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 الفهرس

 الصفحة الموضوع مسلسل

 3 رؤية ورسالة وقيم المعهد 0

 5 عناصر الخطة التدريبية 7

 5 ضوابط اعداد الخطة 3

 6 خطوات اعداد الخطة 4

 2 اهداف الخطة التدريبية 5

 8 الفئات المستهدفة 6

 8 لكل فئة االحتياجات التدريبيةنتائج تحليل استبيانات تحديد  2

الدورات التدريبية لعدد ونوعية الخطة التنفيذية 8  00 

 02 التدريب ومردود اثر يمتقي عناصر 9

 التدريب ومردود اثر وقياس التدريبية البرامج تقييم الية 01

 :مسئولية التنفيذ 

 :الفئات المستهدفة بقياس اثر ومردود التدريب  

 التدريب ومردود اثر تقييم واهداف توقيتات: 

 التدريب: ومردود اثر إجراءات تقييم 

 ومردود التدريب اثر تقييم  وقياس مسئولية  

08 
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 رؤية ورسالة وقيم المعهد

 

 

 رؤية معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 

 

 

 

 

 

 

 جيا الحاسبرسالة معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسعى معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب " ان يكون  

لمي التعليم والبحث الع في جودةالرائدة من أوائل المعاهد العليا الخاصة 

خدمة المجتمع محليا وإقليميا."و  

مواكبةيلتزم معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب ب"  

تنافسية، التطور المستمر فى جودة التعليم العداد خريج يتسم بالتميز وال

تدامة وبتطوير ودعم منظومة البحث العلمى، وبالمساهمة في التنمية المس

 وخدمة المجتمع محليا."
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للمعهدلقيم الجوهرية ا  

 جودة األداء والتطوير المستمر .0

 العمل الجماعي .7

 تقدير الكفاءات .3

 االلتزام والمساءلة والمحاسبة .4

 العدالة وعدم التميز .5

 التفاعل والمشاركة المجتمعية  .6

 األمانة العلمية .2

 االنتماء والوالء .8

 التميز والتنافسية .9

 احترام الراي االخر .01
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  عناصر الخطة التدريبية

 

 ما يلي:التدريبية الخطة عناصر تتضمن 

 ضوابط إعداد خطة التدريب  .1

 خطوات اعداد الخطة متضمنة االحتياجات التدريبية ووسائل تحديدها .2

  يةالتدريب الخطة أهداف .3

 الفئات المستهدفة من التدريب .4

 وتتضمن: التدريب المقترح يةنوععدد وخطة تنفيذية عن  .5

 الفئة المستهدفة 

  التدريبية اتدورال/ عدد اسم 

 من كل فئة مستهدفةالمطلوب تدريبهم  اجمالي 

  / لكل دورة تدريبيةمدة التدريب المقترحة توقيت 

 مسئولية التنفيذ 

 المكان الذي سيتم فيه التدريب 

 الجهة القائمة بالتدريب 

 لتدريب المقترحة لتكلفة ال 

  والمدربين تقويم المتدربين لوسائ .6

 اليات قياس اثر ومردود التدريب .7

 

 ضوابط إعداد الخطة

يلتزم معهد االنيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالتدريب والتعليم المستمر لموارده 

 البشرية لضمان جودة االداء االكاديمي واالداري. 

لجنة التدريب بوحدة  وضعتاهدافه االستراتيجية و غاياتهوانطالقا من رؤية ورسالة المعهد و

ضمان الجودة خطة التدريب لتمنية قدرات الموارد البشرية بالمعهد وفق االحتياجات التدريبية 

القيادات االكاديمية واإلدارية واعضاء هيئة التدريس  منالفعلية لكل فئات الموارد البشرية 

 :فق الضوابط التاليةو والهيئة المعاونة واالداريين والفنيين

قيادات وأعضااء هياة اللتنمية قدرات الموارد البشرية من السابقة  تدريبالخطة دراسة تقرير  .1

 .والفنيينالتدريس ومعاونيهم واالداريين 
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كال  بداياة قبل شهر من بداياة الخطاة التدريبياة و الخاصة بكل فئة التدريبية حتياجاتاال تحديد .2

 الجودة ضمان تدريب بوحدةالجنة ل من قبل من أعوام الخطة عام

تتضمن نوعياات متعاددة  خطة واحدة لكل فئات المعهدلجنة التدريب عدم تعدد الخطط بل تعد  .3

 من البرامج التدريبية وفق احتياجات كل فئة

( مان مجماوا القاائمين علاس رأس العمال %55يراعي أن ال تقل نسبة المقترح تدريبهم عن ) .4

