
  
 

 وحدة ضمان اجلودة -كلية الزراعة مبشتهر -جامعة بنها
 2106/2102اىل  2102/2102التدريبيةاخلمسية للكلية لألعوام اجلامعيةاخلطة التنفيذية 

 منسق التدريب بالوحدة

 ا.د/ عبدة مهدى محمد مهدى

 مدير وحدة ضمان الجودة

 د./ محمد حسن رفعت

 عميد الكلية

 ا.د/ ماهر حسب النبي خليل

 
 

 

 

عدد أيام 
 اهلدف من التدريب الدورة

عدد 
احلضور 
 املتوقع

الفئة املستهدفة من 
 التدريب

 م عنوان الدورة التدريبية ميعاد الدورة
 تكاليف

 :دورات عامة للكلية -اوال
التددددددددددددريب الجمدددددددددددا م عجدددددددددددم الت دددددددددددر  الجيدددددددددددد  دددددددددددم موا هدددددددددددة  مو ي 2

 عامة للكلية كلها 51 الكوارث واألزمات والحريق.
 نوفمبر

2251 

تددددددريب  مدددددا م للكليدددددة عجددددد   ي يدددددة ا خددددد    دددددم 

 .حالة الكوارث ومكافحة الحرائق
5 

 
5122 

التددددددددددددريب الجمدددددددددددا م عجدددددددددددم الت دددددددددددر  الجيدددددددددددد  دددددددددددم موا هدددددددددددة  مو ي 2

 التلوث والتسمم والتعامل مع الحروق النا مة.
 عامة للكلية كلها 51

 يناير

2254 

 التعامدددددددددددددل مدددددددددددددع التلدددددددددددددوث البي دددددددددددددي و التسدددددددددددددمم و

 االسعافات االولية و الحروق.

2 

5122 

تطبيدددددددددددددق الطدددددددددددددرق اافجددددددددددددددم لل يدددددددددددددادة  بمددددددددددددددا يح دددددددددددددق  هدددددددددددددددا   مو ي 2

 51 ااؤسسة .

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

ومعدددددددددددددددددددددددددداون  م وال يددددددددددددددددددددددددددادات 

 .واالداريين

 نوفمبر

2254 

 1 مهارات ال يادة.

5122 

تطبيدددددددق مهدددددددارات التواادددددددل  دددددددم ال ايدددددددات العلميدددددددة والبحفيدددددددة  مو ي 2

 51 واالدارية.

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

ومعدددددددددددددددددددددددددداون  م وال يددددددددددددددددددددددددددادات 

 .واالداريين

 يناير

2251 

 4 مهارات التواال.

2222 

تطبيددددددددددددق مهددددددددددددارات ادارة اال تماعددددددددددددات بمددددددددددددا يح ددددددددددددق حسددددددددددددن  مو ي 2

 51 التواال بين  طرا  اال تماع و هدا  ااؤسسة.

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

ومعدددددددددددددددددددددددددداون  م وال يددددددددددددددددددددددددددادات 

 .واالداريين

 نوفمبر

2251 

 1 ادارة اال تماعات. 

2222 

تطبيددددددددق مهددددددددارات االدارة بمددددددددا يح ددددددددق الراحددددددددة الن سددددددددية ألطددددددددرا   مو ي 2

 51 العمل ويخدم  هدا  ااؤسسة.

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

ومعدددددددددددددددددددددددددداون  م وال يددددددددددددددددددددددددددادات 

 .واالداريين

 يناير

2256 

 6 مهارات االدارة.

2222 



  
 

 وحدة ضمان اجلودة -كلية الزراعة مبشتهر -جامعة بنها
 2106/2102اىل  2102/2102التدريبيةاخلمسية للكلية لألعوام اجلامعيةاخلطة التنفيذية 

 منسق التدريب بالوحدة

 ا.د/ عبدة مهدى محمد مهدى

 مدير وحدة ضمان الجودة

 د./ محمد حسن رفعت

 عميد الكلية

 ا.د/ ماهر حسب النبي خليل

 
 

الوقدددددددددت  بمدددددددددا يح دددددددددق الراحدددددددددة الن سدددددددددية تطبيدددددددددق مهدددددددددارات ادارة  يوم 2

 51 ألطرا  العمل ويخدم  هدا  ااؤسسة

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

ومعدددددددددددددددددددددددددداون  م وال يددددددددددددددددددددددددددادات 

 .واالداريين

 نوفمبر

2256 

 7 ادارة الوقت ب اعلية.

