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 لكمة رئيس جامعة الإسكندرية

 . واملس تقبل..احلارض.. التارخي.جامعة الإسكندرية.. 

جيايب نشط حنو بناء مضمون جديد مطور خيلق دوًرا فعاًل جلامعة عريقة يف هنضة مرص  2017تشهد جامعة الإسكندرية منذ بداية عام  حراك اإ

امعتنا مل جلاحلديثة. نعمل مًعا خللق آ فاق آأوسع جلامعة قادرة تصبوا حنو حتقيق آأهداف التمنية بعقول مبتكرة وقلوب ميلؤها التفاؤل والأمل يف غد حي

مواردها وخمرجاهتا، ونرى آأن تطوير هماراته وقدراته جحر  كأمهاحلبيبة ومرص مزيد من العمل والإجناز. تنظر جامعة الإسكندرية للعنرص البرشي 

. ويعد مركز تمنية ختطي الصعاب حمققًا لأهداف ادلوةل عىلالزاوية يف بناء رصح آأاكدميي علمي قادر عيل املنافسة ومس تعد ملواهجة التحدايت قادًرا 

راك قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات آأمه آأدوات اجلامعة يف جمال التمنية البرشية والتطوير والابتاكر، وكام شهدت جامعة الاسكندرية ح

خمرجاته يف جمالت التدريس اجيايب هذا العام اكن املركز يف الطليعة حمققًا قفزة نوعية غري مس بوقة يف تطوير براجمه وحقائبه التدريبية ونظمه و 

عد هذا ادلليل والبحث العلمي والقيادة والادارة والقانون واللواحئ وبعض من الربامج املتخصصة املوهجة ايل الفئات آاكدميية واجملمتعية اخملتلفة. ي

 جلامعة وحمققًا لأهداف اجلامعة.التعريفي للمركز منوذًجا لعمل فريق من خرية عقول جامعة الاسكندرية خطط للجامعة مس تغًًل كوادر ا

 خالص امنيايت للمركز ملزيد من المنو والتطور.

 س تاذ ادلكتور/ عصام الكرديالأ 

 سكندريةرئيس جامعة الإ 
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 مقدمة
 

قلميي وعاملي للتمنية املهنية  لأعضاء هيئة التدريس، والقيادات مركز تمنية قدرات آأعضاء هيئة التدريس والقيادات جبامعة الأسكندرية مركز متزي حميل واإ

انشاء املركز  والكوادر البرشية الأخرى يف مؤسسات التعلمي العايل، وبيت خربة رائد يف جمال التمنية البرشية لأفراد ومؤسسات اجملمتع اخملتلفة. منذ

ركز المنو والتطور ليواكب احتياجات اجملمتع احمليط, يقدم املركز خدماته لأفراد ومؤسسات اجملمتع اخملتلفة واكن لزاًما عيل امل 2003يوليو  29يف 

ماته ًمًك والأن خيطو املركز خطوة واثبة حنو آ فاق جديدة رحبة لتعظمي الإس تفادة من براجمه وخمرجاته بتصور واحض لأمهية تطوير برامج املركز وخد

كب متطلبات الإحتياجات التدريبة لتمنية واستامثر املوارد البرشية ابلقطاعات ونوعًا. وتشهد احلقائب التدريبية ابملركز حتديثًا جذراًي وحتسن نوعي ليوا

 خصصة. املس هتدفة، كام مت اطًلق عدد من الربامج التدريبية اجلديدة بشلك عام ملا يزيد عن الضعف لتغطي جمالت التدريب احلديثة العامة واملت

 املدير التنفيذي

 أ.م.د/ عبدالعزيز ابراهيم عماره
 

 عالء الدين رمضان /أ.د

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
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 ن بذه تعريفيه

( قامت وزارة التعلمي العايل بتنفيذ 2000يف اطار الربانمج القويم ملرشوعات تطوير التعلمي العايل مبرص واليت تبناها وآأقرها املؤمتر القويم لتطوير التعلمي العايل عام )

عضاء هيئة التدريس مرشوعات قومية يه الأمه يف آأولوايهتا والابرز يف اسهاماهتا يف تطوير وحتديث منظومة التعلمي العايل واكن مهنا "مرشوع تمنية قدرات ا

حداث معلية تطوير وحتديث التعلمي العايل، ذكل آأنه يركز عيل آأمه مكون يف ذ الآلية الامه يف اإ العملية التعلميية وهو عضو هيئة  والقيادات" الذلي مثل حني اإ

 التدريس والقيادات اجلامعية.

عيل انشاء مراكز تمنية قدرات آأعضاء هيئة التدريس و القيادات جبامعة  29/7/2003بتارخي  13وقد وافق جملس جامعة الاسكندرية يف جلس ته رمق     

  جدارات التدريس و البحث العلمي و القيادة داخل اجلامعة.الاسكندرية مكركز ممتزي لتدريب املوارد البرشية و تطوير قدراهتا يف

متداد ملرشوع تمنية قدرات آأعضاء هيئة التدريس و القيادات و اذلي سعي خًلل مدة متويهل من اجمللس الأعيل للجامعات من ع     يل  2003ام ويعد املركز اإ اإ

يل تمنية همارات القطاع الأكرب من آأعضاء هيئة التدريس و القيادات عيل مس توي اجلامعات املرصية  و ذكل  2008هناية يوليو  يف خمتلف الفئات الأاكدميية و اإ

نشاء البنية القيادات اجلامعية و الإدارية عيل آأن يكون التدريب و التمنية املهنية بعدها معلية مس مترة تتولها اجلامعات و مؤسسات التعلمي العايل  بعد آأن يمت اإ

يث يعترب هذا املرشوع من الآليات اليت تعمتد علهيا وزارة التعلمي العايل و البحث الأساس ية و الأليات التنفيذية اليت تضمن اس مترارية التدريب و التعلمي املس متر ح 
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يل حتسني ورفع مس توي القدرات املؤسسة و املهنية ملؤس  حداث معلية التطوير و التحديث للتعلمي العايل مبرص. ذكل انه هيدف اإ سات التعلمي العايل العلمي يف اإ

 اكدميية و القيادات للموارد البرشية هبذه املؤسسات ، و يسعي حنو احداث نقةل نوعية يف التعلمي اجلامعي من حيث اس تخدام من خًلل تمنية و حتديث املهارات الأ 

ر عيل حتقيق التطويآأساليب التدريس و توظيف تكنولوجيا املعلومات و التصال و العمل عيل تنفيذ آأهداف برامج التحديث املس متر من خًلل موارد برشية قادرة 

 و تتبين مفاهمي و قمي اجلودة.

نشائه عام  ؛ حيث اكن يُمول من اجمللس الأعيل للجامعات، واكن حيمل امس "مرشوع تمنية 2008حىت هناية يوليو  2003اس متر املركز حتت مظةل املرشوع منذ اإ

. ويف هذه الأثناء ُاعمتد املركز من اجمللس ادلويل Faculty and Leadership Development Project (FLDP)قدرات آأعضاء هيئة التدريس والقيادات" 

صار املركز اتبعا جلامعة الأسكندرية حتت امس  2008ومنذ آأول آأغسطس  .International Board of Certified Trainers (IBCT)للمدربني املعمتدين 

 .  Faculty and Leadership Development Center (FLDC)"مركز تمنية قدرات آأعضاء هيئة التدريس والقيادات" 

، يُعد "مركز تمنية قدرات آأعضاء هيئة التدريس والقيادات" و"مركز املؤمترات" نشاًطا 2012( لس نة 15وطبقًا لقرار جملس جامعة الأسكندرية رمق )

 فرعًيا مس تقًًل من آأنشطة مركز خدمة اجملمتع.

نشائه عام  منذ خًلص بصدق قدرات آأعضاء هيئة التدريس والقيادات جبامعة الاسكندريه يعملمركز تمنية  احلارض ظل الوقت حىت 2003اإ وجدية  واإ

 مثًًل  ليكون ال خرين قبل لقدراته والتطوير التقومي عىل املتنوعة، ُمركًزا الشامةل، واستشاراته التدريبية براجمه عىل معمتًدا والتطوير التمنية مسرية ىف وفعاهل واثبة خبطى

 ىف اكفة اجملالت والأنشطه. آأداء كفاءة مس توى ورفع مس ئولياهتا، توىل عىل القادرة البرشية والتفاىن مس تغًًل الطاقات والانضباط الأداء ىف به حيتذى



 

 

5 
 

 الرؤية
قلميى وعاملي للتمنية املهنية  لأعضاء هيئة التدريس، والقيادات مركز تمنية قدرات آأعضاء هيئة التدريس والقيادات جبامعة الأسكندرية مركز متزي حميل واإ

فراد ومؤسسات اجملمتع اخملتلفة.  والكوادر البرشية الأخري يف مؤسسات التعلمي العايل ،وبيت خربة رائد يف جمال التمنية البرشية للأ
 

 الـرساةل
يل والإقلميي لتطوير معرفة وهمارات واجتاهات يتيح مركزتمنية قدرات آأعضاء هيئة التدريس والقيادات جبامعة الأسكندرية الفرص عىل املس تويني احمل

والطًلب يف اجلامعات واملعاهد العليا احلكومية واخلاصة ويوفر املركز برامج  والإدارية، آأعضاء هيئة التدريس، والإداريني، والقيادات الأاكدميية،

فراد ومؤسسات اجملمتع اخملتلفة، وادلمع الفين ل   تنظمي املؤمترات، وورش العمل، والندوات، واملناقشات العلمية.التمنية البرشية والاستشارات للأ
 

 الأهداف الإسرتاتيجية
واملعاهد العليا تطوير القدرات املهنية لأعضاء هيئة التدريس، والإداريني، والقيادات الأاكدميية، والإدارية، والطًلب جبامعة الأسكندرية، واجلامعات  .1

 الإسهام الفاعل يف حتسني خمرجات التعلمي العايل.احلكومية واخلاصة مبا ميكهنم من 

لصعوابت اليت قد تطوير برامج للتمنية املهنية تليب احتياجات العاملني يف مؤسسات التعلمي العايل، وتتأأسس عىل ادلراسة العلمية للمشالكت امليدانية وا .2

 تعوق جودة آأداهئم.

آليات خمتلفة لنرش ثقافة التمنية املهنية املرت .3  كزة عىل معايري اجلودة دلى جممتع العاملني يف مؤسسات التعلمي العايل، خباصة التمنية املهنية اذلاتية.تبين آ

نتاجية، .4  واخلدمية اخملتلفة ابجملمتع لضامن جودة الأداء يف تكل القطاعات. تمنية الكوادر البرشية يف القطاعات الإ

 واملناقشات العلمية.  والندوات، وورش العمل، ؤمترات،توفري ادلمع الفين والإداري الًلزمني لعقد وتنظمي امل .5

 تمنية اخلربات اذلاتية اليت تدمع التطوير املس متر لأنشطة املركز مبا حيقق اس متراريته يف آأداء رسالته. .6
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 دليل الربامج التدريبية اليت يقدهما

 مركز تمنية قدرات آأعضاء هيئة التدريس والقيادات

 الأسكندريةجامعة 
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 يقدم املركز براجمه التدريبية يف مخس جدارات رئيس ية  يه:
 القانون واللواحئ –الإدارة والقيادة  –التصال  –البحث العلمي  –التدريس 

 ايل جانب بعض الربامج املتخصصة. 