  عند إعداد الخطة

  للصرف علس أنشطة التدريب مقترحة رصد تكلفة .5

 

 خطوات إعداد الخطة

 

 تحديد االحتياجات التدريبية:  .0

 لها التدريبوضع خطة  تحديد الفئات المستهدف 

  يقوم رئيس لجنة التدريب وهو المسئول عن : تبانات الموجهة للفئات المستهدفةاالساعداد

تدريبية لجميع فئات المعهد لحصر االحتياجات ال استبيانإعداد خطة التدريب بإعداد 

الجودة مجموعة من الدورات التي تتمي المهارات االساسية في مجاالت  يحتوي علس

 والسلوكية التعليمية والبحثية واالدارية  وتنمية القدرات

 علااس و االقسااام العلميااةوالهيئااة المعاونااة ب علااس أعضاااء هيئااة التاادريس سااتبياناال يااو ا

ي تتفااق الاادورات التدريبيااة التاا متضاامنا بالمعهااد والفنيااين واالداريااين مااديري اإلدارات

 فئة الختيار الدورات التدريبية التي يحتاج اليهاواختصاص كل 

 تحلال النتاائج لرصاد الادورات التدريبياة التاي و كل فئاةبعد  تعبئتها من  ستبياناتع االتجم

 من الموارد البشرية بالمعهد تحتاجها كل فئة

 التدريبية وفق االحتياجات الفعلية لكل فئاة مان الماوارد  دوراتال ةعدد ونوعيتحدد قائمة ب

 مسئولية التنفيذ والتوقيت والتكلفة المقترحة.تحدد البشرية و

 

 :وضع مسودة اولية للخطة .7

  مجلس إدارة وحدة ضمان رفع إلس توالتدريبية في نموذج الخطة  الدورات التدريبيةتفرغ

 فة واتخاذ االجراءات التصحيحيةمع الفئات المستهد الجودة للمناقشة

  وضع الية لقياس اثر ومردود التدريب لكل فئة 
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 :7102/7177التدريبية لخطة ل وضع الصيغة النهائية .3

  من مجلس المعهدالخطة تعتمد    

  نشر بالموقع االلكتروني للمعهدتعلي جميع الفئات المستهدفة وتعلن الخطة التدريبية  

 

 :التنفيذ والمتابعة .4

 للحصول علس  تنفيذهاعلس الفئات قبل  هاعرضو ة الخطة الس خطط سنويةتجزئ

 التدريبية سنويا   البرامجعلس  المطلوبةالتعديالت 

 بالخطة التدريبية دوراتلهات المنفذة لالتنسيق المسبق مع الج يتم 

  ماان حيااد عاادد ونوعيااة الباارامج المنفااذة وعاادد ونساابة اعااداد احصااائيات عاان التاادريب

 س اإلجمالي لكل فئةالمتدربين ال

 وفق النتائج قياس اثر ومردود التدريب لكل فئة وتطوير وتحسين التدريب 

 

 اهداف الخطة التدريبية

 2117/2122بالخطة االستراتيجية للمعهد  لثالثةتحقيق الغاية االس يهدف المعهد من هذه الخطة 

 :ف االستراتيجي الثاني بها كما يليوالهد

ة الغاية الثالثة من الخط

 7102/7177االستراتيجية 

 األهداف االستراتيجية

استكمال النقص فس الموارد البشرية وتحقيق القياسات  .1 موارد بشرية كافية ومتميزة

 .المرجعية

 تنمية وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية .2

 تطبيق نظام فعال للتعين وتقييم األداء بالمعهد .3

 

لقدرات مفاهيم وممارسات التنمية المستمرة  المعهدتبني  ولتحقيق هذا الهدف االستراتيجي

 هي:رئيسة مجاالت  4في الموارد البشرية 

 للقيادات الحالية والقيادات المستقبلية االكاديميةو تنمية المهارات القيادية. 

  بالمعهدتحسين كفاءة الموارد البشرية اإلدارية لضمان جودة االداء المؤسسي. 

