثيٓ ِؼبٍِخ 

 

 

 رابــــعاً : التقييم العام للدورة

 ضعيف مقبول جيد جيدجداً  ممتاز بنود التقييم م



 
 

      ثٕٛد اٌزمييُ 8

      اٌزمييُ اٌؼبَ ٌٍذٚسح 2

 

 

 عامة معلومات خامساً:

 ال  نعم  بنود التقييم م

    ِٙبساره رطٛيش ػٍٝ سبػذن اٌجشٔبِح أْ رؼزمذ ً٘ 8

   زعٛسٖ لجً اٌجشٔبِح ٔٛع ٚ غجيؼخ ػٓ وبفيب إشؼبسا أػطيذ ً٘ 2

 سادساً:أهم إيجابيات الدورة

8  

2  

3  

4  

5  

 اً : اهم سلبيات الدورةابعس

8  

2  

3  

4  

5  

 

 