 أوال: جدارة التدريس 

 كود البرنامج التدريبية م

 B3  معايير الجودة في العملية التدريسية 1

 B4 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 2

 C4         تصميم وإنتاج املحتوى الرقمي      3

 D4 اإلختبارات اإللكترونية 4

 E1 التعلم اإللكترونى 5

 E2                    استخدام التكنولوجيا فى التدريس    6

 E3 نظام الساعات املعتمدة 7

 E7 آداب وسلوكيات املهنة في العمل لجامعي 8

 E12 أساسيات تصميم الرسوم املتحركة                            9

 ثانًيا: جدارة البحث العلمي 

 كود البرنامج التدريبية م

 A1 العلمي اساليب البحث 1

 A3 استخدام قواعد البيانات العاملية 2

 A5 نظم التصميم والتحليل اإلحصائي للتجارب العلمية 3

 A6 نظم إدارة املراجع البحثية         4

 B1 اعداد مشروعات البحوث التنافسية 5

 B2 أخالقيات البحث واالنتحال العلمي 6

 C1 البحثية املمولة وإدارة الفريق البحثيتنفيذ املشروعات  7

 C2 النشر الدولي للبحوث العلمية 8

 E8 الكتابة العلمية 9
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ا : جدارة االتصال
ً
 ثالث

 م البرامج التدريببية الكود

A2  1 مهارات االتصال والعرض الفعال 

E6 2 تنظيم املؤتمرات العلمية 

E24 3 التصنيف الدولي للجامعات 

 

 جدارة اإلدارة والقيادة رابًعا:

 م البرامج التدريببية الكود

D1 1 القيادة والتفكير االستراتيجي 

D3 2 تنمية املهارات القيادية التنفيذية 

E4 3 إدارة الوقت واالجتماعات 

E5 4 ابتكارية حل املشكالت وإدارة األزمات 

E9 5 معايير الجودة في العملية التعليمية 

E10 6 تنمية املهارات القيادية الشخصية 

E11 7 قيادة التطوير والتغيير 

E13          8 تخطيط مستقبل أكاديمي متميز 

E21  9 إدارة منظومة االمتحانات وأعمال الكونترول 

E22                                                   10 اإلدارة الجامعية 

E25 11 التخطيط البيئي في مؤسسات التعليم العالي 

E26            12 ادارة املوارد املالية في الجامعة 

E27  13 تخطيط وادارة املوارد البشرية 

E28                                                       14 حوكمة املؤسسات 

E29 15 اإلدارة والعمل املؤسس ي 

E30 
إعداد املوازنات التقديرية للشركات والحسابات 

 الخارجية
16 
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 خامًسا: جدارة القانون واللوائح

 م البرامج التدريببية الكود

A4  1 حقوق وواجبات الهيئة املعاونة 

C3 2 الجوانب القانونية املالية في االعمال الجامعية 

D2                                3 القوانين واللوائح الجامعية 

E23                                                                                      4 مكافحة الفساد 
 

 :
ً
 التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصةسابعا

 

: برامج إعداد املدربينثامن
ً
 ا

: البرامج املتخصصة للقطاع الطبي
ً
 سادسا

 م البرامج التدريببية الكود

E14 
اساسيات وتطبيقات سالمة املريض في مؤسسات الرعاية 

 الصحية
1 

E15 
اساسيات ادارة الجودة وسالمة املريض فى مؤسسات الرعاية 

 الصحية
2 

E16 3 مكافحه العدوى في مؤسسات الرعاية الصحية 

E17 4 حوكمة املؤسسات الصحية 

E18 5 ادارة املخاطر في مؤسسات الرعاية الصحية 

E19 6 اساسيات السالمة والصحة املهنية 

E20 7 ادارة املستشفيات 

 
 
 

 

 
 

 

 كود البرامج التدريببية م

 Dis1 كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة 1

كيفية التعامل مع ذوي  إعداد مدربي التدريب علي 2

 االحتياجات الخاصة
DisTOT 

 كود برامج تدريب املدربين م

 TOT1 برنامج اعداد املدرب املشارك املعتمد                            1

 TOT2 برنامج اعداد املدرب املحترف املعتمد     2
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 مصفوفة برامج الرتيق
مدرس  معيد كود البرنامج

 مساعد

أستاذ  مدرس

 A1 اساليب البحث العلمي مساعد

ي  ر
با
ج
أ

ي   ر
يا
خت

ا
 

ي  ر
يا
خت

ا
 

ي  ر
يا
خت

ا
 

 A2 مهارات االتصال والعرض الفعال 

 A3 استخدام قواعد البيانات العاملية

 A4 حقوق وواجبات الهيئة املعاونة

 A5 نظم التصميم والتحليل اإلحصائي للتجارب العلمية

 A6 نظم إدارة املراجع البحثية

  B1 اعداد مشروعات البحوث التنافسية

ي  ر
با
ج
أ

 

  B2 أخالقيات البحث واالنتحال العلمي

  B3 معايير الجودة في العملية التدريسية

  B4 نظم االمتحانات وتقويم الطالب

   C1 البحثي.تنفيذ املشروعات البحثية املمولة وإدارة الفريق 

ي  ر
با
ج
أ

 

   C2 النشر الدولي للبحوث العلمية.

   C3 الجوانب املالية في االعمال الجامعية

   C4 تصميم وإنتاج املحتوى الرقمي

    D1 القيادة والتفكير االستراتيجي

ي  ر
با
ج
إ

 

    D2 القوانين واللوائح الجامعية

    D3 مهارات القيادة التنفيذية

    D4 اإلختبارات االلكترونية
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 مالحظات كود برامج اختيارية عام لكل الفئات طبقا لالحتياج

 E01 التعلم االلكتروني

 متاح لجميع الفئات

 E02 استخدام التكنولوجيا فى التدريس

 E03 نظام الساعات املعتمدة

 E04 إدارة الوقت واالجتماعات

 E05 وإدارة األزماتابتكارية حل املشكالت 

 E06 تنظيم املؤتمرات العلمية

 E07 آداب وسلوكيات املهنة في العمل الجامعي

 E08 الكتابة العلمية
 E09 معايير الجودة في العملية التعليمية

 E10 تنمية املهارات القيادية الشخصية
 E11 قيادة التطوير والتغيير

 E12 املتحركةأساسيات تصميم الرسوم 

 E13 تخطيط مستقبل أكاديمي متميز

 Dis1 كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

 E14 اساسيات وتطبيقات سالمة املريض فى مؤسسات الرعايه للصحيه
مخصص للقطاع 

الطبي داخل وخارج 

الجامعة وبعض 

التخصصات 

 املرتبطة

 E15 مؤسسات الرعاية الصحيةاساسيات ادارة الجودة وسالمة املريض فى 

 E16 مكافحه العدوى فى مؤسسات الرعايه الصحيه

 E17 حوكمه املؤسسات الصحية 

 E18 ادارة املخاطر فى مؤسسات الرعايه الصحية 
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 E19  اساسيات السالمة والصحه املهنيه

افية للمستشفيات   E20 اإلدارة  اإلحتر

 E21 إدارة منظومة االمتحانات وأعمال الكونترول 

غير متاحة للهيئة 

 املعاونة

 E22 اإلدارة الجامعية

 E23 مكافحة الفساد 

 E24 التصنيف الدولي للجامعات

 E25 التخطيط البيئي في مؤسسات التعليم العالي

 E26 ادارة املوارد املالية فى الجامعة

 E27 التقديرية للشركات والحسابات الختاميةإعداد املوازنات 
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 القيادات االكاديمية لشغل الوظائف القيادية االكاديمية  التدريبية لتأهيلالحقيبة  ❖
  باإلضافة الي جميع القائمين باألعمال(  -عميد كلية  –وكيل كلية أو معهد  –)رئيس مجلس القسم

 

 القوانين واللوائح الجامعية  .1

 القيادة والتفكير األستراتيجى .2

 إبتكارية حل املشكالت وصنع القرار .3

 تنمية مهارات القيادة التنفيذية .4

 الجوانب املالية بالجامعة .5

 

 الحقيبة التدريبية لتأهيل القيادات اإلدارية لشغل الوظائف القيادية اإلدارية  ❖
  أمين عام الجامعة ومساعديه( –كلية أو معهد  أمين –مدير عام  –كبير  –)رئيس قسم 

 

 تخطيط وإدارة املوارد البشريه .1

 إدارة املوارد املالية بالجامعة .2

 اإلدارة والعمل املؤسس ي .3

 القوانين واللوائح الجامعية .4

  القرار وصنعحل املشكالت  إبتكارية .5
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A1 

 أساليب البحث العلمي
اتجاهات ايجابية نحو اتباع القواعد واالساليب االكاديمية هم المتعلقة باستخدام أساليب البحث العلمي المختلفة، وتكوين مهاراتوالمتدربين معارف تنمية  :العام الهدف

 العلمية السليمة اثناء اجراء البحوث بأنواعها.

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:  المستهدفة: نواتج التعلم
  

 عرف ماهية أساليب البحث العلمي.ي   •

 يفرق بين األساليب الرئيسية المختلفة للبحوث العلمية. •

 البحث العلمي األساسية.حلل منهجيات اساليب ي •

 إلجراء كل تجربة.يختار األسلوب العلمي األنسب  •

 ر لجان مراجعة أساليب البحث العلمي.ادوا يحدد •

 يطبق القواعد االكاديمية السليمة لكتابة البحوث والتقارير. •

 .تهاومناقشالبحوث المختلفة، رض عطرق بين يفرق  •

يشارك بعرض أمثلة تطبيقية ألساليب البحث العلمي مع أفراد  •

 مجموعته.

 ساعات كل يوم. 6يومين بواقع  علىوزعة ساعة م 12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

A2 

 مهارات االتصال والعرض الفعال المتقدم
ممارساتها ات ايجابية نحو المتعلقة بالتمكن من استخدام مهارات االتصال والعرض الفعال المتقدمة، وتكوين اتجاه ومهاراتهم، المتدربينمعارف تنمية  :العام الهدف

 بفاعلية.

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: : المستهدفة نواتج التعلم

 يعدد عناصر وأنواع االتصال. •

أهمية استخدام علم البرمجة اللغوية العصبية كمدخل لعملية يحدد  •

 االتصال.

يربط بين االفتراضات المسبقة للبرمجة اللغوية العصبية وعملية  •

 االتصال.

 يتعرف على األنظمة التمثيلية الرئيسية للبشر. •

 يميز السمات والتأكيدات اللفظية وغير اللفظية لكل نظام. •

 مفهوم بناء التوافق مع اآلخرين. ي عرف •

 يحدد أهمية التفاوض في عملية االتصال الفعال. •

 .يمارس تقنيات البرمجة اللغوية العصبية في التفاوض •

 يطبق استراتيجيات التفاوض. •

 يميز بين مراحل التفاوض وخطواته. •

في كل مرحلة من مراحل  يحدد االعتبارات الالزم مراعاتها •

 التفاوض.

 ات بناء التوافق مع اآلخرين.يستخدم تقني •
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عالقة ود واحترام متبادل مع اآلخرين باستخدام تقنية بناء يؤسس  •

 التوافق.