 جودة العملية التعليميةوتحسين لضمان  التدريسيةموارد البشرية في تحسين كفاءة اداء ال 

 داء في العملية البحثيةاالتحسين كفاءة تنمية قدرات الباحثين و 
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 الفئات المستهدفة

 القيادات االكاديمية واإلدارية الحالية والمستقبلية .1

 اعضاء هيئة التدريس .2

 الهيئة المعاونة .3

 اإلداريين والفنيين .4
 

 

 لكل فئة ةاالحتياجات التدريبيتحديد يل استبيانات تحلتائج ن

وعات التالية حسب وفقا لالحتياجات الحالية والمستقبلية تم تصنيف الدورات التدريبية في المجم 

 كل فئة من الفئات المستهدفة:

 اجمالي عدد

الدورات 

التدريبية 

  قترحةالم

 اناتتحليل استبي وفق نتائج مقترحةالدورات التدريبية ال

 االحتياجات التدريبية

الفئة 

 المستهدفة

 من التدريب

 70  احترافية العمل االكاديمي : وقيادية تنمية مهارات إدارية

 القيادة والحوكمة -ادارة اال مات والكوارث  -واإلداري 

استراتيجيات حل  -العالقات العامة  -واعداد القيادات 

ة الموارد ادار -ادارة التغيير  -المشكالت واتخاذ القرار 

الجوانب القانونية  -ادارة الوقت وضغوط العمل  -البشرية 

 والمالية بالمؤسسات التعليمية

 :التقويم  -التخطيط االستراتيجي  تنمية مهارات الجودة

تطبيق معايير إعتماد كليات  -التقرير السنوي  -الذاتي 

المراجعة  - اعداد الدراسة الذاتية - ومعاهد التعليم العالي

 المراجعة الخارجية  –اخلية الد

 :حقوق  -مهارات االتصال الفعال  تنمية مهارات سلوكية

 اخالقيات البحد العلمي -الملكية الفكرية والنشر

 :تنمية مهارات مهنية متخصصة في العملية التعليمية 

تطبيق  -توصيف البرامج والمقررات وخرائط المنهج 

 المعايير االكاديمية

القيادات 

 االكاديمية

 

 31  :التقويم  -التخطيط االستراتيجي  تنمية مهارات الجودة

تطبيق معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي  -الذاتي 

 -اعداد الدراسة الذاتية  - 2115اإلصدار الثالد يوليو 

 -جودة العمل  -المراجعة الخارجية  -المراجعة الداخلية 

 SPSSتحليل االستبيانات باستخدام برنامج 

 :احترافية العمل االكاديمي واإلداري  تنمية مهارات إدارية

اعضاء 

هيئة 

 التدريس
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بناء وادارة فرق العمل  -العالقات العامة  -اعداد القيادات  -

