
 مقدمة
 

و رفع مستوى  قدراته البشرية بناء جمال تنمية اجملتمع و من منطلق املشاركة اجملتمعية و الدور الذى تتطلع به اجلامعة كمؤسسة فاعلة فى 

يل برناجمة التدريبى و اعداد يقوم مركز ضمان اجلودة بتنفيذ  و تفع ، و لتعظيم االستفادة من وحدات و مراكز اجلامعة املؤسساتية ،هلااالداء 

بتوضيح املكونات املختلفة للربنامج التدريبى و كذلك املواصفات الفنية و املالية  يقوم هذا الدليل هذا الدليل للتعريف مبكونات الربنامج املختلفة . 

بقا للمستجدات و املتغريات فى ميدان العمل ، و سوف  يتم حتديث هذا الدليل بصورة دورية طهالربنامج او احد من مكوناتالتى تتعلق بتنفيذ 

 ، كما ميكن اضافة مكونات تدريبية اخرى فى املستقبل.التدريبى

قطاعات لكل من يغطى الربنامج التدريبى جمموعة من االحتياجات التدريبية و التى تؤدى اىل تنمية املوارد البشرية  و بناء القدرات املهنية  

فى   اميكن تصنيفهات تدريبية على  مكون الدليلوى يف جمال ضمان اجلودة، و حيت التعليم االزهرى  –بل اجلامعى التعليم ق –التعليم العاىل 

 اجملاالت التالية:

انشاء انظمة اجلودة . -الذاتىالتقويم   -املراجعة  الداخلية/اخلارجية  –الدعم الفنىتقديم اجراءات و آليات   -مفاهيم و ثقافة ضمان اجلودة

ادارة اجلودة   -التخطيط االسرتاتيجى  –التوثيق لضمان اجلودة  –معايري االعتماد الرباجمى  –معايري االعتماد املؤسسى  –خلية باملؤسسات الدا

توصيف  -اسرتاتيجيات التدريس و التعلم و التقويم -منسق الزيارة اخلارجية –التعليمى منسق الربنامج  -التميز املؤسسىادارة  –الشاملة 

املعايري االكادميية للربامج  -صياغة نواتج التعلم املستهدفة -تقرير الربامج التعليمية و املقررات الدراسية -لربامج التعليمية و املقررات الدراسيةا

كل التنظيمية للمؤسسات اهليا – االمن و السالمة و ادارة االزمات –االرشاد االكادميى  -موازنة الربامج و االداء -الكلى تقويم االداء -التعليمية

 التعليم قبل اجلامعى. -التعليمية

املوارد  ستخدميهذه األنشطة، كما تنفيذ املهنية وفق مواصفات جودة متميزة يف و الدقيقة واملوضوعية  لتزم باملعايريي -يف سعيه هذااملركز و

تربز الدور املنوط بهدف حتقيق األهداف والغايات اليت املعلومات  ستفيد من أحدث أساليب االتصال وتقنيةيالبشرية واملادية بكفاءة عالية، و

 وبناء القدرات الذاتية حمليطها اخلارجى.  باجلامعة فى التنوير و نشر الثقافة اجملتمعية

 
 مدير املركز

                                                 اخلطيباد/ امحد                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  للربنامج : املواصفات الفنيةأوال

 :بوناملدر
  يقوم على العملية التدريبية باملركز جمموعة من املدربني الذين ميتلكون اجازة التدريب و لديهم سابقة خربات  فى جمال التدريب

.   

 مكان التدريب:
  لحقة باملركز.املخرى عات اال، و القا مببنى اخلدمات بالدور السادسقاعة التدريب ميركز ضمان اجلودة جبامعة سوهاج 

  واى  شبكة  -بالوسائل التعليمية  و التدريبية مزودة   -اهلواءمكيفة  -اجللسة التدريبية الواحدة  متدرب يف  20القاعة تستوعب

 و كذلك املقاعد و الطاوالت املخصصة للتدريب.فاى، 

  بني اجللسات التدريبيةاللوجستية  متام الراحات و اخلدمات الالزمة  ال باملتطلباتاماكن مزودة  دورات مياه و  ملحق بالقاعة. 