 ستخدم التفاوض كوسيلة لتعزيز االتصال الفعال.ي •

 يحدد استخدامات العروض التقديمية. •

 يميز عناصر العرض التقديمي. •

 مسئوليات مقدم العرض قبل العرض وخالل العرض وبعده. يحلل •

 يصف مصادر التغذية الراجعة. •

 .فوائد جلسة األسئلة يحدد •

 يحدد خطوات إدارة جلسة األسئلة. •

 يعدد أنواع األسئلة التي يمكن أن توجه اليه. •

 .يعدد فوائد استخدام المعينات البصرية •

 قواعد استخدام المعينات البصرية. يحدد •

 خطوات تصميم عرض تقديمي. يحدد •

 يناسب هدف العرض وعدد الحضور.يجهز قاعة العرض بما  •

 يصمم محتوى عرض تقديمي ممنهج ومنطقي. •

 يتفاعل مع الجمهور بإيجابية. •

إعداد وتقويم شرائح العروض التقدميه  يشارك أفراد مجموعته في •

 طبقا للمعاير القياسية.

 ساعات كل يوم. 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

A3  

 استخدام قواعد البيانات العالمية
 

 .االرتقاء بالبحث العلميفي  هم المتعلقة باستخدام قواعد البيانات العالمية، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو استخدامهامهاراتوالمتدربين معارف تنمية  :العام الهدف
 

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:  المستهدفة: نواتج التعلم

 .عرف ماهية قواعد البيانات العالميةي   •

 ي عدد االستخدامات المختلفة لقواعد البيانات العالمية. •

 يحلل أسس استخدام قواعد البيانات العالمية. •

 البيانات العالمية.يقدم أمثلة لقواعد  •

 بنك المعرفة المصري.ي عرف  •

 يحدد أهمية بنك المعرفة المصري. •

 .يسجل حساب على بنك المعرفة المصري •

 ي عرف المقصود بمعامل تأثير المجلة أو الدورية. •

 يستخدم قواعد البيانات العالمية في مجال تخصصه. •

انات قواعد البيي شارك أفراد مجموعته في تقديم مثال الستخدام  •

 .العالمية

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة على يومين بواقع  12: مدة تنفيذ البرنامج
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A4 

 حقوق وواجبات الهيئة المعاونة 
  اتجاهات إيجابية لديهم نحو اإللتزام بها.تنمية معارف المتدربين، ومهاراتهم المتعلقة بحقوق وواجبات الهيئة المعاونة، وتكوين  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  نواتج التعلم

هيكل التنظيم القانوني للجامعة في قانون تنظيم  يحدد مكونات •

 الجامعات.

 أهم القوانين المنظمة للمركز القانوني للهيئات المعاونة. يحلل •

 .للجامعةالميثاق األخالقي  يحدد أهمية •

 حقوق الهيئة المعاونة.يحدد  •

 واجبات الهيئات المعاونة. يحدد •

 حلل أهم صور المحظورات الوظيفية.ي •

النقل  –النوعي  )النقلالقواعد الحاكمة لنقل الهيئات المعاونة  ي عدد •

 .(المكاني

 العالقة فيما بين الهيئات المعاونة ومجلس القسم العلمي. يحدد •

 القواعد األساسية المنظمة للدراسات العليا.يحدد  •

 نظام البعثات الدراسية.يحدد أهم مالمح  •

 المعاونة. والتأديب بالنسبة للهيئةالتحقيق  يحدد أهم مالمح نظام •

 .نشطة الجامعيةر الهيئة المعاونية فى األادوأ يحدد •

 ساعات كل يوم 6يومين بواقع  علىساعة موزعة  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

A5 

 نظم التصميم والتحليل اإلحصائي للتجارب العلمية
للتجارب العلمية، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو استخدامها تنمية معارف المتدربين، ومهارتهم فيما يتعلق باستخدام نظم التصميم، والتحليل اإلحصائي  :العام الهدف

 في بحوثهم العلمية.

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  نواتج التعلم

 يعدد األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات. •

 عينة البحث.يحدد أساليب إختيار  •

 .االحصاء البارومترى والالبارومترىيفرق بين  •

 يصنف المقاييس اإلحصائية. •

 يختار األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات. •

 .T-testإختبار يقدم أمثلة الستخدامات  •

 .F-testإختبار يقدم أمثلة الستخدامات  •

 .المتغيراتالعالقة بين اإلحصائية لدراسة ساليب األيحدد  •

 يقدم أمثلة ألهم نظم التصميم والتحليل اإلحصائي للتجارب العلمية. •

 .SPSSي عرف مفهوم برنامج الـ   •
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في المعالجة اإلحصائية  SPSSيحدد قواعد استخدام برنامج الـ  •

 للبيانات.

يشارك أفراد مجموعته في تقديم أمثلة لكيفية استخدام برنامج الـ  •

SPSS ية لبيانات أحد بحوث التخصص.في المعالجة اإلحصائ 

 .SASي عرف مفهوم برنامج الـ   •

في المعالجة اإلحصائية  SASيحدد قواعد استخدام برنامج الـ  •

 للبيانات.

يشارك أفراد مجموعته في تقديم أمثلة لكيفية استخدام برنامج الـ  •

SAS .في المعالجة اإلحصائية لبيانات أحد بحوث التخصص 

 ساعات كل يوم 6يومين بواقع  علىساعة موزعة  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

A6 

 نظم إدارة المراجع البحثية
البرامج الحديثة في سرد تطبيق اتجاهات ايجابية نحو هم فيما يتعلق باستخدام نظم إدارة المراجع البحثي، وتكوين مهارات ، والمتدربينمعارف تنمية  :العام الهدف

 في البحث العلمي. المراجع العلمية

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة: نواتج التعلم 

 .المراجع البحثية مفهومعرف ي   •

 .االسس العلمية الستخدام المراجع البحثية يعدد •

 يفرق بين االنماط المختلفة للمراجع البحثية. •

 بكفاءة. طرق معتمدة للسرد واالستشهاديستخدم  •

 يحدد شروط استخدام المراجع العلمية. •

مجال ادارة البرامج االلكترونية الحديثة في  يحدد أهمية استخدام •

 .البحثية عالمراج

 الفوائد المتوقعة من استخدام البرامج الحديثة. يعدد •

 .البحثية في استخدام البرامج الحديثة الدارة المراجع يشارك •

حدث أ( بENDNOTEادارة المراجع ) برنامجمكونات  يحدد •

 اصداراته.

 حاسبه الشخصي. علىالبرنامج  ي نصب •

 .المراجع من مختلف المحركات البحثية العلمية ي جمع •

 مكتبة خاصة به.ينشئ  •

 .بكفاءةمكتبته الخاصة  يدير •

 ربط بين برامج ادارة المراجع وبرامج معالجة النصوص.ي •

 يطبق انواع مختلفة من انماط العرض واالستشهاد والنسق المختلفة. •

امج ادارة يطبق نظم المراجعة والتدقيق وتحديث المراجع باستخدام بر •

 المراجع.

نماط المختلفة للعرض أو انشاء أنماط جديدة بما يتالئم مع األ ي عدل •

 متطلباته.

 بكفاءة.الطارئة اثناء استخدام البرنامج أو المشكالت المواقف  ي دير •

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:
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B1 

 إعداد مشروعات البحوث التنافسية
 ها.اتجاهات ايجابية نحو اعدادتكوين وفيما يتعلق بإعداد مشروعات البحوث التنافسية،  ومهاراتهم، المتدربينمعارف تنمية  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  نواتج التعلم

 .المشروع البحثي مفهومعرف ي   •

 أهمية المشروع البحثي التنافسي.يحدد  •

 البحثي.عرف مفهوم خطة المشروع ي   •

 .للمشروع البحثي مكونات الرئيسةيحدد ال •

 .يفرق بين جهات التمويل المختلفة •

 .سس القانونية في التعامل مع جهات التمويلاأل يحدد •

 يطبق القواعد الرئيسية في اعداد وكتابة المشروعات البحثية. •

يطبق ضوابط ومعايير جودة مشروعات البحوث التنافسية المقدمة  •

 للتمويل.

 ات البحثة.المشروع يقدم مثاالا مكتوباا ألحد •

 الخطط الزمنية للمشروعات البحثية. يعد •

 .متطلبات تنفيذ الخطة البحثية يحدد •

 الخطة التنفيذية.الخطة البحثية و يربط بين •

 التنفيذية للمشروعات البحثية. الخطط يعد •

 .بكفاءة النماذج والمستندات المطلوبة يستخدم •

 الميزانية المطلوبة للمشروع البحثي. يعد •

المجتمع ومدى  علىأثره في ضوء مخرجات المشروع  يصيغ •

 استدامته.

 للمشروعات البحثية.معايير تقييم جهات التمويل المختلفة  يحدد •

 .المشروعات البحثية حكيمتاإلطار العام لعملية يحدد مالمح  •

 التقدم لجهات التمويل.كيفية  محدداا يشارك بمثال لمشروع بحثي  •

 ساعات كل يوم 6يومين بواقع  علىساعة موزعة  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

B2 

    أخالقيات البحث واالنتحال العلمي 
األخالقية في المعايير والممارسات هات إيجابية نحو واالنتحال العلمي، وتكوين اتجا ،فيما يتعلق بأخالقيات البحث ومهاراتهم، المتدربينمعارف تنمية  :العام الهدف

 ، وتجنب االنتحال العلمي.البحث العلمي

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  نواتج التعلم

 .عرف مفهوم أخالقيات البحث العلميي   •

 البحث العلمي. ضوابطيحدد  •

 االلتزام بالمواثيق والقيم األخالقية للبحث العلمي. يحدد كيفية •

 يطبق الميثاق األخالقي لجامعة اإلسكندرية. •



 

 

20 
 

بين نطاق تطبيق القانون ونطاق تطبيق المواثيق  اعمليا  يفرق •

 األخالقية.

 دور لجان المراجعة األخالقية للبحوث العلمية. يحلل •

 .النسان والحيوانلالحقوق الدولية  يعدد •

نسان لالكيفية المحافظة علي الحقوق الدولية يقدم مثاال  يحدد  •

 والحيوان أثناء اجراء التجارب العلمية.

 يطبق القواعد الحاكمة للتجارب السريرية. •

 يطبق القواعد االكاديمية األخالقية عند النقل والسرد واالقتباس. •

 .يحلل حاالت السرقة العلمية واالقتباس •

 العلمية واالقتباس. حاالت السرقة يفرق بين •

الوسائل الحديثة والنظم الخاصة بالكشف على السرقات العلمية  يحدد •

 واالقتباس.

 ساعات كل يوم 6يومين بواقع  علىساعة موزعة  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

B3 

 معايير الجودة في العملية التدريسية
، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو السعي لتحقيقها، التعليم العاليب في العملية التعليميةمعايير الجودة الشاملة ب ، ومهاراتهم فيما يتعلقالمتدربين معارفتنمية  :العام الهدف

  واإللتزام بها.

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:المستهدفة:  نواتج التعلم

 ي عرف مفهوم الجودة الشاملة لمؤسسة التعليم الجامعي. •

 يحدد معايير الجودة الشاملة لمؤسسة التعليم الجامعي. •

يستنتج األدوار الخاصة بعضو هيئة التدريس في نظم الجودة  •

 الشاملة.