 ادارة الوقت وضغوط العمل   -ادارة التغيير  -

 :مهارات  -مهارات االتصال الفعال  تنمية مهارات سلوكية

الجوانب  -ة اخالقيات واداب المهن -العرض والتقديم الفعال 

 القانونية والمالية بالمؤسسات التعليمية

 :تنمية مهارات مهنية متخصصة في العملية التعليمية 

تطبيق  -توصيف  البرامج والمقررات وخرائط المنهج 

استراتيجيات التدريس والتعلم الفعال  –المعايير االكاديمية 

اعداد تقارير  –نظم االمتحانات وطرق تقويم الطالب  –

 استخدام التكنولوجيا في التدريس -رامج والمقررات الب

 :حقوق الملكية الفكرية والنشر تنمية قدرات الباحثين- 

اختيار واعداد  -النشر الدولي  -اخالقيات البحد العلمي 

 المكتبة الرقمية -اساليب البحد العلمي  -البحوث العلمية 

 75  :التقويم  -يط االستراتيجي التخط تنمية مهارات الجودة

تطبيق معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي  -الذاتي 

 -واعداد الدراسة الذاتية  - 2115اإلصدار الثالد يوليو 

تحليل االستبيانات  -جودة العمل  -المراجعة الداخلية 

 SPSSباستخدام برنامج 

 :حقوق الملكية الفكرية والنشر تنمية قدرات الباحثين- 

اختيار واعداد  -النشر الدولي  -اخالقيات البحد العلمي 

 -اساسيات واساليب البحد العلمي  -البحوث العلمية 

 المكتبة الرقمية

 :مهارات  -مهارات االتصال الفعال  تنمية مهارات سلوكية

الجوانب  -اخالقيات واداب المهنة  -العرض والتقديم الفعال 

 التعليميةالقانونية والمالية بالمؤسسات 

 :تنمية مهارات مهنية متخصصة في العملية التعليمية 

تطبيق  -توصيف البرامج والمقررات وخرائط المنهج 

نظم  –استراتيجيات التعلم الفعال  –المعايير االكاديمية 

اعداد تقارير البرامج  –االمتحانات وطرق تقويم الطالب 

 استخدام التكنولوجيا في التدريس -والمقررات 

 الدفاا المدنس والتعامل مع  –االسعافات األولية  ى:أخر

 االخالء والطواريء

الهيئة 

 المعاونة

 77   :خدمة  -إدارة المخا ن تنمية مهارات مهنية متخصصة

العالقات  -احترافية العمل االكاديمي واإلداري  - العمالء

 -نظم التعامل مع المعلومات  MIS –السكرتارية  –العامة 

التدريب في اللغة اإلنجليزية  -ضغوط العمل ادارة الوقت و

مهارات  - SPSSتحليل االستبيانات باستخدام برنامج  -

القيادات 

االدارية 

واالداريين 

 والفنيين
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 الحاسب

 :التقويم  -التخطيط االستراتيجي  تنمية مهارات الجودة

اعداد  -جودة العمل  -المراجعة الداخلية  -الذاتي لالداريين 

د تطبيق معايير اعتماد كليات ومعاه -الدراسة الذاتية 

 2115التعليم العالي اإلصدار الثالد يوليو 

 :مهارات االتصال الفعال  تنمية مهارات سلوكية- 

الجوانب القانونية والمالية  -اخالقيات واداب المهنة 

حقوق الملكية الفكرية  -بالمؤسسات التعليمية لالداريين 

 والنشر

 :االسعافات األولية والسالمة والصحة المهنية  أخرى– 

والدفاا المدنس والتعامل مع حاالت االخالء  اإلطفاء

 والطواريء

 

 وتضمين ما التدريب  ملحوظة: يتم سنويا تحديد االحتياجات التدريبية وقياس اثر ومردود

 .يستجد من برامج بالخطط السنوية للتدريب

 دورة تدريبية 44: اتسنو 5المقترح تنفيذها خالل  اجمالي عدد الدورات 

  اجمالي عدد الدورات للفئات المستهدفة: تو يع 

 دورة تدريبية 21القيادات االكاديمية الحالية والمستقبلية:  -

 دورة تدريبية  31أعضاء هيئة التدريس:  -

 دورة تدريبية  25الهيئة المعاونة:  -

 تدريبية   ةدور 22: والفنيين اإلداريينالقيادات اإلدارية و -
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  (7102/7177المقترحة للفترحة  عدد ونوعية الدورات التدريبيةة التنفيذية )الخط

 تحت اشراف مدير الوحدة رئيس لجنة التدريب بوحدة ضمان الجودةمن مهام  مسئولية التنفيذ 

التكلفة 

  المقترحة

الجهة القائمة 

 بالتدريب

 مدى تكرار التوقيت

الدورات 

ةالتدريبي  

مدة الدورة 

 التدريبية

هدفةالمست  

اجمالي االعداد 

 ئةكل فلالمستهدفة 

 بنهاية الخطة

 مدى تكرار/ نوع  الفئة المستهدفة

ةالتدريبي الدورات  

  25111 

 الف جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيئة القومية 

لضمان جودة 

التعليم 

 واالعتماد

 

 

 

 

 

 

نوفمبر   -يوليو 

2117 

 

 و

 

نوفمبر  -يوليو 

2121 

2 

 

 

ايام 3 من  %111تدريب  

ستهدفةالفئة الم  
 القيادات االكاديمية 

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

توصيف البرامج  .0

والمقررات 

لمؤسسات االتعليم 

 العالي

25111 

 جنيه

ايام 3 2 من  %111تدريب  

 الفئة المستهدفة
  القيادات االكاديمية

 واالدارية

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 اإلداريين والفنيين 

التخطيط  .7

الستراتيجي ا

لمؤسسات التعليم 

 العالي

25111 

 جنيه

ايام 3 2 من  %111تدريب  

 الفئة المستهدفة

 

  القيادات االكاديمية

 واالدارية

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 اإلداريين والفنيين 

التقويم الذاتي  .3

لمؤسسات التعليم 

  العالي

25111 

 جنيه

ايام 3 2 من  %111تدريب  

مستهدفةالفئة ال  

 

  القيادات االكاديمية

 واإلدارية

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

تطبيق معايير إعتماد  .4

كليات ومعاهد التعليم 

العالي اإلصدار 

 7105الثالث يوليو 
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 اإلداريين والفنيين 

11111 

 جنيه

 2115سبتمبر   مدرب

 2121وسبتمبر 

يوم 2 2 من  %111تدريب  

 الفئة المستهدفة

 

