سيبسبث العول ونظبم إدارة وتشغيل
هركز تنويت قذراث أعضبء هيئت
التذريس والقيبداث
بجبهعت بنهب
4000 – 4002م
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كلوت السيذ األستبر الذكتىر /هذير الوركز

يعد التدريب المستمر ألعضاء ىيةاا التادريس قالدياءدات قالداءة عماا ال ادارات
األسءس فا تنميا قدراتي قميءراتي قتمبيا احتيء ءتي المعرفيا قالق دانيا ،قلذا تعتبار
تنميااا قاادرات ءعضااء ىيةااا التاادريس قالديااءدات ىااق قساايما ءسءساايا لتحديا التنميااا فااا
م ءالت التعمي قاستخدا التكنقلق يء قانتاءج قنرار المعرفاا قالدياءدة قاةدارة ما خا
التاادريس قن ا التعمااي قالبحااث العممااا قالديااءدة قاةدارة ال ءمعيااا قاالتلااء قالساامق
قالتعءم مع اآلخري بءةضءفا إلا إعداد كقادر المدربي المحترفي .
قييدف المركز إلا إحداث ندماا نقعياا فاا التعماي ال اءمعا بملارا ما

ءمعاءت

تدميدي ااا إل ااا ءمع ااءت علا اريا ترق اام لممس ااتقس الع ااءلما ما ا حي ااث ءس ااءليب الت اادريس
قتق يااف تكنقلق يااء المعمقمااءت قالتمتااع بمسااتقس ااقدة متميااز ما خا

ماقارد براريا

تتمت ا ااع بءلد ا اادرات الميني ا ااا قالديءدي ا ااا الت ا ااا تحدا ا ا الت ا ااقير ،قتبن ا ااا قت بيا ا ا م ا ااءىي
قممءرسا ااءت الت ا ااقير الا ااذاتا المسا ااتمر لمدا اادرات المينيا ااا لمم ا اقارد البر ا اريا بءل ءمعا ااءت
الملاريا قمسسسااءت التعمااي العااءلا لتحسااي

ااقدة مخر ااءت التعمااي ال ااءمعا قالعااءلا

بمااء يحد ا التكيااف مااع تحااديءت العلاار قكااذل التقاف ا مااع ققاعااد الساامق األخ قااا
المينا لممرتغمي بءلتعمي ال ءمعا.
أ.د /سالهه عبذالعظين حسين
هذير الوركز
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وصف هختصر لنظبم إدارة الوركز وتشغيله

ت التدريب بءلمرحما األقلا بءلمركز ما سابتمبر  2004قاساتمر العما باءلمركز
فا عدد البرامج التدريبيا ال زما لتنميا قدرات قميءرات السءدة ءعضاء ىيةاا التادريس
قالديءدات ،قيت التعءق مع ء يزة ققيءدات ال ءمعا فاا اساتمرار تيدياا المركاز لميمتاو
العمميا.
قحيااث يياادف المركااز إلااا تحسااي قتحااديث الداادرات الت قيريااا ألعضااء ىيةااا
الت اادريس بمسسس ااءت التعم ااي الع ااءلا بم ااء يمك ااني ما ا تحس ااي

ااقدة مخر ااءت التعم ااي

العءلا
قيعم ا ا المركا ااز عما ااا تنميا ااا الخب ا ارات الذاتيا ااا لعضا ااق ىيةا ااا التا اادريس قتحا ااديث
الدا اادرات قالميا ااءرات اةداريا ااا لمديا ااءدات األكءديميا ااا قالكا ااءدر اةدار بما ااء يمكا ااني م ا ا
ءحداث التغيير المستيدف بن ءح.
قياات تن يااذ البارامج التدريبيااا لكءفااا ال ةااءت التااا يياادف المركااز إلااا تنميااا قاادراتيء
قميءرات قى ا

الفئات التى يستهدفها المركزا

* ءعضء ىيةا التدريس قمعءقنيي ا
 ءسااءتذة.

 ءسااءتذة مسءعدق .
 مدرسق .

 معءقنق (مدرسق مسءعدق  ،معيدق ).

* الديءدات ال ءمعيا:

 رسسء ال ءمعءت قنقابي .
 عمدا الكميءت ققك سى .
 رسسء األقسء العمميا.

* الديءدات اةدارياا

 مديرق العمق بك

ءمعا قالمررحق لمق ءةف الديءديا.