 التدريسي.جامعي وفق معايير جودة األداء اللمقرر اخطط لتدريس ي •

 جامعي وفق معايير جودة األداء التدريسي.اللمقرر انفذ تدريس ي •

 جامعي وفق معايير جودة األداء التدريسي.اللمقرر ادريس تقوم ي •

 ستخدم أحدث إستراتيجيات التدريس في مجال تخصصه األكاديمي.ي •

 فى العملية التدريسية.الشاملة يعدد معوقات تطبيق الجودة  •

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مج:مدة تنفيذ البرنا
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B4 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب
 تتضمنه من أساليب وأدوات.، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو استخدام ما أحدث ن ظم التقويم الجامعيب ، ومهاراتهم فيما يتعلقالمتدربين تنمية معارف :العام الهدف

 

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:المستهدفة:  نواتج التعلم

 ي عرف مفهوم التقويم الجامعي والمفاهيم ذات الصلة. •

 .يميز بين القياس والتقييم والتقويم •

 الجامعي.يحدد معايير تقويم اداء الطالب  •

 يعدد ادوات التقويم الجامعي المستخدمة في نظم التعليم الجامعية. •

 ي عد أحد أدوات التقويم لمقرر جامعي وفق المعايير العلمية. •

 .يحدد أساليب تقويم الجانب المعرفي للطالب •

 .يحدد أساليب تقويم الجانب المهارى للطالب •

 .يحدد أساليب تقويم الجانب الوجدانى للطالب •

 .يفرق بين االختبارات الموضوعية واالختبارات المقالية •

 .يصمم اختبارات منوعة في مجال تخصصه •

ا لالختبارات •  .يكتب تصنيفا

 .يبين خطوات اختبارات التحصيل •

 يقترح أفضل أساليب التقويم التي تتناسب مع كل مقرر. •

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

C1 

 تنفيذ المشروعات البحثية الممولة وإدارة الفريق البحثي 
  وتكوين اتجاهات إيجابية نحو المشاركة فيها.، تنفيذ المشروعات البحثية الممولة وإدارة الفريق البحثيب هم فيما يتعلقمهارات ، والمتدربينمعارف تنمية  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  نواتج التعلم

 في عملية إدارة الفرق البحثية.ساسية األالمفاهيم يعرف  •

 البشرية.سس الرئيسة لعمليات ادارة الموارد األ يحدد •

 البحثي. دور مدير المشروع يحلل •

 .مدير المشروع البحثي نائبيحلل دور  •

  .طرق التواصل مع جهات التمويل كمدير مشروع يحدد •

 .الموارد البشريةادارة يطبق المهارات األساسية في  •

 .النتائج علىيطبق طرق المتابعة والتقييم الحديثة المبنية  •

في المتابعة مصفوفة االطار المنطقي العام يحدد كيفية استخدام   •

 والتقييم.

 .قواعد اختيار فريق العمل يحدد •

 يطبق مهارات ربط االحتياجات بالموارد البشرية. •

 .ادارة الفريق في أثناء تنسق العمل يعرض مثاالا لكيفية •

الطرق الحديثة في حل المشكالت والتعامل مع األزمات  يعدد •

 قعة.المتو

 سس العامة لتعديل الخطط.األ يحدد •
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عداد التقارير العلمية الدورية عن المشروع البحثي يقدم مثاالا لكيفية إ •

 .قيد التنفيذ

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

C2 

 النشر الدولي للبحوث العلمية 
 .ات ايجابية نحو النشر العلمي فى المجالت المفهرسةهم في النشر الدولي للبحوث العلمية، وتكوين إتجاهمهارات ، والمتدربينمعارف تنمية  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  نواتج التعلم

 .النشر الدولي مفهوم ي عرف •

 .للنشر الدولى قواعد األساسيةيحدد ال •

 يعرف طرق فهرسة وتقييم المجالت العلمية. •

يفرق بين مجاالت النشر المختلفة من مجالت ومؤتمرات ونشرات  •

 وغيرها.علمية 

 يطبق اسس اختيار أوعية النشر العلمية والمجالت المفهرسة. •

 يطبق مهارات التواصل مع المجالت العلمية المفهرسة. •

 .Online submissionيطبق االساليب الحديثة في النشر واهمها  •

 أخطاء النشر العلمي الشائعة. يحدد •

نشر العلمي بالمجالت لل يشارك ببحث في مجال تخصصه للتقدم •

 المفهرسة.

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

C3 

 الجوانب المالية في االعمال الجامعية
 وتكوين وعياا كافياا عن إدارتها.، ومهاراتهم فيما يتعلق بالجوانب المالية في األعمال الجامعية، المتدربين تنمية معارف :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  نواتج التعلم

 ئ المحاسبة الحكومية.دمبايحدد  •

 إعدادالموازنة العامة.يحدد خطوات  •

 البرامج.التحول من موازنة البنود الي موازنة يبين كيفية  •

 .الميزانياتآليات فحص حلل ي •

 .نقديةقراءة  لقوائم الماليةا يقرأ •

 والتدقيق اإلداري. ةالرقابة المالييفسر أهمية  •

 إعداد الحساب الختامي.يحدد كيفية  •

 .الحوكمةي عرف مفهوم  •

 نظم الرقابة على األداء.يعدد  •

 لخاص.القواعد المالية المتبعة في إدارة الوحدات ذات الطابع ايحلل  •

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:
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C4 

 تصميم وانتاج المحتوى الرقمي
 .تفعيلها، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو تصميم وإنتاج محتوى رقمي تعليميفيما يتعلق ب ، ومهاراتهمالمتدربين تنمية معارف :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:المستهدفة: نواتج التعلم 

 نماذج تصميم المحتوى التعليمي الرقمي. يعدد •

 يستخدم أحد نماذج تصميم المحتوى التعليمي الرقمي. •

 شخصية.يطبق شروط صياغة الهدف التعليمي باستخدام امثلة  •

 يحدد أهمية االعتماد على المحتويات الرقمية. •

يختار أجزاء من محتوى المقرر التي تصلح إلنتاجها رقمياا، وفقاا  •

 للتخصص.

 يصمم سيناريو تعليمي يواكب احتياجات كل من المعلم والمتعلم. •

المعايير العالمية لتجزئة المحتوى الرقمي بحيث تكون قابلة  يحلل •

 تطلبات العملية التعليمية. للمشاركة، وفقاا لم

 .األخطاء الشائعة في تصميم المحتوى الرقمي يحلل •

 .األخطاء الشائعة في تصميم المحتوى الرقمي تفادي يحدد كيفية •

 ونظم إدارة التعلم.ى، يفرق بين نظم إدارة المحتو •

 ينتج محتوى تعليمي رقمي باستخدام أحد برامج نظم إدارة المحتوى •

CMS. 

 .رض على شاشة الكمبيوتريسجل كل ما يع •

يعدل ما يعرض على شاشة الكمبيوتر باستخدام بعض برامج تسجيل  •

 الفيديو.

 يحول الكتاب الورقي أو البحث العلمي إلى كتاب رقمي تفاعلي. •

 المحتوى الرقمي. يحدث •

محتوى رقمي تفاعلى يطابق معايير التعلم الرقمي ل تقديم مثال تطبيقي •

 .HCI (Humman Computer Interaction) رومعايي

ساعات كل  6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 يوم

 

D1 

 القيادة والتفكير االستراتيجي 
 ، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو التمكن من مهاراتهما.والتفكير االستراتيجيهم فيما يتعلق بكل من: القيادة، مهارات ، وتنمية معارف المتدربين :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:  :المستهدفةنواتج التعلم 

 .القيادة االستراتيجية ي عرف مفهوم •

 التفكير االستراتيجي.ي عرف مفهوم  •

 يعدد أهم نظريات القيادة االستراتيجية. •

 يعدد أهم نظريات التفكير االستراتيجي. •

 يحلل أهم ممارسات القيادة االستراتيجية. •

 يحلل أهم مارسات التفكير االستراتيجي. •
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  .عملية القيادة االستراتيجيةيحدد أبعاد  •

 .لقيادةلاالستراتيجيات الحديثة  يعدد أهم •

 .االستراتيجيات الحديثة للتفكير يعدد أهم •

عملية القيادة والتفكير االستراتيجي في البيئة المتراكبة يعرض مثاالا ل •

 العوامل والمتغيرات 

 .القيادةتنمية ستراتيجيات الصياغة يقترح  •

 .التفكير االستراتيجيتنمية ستراتيجيات الصياغة يقترح  •

 التخطيط اإلستراتيجي.مفهوم  فعري   •

 يفرق بين مستويات التخطيط المختلفة. •

 أهمية التخطيط اإلستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي. يحدد •

 مفهوم عملية التخطيط اإلستراتيجي. ي عرف •

 مراحل التخطيط اإلستراتيجي ومدخالته ونتائجه. يحلل •

 الدراسة الذاتية للمؤسسة. ي عرف مفهوم •

 سس التحليل البيئي ورصد الوضع الراهن للمؤسسة.أيطبق  •

 الخارجية ألي مؤسسة.العوامل يفرق بين العوامل الداخلية و •

 .التحديات مفهومعرف ي   •

 وبين التهديدات. يفرق بين التحديات،  •

الرباعي  البيئيجراء التحليل يشارك بمثال يحدد كيفية إ •

 مؤسسة.االستراتيجي لل

 بين االستراتيجيات المختلفة للمؤسسة. يفاضل •

 الرؤية والرسالة. مفهومييفرق بين  •

 المؤسسة.صياغة رؤية  يقدم مثاالا يحدد كيفية •

 المؤسسة. رسالةصياغة  يقدم مثاالا يحدد كيفية •

 .األهداف االستراتيجية ي عرف مفهوم •

 يحدد أهمية األهداف االستراتيجية. •

 االستراتيجية. األهداف اختيار يعدد أساليب •

 .يصيغ أهداف استراتيجية •

تصميم خطة زمنية تقديم مثال يحدد  يشارك أفراد مجموعته في •

 لخطة استراتيجية.

 الخطة التنفيذية.عداد إلمثال تقديم  يشارك أفراد مجموعته في •

 اسس المتابعة والتقييم الحديثة للخطط االستراتيجية. يحدد •

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 البرنامج:مدة تنفيذ 

 

D2 

 القوانين واللوائح الجامعية
 االلتزام بها.تنمية معارف المتدربين، ومهاراتهم فيما يتعلق بالقوانين واللوائح الجامعية، وتكوين وعياا كافيا بها، واتجاهات ايجابية نحو  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:المستهدفة:  نواتج التعلم

حقوق اعضاء هيئة التدريس طبقا للقوانين واللوائح والتقاليد  يحدد •

 .والقيم الجامعية

واجبات اعضاء هيئة التدريس طبقا للقوانين واللوائح والتقاليد  يحدد •

 والقيم الجامعية.

