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نامج التدريبر    البر

 كلية األلسن
 2019-2018العام الجامع  
 
 

  ضوء االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية بالكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس 
 
ف

 والجهاز اإلداري ومعاونيهم
نامج بمجلس الكلية بتاري    خ   2018أكتوبر  16تم اعتماد البر
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 القيادات األكاديمية أوال: 

 

 اسم الدورة  جهة التنفيذ / المدرب مدة الدورة
 

  العمل الجامع   كلية األلسن يومان
 
 تطبيق الحوكمة ف

نامج األكاديم   كلية األلسن يومان  قيادة وتنظيم البر

 مهارات القيادة كلية األلسن يومان

نامج  كلية األلسن يومان  األكاديم  الدراسة الذاتية للبر
 معايبر اعتماد كليات ومعاهد التعليم العال   كلية األلسن يومان

 مفاهيم نظم ضمان الجودة واالعتماد كلية األلسن يومان
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أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةثانيا:   

 اسم الدورة جهة التنفيذ / المدرب مدة الدورة
 

 يومان
 
 

 كلية األلسن
امجر  والمؤسس  الفرق بير   االعتماد البر  

 يوم 
 
 

 كلية األلسن
نامج  معيار قيادة وتنظيم البر

 معيار الموارد المالية كلية األلسن يوم 

 معيار المعايبر األكاديمية كلية األلسن يوم 

نامج كلية األلسن يوم   معيار تصميم البر

 معيار التعليم والتعلم كلية األلسن يوم 

 معيار الطالب كلية األلسن يوم 

 معيار أعضاء هيئة التدريس  

 معيار تقويم مخرجات التعلم  

 معيار التعزيز والتطوير كلية األلسن يوم 

نامج كلية األلسن يوم  ات نجاح البر  معيار مؤشر

نامج والمقررات الدراسية كلية األلسن يومان  توصيف البر

والتقويمنظم االمتحانات  كلية األلسن يومان  

ونية كلية األلسن يومان  تحويل المقررات إل مقررات إلكبر

 الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديم   كلية األلسن يومان

 تأهيل الطالب لسوق العمل كلية األلسن يومان

ونية كلية األلسن يومان  أدوات االختبارات و التقييم اإللكبر
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 البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم دورات تنمية القدرات ثالثا: 

 اسم الدورة جهة التنفيذ / المدرب مدة الدورة
 

ي مع بنك المعرفة بنك المعرفة بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا بالكلية أيام 3
ون   ألية النشر اإللكتر

 الدولي لألبحاث قطاع الدراسات العليا يومان
 كيفية النشر

تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بالتعاون مع قطاع وحدة  يومان
 الدراسات العليا

 برنامج إدارة المراجع باستخدام برنامج
Endnote 

 محركات البحث الخاصة بالبحث العلىم قطاع الدراسات العليا يوم

وحدة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاع الدراسات  يوم
 العليا

 Ain Shams Scholarآليه تفعيل الباحث العلىم 

 استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة بنك المعرفة بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا يوم
 

 أساسيات استخدام برنامج ترادوس قطاع الدراسات العليا بالكلية يوم

 أخالقيات البحث العلىمي  قطاع الدراسات العليا بالكلية يوم
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ريالموظفون بالجهاز اإلدا القيادات اإلدارية و  : رابًعا   