قيت متءبعا تن يذ البارامج ما خا

تداءرير دقرياا براي التداد فاا تن ياذ قتحدياد

قانب التلقر قاتخءذ اة ار ات اللحيحا ال زما.
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سيبسبث الوركز:
 -0التخطيط االستتراتيي ::يات األخاذ باءلمنيج العمماا فام ت اقير المركاز قخدمءتاو التدريبياا ما
التخ ي االستراتي ا ،حيث ت تحيد ف قة األدا م خ

خ

التحمي البيةا لممركز ما

حيث ندء الدقة قالضاعف قال ارو قالتيديادات ،ققضاع خ اا اساتراتي يا لممركاز عمام ضاق

ذل .

 -2التوسع :عم بسيءسا ال مركزيا فم التدريب ت االستعءنا بدءعءت تدريبيا فم كميءت التربيا
 اآلداب  -الحءساابءت قالمعمقمااءت – اليندسااا براابرا ،قذل ا بياادف التيسااير عماام المتاادربيقتر يعي عمم االلتحء ببرامج التدريب التم يددميء المركز.

لقر الدءعءت
 -3اإلعالن :يت اةع

ع خدمءت المركز لم ةءت المستيدفا م خ

ا

سنقيء.
 مخء با الكميءت بخ ا المركز نلف ّ
 مخء با الكميءت بك

ديد سقا فم البرامج ءق اة ار ات.

 يت نرر ءخبءر المركز م إن ءزات قرسس مستدبميا فم م ما ال ءمعا.
 نرر ءخبءر المركز قمل قفا البرامج التدريبيا عمم ل حا المركز بمققع ال ءمعا.

 -4التقييم:

 تدي ااي البرن ااءمجا ي اات ما ا خا ا

اس ااتمءرة تدي ااي ت با ا عم اام المت اادربي  ،لمكر ااف عا ا م اادس

 تديااي المراارفا ياات م ا خ ا

م ح ااا ماادس قدرتااو عماام إدارة قمتءبعااا األعمااء اةداريااا

اسات ءدتي م البرنءمج قمءدة التدريبيا ققسءة قءسءليب التدريب المستخدما.
قتقثي مستندات البرنءمج.

 تدي ااي الم اادربا ي اات ما ا خاا

اس ااتمءرات ت ااقز يقمي ااء عم اام المت اادربي تض اام بن ااقد عما ا

المدرب قيت ءخذ آ ار المتدربي فم الحسبء عند االستعءنا المدرب مرة ءخرس.

 تدي اي المتاادربا ياات ب ايكثر م ا ءداة ،منيااء تدااقي المراارف ،قتدااقي الماادرب ،قكااذل النرااء
الذس يدق بو المتدرب.
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ايتياز أو عدم ايتياز البرنامج.
ا
وبناء عمى نتائج يعطى لممتدرب
 -5التطوير:
ت عدد ا تمء نلف سنق م مس إدارة المركز مع ميع المدربي قالمرارفي المراءركي

فم البرامج التدريبيا خ
با ااءلمركز خ ا ا

العء  ،قذل لتديي ىذه المرحماا ققضاع رس قمدترحاءت لت اقير العما

ال ت ا ارة المسا ااتدبميا ،م ا ا ءمثما ااا ىا ااذه المدترحا ااءت التا اام ت ا ا الحلا ااق عمييا ااء فا اام

اال تمءعءت السءبداا

 ءىميا انتدء ءثار التادريب لمبارامج عمام المقاقاف الحيءتياا قالعممياا لممتادرب قكي ياا التعارف
عمييء.

 عدااد لدااء راايرس لمماادربي لتبااءد اآل ار قالخبارات المتنقعااا ،لمققااقف عماام ماادس التدااد فاام
التدريب قت فم بعض السمبيءت إ ق دت.

 عم مخ

لمحتقس ك برنءمج ،يتضم الندء الرةيسيا لمحتقس الماءدة التدريبياا قيع ام

لممدرب كمررد ييتدس بو عند الديء بءلتدريب.
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 اقترح البعض مم قءمقا بءلتدريب فم برنءمج "ءسءليب البحث العمما" ،بي يت التدريب م
خ

تعءق ءستءذ تربقس ب ءنب ءستءذ متخلو م فةا المتدربي " ك ري عم ".

 كمااء اقتاارح الاابعض االخاار لبرنااءمج "العاارض ال عااء " ضاارقرة التركيااز عماام مقضااقعءت مثا
فا ا العا اارض ،قلع ااب األدقار ءثنا ااء ع اارض الما ااءدة التدريبي ااا قاس ااتخدا لا ا حءت القياااب
قءرااكء

ءمء فم العرقض ال عءلا.