 االساليب التدريبية:
  االفالم القصرية(. –جها لوجه من خالل عرض البوربوينت و العروض املرئية )الفيديوهات واحملاضرات النظرية 

 التدريب عن بعد باستخدام شبكة املعلومات الدولية. 

 املنتديات، الفصول األلعاب والقصة، احلواراسة احلالة، لعب األدوار، العصف الذهين، جمموعات أساليب املشاركة: املناقشات، در ،

   ،. اخلاالفرتاضية، احملادثات االفرتاضية

  .األنشطة خارج قاعة التدريب: التكليفات، املشروعات، الزيارات امليدانية/ الرحالت 

 املعينات التدريبية:

  الشبكة العنكبوتية –سبورات الوراق العرض والكتابة  -سبورات ذكية و عادية للكتابة   -تصوير اجهزة –اجهزة عرض الكرتونية- 

 .(كروت التدريب..اخل – الشفافيات -الشرائح و االشرطة الفيلمية و الفيديو اقالم ،

 التقييم:
  البعدى( –التقييم العلمى للمتدرب )القبلى 

 االختبارات يف نهاية الدورة 

 عام للتدريب النتائج النهائية مع تقييمركني و احلضور و تقاريررير املشاتقا. 

  على االقل من الساعات املخصصة للتدريب  %95حضور موقعة شريطة اكمال مينح املتدرب يف نهاية الدورة شهادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  للربنامجثانيا: املواصفات املالية 

 

 للشروط االتية: ذلك طبقاو طالبة التدريب   املؤسسة اد او االفر يقوم املركز بتنفيذ املكون التدريبى املتفق علية  مع

 .متدربا 20اليقل عدد املتدربني فى مجيع املكونات التدريبية عن  .1

و  خارج و داخل اجلامعة نم و كذلك اعضاء هيئة التدريس و معاونيهمداخل اجلامعة رسوم التدريب للمشروعات و الوحدات من  .2

املنافذ  يف املعلنةكما هو موضح باملصفوفة املعتمدة ة و  ،جملس ادارة املركز، يتم حتصيلها  و تقدير اسعارها يف ضوء قرارات املعارين

 للمركز.املتنوعة  االعالنية 

 املطبوعات و املادة العلمية للتدريب ورقيا او رقميا حمفوظة على اسطوانه مدجمة/فالشة.تقديم  .3

 خدمات االنرتنت  السلكية و الالسكية و التعلم عن بعد. امكانية توفري  .4

 ة مياه معدنية صغرية(.يلتزم املركز بتقديم خدمة الراحة بني اجللسات بواقع راحة واحدة  )بريك حلو + مشروب ساخن+ زجاج .5

 صباحا. 9ساعات/يوم، و يبدأ اليوم التدريبى من الساعة  8مدة اليوم التدريبى  ال تزيد عن  .6

م و اهليئة القومية لضمان جودة التعليمع جهات تدريبية من خارج اجلامعة )بالتعاون  يتم تنفيذهااحلزم التدريبية التى  يف حالة .7

 مع هذه اجلهابروتوكالت/ اتفاقيات التعاون املربمة و املعتمدة  تنص عليهو مواصفات اخرى طبقا ملا هناك اجراءات ،.اخل( ، االعتماد

 .و كذلك قرارات جملس ادارة املركز

معتمد مع اجلهة طالبة  عقد اتفاق بواسطة املركز يتم حتريرفى حالة تدريب اجملموعات اخلاصة باجلهات احلكومية و القطاع اخلاص  .8

اشرتاطات او اى ، مبا فيها كيفية و طريقة السداد لتكلفة الدورة/الدورات التدريبية من صورتني يتضمن البنود املتفق عليها التدريب

 .اخرى

 مواصفاتها يف ضوء اسعارها و حتدد بل ، (TOTدربني )العداد املمن قبل املركز على الدورات املنظمة  طبق املواصفات بعاليةال تن .9

