
استبيبن عه تحديد االحتيبجبت التدريبية ألعضبء هيئة 

 التدريس والهيئة المعبووة

 

ً يهذف َظبو انجىدة فً انعًهيت انخعهيًيت انً انخأكذ يٍ ححقق انهذف انًخفق عهيهب يع حصحيح وعذ انفجىاث انخً عُذ انخُفيز ببإلضبفت ان

االحخيبجبث انخذسيبيت ألعضبء هيئت انخذسيظ وانهيئت انًعبوَت واحذة يٍ أهى انخجذيذ وانخحغيٍ انًغخًش نفزِ األهذاف. وحعخبش دساعت 

وعبئم انخعشف عهً َقبط انضعف وانقىة بهذف انُهىض ببنعًم وححغيٍ يغخىي االداء ببنكهيت. َخبئج هزا االعخبيبٌ عىف حغبعذ وحذة 

هيت, نزنك َُشذ يٍ عيبدحكى انذقت واأليبَت فً اإلجببت عهً هزِ ضًبٌ انجىدة ببنكهيت عهً ححغيٍ وححفيض االداء بًب يعىد ببنُفع عهً انك

األعئهت َشكشكى عهً حغٍ حعبوَكى يعُب ونًب عىف حبزنىِ يٍ وقج وجهذ العخيفبء هزا االعخبيبٌ. وحأكذوا يٍ أٌ أي يعهىيبث حقذيىَهب 

 .عىف ححبط بخصىصيت شذيذة

 

 مطلىة*

 سماال

............................. 

 

 * القسم

 انخغزيت وعهىو االطعًت

 انًالبظ وانُغيج

 االقخصبد انًُضني وانخشبيت

 اداسة انًُضل وانًؤعغبث

 

 * الدرجة الىظيفية
 يعيذ

 يذسط يغبعذ

 يذسط

 أعخبر يغبعذ

 أعخبر

 

 التليفىن

............................. 

 

 البزيد اإللكتزووً

............................. 

 

 

 

 

 



 

 :عالمة أمام ورشة العمل التى ترى أنه يجب انعقادها بالكليةمن فضلك ضع 

 * ورش العمل

 َعى                                            ال                                                                  
 أعبنيب ويهبساث األداسة

 يهبساث االحصبل وانخىاصم

 إداسة انىقج واالجخًبعبث

 حكىيٍ واداسة فشيق انعًم

 إداسة انجىدة

 أداسة انخغييش

 اعذاد انهيكم انخُظيًً وححذيذ انىظبئف

 انخخطيظ االعخشاحيجً

 اإلداسة انجبيعيت

 انجىاَب انًبنيت وانقبَىَيت

 كخببت انغيشة انزاحيت

 انُظبو األداسي نهغبعبث انًعخًذة

 أخالقيبث انًهُت

 يىاجهت انكىاسد األصيبث

 انىظيفًانخىصيف 

 فٍ انقيبدة

 يهبساث اعخخذاو انحبعب االنً واالَخشَج

 يهبساث اعخخذاو قىاعذ انبيبَبث

 حُظيى انًؤحًشاث انعهًيت

 إداسة االيخحبَبث

ICDL 

SPSS 

Endnote 

Google drive 

Mind Maps 

 أعبنيب ويهبساث األداسة

 يهبساث االحصبل وانخىاصم

 إداسة انىقج واالجخًبعبث

 فشيق انعًمحكىيٍ واداسة 

 إداسة انجىدة

 أداسة انخغييش

 اعذاد انهيكم انخُظيًً وححذيذ انىظبئف

 انخخطيظ االعخشاحيجً

 اإلداسة انجبيعيت

 انجىاَب انًبنيت وانقبَىَيت

 كخببت انغيشة انزاحيت

 انُظبو األداسي نهغبعبث انًعخًذة

 أخالقيبث انًهُت

 يىاجهت انكىاسد األصيبث

 انخىصيف انىظيفً

 ةفٍ انقيبد

 يهبساث اعخخذاو انحبعب االنً واالَخشَج

 يهبساث اعخخذاو قىاعذ انبيبَبث

 حُظيى انًؤحًشاث انعهًيت

 إداسة االيخحبَبث

ICDL 

SPSS 

Endnote 

Google drive 

Mind Maps 



 

 دورات أخزي تذكز

............................. 

 

 قتزاحبت أخزيا

............................. 

 


