وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

خطة التدريب المتكاملة بالمعهد ()4102 -4102
* مسئولية التنفيذ  :وحدة التدريب مبركز التطوير والتنمية

إسم الربانمج

* مسئولية املتابعة  :مدير املركز – عميد املعهد

الفئة املستهدفة

مدة الربانمج

توقيت التنفيذ

املكان

العدد

املستهدف

مؤشرات املتابعة

 دورات تنمية المهارات اإلدارية  /األكاديمية -0مهارات القيادة

يومان

 -4أداب وسلوكيات المهنة

 0أيام

 -0مهارات اإلتصال والعرض الفعال

يومان

 -2مهارات التعامل مع األخرين

 0أيام

 -5إدارة الوقت وضغوط العمل

يومان

 القيادات األكاديمية القيادات اإلدارية أعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة اإلداريين الهيئة المعاونة القيادات األكاديمية -القيادات اإلدارية

 دورات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ( تحسين مستوى اللغة اإلنجليزية )*General English
* conversation
 أساسيات نظم الجودة المراجعةةةة ال ارجيةةةة فةةةى م سسةةةاتالتعليم العالى
 التأهيةةةةةةل لدرجةةةةةةة أسةةةةةةتا مسةةةةةةاعد(  5برامج )
 تنميةةةة مهةةةارات التحليةةةل اإلحصةةةائى( ) SPSS
 التويفةةةةةةةل فةةةةةةةى اللغةةةةةةةة األنجليزيةةةةةةةة( المحلى )

 02ساعة

يونيو 4105

داخل المعهد

01

 عدد الحضور . -نتائج إستقصاء للبرنامج .

سبتمبر 4105

داخل المعهد

05

 -نسبة المشكالت و الشكاوى المقدمة .

أكتوبر 4105

داخل المعهد

21

 -مدى التطبيق لما تم إكتسابة فى التدريب .

نوفمبر 4102

داخل المعهد

51

ديسمبر4102

داخل المعهد

05

 نسبة الشكاوى . نتائج إستطالع الرأى . عدد الحضور . -نتائج اإلستقصاء للبرنامج .

-:
 نسبة النجاح فى اإلمتحان للغةة اإلنجليزيةة.
 -عدد الحاصلين على شهادة المستوى .

 -الهيئة المعاونة

( مستمر )

داخل المعهد

05

 0أيام

 رؤساء األقسام -أعضاء هيئة التدريس

مايو 4102

داخل المعهد

41

 نتةةةةةةائج المراجعةةةةةةة لتوصةةةةةةيالمقررات والبرامج .

 5أيام

 -مدير وحدة الجودة

يوليو  /أغسطس
4102

هيئةةةةةةةةة ضةةةةةةةةمان
الجودة

واحد

 -األراء والتغذية الراجعة للحضور .

أغسطس  :ديسمبر
4102

خارج المعهد

2

 -عدد المتقدمين للترقية .

 5أيام

 -الهيئة المعاونة

سبتمبر4102

داخل المعهد

45

 -عدد الحضور .

شهر (  02ساعة )

 -الهيئة المعاونة

أغسطس 4105
( مستمر )

داخل المعهد

01

 -عدد الحاصلين على الشهادة .

 0أيام لكل برنامج

 -أعضاء هيئة التدريس

وتقريةةةةةةر
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خطة التدريب المتكاملة بالمعهد ()4102 -4102
* مسئولية التنفيذ  :وحدة التدريب مبركز التطوير والتنمية

إسم الربانمج

مدة الربانمج

* مسئولية املتابعة  :مدير املركز – عميد املعهد

الفئة املستهدفة
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املكان

العدد

املستهدف

مؤشرات املتابعة

-:

يومان

 -أعضاء وحدة الجودة

أكتوبر 4105

هيئةةةةةةةةة ضةةةةةةةةمان
الجودة

4

يوم واحد

 أعضاء هيئة التدريس -الهيئة المعاونة

نوفمبر 4102

داخل المعهد

05

 التقةةةةويم الةةةةذاتى لم سسةةةةات التعلةةةةيمالعالى

 5أيام

 -أعضاء وحدة الجودة

فبراير 4102

هيئةةةةةةةةة ضةةةةةةةةمان
الجودة

4

 -تنظيم الم تمرات

 0أيام

 -أعضاء هيئة التدريس

مايو 4101

خارج المعهد

0

 -المقررات اإللكترونية

 0أيام

 أعضاء هيئة التدريس -الهيئة المعاونة

مايو 4105

داخل المعهد

01

 -المناهج وطرق التدريس

 0أيام

 -الهيئة المعاونة

يوليو 4105

داخل المعهد

05

 -إرتفاع مستوى األداء .