 ت االكاديمية القيادا

 واإلدارية

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 اإلداريين والفنيين 

 اعداد الدراسة الذاتية .5

جنيه 1511 ة الهيئة القومي 

لضمان جودة 

التعليم 

 واالعتماد

 مارس -يناير 

2121  

ايام 3  1 من  111% 

ة القيادات االكاديمي

الحالية وأعضاء 

هيئة التدريس 

المتوقع توليهم 

صب قيادية منا  

  القيادات االكاديمية 

 أعضاء هيئة التدريس 

  

 

 المراجعة الخارجية .6

جنيه 1511 يونيو  -مايو  مدرب 

2117 

 و

يونيو   -مايو 

2121  

 

يوم 2 2  %51ال يقل عن  

من أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة واالداريين

  القيادات االكاديمية

 واالدارية

 أعضاء هيئة التدريس 

 المعاونة الهيئة 

 اإلداريين والفنيين 

 المراجعة الداخلية  .2

جنيه  2511 2112أكتوبر  مدرب  الفئة من  %111 يوم 1 

 المستهدفة
  القيادات االكاديمية

 واالدارية

 التقرير السنوي .8

15111 

 جنيه

2117سبتمبر  مدرب  

2112و   

2122فبراير و   

من  %111تدريب     2 يوم 3

 الفئة المستهدفة

 

 القيادات االكاديمية 

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

استراتيجيات  .9

التدريس والتعلم 

 الفعال 

15111 

 جنيه

2117ديسمبر  مدرب  

2112و   

نظم االمتحانات  .01  2 يوم 3

 وطرق تقويم الطالب
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2122فبراير و   

جنيه 7111 2117يوليو  مدرب   

2112و   

2121و   

تطبيق المعايير  .00 يوم 3

 ميةاالكادي

الف  1511

 جنيه

2115يوليو  مدرب  

2121و   

من الفئات  %111 يوم 2

 المستهدفة
 أعضاء هيئة التدريس 

  الهيئة المعاونة 

اعداد تقارير البرامج  .07

 والمقررات 

جنيه 2511 2112سبتمبر  مدرب  من الفئات  %111 يوم 1 

 المستهدفة
  أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

استخدام التكنولوجيا  .03

 في التدريس

جنيه 1116 7211نوفمبر  مدرب   

2112مارس   

من الفئات  %111 يوم 2

 المستهدفة

عينة ممثلة من 

 الطالب

  االكاديمية القيادات

 واالدارية

  أعضاء هيئة التدريس 

  الهيئة المعاونة 

 المكتبة  فنيينإداريين و

 وتكنولوجيا المعلومات

 الطالب 

حقوق الملكية  .04

 الفكرية والنشر

هجني 6111  2115أكتوبر  مدرب 

 2121و 

 

من الفئات  %111 يوم 2

 المستهدفة

 

 القيادات االكاديمية 

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

اخالقيات البحث  .05

 العلمي

جنيه 7511 7211ديسمبر  مدرب   

  2121و 

من أعضاء  %111 يوم 2

هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 أساليب البحث العلمي .06

 

جنيه 7511 7211ديسمبر  مدرب   

2122و فبراير   

 %71ال يقل عن  يوم 2

 من الفئة المستهدفة
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 النشر الدولي .02
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جنيه 7511 2211ديسمبر  مدرب   

2122و فبراير   

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةمن الفئة المستهد  
 أعضاء هيئة التدريس 

 ة المعاونةالهيئ 

اختيار واعداد  .08

 البحوث العلمية

جنيه 7511 2211ديسمبر  مدرب   

  2121و 

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةمن الفئة المستهد  
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 المكتبة الرقمية .09

جنيه 7511  2112أكتوبر  مدرب 

 2121و 

 

من  %111 يوم 2

ة القيادات االكاديمي

واإلدارية الحالية 

  ةلمتوقعوا

  القيادات الحالية 

  أعضاء هيئة تدريس

 مستقبليةقيادات ك

اتخاذ القرارات وحل  .71

 المشكالت

 

جنيه 7511  2117نوفمبر  مدرب 

 2121و 

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةمن الفئة المستهد  
  القيادات االكاديمية

 واإلدارية

 أعضاء هيئة التدريس 

 اإلداريين والفنيين 

احترافية العمل  .70

 واإلداري االكاديمي

جنيه 7511  2117ديسمبر  مدرب 

 2121و 

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةمن الفئة المستهد  
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 اإلداريين والفنيين 