 االحتياجات الفعلية للتنفيذ.التكلفة و 

 

 

 

 

 

 

 التدريبية الربامج يف لتسجيللالعامة   سياسةالثالثا: 
 

 سياسة التسجيل
 يوم 3 ب الربنامج بدء قبل يكون للتسجيل أخرموعد، و ان  التدرييب امجالربن حضور رسوم بسداد اال تسجيل اي اليقبل 

 ضمان اجلودة. مركز وأحكام شروط وفق عليه املوافقة تتم من ذلك من ويستثنى. ذلك بعد تسجيل اي واليقبل

 األسباب توضيح دون رفضه أو تسجيل اي قبول لمركزل حيق. 

 بناء على طلب اجلهة  الربنامج يف املشاركني احلضور من عدد الي تدرييب رنامجب اي اقامة عن مسؤولية ادنى تحملاملركز ال ي

 طالبة التدريب.

 ركزامل لدى املتبعة التسجيل سياسة على موافقتك يعين التدريبية براجمنا أحد يف بالتسجيل قيامك إن. 



 
 والدفع األسعار سياسة

 اى نفقات اخرى، غري الواردة يف   تشمل ال وهي فقط التدريبية امجالرب يف الرسوم  للمشاركة أسعار هي املعلنة األسعار مجيع

 ملطبوعاتو تسلم ا التدرييب الربنامج حضور تدرييب برنامج لكل احملددو يشمل السعر  العرض املاىل للربنامج اخلاص باملركز.

 .التدرييب حضورالربنامج شهادة ،يف االسرتاحة بريك كويف والعملية، العلمية واملواد

 عمل ومي 3 عن تقل ال مبدة الربنامج بدء قبل الدورة رسوم تسديد يشرتط املتدرب طرف من ذاتي التسجيل كان إذا. 

 سداد عن املسؤولة هي املتدرب عمل ةهج فإن املتدرب عمل جهة منعقد تدريب/اتفاقية تعاون  مبوجب املتدرب تسجيل كان اذا 

 .التدرييب الربنامج فى البدء قبل ةالدور رسومبسداد املطالبة  مركزلل وحيق الدورة رسوم

 انتهاء تاريخ من يوم 10 أقصاها مدة يف  اجلودة مركز حساب اىل التدرييب الربنامج رسوم بتسديد املتدرب عمل جهة تلتزم 

 .التدرييب الربنامج

 معنا معاملة اي اجراء قبل سياساتنا من التأكد العميل على وجيب مسبق إشعار دون للتغيري السياسة هذه ختضع. 

 ركزامل لدى املتبعة والدفع األسعار سياسة على موافقتك يعين التدريبية براجمنا أحد يف بالتسجيل قيامك إن . 

 

 

 االلغاء سياسة

 العميل يستطع مل حال ويف  ،واحد يوم من أقل التدرييب الربنامج بدء على متبقى كان اذا تسجيله الغاء للعميل الحيق 

، اخر وقت اي يف قائم تدرييب برنامج اي حضور جزفرصة واحدة حل على العميل حيصل كان سبب يال التدرييب حضورالربنامج

 .كان شكل بأي تعويض أو مالي مبلغ بأيباسرتداد املركز مطالبة له والحيق

 ملركزا  وسياسة توجهات حسب وذلك األسباب توضيح دون تدرييب برنامج اي يف مشارك اي تسجيل إلغاء لمركزل حيق. 

 العامة املركز لسياسة فقاو  املقاعد ريوتوف،  التسجيل حلالة وفقا التسجيل تأكيد حبق املركز حيتفظ. 