 إضءفا مقاد قءنقنيا "لبرنءمج ال قانب الدءنقنيا" تتضم الحدق قالقا بءت التا تخو ك

فةااا ما ا ال ة ااءت المس ااتيدفا ،ابت اادا ما ا معااءقنم ءعض ااء ىية ااا الت اادريس حت اام الدي ااءدات

ال ءمعيا.

 ضرقرة إعداد مءدة عمميا خءلا بءل قانب الدءنقنيا ل ةا الديءدات اةداريا.

ءمء ع ء ار المتدربي قمدترحءتي لمت قير فم ءىميءا

 ضرقرة االىتمء بءستخدا التكنقلق يء الحديثا فم ك التدريبءت لزيءدة فعءليتيء.

 التركيااز عماام المعققااءت التاام تدءب ا البءحااث قكي يااا التغمااب عمييااء م ا قاقااع خب ارة السااءدة
الم اادربي  ،قالتركي ااز عم اام مي ااءرات االبتك ااءر قالت كي اار النءق ااد ف اام م ااء البح ااث العمم اام،
قتحمي بعض األبحءث العمميا فم م ء التخلو لمتعرف عمم المزايء قالعيقب.

 ي ارعاام فاام المااءدة التدريبيااا لبرنااءمج "ءخ قيااءت قآداب المينااا" ء تتضاام بعااض المقاقااف
الخءلا بك فةا قخءلا (المعءقنق ) ق(المدرسق ) ق(األستءذة المسءعدق ).

ضاارقرة إضااءفا مقاقااف عمميااا قا ياات ءعضااء ىيةااا التاادريس خ ا

اللحيح فييء م خ

برنءمج "ال قانب الدءنقنيا".

فت ارة عممي ا قال ارءس الدااءنقنم

قىاعذ وضىابط االلتحبق:

ياات االلتحااء قاالنت ااء فاام الب ارامج التدريبيااا التاام يداادميء المركااز بدااء لمدقاعااد
التءلياا
 يت تن يذ البرنءمج عند اكتماء العادد المخلاو لمبرناءمج (خمساا عرار ) متادربء
كحد ادنا.
 تن ااي العما ا ف ااا الكمي ااا ءق المعي ااد بم ااء يتنءس ااب م ااع االلتا ا از بمقاعي ااد الحض ااقر
قاالنلراف قالضقاب األخرس لمبرنءمج ىق مسةقليا المتدرب قحده.
 عمااا المتاادرب الحلااق عمااا المقافدااءت ال زمااا ما كميتااو ءق معيااده بمااء يضاام
استم ارره فا البرنءمج ب اند ء حتم اكتمءلو.
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 المت اادرب الغي اار من اات

عا ا حض ااقر البرن ااءمج ف ااا القق اات المعما ا لبداي ااا البا ارامج

يتحم غراما قدرىء  350نييء.
 المتدرب الذ يتخماف عا حضاقر برناءمج متداد لاو قلا ينساحب قبا آخار ميعاءد
لمتسا ا ي  ،يمن ااع ما ا حض ااقر ء برن ااءمج ت اادريبا م ااء لا ا يس اادد مخءل ااا ع ااد
الحضقر قالتا تددر  350نييء .
 تبعااء لاانو ق ارار الم مااس األعماام لم ءمعااءت رق ا  434قالااذ ال يساامح لممتاادرب
بتس ي ءق حضقر برنءم ي فا ن س اليق (لبءحء قمسء ا) .
 يدااق المتاادرب باادفع قيمااا البرنااءمج التاادريبا ك ا حسااب ال ةااا المرتب ااا بءلرسااق
كءلتءلا ا
 المعياد  -الماادرس المساءعد – الديااءدات اةدارياا ( 50نييااء) عا البرنااءمج القاحااد
.
 المدرس  -األستءذ المسءعد  -األستءذ ( 100نيو) ع البرنءمج القاحد .
 إذا كء المتدرب معءر ءق م ارفا لمزق اا قالاذ ال يتدءضام راتباو ما

ءمعاا بنياء

عميو سداد ( 350نييء) قيما البرنءمج التدريبا.
 إذا كااء المتاادرب ما خااءرج ءمعااا بنيااء عميااو سااداد ( 350نييااء) قيمااا البرنااءمج
التدريبا.
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