 المحظورات الوظيفية. يحلل •
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 تطبيق قواعد التحقيق والتأديب ألعضاء هيئة التدريس.يحدد كيفية  •

 يق معايير الجودة على أداء عضو هيئة التدريس.تطبيبين كيفية  •

 .وقائع الفساد في الجامعة يعرض بعض •

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

D3 

  تنمية المهارات القيادية التنفيذية
 ، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو ممارستها، وتنميتها.القيادية التنفيذيةهم المتعلقة بالمهارات مهارات، والمتدربينمعارف تنمية  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة: نواتج التعلم 

o التنفيذية المهارات القيادية ي عرف مفهوم. 

o .يصنف المهارات القيادية التنفيذية 

o  المهارات القيادية.تنمية ي عدد أساليب 

o  المهارات الشخصية واالحترافية القيادية.ي عرف مفهوم 

o  المهارات الشخصية واالحترافية القيادية.يعدد أساليب تنمية 

o تنمية القدرات القيادية على اتخاذ القرارات.يقترح أساليب ل 

o تنمية القدرات القيادية على مواجهة المشكالت ساليب ليقترح أ

 المعقدة.

o .يقدم أمثلة لمواقف تظهر تمكنه من المهارات القيادية التنفيذية 

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

D4 

 اإللكترونيةاالختبارات 
 تنمية معارف المتدربين، ومهاراتهم فيما يتعلق باالختبارات االليكترونية، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو التمكن من مهارات استخدامها. :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:  نواتج التعلم المستهدفة:

 .E-examي عرف مفهوم االختبارات اإللكترونية  •

 يميز بين االختبارات اإللكترونية واالختبارات التقليدية. •

 .E-examيحدد الهدف من استخدام االختبارات اإللكترونية  •

 .ةمراحل محدديصمم اختبار إلكتروني وفق  •

 يعدد أنواع األسئلة في االختبارات اإللكترونية. •

 عيوبها.ويفرق بين مميزات االختبارات اإللكترونية  •

 يطبق معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونية. •

ول حول توظيف االختبارات اإللكترونية تجارب الد يحلل بعض  •

 في التعليم.

 أنواع برمجيات تصميم االختبارات االلكترونية. يصنف •

 يستخدم برمجيات تصميم االختبارات االلكترونية. •

يوظف ما تم دراسته خالل الدورة التدريبية في تصميم وإعداد  •

االختبارات ونشر اختبار إلكتروني يطابق معايير الجودة في تصميم 

 اإللكترونية.

 ساعات تدريبة لكل يوم. 6ساعة تدريبية موزعة على يومين بواقع  12 المدة:
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E1 

 التعلم اإللكتروني
  تفعيله.هم فيما يتعلق بالتعلم اإللكتروني، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو مهارات، والمتدربينتنمية معارف  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  نواتج التعلم

 .لتعلم اإللكترونيمفهوم ا ي عرف •

في مجال التعلم اإللكتروني  يلخص أهم االتجاهات الحديثة  •

 وتكنولوجيا التعليم.

 .استخدام التعلم اإللكترونييفسر أهمية تدريب المعلمين على  •

 .يميز بين أنواع البرمجيات االجتماعية •

 إثراء العملية التعليمية.م البرمجيات االجتماعية في كيفية استخدايحدد  •

وفقاا يختار إحدى البرمجيات االجتماعية المستخدمة في مجال تعليم  •

 للتخصص.

 في العملية التعليمية. .google appsيستخدم تطبيقات جوجل •

 مراحل عملية التصميم التعليمي. يحلل •

 فوائد اإلنترنت في إثراء العملية التعليمية. يستنتج •

يقارن بين أنظمة إدارة التعليم اإللكتروني وأنظمة إدارة المحتوى  •

 اإللكتروني.

أنظمة إدارة التعليم اإللكتروني )مفتوح المصدر، مغلقة  يحدد •

 المصدر(

 (Moodleاللكتروني )يستخدم أحد أنظمة إدارة التعليم ا •

 .لدى المتعلمتنمي جوانب مختلفة م أنشطة تعل يصمم •

يدرج صور وفيديوهات وفالشات وملفات بامتدادات مختلفة  •

((doc,ppt, pdf  إلثراء المحتوى التعليمي في نظامMoodle 

مقرر إلكتروني باستخدام إحدى بيئات التعلم اإللكتروني ل يقدم مثاالا  •

 ت.المعتمدة على اإلنترن

 ساعات كل يوم. 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E2 

 استخدام التكنولوجيا في التدريس
 بها. تبطةروتكوين االتجاهات الممداخل وإتجاهات تكنولوجيا التعليم الجامعي بين المتعلقة برات المتدرف ومهارتنمية معا :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: نواتج التعلم المستهدفة: 

يقارن بين استراتيجيات التدريس الجامعي التقليدية ونظيرتها  •

 التكنولوجية.

عالقة بين استراتيجيات التدريس الجامعي وكال من أنشطة يستنتج ال •

 ومصادر التعلم التكنولوجية 

 الوسائط التكنولوجية مفهوم يعرف •

يختاراستراتيجيات وطرق التدريس الجامعية المستندة إلي مصادر  •

 التعلم التكنولوجية مناسبة.
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معايير موقع تعليمي تفاعلي لمادتة العلمية المقدمة لطالبه وفق يصمم  •

 التصميم.

موقع تعليمي تفاعلي لمادتة العلمية المقدمة لطالبه وفق  يستخدم •

 معايير التصميم.

الهاتف الجوال والكمبيوتر اللوحي وفق معايير  علىيصمم تطبيقات  •

 التصميم. 

الهاتف الجوال والكمبيوتر اللوحي وفق معايير  علىيستخدم تطبيقات  •

 التصميم.

 شطة التعلم الرقمية اثناء التدريس الجامعي.في تنفيذ أن يشارك طالبه •

مدي تحقق نواتج التعلم  علىيطبق ادوات التقييم الرقمية للتعرف  •

 الخاصة بالمقرر الجامعي

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E3 

 المعتمدةنظم الساعات 
 في الجامعات. هاتجاهات ايجابية نحو تطبيقتكوين وبنظام الساعات المعتمدة  المتعلقةمهارات المتدربين ف ورمعاتنمية  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: نواتج التعلم المستهدفة: 

 لنظام الساعات المعتمدة.يصيغ مفهوم  •

 اإلطار المعرفي لنظام الساعات المعتمدة. حدد ابعادي •

 فلسفة النظام. ستنتج أهدافي •

 للنظام. ةالتربوي الفوائد رفسي •

 .القواعد المنظمة لنظام الساعات المعتمدة  حددي •

 النظام األوروبي للنقاط المعتمدة. ستخلص ابعادي •

 .أهداف ووظائف اإلرشاد األكاديمي يحلل •

 .وظائف اإلرشاد األكاديمييستخلص  •

 يطبق القواعد الحاكمة لإلرشاد األكاديمي. •

 .ربالمعدل المحدد لكل تقدي يجيد حساب تقدير الدرجات •

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E4 

 إدارة الوقت واالجتماعات
 تطبيقها والعمل بهايجابية نحو الواكسابهم االتجاهات ا نحو إدارة الوقت واإلجتماعات مهارات المتدربينف ورمعاتنمية  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: نواتج التعلم المستهدفة: 

 ة الوقت بدقة.رف مفهوم إداري ع •

 دقائق. 5ة االجتماعات في ريفا إلداريصيغ تع •

الموارد النادرة لتحقيق أهداف لوقت باعتباره أحد ة ارفوائد إدا يستنتج •

 .اإلدارة الجامعية

 .في مجال عمله المهني أسباب فقدان السيطرة على الوقت ريفس •
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العمل اإلدارى  ةممارسخطة عملية تحسين إدارة وقت  يخطط •

 .الجامعى

اإلدارة الفعالة حقيق لمع ضغوط العمل  ات التعاملريستخدم مها •

 .لوقتل

 وفق اهدافها.انواع االجتماعات  ن بينرقاي •

 ادارة االجتماعات. يتعاون مع الزمالء في •

 االسس العلمية الحديثة الدارة االجتماعات. يستخدم •

وزع االدوار بين المشاركين في االجتماعات وصياغة وتنفيذ جدول ي •

 االعمال.

 الوثائق التحضيرية والتنفيذية والختامية لالجتماعات. عددي •

 ساعات كل يوم 6يومين بواقع  علىساعة موزعة  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E5 

 إبتكارية حل المشكالت وصنع القرار
 ها.يجابية نحو تطبيقاال هماتجاهاتاالبتكارية في حل المشكالت واتخاذ القرارات بفاعلية ووالمهارات المتعلقة بالطرق ساسية األالمعارف تنمية  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلممخرجات 

 .بكلماته الخاصة المشكلة مفهوم عرفي   •

 تنطوى على وجود مشكلة.يحدد أنواع المواقف التى  •

 األنواع الرئيسية للمشاكل اإلدارية. يحدد •

 يحلل أوجه االختالف بين ظروف التأكد، والمخاطرة، وعدم التأكد. •

 طبق الحلول اإلبداعية للمشكالت.ي •

 بشكل فعال. يذكر أمثلة توضح كيفية التعامل مع المشكالت •

 تقنيات مختلفة ومتنوعة لحل المشكالت. يستخدم •

 Problem Root Causeيطبق استراتجيات ايجاد جزع المشكلة  •

Analysis Tool 

اإلبداع في مختلف أوجه النشاااااااط  شااااااارك بأمثلة توضااااااح أهميةي •

 اإلنساني.

 .مبادئ ابتكاريةمراحل عملية حل المشكالت وفق  يميز بين •

 مشكالت.مداخل التفكير اإلبداعي في حل ال يحدد •

 مستخدمة في حل المشكالت.الالمبادئ اإلبداعية يعدد  •

 جوانب التناقض فيها. ويحددالمشكالت لبعض  يصيغ أمثلة •

بعيدة المدى للحلول المثالية المرغوب في تحقيقها  يصيغ رؤية •

 والوصول إليها.

 خطوات وأساليب حل المشكالت واتخاذ القرارات. يحدد •

 ستراتيجيات والخطوات األساسية فى عملية صنع القرارات.االيحدد  •

 يحدد أهمية البيانات فى صنع القرارات وتكلفتها. •

 بين النموذج الكالسيكى والنموذج اإلدارى فى صنع القرارات. فرقي •

 يحدد أنماط المديرين فى صنع القرارات. •

 .يحدد كيف يمكن زيادة مساهمة المرؤوسين فى صنع القرارات •

 مساهمة المرؤوسين فى صنع القرارات. مزايا يحدد •

  .مهارات العمل في فريق يحلل •

 لتقييم األفكار. الالزمة المعايير يطبق •
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 .ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج: .الجوانب األخالقية في اتخاذ القرارات وحل المشكالتيحدد  •

 

E6 

 تنظيم المؤتمرات العلمية
تنظيم المؤتمرات عمال ولجان أالمشاركة في  يجابية نحواال هماتجاهاتالمتعلقة بتنظيم المؤتمرات العلمية وساسية ومهارات المتدربين تنمية المعارف األ :العام الهدف

 .العلمية

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلم نتائج

 نواع اللقاءات العلمية المختلفة.أيفرق بين  •

 .ساسية للمؤتمرات العلميةيحدد السمات األ •

 .المؤتمرات العلمية بإقامةالمميزات الخاصة  يستخلص •

 المنظمة المختلفة. نيفرق بين دور اللجا •

 تصميم وتنفيذ مؤتمر علمي.التسلسل المنطقي لعمليات  يحدد •

 همية وجودهم.أدور الرعاة و يحدد •

في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم  يحدد كيفية المشاركة •

 للمؤتمرات العلمية.