 جودة العمل  .77

جنيه 2511 2112سبتمبر  مدرب   %71ال يقل عن  يوم 1 

فةمن الفئة المستهد  
 بناء وادارة فرق  .73 أعضاء هيئة التدريس

 لالعم

مدرب من  -----

 المعهد

 2115فبراير 

 2121و 

 %71ال يقل عن  يوم 3 2

فةمن الفئة المستهد  
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 اإلداريين والفنيين 

تحليل االستبيانات  .74

باستخدام برنامج 

SPSS 

جنيه 7511  2117ديسمبر  مدرب 

 2121و 

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةمن الفئة المستهد  
 دات االكاديمية القيا

 واإلدارية

ادارة االزمات  .75

 والكوارث

جنيه 7511  2115نوفمبر  مدرب 

 2121و 

يوم 2 2 من  111% 

ة القيادات االكاديمي

واإلدارية الحالية 

  القيادات االكاديمية

 واإلدارية

 أعضاء هيئة التدريس 

 القيادة والحوكمة .76

 واعداد القيادات



 للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسبمعهد النيل العالي 

 01  7102/7177 لموارد البشريةتنمية قدرات اخطة التدريب ل
 

ةوالمتوقع  

جنيه 2511 2112سبتمبر  مدرب   %71ال يقل عن  يوم 1 

فةمن الفئة المستهد  
  القيادات االكاديمية

 واإلدارية

  أعضاء هيئة التدريس 

 اإلداريين والفنيين 

 العالقات العامة .72

جنيه 7511  2112نوفمبر  مدرب 

 2122وفبراير 

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةمن الفئة المستهد  
  القيادات االكاديمية

 واإلدارية

 أعضاء هيئة التدريس 

 ارة التغييراد .78

جنيه 2511 2112سبتمبر  مدرب  من الفئة   %111 يوم 1 

 المستهدفة
  القيادات االكاديمية

 واإلدارية

ادارة الموارد  .79

 البشرية 

جنيه 2511 2112سبتمبر  مدرب   %71ال يقل عن  يوم 1 

فةمن الفئة المستهد  
  القيادات االكاديمية

 واإلدارية

 أعضاء هيئة التدريس 

 يناإلداريين والفني 

ادارة الوقت وضغوط  .31

 العمل

من  مدرب -----

 المعهد

 2117يناير 

2121مارس و  

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةمن الفئة المستهد  
  القيادات االكاديمية

 واإلدارية 

  أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 اإلداريين والفنيين 

الجوانب القانونية  .30

والمالية بالمؤسسات 

 التعليمية

طبيب ) مدرب -----

 العيادة(

 2115ابريل 

 2121و 

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةمن الفئة المستهد  
 الهيئة المعاونة 

 اإلداريين والفنيين 

االسعافات األولية  .37

 والسالمة المهنية 

)مسئول  مدرب ----

 االمن(

 2115ابريل 

21221و   

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةمن الفئة المستهد  
 الهيئة المعاونة 

 ييناإلداريين والفن 

الدفاع اإلطفاء و .33

 المدنى 

جنيه 2511  –سبتمبر  مدرب 

2115ديسمبر   

من الفئة   %111 يوم 1

 المستهدفة
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

مهارات االتصال  .34

 الفعال
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 اإلداريين والفنيين 

جنيه 2511  2115سبتمبر  مدرب 

2121و   

من الفئة   %111 يوم 2

 المستهدفة
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

مهارات العرض  .35

 والتقديم الفعال

مدرب من  ----

 المعهد

 2115سبتمبر 

 

من الفئة   %111 يوم 1

 المستهدفة
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 اإلداريين والفنيين 

اخالقيات واداب  .36

 المهنة

مدرب من  ----

 المعهد

 2115سبتمبر 

 

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةدمن الفئة المسته  
 القيادات االدارية 

 اإلداريين والفنيين 

 إدارة المخازن  .32

مدرب من  ----

 المعهد

2115أغسطس   %71ال يقل عن  يوم 2 

فةمن الفئة المستهد  
 القيادات االدارية 

 اإلداريين والفنيين 

  خدمة العمالء .38

مدرب من  ----

 المعهد

2121يوليو   %71ال يقل عن  يوم 1 

فةمن الفئة المستهد  
 السكرتارية .39 يناإلداري 

مدرب من  ----

 المعهد

 2115ابريل 

2121و   

ايام 3 2  %71ال يقل عن   

فةمن الفئة المستهد  
 القيادات االدارية 

 اإلداريين والفنيين 

41. MIS  نظم التعامل

 مع المعلومات

مدرب من  ----

 المعهد

 2121 مايو

2122و   

يوم 2 2  %71ال يقل عن  

فةمن الفئة المستهد  
 يةالقيادات االدار 

 اإلداريين والفنيين 

 مهارات الحاسب .40

 االلي

مدرب من  ----

 المعهد

 2121 فبراير

2122و   

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةمن الفئة المستهد  
 القيادات االدارية 

