
  للسادة أ عضاء هيئة التدريس و الهيئة املعاونة ورش العمل وادلورات التدريبية

 

 تقييم فعالية ومردود التدريب مسمى البرنامج التدريبى م

 المعايير األكاديمية القياسية 1

التعرف على المعايير األكاديمية القياسية 

 لبرنامج الجيولوجيا.

 للمعايير وفقا الدارسية المقرارت توصيف

نماذج من توصيفات بعض  –األكاديمية 

 المقررات الدارسية.

2 
مفهوم الجودة واالعتماد واهميته 

 لمؤسسات التعليم العالى

المشاركة فى جميع فاعليات مشاريع الجودة 

 –على كل المستويات )اعتماد مؤسسات 

اعتماد  –مشاريع طالبية  –اعتماد برامج 

 العالى(. معامل بمؤسسات التعليم

 توصيف البرامج والمقررات الدراسية 3

الدارسية لبرنامج  المقرارت توصيف

نماذج  –األكاديمية  للمعايير وفقا الجيولوجيا

 من توصيفات بعض المقررات الدارسية

4 
مهارات القيادة واالدارة والتعامل مع 

 المرؤوسين

اكتساب مهارات القيادة واالدارة والتعامل مع 

 برنامج الجيولوجيا.لكل أعضاء  المرؤوسين

 ادارة االزمات والكوارث 5
برنامج أعضاء التعامل الجاد من قبل 

 االزمات والكوارث.الجيولوجيا مع 

6 
مفهوم وتطبيق االمن والسالمة فى محيط 

 العمل

تطبيق مفهوم االمن والسالمة فى محيط 

العمل داخل قاعات التدريس والمدرجات 

 والمعامل

7 
عضاء هيئة التدريس على التعلم تدريب ا

 الذاتى والتفاعلى

الطالب الذين التدريب على التعامل مع 

التعلم يعانون من التسيّب وانعدام االنضباط، 

الذاتي و التفاعلي يصلح لهم ان فشل معهم 

 التعليم النظامي العادي.

ستعمال المواد المعرفية المتاحة بأشكال 

ترونية، )موقع انترنت / كتب اللك مختلفة

 الدخول على الدوريات العالمية من المنزل(

 تشجيع انتاج المقررات االلكترونية 8
 بالبرنامج الدارسية المقرارت بعض تفعيل

 إلكترونيا.

9 
قياس المخرجات التعليمية واسس وضع 

 االمتحانات

تطبيق أعضاء هيئة التدريس معايير الجودة 

في إعداد الورقة االمتحانية  ومعايير 

)مع االستعانة بنماذج من ورقة  -عدادهاإ

امتحانية قياسية مع وضع نموذج يمكن 

 االستعانة به(

 استخدام الكنتروالت الرقمية 11
تطبيق نظام الكنتروالت الرقمية لكل الفرق 

 القياسية لبرنامج الجيولوجيا.

   



 تقييم فعالية ومردود التدريب مسمى البرنامج التدريبى م

11 

 

 

استخدام المكتبة الرقمية فى البحث 

 العلمى

قبل الباحثين استخدام المكتبة الرقمية من 

وكذا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 فى البحث العلمى لبرنامج الجيولوجيا.

 كتابة الخطط البحثية والرسائل العلمية 12

كتابة الخطط البحثية لبرنامج الجيولوجيا 

 لكافة التخصصات.

كتابة الرسائل العلمية قبل الباحثين والهيئة 

 المعاونة.

13 
يات فى تعليم الطالب طرق واستراتيج

 المتعثرين

 –التدريب على الطالب المتعثرين دراسيا 

 الرعاية الصحية. -إجتماعياً  –مادياً 

التعامل مع صناديق التكافل االجتماعي 

 للطالب.

 أساليب تصميم ومتابعة التدريب الميدانى 14
اعداد خطط متابعة التدريب الحقلى والتدريب 

 الصيفى للطالب.

 ليب الحديثة فى البحث العلمىاالسا 15
بحث علمى جيد مميز منشور فى مجالت 

 عالمية ذات معامل تأثير مرتفع.

 التخطيط الجيد لعملية التعليم 16

التخطيط للعملية التعليمية، واختيار أساليب 

التدريس الكفؤة، واختيار البيئات المناسبة 

 التي تضمن تحقيق األهداف المختلفة

 اذ الجامعى فى المجتمعمساهمة االست 17

 النهوض بالمجتمع والحرص على تطوره.

حل المشكالت المجتمعية المحيطة )موضحة 

من خالل السير الذاتية ألعضاء هيئة 

 التدريس(.

 ادارة الفريق البحثى 18

إعداد و إدارة الفريق البحثى بكفاءة و فاعلية 

 .لضمان نجاح أى مشروع احثى

 ة الفريق البحثى.اكتساب مهارات جديدة الدار

اكتساب مهارات اعداد خطة الموارد البشرية 

 للفريق البحثي.

أكتساب الجدارات األساسية إلدارة الفريق 

 البحثي.

التعامل الجيد مع نظام الساعات المعتمدة حال  الساعات المعتمدة 19

 االنتقال المستقبلى لهذا النظام.

 معايير الجودة فى العملية التعليمية 21

تشجيع الطالب  -سين الوضع التعليمي تح

 -على التكيف مع فكرة تأثير الجودة الشاملة 

معالجة األخطاء التي قد تحدث أثناء تطبيق 

الحرص  -الجودة داخل المؤسسة التعليمية 

على تطبيق األداء الصحيح، والذي يهدف 

إلى الوصول لتحقيق معايير الجودة في 

ية بيئة العمل التطوير الذاتي في تنم -التعليم 

 دلخل القسم.



 تقييم فعالية ومردود التدريب مسمى البرنامج التدريبى م

ترسيخ القواعد واآلداب والمبادئ والمعايير  أخالقيات وآداب المهنة 21

 ألعضاء هيئة التدريس السلوكية واألخالقية

 التخطيط االستراتيجى 22

اإلستراتيجية  الخطة إعداد المشاركة فى

بالمؤسسة أو المشاركة في تحديث  الخاصة

مستقبال ألى من أى من الخطط االستراتيجية 

 البرامج التعليمية األخرى.

23 
إعداد المشروعات التنافسية لتمويل 

 البحوث

التدريب على كيفية إعداد مشروعات البحوث 

 ."التنافسية "مكوناتها والبيانات المطلوبة

اكتساب خبرات عن ضوابط ومعايير جودة 

 مشروع البحث التنافسي المقدم للتمويل.

لدى جهات التمويل فهم معايير التقييم 

 .المختلفة

 إدارة الوقت واإلجتماعات 24

اكتساب مهارات تنظيم وترتيب أولويات 

تقليل الوقت الضائع  -األنشطة المختلفة 

أسلوب  -واالنحرافات في مكان العمل 

خطوات  -التخطيط الفعال إلدارة الوقت 

 قيادة االجتماعات. - ومراحل التخطيط للوقت

 