2222 

التدددددددددريب عجددددددددم  الددددددددتخل  مددددددددن ضدددددددد و  العمددددددددل والتددددددددوتر  بمددددددددا  يوم 2

ويخدددددددددددم  هدددددددددددا  يح ددددددددددق الراحددددددددددة الن سددددددددددية ألطددددددددددرا  العمددددددددددل 

 ااؤسسة

51 

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

ومعدددددددددددددددددددددددددداون  م وال يددددددددددددددددددددددددددادات 

 .واالداريين

 يناير

2252 

 8 .التخل  من ض و  العمل والتوتر

2122 

تطبيدددددددق مهدددددددارات العدددددددرق ال عدددددددا  بمدددددددا يدددددددوفر الوقدددددددت و سددددددداعد  يوم 2

 51 عجم توايل ااعلومة بسهولة و سر 

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

وال يددددددددددددددددددددددددددادات ومعدددددددددددددددددددددددددداون  م 

 .واالداريين

 ا توير

2252 

 9 .ادارة العرق ال عا 

2122 

التددددددددددددريب عجدددددددددددم الت كيددددددددددددر ا بددددددددددددا م بمدددددددددددا يددددددددددددؤد  ا دددددددددددم تطددددددددددددوير  يوم 2

 51 ااؤسسة وتح يق  هدافها

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

ومعدددددددددددددددددددددددددداون  م وال يددددددددددددددددددددددددددادات 

 .واالداريين

 نوفمبر

2251 

 .الت كير االبدا م واألبداع

 

01 

2222 

 :(2251/2252  ما م التكاليف عج  خم  سنوات) 50122

 :دورات ختصصية -ثانيا
التدددددددريب عجددددددم  التخطدددددديؤ االسدددددديراتي م بمددددددا يددددددؤد  ا ددددددم تطدددددددوير  يوم 2

 ااؤسسة وتح يق  هدافها
51 

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات 

 ديسمبر

2251 

 0 .التخطيؤ االسيراتي م

1222 

التدددددددددددددريب عجددددددددددددم  الت ددددددددددددويم الددددددددددددد ا   بمددددددددددددا يددددددددددددؤد  ا ددددددددددددم تطدددددددددددددوير  يوم 2

 ااؤسسة وتح يق  هدافها
51 

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات 

 فبراير

2254 

 2 .الت ويم ال ا  

1222 

التدددددددريب عجدددددددم  خدددددددرائؤ اادددددددنمج بمدددددددا يدددددددؤد  ا دددددددم تطدددددددوير البدددددددرام   يوم 2

 الدراسية  وتح يق  هدافها.
51 

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م 

 مايو

2254 

 3 .خرائؤ اانمج

1222 

التددددددددريب عجدددددددم   تواددددددديف البدددددددرام  و اا دددددددررات بمدددددددا يدددددددؤد  ا دددددددم  يوم 2

 تطوير البرام  الدراسية  وتح يق  هدافها.
51 

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م 

 ابريل

2254 

 4 .توايف البرام  و اا ررات 

1222 

التددددددددددريب عجدددددددددم  اارا عدددددددددة ال ار يدددددددددة بمدددددددددا يدددددددددؤد  ا دددددددددم تطدددددددددوير  يوم 2

 .ااؤسسة وتح يق  هدافها
51 

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات 

 يوليو 

2254   

 5 اارا عة ال ار ية.

