
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باعضاء هيئة التدريس و الهيئة  الخاصة التدريبية الخطة

  المعمارية  الهندسة بقسم   المعاونة
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بأعضاء هيئة التدريس والهيئة  ةمنهجية اعداد الخطة التدريبية الخاص

 المعاونة 

 بمعهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا

د العالي للهندسة والتكنولوجيا لالستثمار في التدريب، باعتباره يسعى المعه

وسيلة لالرتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس، مما يعود بالنفع على المعهد و 

مستوى انجازه و بالتالي رفع قدراته التنافسية. لذا اصبح التدريب يتميز 

ع سواء وسائل باالستمرارية واالهمية بسبب المتغيرات التي تفرض على الجمي

جديدة في التعليم والتعلم أو وسائل تكنولوجية حديثة الدخال البيانات 

والتسجيالت وسهولة استرجاعها، وتبنى مفهوم الجودة فى التعليم العالى ولرفع 

 لجودة مخرجات العملية 
ً
سقف التحدي وتبني شعار التدريب المتميز تحقيقا

 التعليمية واالدراية. 

 ة: التدريبي حتياجاتتقدير ال اوالً: 

مجموعة من المهارات والمعارف واالتجاهات االحتياجات التدريبية هي عبارة عن 

وظيفة من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل الفرد في الالمحددة التي يحتاجها 

أكثر كفاءة وفاعلية. يحدث االحتياج التدريبي عندما تكون هناك فجوة بين األداء 

لمطلوب من تحقيق المهام، أو لمسايرة التوجهات الحديثة الناتج االفعلي و 

العملية  يعبر عن تقدير االحتياج التدريبي ومتطلبات الجودة واالعتماد وعليه فإن

التي يتم بها تحديد وترتيب االحتياجات التدريبية واتخاذ القرارات ووضع الخطط 

 .بشأن تلبية هذه االحتياجات

  : و الهيئة المعاونة  دة اعضاء هيئة التدريسللسا التدريب أهمية : ثانيا  

تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس فى مجاالت التعليم المختلفة و مواكبة  • 

المجاالت و التكنولوجيا الحديثة  ومنه النهوض بالعملية التعليمية و التخلص من 

 اساليب التعليم التقليدية القديمة .

 مواكبة و المختلفة التعليم مجاالت فىعاونة الهيئة الم اعضاء مهارات تنمية •

ردودة على المجاالت البحثية له و تاهيلية فيما وم  الحديثة التكنولوجيا و المجاالت

 بعد كعضو هيئة تدريس رئيسى و تنمية مهاراتة فى التدريس و التعلم .



تعليم يتم تنمية مهارات  الكوادر االكاديمية من اعضاء هيئة التدريس فى مجاالت ال
المختلفة و كيفية التعامل مع االزمات و الكوارث فى كافة النقاط و المراحل المختلفة 

. 

يترتب بشكل عام تنمية المهارات العضاء هيئة التدريس مردود واضح على    •

و تطوير مهارتة االكاديمية و المهنية التى تؤهلة الى  العملية الطالب مهارة تنمية
 .سوق العمل 

  :فى التدريب  المتبعة رجراءا اإلثالثاً 

يطرح القسم مجموعة من المجاالت المتخصصة و التى من شانها تنمية مهارات 
اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و يتم اختيار مجموعة من الموضوعات 

طبقا  لالحتياجات و اعداد اعضاء هيئة التدريس بكل دورة و خالل السنة الدراسية  
تبعا للجدول الدراسى و االجازات حتى ال تتعارض مع سير العملية  يتم  تنسيقها

التعليمية و يتم تكليف الدكتور او المعيد مسبقا بتوقيت الدورة و عدد ايامها و 
محتوها و  اذا كانت داخل او خارج المعهد و يتم االشراف عليها من قبل لجنة 

 . التدريب 

 ً  التدريب مرجاال  رابعا

 التخصصية الدورات

العضاء هيئة   تم اختيار مجاالت التدريب تبعا للتخصصات المختلفة داخل القسمي - 
و يتم توزيع استبيانات بشكل دورى يحدد دراسة  التدريس و الهيئة المعاونة 

االحتياجات لكل عضو من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و يتم منه تحديد 
يحتاج كل عضو من اعضاء هيئة التدريس  التخصصات و المجاالت التدريبية التى

 تنمية مهارته به .