 اإلداريين والفنيين 

التدريب في اللغة  .47

 اإلنجليزية

جنيه 5111  2121 يناير مدرب 

2122و   

 %71ال يقل عن  يوم 2

فةمن الفئة المستهد  
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

اعداد المشروعات  .43

 البحثية

جنيه 2511  2112 سبتمبر مدرب 

 

 %71ال يقل عن  يوم 1

فةمن الفئة المستهد  
 القيادات االكاديمية 

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

تنظيم المؤتمرات  .44

 العلمية
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 التدريب ومردود اثر تقييم عناصر

ناإلداريين والفنيي الهيئة المعاونة  هيئة التدريساعضاء  العنصر  القيادات 

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

هل البرامج التدريبية تلبي احتياجاتكم؟ اذا كانت  .1

االجابة ال: ما البرامج التدريبية التي تود اضافتها 

 ---------------مستقبال لتطوير خطة التدريب:

        

حتوى التدريب وعملية التدريب هل انطباعاتكم عن م .2

 جيدة

        

هل تم اكتساب معارف ومهارات تساعدكم في تطوير  .3

 االداء

        

هل ترغب في االشتراك مستقبال في مثل هذه  .4

 الدورات او دورات اخري

        

هل تنصح الزمالء في االشتراك في مثل هذه  .5

 الدورات التدريبية

        

تطبيق ما اكتسبته من معارف هل هناك معوقات في  .6

ومهارات، اذا كانت االجابة بنعم: اذكر هذه المعوقات 

---------- 

        

         هل طبقت فعليا ما اكتسبته في عملك .7

هل عاد هذا التطبيق بفوائد او اثار ايجابية مثل حل  .5

 مشاكل وتطوير االداء

        

 هل نقلت خبرتك جراء التدريب ونصحت الزمالء .2

 بتطبيق ما طبقته في عملك

        

هل الحظت حدوث تغيير في ادائك مثل سرعة ودقة  .11

 االداء ورضا المستفيدين
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 التدريب ومردود اثر وقياس التدريبية البرامج تقييم الية

 

 مسئولية التنفيذ:

 مدير وحدة ضمان الجودة 

 علس  هالتدريب ومتابعة اثره ومردود تقييمالتابعة لوحدة ضمان الجودة: ب رئيس لجنة التدريب

  لكل فئة من فئات المعهدتحسن األداء ومخرجات المعهد 

 تقييم التدريب ومتابعة قويم التابعة لوحدة ضمان الجودة باعداد استبيانات لجنة القياس والت رئيس

 يلها.وتو يعها وتحل لكل فئة من فئات المعهدعلس تحسن األداء ومخرجات المعهد  هاثره ومردود

 

 الفئات المستهدفة بقياس اثر ومردود التدريب: 

 القيادات االكاديمية واالدارية 

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 اإلداريين والفنيين 

 

 :التدريب ومردود اثر تقييم واهداف توقيتات

 مباشرة التدريبية الدورات تنفيذ بعد: 

  التدريب عن المتدربين انطباعاتو  اراء لقياس -

  ومهارات معارف من المتدربين اكتسبه ماو التعلم لقياس -

 التدريبية: الدورات تنفيذ من شهرا 12 كل 

  المتدربين عند السلوك في تغيير من التدريب احدثه ما لقياس -

 األداء ومخرجات المعهد تحسن في فعلية نتائج من التدريب حققه ما لقياس -

 

 التدريب: ومردود اثر إجراءات تقييم

 تنفيذ بعد ذلك يتم :التدريبية الدورة ومضمون التدريب عملية وايجابيات سلبيات علي فالتعر .1

 :خالل من  مباشرة التدريب

  تو يع استبيانات علس المتدربين  

 التدريبية والدورة التدريب عملية وايجابيات سلبيات لرصد النتائج تحليل 



 للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسبمعهد النيل العالي 
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 التحليل نتائج وفق التصحيحية تاإلجراءا  تخاذال التدريب لجنة علس التحليل نتائج عرض 

 (.وغيرها التدريب محتوى مراجعة – التدريب جهة تغيير – المدرب تغيير)

 

 فترات علس ذلك يتم: السلوك وتغيير االداء تحسين في التدريب ومردود اثر علي التعرف .7

 :خالل من التدريب تنفيذ من شهرا 12 كل منتظمة

  حول فاعلية التدريب في تحسين األداء وذلك  دبالمعه المستفيدة ألطرافااستطالا راي

 :علس النحو التالي

بعد تدريب القيادات  المعاونة والهيئة التدريس هيئة وأعضاء لطالباستبيان علس ا -

 االكاديمية واإلدارية الستطالا رايهم في نمط وأداء القيادة.