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 
 

E7 

 آداب وسلوكيات المهنة في العمل الجامعي
 .األلتزام بها يجابية نحواال همواتجاهات آداب وسلوكيات مهنة األستاذ الجامعيالمتعلقة ب مهارات المتدربينوساسية تنمية المعارف األ :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلم نواتج

 أخالقيات وآداب المهنة ي عرف مفهوم •

 بين المداخل المختلفة لألخالق.يميز  •

 مبررات اعداد مواثيق أخالقية فى الجامعة وتقييم الفائدة منها. يبين •

 المبادئ األخالقية الواجبة االتباع فى العمل الجامعى. يستنتج •

 التقييم األخالقى للبدائل والقرارات واألقوال.يحدد كيفية  •

تطبيق المبادئ األخالقية فى سلوكه الجامعى يشارك بأمثلة توضح  •

 وإلزام اآلخرين بذلك.

 .ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

 
 

 



 

 

30 
 

E8 

 الكتابة العلمية
 يجابية نحواال همواتجاهات كاديمية التقنيةسس والقواعد العلمية السليمة للكتابة األاستخدام األالمتعلقة بمهارات المتدربين وتنمية المعارف االساسية  :العام الهدف

 ها.استخدام

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلم نواتج

 .عرف مفهوم الكتابة العلميةي   •

 الرئيسية. الكتابة العلمية اساليب يحدد •

 دبية والعامة.بين الكتابة العلمية وغيرها من الكتابات األ يفرق •

 يطبق القواعد االكاديمية في الكتابة. •

 .المراجع قواعد كتابة يطبق •

 .من المراجع المستعان بها االقتباس واالستشهاد يطبق قواعد •

 يفرق بين المخرجات النصية االكاديمية المختلفة. •

 يحلل قواعد كتابة التقارير. •

 يطبق القواعد السليمة لكتابة التقارير. •

 .والتنسيق لفهرسةيحدد قواعد ا •

 والجداول. يطبق القواعد السليمة لالستعانة باالشكال •

 لقواعد السليمة للفهرسة والتنسيق.ايطبق  •

 .ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E9 

 معايير الجودة في العملية التعليمية
ا المختلفة بما تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة للتعرف والتدريب على الممارسات الجيدة لمعايير الجودة فى العملية التعليمية وتطبيقاته :العام الهدف

 .يسهم فى األرتقاء بجودة العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلم نواتج

 .محاور التقويم الذاتى حددي •

 اإلعتماد. يحدد محاور •

 ي عرف مفهوم الجودة الشاملة. •

 .المؤسسيةالقدرة معايير  يستخلص •

 الفاعلية التعليمية.معايير  يستنتج •

 .المؤسسية ةيحلل مؤشرات القدر •

 الفاعلية التعليمية.يحلل مؤشرات  •

 الممارسة الجيدة والشاهد أو الدليل. هوميمف يحدد •

الممارسات الجيدة الالزمة إلستيفاء معايير القدرة المؤسسية  يستنتج •

 والفاعلية التعليمية فى مؤسسات التعليم العالى.

 .ت كل يومساعا 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:
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E10 

 تنمية المهارات القيادية الشخصية
 .استخدامها يجابية نحواال مالمهارات القيادية الشخصية واتجاهاتالمتعلقة بموضوع  مهارات المتدربينوساسية تنمية المعارف األ :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلم نواتج

• 

 المهارات القيادية الشخصية ي عرف مفهوم

 القيادة الشخصية. أبعاد يحدد •  

 أساليب تنمية المهارات القيادية الشخصية. يحدد •

 قييمها.يالمهارات القيادية الشخصية و يحلل •

 التصنيفات الرئيسية للمهارات القيادية والشخصية. يحدد •

 .في مواقف ذات صلة بالموضوع المهارات القيادية الشخصية يوظف •

 .ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E11 

 قيادة التطوير والتغيير
 نحو استخدامها. يجابيةاال همواتجاهات قيادة التطوير والتغييرب المتعلقةمهارات المتدربين وتنمية المعارف االساسية  :العام الهدف

  

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلم نواتج

 .يفرق بين التطوير والتغيير •

 أسباب التغيير والتطوير. يستنتج •

 يحدد متطلبات التطوير والتغيير. •

 تغييره وتطويره. أمثلة على ما يتطلبيحدد  •

 ستراتيجيات احداث التغيير والتطوير. ايطبق  •

 .مقاومة التغيير والتطويرللتعامل مع  يقترح أساليب •

 .نظريات القيادة يحدد •

 يفهم نظريات التغيير والتطوير. •

 للتغيير والتطوير واالبتكار. قيادية نماذج يقترح •

 .بأدوات مناسبة يقيم أداء القائد وقياسه •

 ة.مراكز القوة والتميز في المنظم يحدد •

 مجاالت قيادة التغيير والتطوير واالبتكار. يحدد •

 لتغيير.ا تمكنه من تحقيق يقترح خصائص للقائد •

 .ساعات كل يوم 6ساعة موزعة علي يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:
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E12 

 أساسيات تصميم الرسوم المتحركة 
برامج إلكترونية إلنتاج رسوم متحركة يمكن  باستخدام خلق بيئة تعليمية تفاعليةب المتعلقةالمتدربين  األساسية ومهاراتتنمية المعارف  يهدف إلىالعام:  الهدف

 .وتنمية االتجاهات ذات الصلة التعليمية وزيادة الدافعيه للتعلممخرجات العملية  استخدامها في التعليم بشكل فعال مما يسهم في إثراء المحتوى العلمي وتحسين

 ن: بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أالمستهدفة:  التعلم نواتج

 معايير تصميم الرسوم بمجال التعلم اإللكتروني. يحدد •

 بعض األخطاء الشائعة في تصميم الرسوم. يحدد •

 تفادي األخطاء الشائعة في تصميم الرسوم. يحدد كيفية  •

أحد البرامج الخاصة بتصميم المخططات والخرائط  يستخدم •

 الذهنية.

 أحد البرامج الخاصة بتحريك الرسوم. مستخدي •
ما تم تعلمه من خالل الدورة التدريبية إلنتاج ميديا  يوظف •

 .متحركة

 ساعات كل يوم. 6ساعة موزعة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E13 

 متميز أكاديمي مستقبل تخطيط
هات الحديثة اواجباتهم الوظيفية في الجامعة علي المستوي األكاديمي والبحثي واإلداري واإلتجالمتعلقة بمهارات المتدربين و تنمية المعارف األساسية  :العام الهدف

 المجاالت.الالزمة للتميز في تلك 

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلم مخرجات

 .االكاديمي مفهوم الدوري عرف  •

 ي.سالتدري المستوييحدد الواجبات الوظيفية على  •

 البحثي. المستوييحدد الواجبات الوظيفية على  •

 اإلداري. المستوييحدد الواجبات الوظيفية على  •

 يحدد دور اإلدارة الجامعية في الدعم األكاديمي. •

 .لجامعةالمتنوعة لنشطة يبرز األ •

 ،رالمستمالتعلم  العرض، ية )االتصال،المهارات التدريس يحدد •

 .لمهنة أكاديمية جيدة( الالزمة التكنولوجيا اإلعداد،

آلية  العلمية،الكتابة مثل: )ية المتعلقة بالنشر مهارات البحثيحدد ال •

الالزمة لمهنة أكاديمية ( ةالدولي (قواعد البيانات الدولية،المجالت 

 جيدة.

 بحوث.تمويل اليحدد هيئات  •

البحثية  إدارة المشاريعالمقترحات وكتابة يشارك بأمثلة في كيفية  •

 .الممولة

 .التقدم للحصول على المنحيحدد كيفية  •

 .وكاالت المنحمثلة على أ يذكر •
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 سيقترح بعض األنشطة التي تدعم النمو المهني لعضو هيئة التدري •

 ،تاالجتماعي، المؤتمراوسائل التواصل  العلمي،التواصل ك)

 ورش العمل والدورات التدريبية(

 في تأدية واجباته الوظيفية. المهارات اللغوية يحدد أهمية •

العمل، فريق و )كاإلدارة،المهارات اإلدارية والشخصية يحدد  •

 .لمهنة أكاديمية جيدة (الوالءو والقيادة، واالنخراط،

 مدة تنفيذ البرنامج: 12 ساعة موزعة علي يومين بواقع 6 ساعات كل يوم.

 

E14 

 ةللصحي ةالرعايساسيات وتطبيقات سالمة المريض فى مؤسسات أ
، كذلك التزويد بالمعلومات والمهارات التي تمكن المتدربين ةالصحي ةبناء ثقافه سالمة المرضى لدى العاملين فى مؤسسات الرعاي لىإهذا البرنامج يهدف  :العام الهدف

 . ةمن إعداد برنامج متكامل لسالمة المرضى بناء على المعايير الدولي

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:  المستهدفة: التعلم نواتج

لنظام سالمة المرضى وفق  ةساسييحدد المفاهيم والعناصر األ •

 .ةالمعايير الدولي

 ةوفق منظمه الصحى لسالمة المرض ةهداف العالمياأل حددي •

 .WHOة العالمي

 لثقافه سالمة المرضى. ةساسييطبق المبادئ األ •

 .ةليات التعريف بالواقعآيستخدم تطبيقات و •

 .ساعات كل يوم 6ساعه موزعة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 
 

E15 

ساسيات إدارة الجودة وسالمة المريض فى مؤسسات الرعاية الصحيةأ  
لدى العاملين فى مؤسسات الرعاية الصحية, كذلك التزويد بالمعلومات والمهارات التي تمكن المتدربين  من  ةبناء ثقافة الجود لىإهذا البرنامج يهدف  :العام الهدف

 وتنمية االتجاهات المتعلقة بها.المشاركه فى إعداد وتنفيذ نظام إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات 
 

 ا على أن: بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرالمستهدفة:  التعلم نواتج

 بعاد جودة الرعاية الصحية.أ يحدد •

 مفاهيم ادارة الجودة الشاملة فى مؤسسات الرعاية الصحية. يطبق •

داء فى يستخدم المعايير والمؤشرات/ المقاييس لقياس وتحسين األ •

 مؤسسات الرعاية الصحية.

الجودة الشاملة وربطه يصمم المحاور الرئيسية لبرنامج  •

 هداف المستشفى ووببطاقه التقييم المتوازن.أباستيراتيجيات و

 .يستخدم الطرق المختلفه لقياس رضاء العمالء •

 واالستفاده منها. رضا العمالء سمقايي ليات تحليلآ يحدد •

 ةكيفية بناء كتيب لسياسات المسشفيات ووضع سياسات عام يحدد •

 للمستشفى.

 الصحية. ةالرعاي ةفى قياس جود ةت الطبيالسجال ةهميأ يبرز •

 لسالمة المريض. ةساسيالمفاهيم األ يبين •
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هداف سالمة المريض وفق معايير منظمة الصحة العالمية أ يحدد •

WHO. 