  الدورات الغير تخصصية  

المعهد و متطلبات عمليات التطوير التابعة   تم اختيار دورات التدريب طبقا لرؤيةي
 .. اوحدة ضمان الجودة او الوزارة  

  الورش التدريبية

 السادة اعضاء ل داخل  و خارج المعهد التى تؤه توفير الورش التدريبية
هيئة التدريس و الهيئة المعاونة فى متابعة المجاالت و التكنولوجيا الحديثة و 
االحتكاك مع الطالب فى مجاالت خارج نطاق مجاالت الدراسة االكاديمية  و 

تعمل على استكمال الصورة التعليمية لدى الطالب و لدى اعضاء هيئة 
 التدريس 



ت المختلفة فى الورش التدريبية ) خارج مصر ( و االستعانة بمجموعة من الثقافا
 يعزز هذا عملية تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس و اعضاء الهيئة المعاونة بطر

 ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  نموذج استبيان تحديد االحتياجات التدريبية
 بمعهد اكتوبر العالي للهندسة و التكنولوجيا

(Training needs assessment) 
 

 :االسمممممممممممممممممممممممممم 
  

 الدرجممممممممة
   :الوظيفيمممممممممممممممممممة

  ــــــــممممـ القس 
 ـــــ

 

 مع عليها المتفق االهداف تحقق من التأكد الي التعليمية العملية في الجودة نظام يهدف

 المستمر والتحسين التجديد الي باإلضافة التنفيذ تظهر عند التي الفجوات وسد تصحيح

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  التدريبية تحتياااتاإل دراسة وتعتبر، األهداف لهذه
 بالعمل النهوض بهدف والقوة الضعف نقاط علي التعرف وسائل أهم من واتحدة المعاونة

 الجودة ضمان وتحدة تساعد سوف انةاالستب ههذ نتائجمعهد، بال مستوي االداء وتحسين

قراءة  سيادتكم شدانن كلذل ,هعلي بالنفع يعود بما االداء وتحفيز تحسين علي معهدبال
فى تحديد المجاالت التى تحتاج فيها إلى  اإلاابة في دقةب محتويات االستمارة التالية

( أما االتحتياج √مع تحديد مستوى االتحتياج وذلك بوضع عالمة ) تنمية قدراتك
 المختار.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ألعضاء هيئة التدريس  نموذج استبيان تحديد االحتياجات التدريبية
 

 الت العملمجا
 درجة االحتياج التدريبي

 بدرجة صغيرة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

ي
لم
لع
ث ا

ح
الب
ت 

عا
ضو

مو
 

 :  البحث العلمي2مجال 

    النشر الدولي للبحوث العلمية

    الكتابة العلمية للبحوث و االوراق العلمية

    اعداد مشروعات البحوث التنافسية الممولة

    ي للبياناتالتحليل االحصائ

    اخالقيات البحث العلمي

    تكوين و ادارة فرق البحث العلمي

    مهارات الباحث العلمي الجيد

    تسويق البحوث العلمية

    ادارة المشروعات البحثية

    اعداد الخطط البحثية

ا 
جي

لو
نو

تك
ت 

عا
ضو

مو

ت
ما
لو
مع

ال
 

 : التدريس و نظ  التعلي 1مجال 

    خطة الدرساعداد 

    طرق التدريس

    تقويم الطالب

    التدريس باستخدام  التكنولوجيا

    التدريس لالعداد الكبيرة

    microteachingالتدريس لالعداد الصغيرة 

    االرشاد االكاديمي

    نظام الساعات المعتمدة

    االشراف على طالب الدراسات العليا

الت
ت ا

عا
ضو

مو
ل
صا

 