1222 



  
 

 وحدة ضمان اجلودة -كلية الزراعة مبشتهر -جامعة بنها
 2106/2102اىل  2102/2102التدريبيةاخلمسية للكلية لألعوام اجلامعيةاخلطة التنفيذية 

 منسق التدريب بالوحدة

 ا.د/ عبدة مهدى محمد مهدى

 مدير وحدة ضمان الجودة

 د./ محمد حسن رفعت

 عميد الكلية

 ا.د/ ماهر حسب النبي خليل

 
 

 

اسددددددتيعاو ااعلومددددددات ال ااددددددة بددددددددور الهي ددددددة ال وميددددددة لجدددددددودة  يوم 2

 .عج  بنا  ملف االعتمادالتعليم و التعلم و التدريب 

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 ومعاون  م وال يادات

   توبر

2251 

التوعيددددددددددددة باالعتمدددددددددددداد و دور الهي ددددددددددددة ال وميددددددددددددة لجددددددددددددودة 

التعلدددددددددددددددديم و الددددددددددددددددتعلم و التدددددددددددددددددريب عجدددددددددددددددد  بنددددددددددددددددا  ملددددددددددددددددف 

 .االعتماد

6 

1222 

تددددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر   ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم  تابدددددددددددددة  يوم 2

مشدددددددار ع البحدددددددي بمدددددددا ي يدددددددد تطدددددددوير البحدددددددي العلمددددددد  واالرت دددددددا  

 .به

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 ومعاون  م وال يادات

 ابريل

2254 

 . تابة مشار ع بحي التدريب عجم

 

7 

5122 

اسدددددددددتيعاو ااعلومدددددددددات ال اادددددددددة بكتابدددددددددة الدراسدددددددددة ال اتيدددددددددة و الت ريدددددددددر  يوم 2

 .السنو  

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

   توبر

2254 

 8 . تابة الدراسة ال اتية و الت رير السنو  

1222 

اسددددددددددددتيعاو ااعلومددددددددددددات ال ااددددددددددددة بتشدددددددددددد يل و ادددددددددددديانة  مددددددددددددن ااعامددددددددددددل  يوم 2

 ح اظا عجم س مة ااؤسسة و فرادها وس مة األ هزة.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

 ابريل

2251 

 9 . ش يل و ايانة  من ااعامل

1222 

تدددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر   ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم ت دددددددددددددميم م دددددددددددددرر  يوم 2

 الكيرون  .

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

   توبر

2251 

 01 . ي ية ت ميم م ررالكيرون 

1222 

تدددددددددددددددريب  عضددددددددددددددا  هي ددددددددددددددة التدددددددددددددددر   ومعدددددددددددددداون  م عجددددددددددددددم انشددددددددددددددا  بنددددددددددددددو   يوم 2

 االس لة.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

 ابريل

2256 

 00 . ي ية عمل بنو  االس لة

2222 

تدددددددددددددددددددريب  عضددددددددددددددددددا  هي ددددددددددددددددددة التدددددددددددددددددددر   ومعدددددددددددددددددداون  م عجددددددددددددددددددم اسددددددددددددددددددتخدام  يوم 2

 واالست ادة من قواعد البيانات.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

   توبر

2256 

 02 .انشا  و استخدام قواعد البيانات 

2222 

اسددددددددددتيعاو قدددددددددديم   خ قيددددددددددات ااهنددددددددددة و  ح ددددددددددوق االكيددددددددددة ال كريددددددددددة بددددددددددين  يوم 2

  عضا  هي ة التدر   ومعاون  م اع  ا لل يم األخ قية.

  عضا  1

 معاون  51

هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر    عضدددددددددددددددا  

 .ومعاون  م وال يادات

 ابريل

2252 

 03 . خ قيات ااهنة و  ح وق االكية ال كرية  

2222 

تدددددددددددددريب  عضددددددددددددا  هي ددددددددددددة التدددددددددددددر   ومعدددددددددددداون  م عجددددددددددددم ت ددددددددددددميم  تدددددددددددداو  يوم 2

  امعم متميز وم يد يحظى بأقبا  واست ادة الط و. 

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .وال ياداتومعاون  م 

   توبر

2252 

 04 . ي ية عمل  تاو  امعم متميز

2222 

تدددددددددريب  عضددددددددا  هي دددددددددة التدددددددددر   ومعدددددددداون  م عجدددددددددم االر دددددددداد االكددددددددداديم   يوم 2

 وحسن التواال مع الط و من   ل اع   العملية التعليمية.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددا  هي دددددددددددددددة التددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

 ابريل

2251 

 05 .االر اد األكاديم 

2222 

تددددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر   ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم االر ددددددددددددداد االكددددددددددددداديم  وحسدددددددددددددن  يوم 2 جزء -ادارة االزمات و الكوارث  عضدددددددددددددددددددددددا  هي دددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددر     عضا  1 06 