 -نظام الساعات المعتمدة

 0أيام

 أعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة -شئون الطلبة

أغسطس 4101

داخل المعهد

01

 وجةةود نظةةام السةةاعات المعتمةةدة للبةةرامجالتعليمية .

 -النشر الدولى

 0أيام

 -أعضاء هيئة التدريس

أغسطس 4101

داخل المعهد

41

 عةةدد البحةةوث التةةى سةةيتم تجهيزهةةا للنشةةرالدولى .

 الجوانةةةةةب القانونيةةةةةة والماليةةةةةة فةةةةةىالعملية التعليمية .

 0أيام

 رؤساء األقسام -منسقى البرامج األكاديمية

الفصل الدراسى
األول 4105

داخل المعهد

01

 عدد الحضور . -عدد الشهادات .

 الت طيط اإلستراتيجى -منهجية إعداد البحوث العلمية

 الحضور بالدورة . الشهادات التدريبية . عدد الحضور . نتائج إستقصاء للبرنامج . الحضور بالدورة . الشهادات التدريبية . مةةةةةدى اإلسةةةةةتفادة والتقةةةةةارير التةةةةةى يةةةةةتمعرضها .
 عةةدد الحضةةور  ,والحاصةةلين علةةى شةةهادةالدورة .
 -نتائج اإلستقصاء للدورة .

 دورات للسادة اإلداريين -: دورة األطفاء والحريق التويفةةةةةةةل فةةةةةةةى اللغةةةةةةةة األنجليزيةةةةةةةة( المحلى )

يومين
شهر (  02ساعة )

 موظفى اإلدارات ال دمية -اإلداريين

أجازة نص العام
( سنويا ً )

داخل المعهد

45

أغسطس 4102
حتى 4105

داخل المعهد

5

 عدد الحضور مدى التطبيق لما تم اإلستفادة منه . -عدد الحاصلين على الشهادة .

4-
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مدة الربانمج

* مسئولية املتابعة  :مدير املركز – عميد املعهد

الفئة املستهدفة
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 تابع دورات للسادة اإلداريين -: تنميةةةة مهةةةارات إسةةةت دام الحاسةةةب( ) word – excel - Access

أسبوع

 -دورة اإلسعافات األولية .

يوم واحد

 دورة فةةةى صةةةيانة أجهةةةزة الحاسةةةباأللى , Software / Hardware
دورة اإلنترانت Out Look

 04ساعة

 -المراجعة الداخلية

 اإلداريين -مشرفى األمن

نوفمبر
4102
ومستمرسنويا

داخل المعهد

 إدارة نظم المعلومات مديرى اإلدارات -موظفى اإلدارات

ديسمبر 4102

ومستمرسنويا
نوفمبر 4105

خارج المعهد

04

 41موظ

 عدد الحضور مدى التطبيق لما تم اإلستفادة منه . عدد الحضور . -عدد الحاصلين على الشهادة .

داخل المعهد

05

 -نتائج التطبيق لما تم اإلستفادة منه .

داخل المعهد

05

 عدد الحضور -نتائج التطبيق لما تم اإلستفادة منه .

أبريل 4105

داخل المعهد

45

 عدد الحضور . -نتائج إستقصاء للبرنامج .

أغسطس 4102

داخل المعهد

01

 دورات مت صصة فى مجال الحاسب( البرمجة )

 01ساعة

 -إدارة نظم المعلومات

صي 4101

داخل المعهد

5

 -دورات فى الشبكات ) ) N+

 15ساعة

 -إدارة نظم المعلومات

صي 4102

داخل المعهد

01

 -دورة إست دام أجهزة األ اعة

يومان

 -اإلداريين

أغسطس 4105

داخل المعهد

41

 عدد الحضور . -نتائج التقييم .