 : االتصال و التفاعل مع االخرين3مجال 

    انماط التفاعل الشخصي

    العرض و التقديم

    Coaching Skillsتدريب و توجيه االخرين 

    التحكم في االنفعاالت عند مواجهة مشاكل العمل

    العمل الجماعي و ديناميكية الجماعة

    ادارة الذات و الوقت

    لغوية و العصبيةالبرمجة ال

    معايير السلوك المهني

    تحديد انماط الطالب و التعامل معها

ا 
جي

لو
نو

تك
ت 

عا
ضو

مو

ت
ما
لو
مع

ال
 

 : تكنولوجيا المعلومات4مجال 

    انتاج المقررات االلكترونية و استخدامها

    M.S Accessانشاء قاعدة ببرنامج ال 

    Accessالتعامل مع قواعد البيانات 

    التواصل مع الطالب من خالل المنتديات االلكترونية

    Spread Sheetاستخدام الجداول االلكترونية 

    تحرير الصور الرقمية

    Power Pointعمل عرض جذاب بال 



    تصفح االنترنت و استخدام محركات البحث

    استخدام البريد االلكتروني
 

 

 مجاالت العمل
 ة االحتياج التدريبيدرج

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة
 بدرجة صغيرة

ت
ما
لو
مع

 ال
يا
ج
لو
نو

تك
ت 

عا
ضو

مو
 

 : ضمان جودة التعلي  )ارساء نظام الجودة(5مجال 

    توصيف البرامج الدراسية و المقررات )خرائط منهج(

    كتابة تقارير البرنامج و المقرر الدراسي

    الدراسة الذاتية/ كتابة التقرير السنوي للمعهد

    المعايير االكاديمية و البرامج الدراسية

    المراجعة الداخلية

    نظم التقويم و االمتحانات

    الجودة الشاملة

    التخطيط االستراتيجي

 مجاالت اخرى ترغب في تنمية قدراتك بها:
.......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ألعضاء الهيئة المعاونة  نموذج استبيان تحديد االحتياجات التدريبية
 

 مجاالت العمل
 تدريبيدرجة االحتياج ال

 بدرجة صغيرة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

ي
لم
لع
ث ا

ح
الب
ت 

عا
ضو

مو
 

 (:  البحث العلمي2مجال )

    تحديد نقطة و مشكلة البحث

    و تكوين االطار الفكري للبحث literatureمراجع االدبيات 

    تحديد عينة البحث

    التحليل االحصائي للبيانات

    العلمية الكتابة االكاديمية و

    اخراج و تحرير البحوث العلمية

    مهارات الباحث العلمي الجيد

    اخالقيات البحث العلمي

    اللغة االنجليزية

    دكتوراه( -اعداد الرسائل العلمية )ماجستير

ا 
جي

لو
نو

تك
ت 

عا
ضو

مو

ت
ما
لو
مع

ال
 

 (: التدريس و نظ  التعلي 1مجال )

    اعداد خطة الدرس

    طرق التدريس

    تقويم الطالب

    التدريس باستخدام  التكنولوجيا

    التدريس لالعداد الكبيرة

    microteachingالتدريس لالعداد الصغيرة 

    جودة العملية التدريسية

ل
صا

الت
ت ا

عا
ضو

مو
 

 (: االتصال والتفاعل مع االخرين3مجال )

    انماط التفاعل الشخصي

    ض و التقديمالعر

    االتصال باالخرين

    التعامل مع الرؤساء

    العمل الجماعي و ديناميكية الجماعة

    ادارة الذات و الوقت

    البرمجة اللغوية و العصبية

    معايير السلوك المهني

    تحديد انماط الطالب و التعامل معها

ت
ما
لو
مع

 ال
يا
ج
لو
نو

تك
ت 

عا
ضو

مو
 

 (: تكنولوجيا المعلومات4مجال )

