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 1029-1028نموذج متابعة خطة التدريب 

اسباب عدد  متابعة االنجاز عدد المتدربين التاريخ عدد الساعات الفئة المستهدفة اسم البرنامج التدريبي م
 التنفيذ

اإلجراءات 
 لم يتم تم معاونة تدريس التصحيحة

محاضرة توعية بعنوان تحديث  1
 الرؤية والرسالة

  يوجد ال  تم 32 32 3112/ 32/11 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

أعضاء هيئة التوعية بمعيار  3

 التدريس

  ال يوجد  تم 32 32 32/11/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

  ال يوجد  تم 32 32 6/11/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة التوعية بالهيكل التنظيمي 2

التوعية بمعيار الموارد المالية  2
 المادية

  ال يوجد  تم 32 32 12/11/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

التدريس  التوعية بمعيار 5

 والتعليم

  ال يوجد  تم 32 33 32/11/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

التعامل مع برنامج معالجة  6
 النصوص

  ال يوجد  تم 32 32 12/13/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

إنتاج المقررات اإللكترونية  2
 .واستخدامتها 

  ال يوجد  تم 32 32 32/13/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

خطة مشروعات البحوث إعداد  2
 .التنافسية 

  ال يوجد  تم 32 33 32/13/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة
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 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة .النشر الدولي للبحوث العلمية  2

 

  ال يوجد  تم 32 31 2/3/3112 ساعات 5

اعضاء هيئة التدريس و الهيئة  تسويق البحوث العلمية 11
 المعاونة واداريين

  ال يوجد  تم 32 32 2/3/3112 ساعات 5

الدراسة الذاتية وكتابة التقرير  11
 السنوي

  ال يوجد  تم 32 32 6/3/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

تحديد أنماط الطالب والتعامل  13
 .معهم 

  ال يوجد  تم 32 31 2/3/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

ورشة عمل للتدريب علي  12
نموذج ممارسات التدريس 

 والتقويم

  ال يوجد  تم 32 32 5/2/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

الطالب  التوعية بمعيار 12

 والخريجون

  ال يوجد  تم 32 32 12/2/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

البحث العلمي  بمعيارالتوعية  15

 واالنشطة العلمية

  ال يوجد  تم 32 32 36/2/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

  ال يوجد  تم 32 33 2/2/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة توعية بحقوق الملكية الفكرية  16
توعية بكيفية التعامل فى  12

 االزمات والكوارث
  ال يوجد  تم 32 33 11/2/3112 ساعات 5 هيئة تدريس و هيئة معاونةأعضاء 

التوعية بمهارات االسعافات  12
 االولية

  ال يوجد  تم 32 32 12/2/3112 ساعات 5 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة

     533 212 االجمالي  
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 بيان التدريب السنوى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 1028/1029للعام الجامعى 

 عدد المتدربيين الفئة المستهدفة اسم البرنامج التدريبي م

 معاونة تدريس 
        أعضاء هيئة تدريس محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية والرسالة 1

 وهيئة معاونة

32 32 

أعضاء هيئة تدريس         أعضاء هيئة التدريسالتوعية بمعيار  3
 وهيئة معاونة

32 32 

أعضاء هيئة تدريس         التوعية بالهيكل التنظيمي 2
 وهيئة معاونة

32 32 

أعضاء هيئة تدريس         التوعية بمعيار الموارد المالية المادية 2
 وهيئة معاونة

32 32 

أعضاء هيئة تدريس         التدريس والتعليم التوعية بمعيار 5
 وهيئة معاونة

33 32 

أعضاء هيئة تدريس         التعامل مع برنامج معالجة النصوص 6
 وهيئة معاونة

32 32 

أعضاء هيئة تدريس         .إنتاج المقررات اإللكترونية واستخدامتها  2
 وهيئة معاونة

32 32 

أعضاء هيئة تدريس         .التنافسية إعداد خطة مشروعات البحوث  2
 وهيئة معاونة

33 32 

أعضاء هيئة تدريس         .النشر الدولي للبحوث العلمية  2
 وهيئة معاونة

31 32 

أعضاء هيئة تدريس         تسويق البحوث العلمية 11
 وهيئة معاونة

32 32 

تدريس        أعضاء هيئة  الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوي 11
 وهيئة معاونة

32 32 

أعضاء هيئة تدريس         .تحديد أنماط الطالب والتعامل معهم  13
 وهيئة معاونة

31 32 

ورشة عمل للتدريب علي نموذج ممارسات  12
 التدريس والتقويم

أعضاء هيئة تدريس        
 وهيئة معاونة

32 32 

هيئة تدريس        أعضاء  الطالب والخريجون التوعية بمعيار 12
 وهيئة معاونة

32 32 

أعضاء هيئة تدريس         البحث العلمي واالنشطة العلمية التوعية بمعيار 15
 وهيئة معاونة

32 32 
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أعضاء هيئة تدريس         توعية بحقوق الملكية الفكرية  16
 وهيئة معاونة

33 32 

هيئة تدريس        أعضاء  توعية بكيفية التعامل فى االزمات والكوارث 12
 وهيئة معاونة

33 32 

أعضاء هيئة تدريس         التوعية بمهارات االسعافات االولية 12
 وهيئة معاونة

32 32 

 533 212 االجمالي  
  

عدد المتدربين من اعضاء هيئة  عدد اعضاء هيئة التدريس معينين
 التدريس

 نسبة المتدربين الى العدد االجمالي

28×12 =684 626 88% 

 

عدد المتدربين من اعضاء الهيئة  عدد اعضاء الهيئة المعاونة  معينين
 المعاونة

 نسبة المتدربين الى العدد االجمالي

28×21=624 611 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 