 الجها  يبتدر بعد المعاونة والهيئة التدريس هيئة وأعضاء لطالبا علس استبيان -

 اإلداريين )استبيان قياس اآلراء( وسلوك أداء في رايهم الستطالا اإلداري

 علس للتعرف المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء تدريب بعد الطالب علس استبيان -

 التعليمي )استبيان تقويم مقرر( األداء في رايهم

 الذاتية والدراسة يجيةاالسترات الخطة مثل المعهد ومخرجات ممارسات جودة مدى قياس 

 وغيرها...والمقررات البرامج وتوصيف

  

 :خالل من ذلك يتم: التدريب اهداف من تحقق وما التدريب خطة من انجازه تم ما علي التعرف .3

  تتضمنانشاء قاعدة بيانات: 

 من المستهدفة التتدريبية البرامج اجمالس الس ونسبتها المنفذة البراامج وأنواا عدد -

 الخطة

 المتدربين من فئة كل عدد اجمالس الس المتدربين ونسبة عدد -

 أهدافها وتحقيق التدريبية بالخطة االلتزام مدى يوضح تقرير اعداد 

 

لرصد مدى التحسن في االداء  التعرف علي نتائج وتقارير تقييم اداء الموارد البشرية بالمعهد .4

 لكل من: بعد التدريب

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة 

 إلداريين والفنيينا 

 

 



 للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسبمعهد النيل العالي 

 71  7102/7177 لموارد البشريةتنمية قدرات اخطة التدريب ل
 

 :جديدة تدريبية برامج الي الحاجة مدي ومعرفة التدريب تطوير .5

 لألطراف الموجهة االستبيانات من الراجعة التغذية علس االطالا خالل من ذلك يتم 

 المستفيدة

 الي الحاجة مدي ومعرفة التدريب لتطوير مناقشة مردود التدريب مع الفئات المستهدفة 

 يدةجد تدريبية برامج

 

  ومردود التدريب اثر تقييم  وقياس مسئولية

يذالتنف يةمسئول اجراءات التنفيذ الهدف  مؤشرات االداء 

اس تقييم وقي

اثر ومردود 

 التدريب

 وحدة ب القياس والتقويملجنة  تكليف

الجودة لتقييم التدريب  ضمان

 ومتابعة اثره ومردودة لكل فئة

 ضمانمدير وحدة 

 الجودة

اس القيلجنة تشكيل 

معتمدة والتقويم  

  اعداد استبيانات وتو يعها بعد

انتهاء كل دورة تدريبية لتقييم 

 التدريب من قبل المتدربين وتحليلها

اس القيلجنة رئيس 

 والتقويم

 توافر استبيانات

واستخدام نتائج 

ر تحليلها في تطوي

 التدريب مستقبال

  انشاء قاعدة بيانات للمتدربين

 امجتتضمن عدد ونوعية البر

 المنفذة

رئيس لجنة 

 التدريب

ملة قاعدة بيانات متكا

 عن التدريب

  اعداد استبيانات وتو يعها

لالطراف المستفيدة الستطالا 

الراي حول فاعلية التدريب في 

 تحسين االداء

اس القيلجنة رئيس 

 والتقويم

 توافر استبيانات

شير ونتائج تحليلها ت

ر وتطويالي تحسن  

 االداء 

 ي نتائج تقييم االداء االطالا عل

والتقارير الدورية عن االداء لكل 

 فئة

 ضمانمدير وحدة 

 الجودة

التحسن في االداء 

 بعد التدريب

  تحليل النتائج ومراجعة خطة

 التدريب وفق التغذية الراجعة

اس القيلجنة رئيس 

 والتقويم

تطوير في خطة 

 التدريب

  مناقشة مردود التدريب مع الفئات

 المستهدفة

 ضمانير وحدة مد

 الجودة

 الرضا عن التدريب

 ومردوده

   االستعانة بالمتدربين في التدريب

 بالمعهد 

مدير وحدة ادارة 

المتدرب -الجودة   

من  %21وجود 

ينالمتدربين كمدرب  

 

 