 اسم الدورة اإلدارة جهة التنفيذ / المدرب مدة الدورة
 

 الدراسات العليا كلية األلسن أسبوع 
 العالقات الثقافية

 شؤون التعليم والطالب
 المكتبات

 رعاية الشباب

 دورات حاسب آل  
ICTP 

العلياالدراسات  كلية األلسن يومان  نظام الساعات المعتمدة 

 كيفية عمل قواعد البيانات العالقات الثقافية كلية األلسن يومان

 فنيات عمل الشبكات الداخلية االستحقاقات كلية األلسن يومان

 االستحقاقات كلية األلسن يومان
 رعاية الشباب

يبة عىل المرتبات   المحاسبة والض 
 
 دورات ف

األلسنكلية  يومان  شؤون تعليم وطالب 
 إدارة الخريجير  

ية   اللغة اإلنجلبر 
 
 دورات ف

 شؤون تعليم وطالب كلية األلسن يومان
 إدارة الخريجير  
 رعاية الشباب

ية   تنمية بشر

 دورة تدريبية عن أعمال الطالب الوافدين شؤون تعليم وطالب كلية األلسن يومان

   االستحقاقات كلية األلسن يومان
 
قانون الخدمة المدنيةدورة ف  

 قانون تنظيم الجامعات االستحقاقات كلية األلسن يومان

 التعامل مع الجمهور شؤون تعليم وطالب كلية األلسن يومان

ونية المكتبات كلية األلسن يومان  دمج التسجيل واإلعارة اإللكبر

  تسجيل الرسائل المكتبات كلية األلسن يومان
 
 دورة ف

األلسن كلية  يومان   نظام فيوتشر التابع للمجلس األعىل للجامعات المكتبات 
 
 دورات ف
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نامج التدريبر    2019-2018 الخطة التنفيذية للبر

تاري    خ انعقاد   جهة التنفيذ
 الدورة

 اسم الدورة الفئة المستهدفة
 

ن
س
ألل
ة ا
لي
ك

 

بر 
تو
أك

 

 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

  مع بنك ألية النشر 
ون  اإللكبر
 المعرفة

  العمل الجامع   القيادة األكاديمية
 
 تطبيق الحوكمة ف

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

نامج  معيار قيادة وتنظيم البر

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

 معيار الموارد المالية

 دورات الحاسب اآلل   جهاز إداري

 
ر

ب
فم
نو

 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة  
 المعاونة

 الدول  لألبحاث
 كيفية النشر

نامج القيادة األكاديمية  قيادة وتنظيم البر

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

 معيار المعايبر األكاديمية
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أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

نامج  معيار تصميم البر

التدريس والهيئة أعضاء هيئة 
 المعاونة

 معيار التعليم والتعلم

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

 معيار الطالب

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

 معيار أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

 معيار تقويم مخرجات التعلم

والهيئة أعضاء هيئة التدريس 
 المعاونة

 معيار التعزيز والتطوير 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

نامج ات نجاح البر  معيار مؤشر

 نظام الساعات المعتمدة جهاز إداري

 كيفية عمل قواعد البيانات جهاز إداري

 فنيات عمل الشبكات الداخلية جهاز إداري 



   

8 
 

 
ر

ب
سم

دي
 

والهيئة أعضاء هيئة التدريس 
 المعاونة

برنامج إدارة المراجع باستخدام 
 برنامج 

Endnote 

 مهارات القيادة القيادة األكاديمية
أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة
محركات البحث الخاصة بالبحث 

 العلم
نامج القيادة األكاديمية  الدراسة الذاتية للبر

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

نامج والمقررات الدراسية  توصيف البر

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

 نظم االمتحانات والتقويم 

يبة عىل  جهاز إداري    المحاسبة والض 
 
دورات ف

 المرتبات

ية  جهاز إداري   اللغة اإلنجلبر 
 
 دورات ف

ية جهاز إداري  تنمية بشر

والهيئة أعضاء هيئة التدريس   
 المعاونة

 Ainآليه تفعيل الباحث العلم 
Shams Scholar 
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معايبر اعتماد كليات ومعاهد  القيادة األكاديمية
 التعليم العال  

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

استخدام قواعد بيانات بنك 
 المعرفة
 

مفايهم نظم ضمان الجودة   القيادة األكاديمية
 واالعتماد

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

تحويل المقررات إل مقررات  
ونية  إلكبر

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

الساعات المعتمدة واإلرشاد 
 األكاديم  

دورة تدريبية عن أعمال الطالب  جهاز إداري
 الوافدين

  قانون الخدمة  جهاز إداري
 
المدنيةدورة ف  

 قانون تنظيم الجامعات جهاز إداري

ي
ا
ر

ب
ف ر

 
أعضاء هيئة التدريس والهيئة  

 المعاونة
أساسيات استخدام برنامج 

 ترادوس 
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أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

 تأهيل الطالب لسوق العمل

 التعامل مع الجمهور جهاز إداري

ونيةدمج التسجيل  جهاز إداري واإلعارة اإللكبر  

س
ار
م

 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة  
 المعاونة

 أخالقيات البحث العلم  

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

أدوات االختبارات و التقييم 
ونية  اإللكبر

  تسجيل الرسائل جهاز إداري
 
 دورة ف

 

ل 
ري
إب

 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة  
 المعاونة

تحويل المقررات إل مقررات  
ونية  إلكبر

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

الساعات المعتمدة واإلرشاد 
 األكاديم  

  نظام فيوتشر التابع   جهاز إداري 
 
دورات ف

 للمجلس األعىل للجامعات
 