 .ساعات كل يوم 6ساعه موزعة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E16 

 ةالصحي ةالعدوى فى مؤسسات الرعاي ةمكافح 
الصحية بناء على المعايير  ةالعدوى لدى العاملين فى مؤسسات الرعاي لمكافحهالمبادَئ الرئيسيةَ ب ية ومهارات المتدربين المتعلقةساستنمية المعارف األ :العام الهدف

 . ةالدولي

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلم نواتج

العدوى وفق المعايير  ةلبرامج مكافح ةساسييحدد المحتويات األ •

 .ةالدولي

 يحدد مفاهيِم منع ومكافحه العدوى. •

 .يْصف سلسلِة العدوى •

 العدوى.ة وضع الضوابط لمنعِ ومكافح ةكيفي عن يقترح أفكارا  •

 المهنية. اتيصف كيفية تطبيق مفاهيم مكافحة العدوى في الممارس •

 .ساعات كل يوم 6ساعه موزعة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E17 

الصحيةحوكمة المؤسسات   
 .تطبيقها علىالدولية وتنمية اتجاه إيجابي نحو تبنيها والحرص  ية ومهارات المتدربين المتعلقة بمبادئ الحوكمة الصحية وفق المعاييرساستنمية المعارف األ الهدف:

 

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلم نواتج

 يحدد مبادئ الحوكمة الصحية.   •
 يفرق بين اإلدارة والحوكمة. •
 يحدد أساسيات الحوكمة الصحية السليمة.  •
 لعمل نظام حوكمة صحي فاعل. المستخدمة يقترح اآلليات  •
 رى. يذكر أساسيات النظام الصحى المص •

 يحدد أساسيات الحوكمة االكلينيكية.  •
 يحلل نظام التطوير المهنى االكلينيكى فى نظام الرعاية الصحية. •

 ساعات كل يوم. 6ساعة موزعه على يومين بواقع  12:تنفيذ البرنامجمدة 

 

E18 

 إدارة المخاطر في مؤسسات الرعاية الصحية
ه دارة المخاطرلدى القيادات والعاملين فى مؤسسات الرعاية الصحية، كذلك التزويد بالمعلومات والمهارات التي تمكن المتدربين من المشاركإبناء ثقافة  :العام الهدف

 واكساب االتجاهات االيجابية المتعلقة بها.فى إعداد وتنفيذ نظام إدارة المخاطر 
 

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:  :المستهدفة التعلم نواتج
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 يصف مفاهيم ادارة المخاطر فى مؤسسات الرعاية الصحية. •

 دارة المخاطر فى مؤسسات الرعاية الصحية.إ ةإطار منظوم يحدد •

 يصف مستويات ادارة المخاطر فى مؤسسات الرعايه الصحية. •

 دارة المخاطر.إليات وطرق آيستخدم  •

 دارة المخاطر.إليات التعريف وتقييم آ يحدد •

 الصحية. ةدارة المخاطر فى مؤسسات الرعايإضوابط  يطبق •

 .ساعات كل يوم 6ساعة موزعة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E19 

المهنيةساسيات السالمة والصحة أ  
  يات علوم السالمة والصحة المهنية لتحويلها الي ثقافة سائدة في بيئة العمل.ساسية ومهارات المتدربين المتعلقة بأساستنمية المعارف األ :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلم نواتج

سس حماية العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن أ يحدد •

 .مخاطر بيئة العمل

الحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في طرق  تنتجسي •

والضياع نتيجة المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف 

 .للحوادث

اشتراطات السالمة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة يقترح  •

 .تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي

كمنهج علمي  ؛السالمة والصحة المهنية ياتساسيحدد كيفية تطبيق أ •

 لهم.لتثبيت اآلمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعما

ساعات كل  6بواقع  خمسة أيامساعة موزعة على  30 مدة تنفيذ البرنامج:

 يوم

 

E20 

دارة المستشفياتإ  
 المتعلقة بها. ت، واالتجاهاالمستشفياتية ومهارات المتدربين المتعلقة بإدارة ساس: تنمية المعارف األالهدف العام

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:  المستهدفةنواتج التعلم 

 :دارة المستشفياتإمبادئ 

 دارة المستشفيات.إل ةساسيالمبادئ األ يحدد •

 ات.ياالستراتيجية للمستشف ةالخط يحدد مكونات •

 بالمستشفيات. ةخاص وخططهداف أ يقترح •

 التنظيمى للمستشفى.حدد الهيكل ي •

 يات التغيير والتطوير.آل يحلل •

 والعمل المؤسسي. ةللقياد ةساسيالمبادئ األ يحدد •

 الطبية: دارة الموارد البشريهإ

 دارة الموارد البشرية.إل ةساسيالمبادئ األ يحدد •

 لوائح العمل وسياسات الموارد البشرية. ممصي •
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 . للعاملين سياسات التدريب والتطوير يقترح •

 دارة التعويضات والمزايا.إ يحدد كيفية •

 قانون العمل.ة لساسياألف المبادئ صي •

  :دارة المعلوماتإ

 دارة المستشفيات.إلبرنامج  ةساسيالمتطلبات األ يحدد •

 ت الرعايه الصحية.آارة المعلومات فى منشإدليات آ يحلل •

 محتويات الملف الطبي. يحدد •

مراحل اختيار وتشغيل برنامج المعلومات الخاص يحدد  •

 بالمستشفيات.

على  ليات التحليل االحصائي وكيفية اتخاذ القرار بناءآ يحلل •

  ة.المعلومات الناتج

 ت الصحية.آدارة المنشإارة المعلومات فى إددور  يحدد •

  ة:دارة الموارد الماليإ

 مبادئ ادارة الموارد المالية. يحدد •

 ليات التخطيط المالي.آ يحلل •

 ليات متابعه االداء المالي.آ يحلل •

 له. ةالضوابط الالزممزودا بعداد برنامج مالي ة إكيفي يحدد •

  :سالمة المريض ومكافحه العدوى

ة محتويات برنامج سالمة المرضى فى مؤسسات الرعاييحدد  •

 الصحية.

 ةبرنامج مكافحه العدوى فى مؤسسات الرعايتويات حميحدد  •

  الصحية.

 لسالمة المريض. ةهداف العالمياأل يحدد •

 من من النفايات.يات التخلص اآلآل يحلل •

 دارتها.إليات تحديد المخاطر وآ يحلل •

 

 :دارة المخازن والمشترياتإ

 لسياسات المخازن والمشتريات. ةالمستندي ةالدور يحدد •

ساعات كل  6ايام بواقع  10ساعة موزعة على  60 مدة تنفيذ البرنامج: 

 يوم.

 

E21 

 إدارة منظومة االمتحانات وأعمال الكنترول
 ., واالتجاهات ذات الصلةاالمتحانات بشكل عام واعمال الكنترول بشكل خاصتنمية مهارات المتدربين واكسابهم المعارف االساسية عن منظومة  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: المستهدفة:  التعلم نواتج

 متحانات والكنترول.عمال األالقوانين المنظمة أل يحدد •

دارة إالحاكمة لتشكيل الكنتروالت ويطبق القواعد الجامعية  •

 االمتحانات.

يفرق بين مستويات السلطة المختلفة قبل واثناء وبعد اعمال  •

 االمتحانات.

 ماهية كل منها. مبرزايفرق بين انواع الكنتروالت  •

يطبق القواعد الحاكمة للتعامل مع المواقف الصعبة والحاالت  •

 الخاصة.

عالن إلمحاضر وكشوف الرصد وكتابة التقارير وا يطبق القواعد في •

 النتائج.

 دارة الكنترول واالمتحانات.البرامج الرقمية إلتخدم سي •

 التصحيح االلكتروني ومكونات الوحدة الخاصة به. كيفية يحدد •
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يطبق قواعد التعامل مع االمتحانات الخاصة بالتصحيح االلكتروني  •

 وكيفية دمجها في منظومة الكنترول.

 متحانية من الناحية االدارية.مواصفات الورقة األ يحدد •

 .ساعات كل يوم 6ساعة موزعة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E22 

 اإلدارة الجامعية
 تطبيق األسس السليمة والقواعد العلمية في اإلدارة الجامعية الناجحة.االتجاهات اإليجابية نحو اكسابهم المشاركين و اترف ومهارتنمية معا :العام  الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: نواتج التعلم المستهدفة: 

 بأسلوبه. األدارة مفهوم عرفي   •

 األدارة الجامعية يفا لمصطلحريصيغ تع •

 القيادة الجامعيةمفهوم عريف ي   •

 دارة الجامعيةرالتميز في اإليحدد معايي •

 المتعددةالجامعية  وظائف األدارةيفرق بين  •

 مستويات األدارة الجامعيةي عدد  •

 األدوار التي يلعبها المدير في الوسط الجامعىيستنتج  •

 أساليب القيادة الجامعيةينفذ  •

 ر األدارة الجامعية الناجحةيحلل معايي •

 فعالةألدارة الجامعية الايستخلص اسس  •

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E23 

 مكافحة الفساد
 .تهمكافحبأشكال الفساد واكسابهم اتجاهات إيجابية نحو بالتمييز بين تنمية معارف ومهارات المتدربين المتعلقة  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: نواتج التعلم المستهدفة: 

 بأسلوبه المال العام ف مفهومري ع •

 .العام على المالالحفاظ  يستنتج فوائد •

الفساد المالي  الوظيفية بجرائمالقيام بالواجبات العالقة بين  ريفس •

 واإلداري.

 .باسلوبه مفهوم الفساد يصيغ •

 الوظيفية بعدالة.قواعد ال قطبي •

 .طبق القانون على وقائع الفسادي •

 الكسب غير المشروع  مفهوم رفي ع •

 .المناقصات ف مصطلحري ع •

 .صور الفساد المالي واإلداري يستخلص •

 .اطر المواجهة التشريعية لمكافحة الفساد يحدد •

 أحكام المسئولية الجنائية عن جرائم الفساد. علىه ريب •

 .2018-2014طبق باإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ي •

 .مكافحة الفساد الرقابية فيور األجهزة ادا يحلل •
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ممارسات التى تشكل صورا للفساد المالي لعضو هيئة لل ح امثلةريقت •

 .يسالتدر

 .طبق قواعد التحقيق في وقائع الفساد الماليي •

المدير التنفيذى عن وقائع الفساد المتعلقة بنشاط  اتمسئولي يحدد •

 .الوحدات ذات الطابع الخاص

اعضاء مجلس اإلدارة عن وقائع الفساد المتعلقة  اتمسئولي يحدد •

 .بنشاط الوحدات ذات الطابع الخاص

القيادات األكاديمية عن كشف وقائع الفساد الصادرة  اتحلل مسئوليي •

 من اعضاء هيئة التدريس.

 ساعات كل يوم 6يومين بواقع  علىساعة موزعة  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E24 

 التصنيف الدولي للجامعات
والباحثين عن التصنيف الدولي للجامعات ومناهجه وآليات تشخيص االحتياجات وتحسين التصنيف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  اات رف ومهارتنمية معا الهدف:

 .من اتجاهاتتبط بها رماي همب،واكساللجامعات المصرية والعربية

 :ان بنهاية البرنامج سيكون المتدرب قادر علينواتج التعلم المستهدفة: 

 ماهية التصنيف الدولي للجامعات. فري ع •

 التصنيف الدولي للجامعات.يستنتج فوائد  •

 يفرق بين أنواع الصنيف الدولية للجامعات. •

 الدولي للجامعات.ر التصنيف معايي يحدد •

دور الفرد والمجموعة والمؤسسة في تحسين التصنيف  ن بينريقا •

 الدولي لجامعاتهم.

 تحسين التصنيف الدولي للجامعات.لفي تحديد االحتياجات  كريشا •

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

E25 

 التخطيط البيئي في مؤسسات التعليم العالي
إدراك األسس العلمية لتقييم التأثيرات البيئية المختلفة والتدريب علي  ولمتدربين فى مجال التخطيط البيئى فى مؤسسات التعليم العالى ا اترف ومهارتنمية معا الهدف:

 واكسابهم االتجاهات ذات الصلة.وضع خطط وإجراءات التخفيف الممكنة وأسس اإلدارة البيئية 

 ون المتدرب قادرا على أن: بإجتيازهذا البرنامج يكنواتج التعلم المستهدفة: 

تقييم األثر البيئى فى مؤسسات التعليم العالى )حدث تعليمى  •

 فترة تعليمية(. –كيان تعليمى  –

 الرصد البيئى. وبرامج  خطط يصمم •

 صمم برامج الحد من األثار البيئية السلبية.ي •

في مجال المتطلبات المؤسسية  البيئي الوعى يستنتج فوائد •

 لمؤسسات التعليم العالى.