يوم واحد

 -إدارة الموارد البشرية

 2أيام
(  01ساعة )

 -نظام الساعات المعتمدة

 0أيام

 إدارة ال دمات المعاونة شةةةئون العةةةاملين – شةةةئون هيئةةةةالتدريس
 -شئون الطلبة

ومستمرسنويا
ديسمبر
ومستمرسنويا
4102

 وجةةود نظةةام السةةاعات المعتمةةدة للبةةرامجالتعليمية .
 عدد الحضور . نتائج إستقصاء للبرنامج . عدد الحضور . -نتائج إستقصاء للبرنامج .

0-
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خطة التدريب المتكاملة بالمعهد ()4102 -4102
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إسم الربانمج

* مسئولية املتابعة  :مدير املركز – عميد املعهد
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توقيت التنفيذ

املكان

العدد

املستهدف

مؤشرات املتابعة

 دورات تدريبية للطالب -: سيسكو CCNAPROGRAMINGINC#MICROSOFV
ISUALSTUDI IO 2010
 OPREATING SYSTEAM( االندريويد – بونكس – أبل )

 دورات فى تطبيقات الحاسب* ASP net
)* SQL . server( Microsoft
* Web design
* orcal admine
 ( تحسين مستوى اللغة اإلنجليزية )*General English
* conversation
 شهادة مهنية فى المحاسبة -شهادة مهنية فى قواعد البيانات

 22ساعة

شهر كامل
(  01ساعة )

 02ساعة
 02ساعة للبرنامج
الواحد
 04ساعة للبرنامج
الواحد

 طالب الفرقة الرابعة شةعبة اإلدارةوالمحاسبة ونظم المعلومات

 -طالب الفرقة الرابعة نظم

 الطالب طالب شعبة اإلدارة والمحاسبة -طالب شعبة النظم

أجازة الصي ,
أجازة نص العام
الدراسى (مستمر
حتى 4102
أجازة الصي
سنوي
4102 : 4102

داخل المعهد

داخل المعهد

4111

داخل المعهد

011

داخل المعهد

011

4102

داخل المعهد

011

خارج المعهد

041

طوال الفصل
الدراسى
4102 : 4102
 2سنوات إعتبارا ً
من 4102
 2سنوات بدءا ً من
4102

 برنامج التجةارة ال ارجيةة المسةتجدات -والمعوقات

 02ساعة

Soft skill -

 25ساعة

 طالب شعبة اإلدارة -طالب شعبة نظم

العام الدراسى
4105 / 4102

 طالب شعبة علوم الحاسب ( ثانيةة)

الفصل الدراسى
الثانى 4102

 -طالب شعبة علوم الحاسب ( ثالثة

الفصل الدراسى
الثانى 4102

 شةةةةةهادات مهنيةةةةةة مت صصةةةةةة مةةةةةنمايكروسوفت
MCTS
MCPD

خارج المعهد

 011طالب

 -طالب شعبة اإلدارة والمحاسبة

 2شهور
(  411ساعة )

 عدد المتقدمين لإلمتحان . -عدد الحاصلين على الشهادة .

داخل المعهد

 411طالب

 عدد الحضور. عدد الحاصلين على الشهادة . نسبة النجاح فى اإلمتحان للغةة اإلنجليزيةة.
 عدد الحاصلين على شهادة المستوى . عةةةدد المتقةةةدمين لإلمتحانةةةات والحاصةةةلينعلى الشهادة .
 عةةةدد المتقةةةدمين لإلمتحانةةةات والحاصةةةلينعلى الشهادة .
 عدد الحاصلين على الدورة . نتائج تقييم الدورة ( اإلستقصاء ) . عدد الحاصلين على الدورة . نتائج تقييم الدورة ( اإلستقصاء ) . عدد الحضور . -الحاصلون على الشهادة .

إجمـــــالى التكلفة
مدير مركز التدريب والتنمية

مدير وحدة الجودة

عميد المعهد
2-
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د/جمال عاشور

* مسئولية املتابعة  :مدير املركز – عميد املعهد
أ.م.د /أحمد العباسى

أ.م.د/أحمد حجاج

5-