 إلغاء مت حال يف العمالء قبل من املدفوعة املبالغ إعادة عن مسؤول ركزامل ويعترب ، تدرييب برنامج اي عقد إلغاء مركزلل حيق 

 .املركز قبل من الربنامج

 أعادة عن مسؤول ركزامل يعترب وال أسباب تقديم دون الظروف ماتقتضيه حسب التدرييب الربنامج نعقادإ مكان تغري مركزلل حيق 

 رصيد الدورة مبلغ ويكون عمله جهة أو املتدرب ذلك يناسب ومل طارئة ألسباب الربنامج إنعقاد مكان تغيري مت حال يف مبلغ اي

 ملرة واحدة أخر وقت يف قائم درييبت برنامج اي يف مبوجبه التسجيل له حيق العميل حلساب

 اواإللغاء التسجيل طلب عند سياستنا من التأكد العميل على وجيب مسبق إشعار دون للتغيري السياسة هذه ختضع 

 كزاملر لدى املتبعة اإللغاء سياسة على موافقتك يعين التدريبية براجمنا أحد يف بالتسجيل قيامك إن 

 

 اخلصم سياسة

 السعر من( %10 اىل وتصل %5 من تبدأ ( للجهات طالبة التدريب  التدريبية الربامج عضب على خاصة اسعار املركز يقدم 

 وتاريخ الربنامج تفاصيل فيه موضحة هذه اجلهة اىل موجه ومالي فين عرض حسب اخلصم سعر اعتماد ويتم للربنامج االساسي

   اقية ان وجد.، او ينص على ذلك يف بروتوكل التعاون او االتفوسعراخلصم االنعقاد ومكان

 

 

 

 

 



 

 التدريبى لربنامجمكونات ارابعا: 

 

 املكونات التدريبية م املكونات التدريبية م

 تقويم االداء املؤسسى. 21 اساسيات مفاهيم ضمان اجلودة. 12

 تقوم اداء العاملني باملؤسسات. 22 تدريب املدربني. 2

بعة و التقويم و اعدادمؤشرات االداء الرئيسية و آليات املتا 23 املراجعة اخلارجية ملؤسسات التعليم 3

 املرجعية لالنشطة التنفيذية.

 اعداد التقرير السنوى  للمؤسسات. 24 التقوين الذاتى ملؤسسات التعليم. 4

 التوثيق و االرشفة  االلكرتونية لضمان  اجلودة. 25 التخطيط االسرتاتيجى للمؤسسات. 5

 التعليم اهلجني. يفآليات و اجراءات ضمان اجلودة  26 دراسية.توصيف الربامج و املقررات ال 6

 اعداد اللوائح الدراسية للربامج التعليمية و الكليات 27 صياغة نواتج التعلم املستهدفة. 7

متطلبات ضمان اجلودة لتحقيق توافر مهارات اسواق العمل  28 اسرتاتيجيات التجريس و التعلم و التقويم 8

 لربامج التعليمية،و التوظيف يف ا

بناء القدرات املؤسسية للقطاعات االكادميية و املؤسسات  29 معايري اعداد احملتوى العلمى للمقررات. 9

 التعليمية.

 اهلياكل و اخلرائط التنظيمية للمؤسسات. 30 اعداد املعايري االكادميية املرجعية. 10

ط العمل التنفيذية للمؤسسات و الربامج التشغيلية اعداد خط 31 معايري اعتماد املؤسسات التعليمية. 11

 لدعم منظومة ضمان اجلودة

مهارات اعداد مقرتحات املشروعات اجلاذبة للتمويل لدعم  32 معايري اعتماد الربامج التعليمية. 12

 منظومة ضمان اجلودة

اء احتياجات مهارات و آليات تنمية املوار املالية  الستيف 33 منسق الربنامج التعليمى. 13

 منظومة ضمان اجلودة

 االمن و السالمة و ادارة االزمات 34 منسق الزيارة اخلارجية. 14

 اعداد موازنة الربامج و االداء. 35 التدقيق و املراجعة الداخلية. 15

 ما يستجد يف جمال ضمان اجلودة 36 االرشاد االكادميى للربامج التعليمية. 16

   لطالبىالريادة و االرشاد ا 17

   انشاء نظام داخلى الدارة اجلودة مبؤسسات التعليم. 18

اعداد مصفوفات التوافق للمعايري االكادميية  يف الربنامج  19

 التعليمى و املقرر الدراسى.

  

   ادارة اجلودة الشاملة. 20

 
 

 