 ساعات كل يوم 6ساعة موزعة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:
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E26 

 ادارة الموارد المالية فى الجامعة
 .الخاصة بهااالتجاهات  المتدربين واكسابهملدي  واإلستثمارىالقرار المالي  ولجدوى المالية، ا ومهارات التفكير اإلستثمارى،  ف ورمعا تنمية :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:  :نواتج التعلم المستهدفة

 أساليب التمويل المختلفة يحدد •

 .التمويلاساليب  عيوب كل منومزايا  ن بينريقا •

أسلوب التمويل األكثر مالئمة فى ظل وظروف  حول قرار يتخذ •

 .المؤسسة 

 .فعال للموارد المالية المتاحة الستغالل اإل يستنتج اساليب •

مالية  روفق معاييجوانب القوة، وجوانب الضعف المالية  يقيم •

 محددة.

حاالت عملية عن كيفية إستهداف عدد الطالب األمثل الذي ض ريع •

 يحقق حجم التعادل المالي بالكلية.

حلول للمشاكل الشائعة بمجال التمويل فى ال ح عدد منريقت •

 المؤسسات الحكومية.

نبذة مختصرة عن كيفية اإلستفادة بعروض البنوك المصرية  يكتب •

المختلفة من التمويل وأكثرها مالئمة لكل قرار أو ظروف ما 

 بالمؤسسة.

لوظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوجية ورقابة فى  ضريع •

 مجال التمويل واإلستثمار.

حوافز العلوم والتكنولوجيا التعريف بدور وأهمية قانون " •

 "2018لسنة  23رقم ارواالبتك

ا. 6ساعة موزعة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:  ساعات يوميا

 

 

E27  

 تخطيط وإدارة الموارد البشرية 
وفق المعايير الدوليه  المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةتخطيط وإدارة الموارد البشرية داخل اساسيات بين المتعلقة برات المتدرف ومهارتنمية معا :العام الهدف

 وتنمية اتجاه إيجابي نحو االهتمام بالموارد البشرية وأهمية تنميتها وحسن استثمارها.

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:  :نواتج التعلم المستهدفة

 المفاهيم االساسيه الدارة الموارد البشرية.عرف ي   •

 الموارد البشرية كاحد اهم الموارد. ستنتج فوائدي •

 .من جيث االهداف تخطيط وإدارة الموارد البشريةبين يفرق  •

 مهام إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة. حددي •

 اليات تنمية الموارد البشرية. ستخدمي •

 ساعات كل يوم 6لى يومين بواقع ساعه موزعة ع 12 مدة تنفيذ البرنامج:
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E28 

  حوكمه المؤسسات
تبطة رواالتجاهات الم اساسيات حوكمه المنشات الحكوميه وغير الحكوميه، وفق المعايير الدوليه لحوكمه المنشاتات المتعلقة برف والمهارتنمية المعا :العام الهدف

 بها.

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن:  التعلم المستهدفة:نواتج 

 المفاهيم االساسيه لحوكمه المنشات الحكوميه وغير الحكومية. حددي •

 .من حيث المكونات الخاصة بهما يفرق بين االدارة والحوكمه •

 الفاعل.اساسيات نظام الحوكمه ستتج ي •

 مهام مجلس االدارة  ستخلصي •

 اليات الحوكمه فى مجلس اإلدارة.يحدد  •

 اليات مساهمه مستفيدى الخدمه فى نظام الحوكمه. ستنتجي •

 .علي عمله المهنيأثر نظام الحوكمه  هن عليريب •

 اليات اداء نظام الحوكمه  حددي •

 .العالمية روفق المعايي اليات الحوكمه الماليةيحلل  •

 ساعات كل يوم. 6ساعة موزعة على يومين بواقع  12 البرنامج:مدة تنفيذ 

 

E29 

  اإلدارة والعمل المؤسسي
 هموإكساب المتدربينلدي  لعمل المؤسسي والعملية اإلدارية بكل مراحلها لتطوير المستوي االداري داخل الجامعةاات المتعلقة برف والمهارتنمية المعا :العام الهدف

 .تعلقة بهاماالتجاهات ال

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: نواتج التعلم المستهدفة: 

 المؤسسي.عرف المفاهيم األساسية للعمل ي   •

 عرف المفاهيم األساسية لعلم اإلدارة.ي   •

 .ةرعلم االدا ر دالالت مفاهيمسيف •

 .مجال عملهالمطروحة في  مفاهيماليطبق  •

 مؤسسته بشكل بناء قائم على الرؤية العامة للمؤسسة. ةيحلل حال •

 بشكل منظم في الرؤية المستقبلية. لتطبيقهاالحلول  حريقت •

 األهداف المؤسسية. لتحقيققه بشكل مستمر ائيقيم طر •

النجاح الشخصي  علىالوالء للمؤسسة وتاثيره يستنتج العالقة بين  •

 ونجاح المحيطين.

 ساعات كل يوم  6ساعة مقسمة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:
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Dis1 

ذوي االحتياجات الخاصةالطالب التعامل مع   
 مهارات التعامل مع الطالب ذوى االحتياجات الخاصة . لتنميةبناء قدرات المشاركين  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: نواتج التعلم المستهدفة: 

 يتعرف المفهوم والتصنيفات المختلفة لإلعاقة . •

 واالجتماعية والمعرفية للطالب المعاقين .يحدد الخصائص النفسية  •

 يصنف التحديات التى تواجه كل فئة من فئات الطالب المعاقين . •

يقترح تصورات مقترحة لمواجه التحديات التى تواجه الطالب  •

 المعاقين .

 ساعات كل يوم  6ساعة مقسمة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:
 

 

Dis TOT 

ذوي االحتياجات الخاصةالتعامل مع  تدريب مدربين  
 مهارات التعامل مع الطالب ذوى االحتياجات الخاصة . لتنميةبناء قدرات المشاركين  :العام الهدف

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: نواتج التعلم المستهدفة: 

 مدربالخصائص وجدارات ومسئوليات  •

 يعرف المفهوم والتصنيفات المختلفة لإلعاقة . •

 يحدد الخصائص النفسية واالجتماعية والمعرفية للطالب المعاقين . •

 فئات الطالب المعاقين .يصنف التحديات التى تواجه كل فئة من  •

يقترح تصورات مقترحة لمواجه التحديات التى تواجه الطالب  •

 المعاقين .

 ساعات كل يوم  6ساعة مقسمة على يومين بواقع  12 مدة تنفيذ البرنامج:

 

 

TOT1 

 إعداد المدرب المشارك
 .تبطة بهاروإكسابهم االتجاهات الم إدارة الجلسات التدريبية باستخدام األساليب التدريبية الفعالةكين في رالمشامهارات ف ورمعاتنمية  : العام هدفال

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: نواتج التعلم المستهدفة: 

 بأسلوبه .عرف مفهوم التدريب ي   .1

 .التدريب في رفع كفاءة العنصر البشري ريستنتج اث .2

 .ية التدريبيةملنجاح العلأسس التدريب يستخلص  .3

 أساليب التدريب المختلفة يحدد .4

 .يب المختلفةريحدد فوائد اساليب التد .5

 .الخوف من مقابلة الجماهير معالجة أساليب اسليبح ريقت .6

 .لغة الجسد في التدريبيستخدم  .7
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التعامل مع المواقف المحرجة أثناء إدارة البرنامج طرق ض ريع .8

 .التدريبي

 .طرق إدارة األسئلة بطريقة تساهم في نقل أثر التعلم يستخدم  .9

 احله المتعددة.ربمق تقويم األثر التدريبي ائطريطبق  .10

 مواد ووسائط تدريبية فعالةم صمي .11

 .مواد ووسائط تدريبية فعالة يب باستخدامرالتد فذين  .12

 التدريب التفاعلي الفعال.ائق ريطبق ط .13

 .يبرلعملية التد التغذية الراجعةيستتج فوائد  .14

 وفق انماط تعلمهم.أنواع المتدربين يحدد  .15

 .بينرللمتد التعامل مع األنماط المختلفةائق رح طريقت .16

 نفذ جلسات تدريبية عملية من قبل المشاركيني .17

 6ساعة موزعة على خمسة أيام متصلة بواقع  30 البرنامج:مدة تنفيذ 

 ساعات/يوم

 

TOT2 

المحترفإعداد المدرب   
واكتساب مايتصل  المجالمهارات المدربين المشاركين في في كيفية تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية باستخدام الوسائل الحديثة في هذا ف ورمعاتنمية  :العام هدفال

 .اتجاهات نبها م

 بإجتيازهذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أن: نواتج التعلم المستهدفة: 

 المدخل المتكامل للعملية التدريبية. ف ري ع .1

 .نظريات التعلم العالمية الحديثة وتطبيقاتها في التدريبيستخلص  .2

 خصائص النمو في تحديد المحتوى يستنتج عالقة  .3

 .التدريبي السلوبيستنتج عالقة خصائص النمو في تحديد ا .4

 معوقات التدريب الفعال يحلل  .5

 .تحويلها لدوافع للتعلمالمعوقات ل التعامل معاساليب  حريقت .6

 بأسلوبه.المنظومة اإلدارية ف مفهوم ري ع .7

 .يةرالمنظومة االدا دور المدرب في تفعيل مكوناتيحدد  .8

 . محددة روفق معاييق حصر االحتياجات التدريبية ئطريحدد  .9

فجوة األداء  بقصد سداألساليب العلمية في صياغة األهداف التدريبية يكتب  .10

 .التدريبي

 .المشكالت اإلدارية والبشرية بطرق علمية  يحلل .11

 .األساليب المعاصرة المستخدمة في مجال التدريبيستنتج  .12

استراتيجيات وفنون تصميم الحقائب التدريبية وفق المنهج بين  ريختا .13

 العلمي الحديث. 

 . تطبيقا عملياوالمربعات األربعة  نظرية مكارثي  يطبق .14

 .روسائل تحفيز المتدربين للتدريب يختا .15

أساليب االفتتاح الفعال للبرنامج التدريبي بما يساهم في التعلم وتدعيم يحدد  .16

  .األلفة 

 .إدارة الجلسات التدريبية اتريستخدم مها .17

 التدريبي المنشود.  لتجقيق الهدفالتطبيقية العملية  يباتردصمم التي .18

 بدقة.أنماط المتدربين يحدد .19

 للتدريب بفعالية. بينرالمتد وسائل التعامل مع ريختا .20

 الحقائب التدريبية بطريقة فعالة.  يصمم .21

 ق تسويق البرامج التدريبية.ائطرح ريقت .22

 رالتغذية الراجعة في تفعيل عملية التعلم الذاتي النشط. ادوايستنتج  .23

ستون ساعة تدريب موزعة على عشرة أيام يتخللها  مدة تنفيذ البرنامج:

 يومان للراحة وإنجاز التكليفات بواقع ست ساعات/يوم
 