    M.S Power Pointعمل عرض جذاب بال 

    M.S Accessانشاء قاعدة ببرنامج ال 

    Accessالتعامل مع قواعد البيانات 

    استخدام البريد االلكتروني بكفاءة

    تصفح االنترنت و استخدام محركات البحث

    Spread Sheetاستخدام الجداول االلكترونية 

     E-Learning -انتاج المقررات االلكترونية و استخدامها 

 onlineالتواصلللل ملللع الطلللالب ملللن خلللالل المنتلللديات االلكترونيلللة 
Discussion Forums 

  
 

    Editing Digital Photosتحرير الصور الرقمية 



 

 

 مجاالت اخرى ترغب في تنمية قدراتك بها:
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  الموارد المتاحة للعملية التدريبيةخامساً 

 موعة قاعات التدريب المتنوعة و المزودة  بالوسائل المرئية و المس -2

لالستخدام  المعامل التنوعة اضافة الى المعمل الرقمى المزود بماكينة الليزر-1

 بالعمارة البارمترية 

 :للتدريب بالنسبة القسم مهام سادساً 

و ايجاد االوقات التى ال تتعارض  الدراسى للجدول تبعا التدريب مواعيد تنسيق •

 .و الهيئة المعاونة مع سير العملية التعليمية العضاء هيئة التدريس 

طبقا للتخصصات  للتدريب المختلفهو المهارات المتنوعة  االحتياجات دراسة•

  المختلفة العضاء هيبئة التدريس و الهيئة المعاونة بالقس  

  . التدريبية العملية سير حسن متابعة  •

  

  :التدريب لرجنة ومسؤوليا   مهامسابعاً : 

 والخارجية الداخليةالتدريب من الشركات المختلفة جهات  وبيانات قواعد إعداد . 1

 . دوريا وتحديثها

 األماكن وإيجاد بالكلية التخصصات لمختلف التدريبية جاتيااالحت دراسة . 2 

 . تخصص لكل المالئمة

 بتدريب المتعلقة الشؤون كافة حول األقسام مع والمتبعة والتنسيق بالتنظيم القيام . 3
 .التدريس و الهيئة المعاونة التخصصية و الغير تخصصية العضاء هيئة   الطلبه

 بالتدريب المهتمة والمؤسسات تاالجه لدى المعهد تمثيل .-4



 كل في التدريب عملية تحسين شأنه من والتي المختلفة لالقسام التوصيه تقديم . 5 

  لتدريببا المعنية الطراف كافة من الواردة التقييم تقارير تحليل على بناء وذلك منها

 

  توثيق التدريبثامناً :

عن طريق المتابعة من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  حضور و غياب  -
 (. مشرف من لجنة التدريب )

و حفظها صور فوتوغرافية بشكل دورى اثناء عملية التدريب و يتم تسجيلها  
 بملفات التدريب 

 عن تقييم س و اعضاء الهيئة المعاونة ة بتقييم اعضاء هيئة التدريباستبيانات  خاص-
  .عملية التدريب 

و تحدد الشهادات التدريبة التى تقدم العضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة - -
 اجتيازة للعملية التدريبية .

 اعتماد الخطة التدريبية تاسعاً : 

ديالت يتم اعتماد الخطة التدريبية بشكل سنوى من خالل مجلس القسم و يتم التع

 طبقا للمالحظات المقدمة من مجلس القسم 

 ذا  التدريب وحدة قبل من - المقترحة  التدريبية البرامج من مرجموعة يلى فيما

 التدريس هيئة أعضاء للسادة - الرجودة ضمان لوحدة المباشرة التنظيمية التبعية

 المعاون والهيئة

 

 

 

 

 لجنة التدريب                           مجلس القسم                                 

 التابعة لوحدة ضمان الجودة                                                              