  
 

 وحدة ضمان اجلودة -كلية الزراعة مبشتهر -جامعة بنها
 2106/2102اىل  2102/2102التدريبيةاخلمسية للكلية لألعوام اجلامعيةاخلطة التنفيذية 

 منسق التدريب بالوحدة

 ا.د/ عبدة مهدى محمد مهدى

 مدير وحدة ضمان الجودة

 د./ محمد حسن رفعت

 عميد الكلية

 ا.د/ ماهر حسب النبي خليل

 
 

 
 

 اول. .ومعاون  م وال يادات معاون  51 التواال مع الط و من   ل اع   العملية التعليمية. 5122

تددددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر   ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم االر ددددددددددددداد االكددددددددددددداديم  وحسدددددددددددددن  يوم 2

 التواال مع الط و من   ل اع   العملية التعليمية.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددددددددددا  هي دددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

 07 .جزء اول-اإللكترونيالتعليم  

5122 

ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم االر ددددددددددددداد االكددددددددددددداديم  وحسدددددددددددددن تددددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر    يوم 2

 التواال مع الط و من   ل اع   العملية التعليمية.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددددددددددا  هي دددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

 08 .حماية حقوق الملكية الفكرية 

5122 

 تددددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر   ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم االر ددددددددددددداد االكددددددددددددداديم  وحسدددددددددددددن يوم 2

 التواال مع الط و من   ل اع   العملية التعليمية.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددددددددددا  هي دددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

 السبورة الذكية. 
 

09 

5222 

تددددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر   ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم االر ددددددددددددداد االكددددددددددددداديم  وحسدددددددددددددن  يوم 2

 التعليمية.التواال مع الط و من   ل اع   العملية 

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددددددددددا  هي دددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

 .جزء اول-تنمية الموارد البشرية 
 

21 

2222 

تددددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر   ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم االر ددددددددددددداد االكددددددددددددداديم  وحسدددددددددددددن  يوم 2

 التواال مع الط و من   ل اع   العملية التعليمية.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددددددددددا  هي دددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

 -ادارة االزمات و الكوارث 

 جزء ثاني.

20 

2222 

تددددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر   ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم االر ددددددددددددداد االكددددددددددددداديم  وحسدددددددددددددن  يوم 2

 التواال مع الط و من   ل اع   العملية التعليمية.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددددددددددا  هي دددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددر   

 .وال ياداتومعاون  م 

جييييييزء -اإللكرتونيييييييلتعليييييي   ا 

 .ثاني

22 

5222 

تددددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر   ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم االر ددددددددددددداد االكددددددددددددداديم  وحسدددددددددددددن  يوم 2

 التواال مع الط و من   ل اع   العملية التعليمية.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددددددددددا  هي دددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

 
 للق اديني.ارات االتصال مه

23 

5222 

تددددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر   ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم االر ددددددددددددداد االكددددددددددددداديم  وحسدددددددددددددن  يوم 2

 التواال مع الط و من   ل اع   العملية التعليمية.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددددددددددا  هي دددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

جزء -تنم ة املوارد البشرية 

 .ثاني

24 

2222 

تددددددددددددددريب  عضدددددددددددددا  هي دددددددددددددة التددددددددددددددر   ومعددددددددددددداون  م عجدددددددددددددم االر ددددددددددددداد االكددددددددددددداديم  وحسدددددددددددددن  يوم 2

 التواال مع الط و من   ل اع   العملية التعليمية.

  عضا  1

 معاون  51

 عضدددددددددددددددددددددددا  هي دددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددر   

 .ومعاون  م وال يادات

 
 إدارة املشاريع الزراع ة.

25 

5222 

 :(2251/2252سنوات)  ما م التكاليف عج  خم   12222



  
 

 وحدة ضمان اجلودة -كلية الزراعة مبشتهر -جامعة بنها
 2106/2102اىل  2102/2102التدريبيةاخلمسية للكلية لألعوام اجلامعيةاخلطة التنفيذية 

 منسق التدريب بالوحدة

 ا.د/ عبدة مهدى محمد مهدى

 مدير وحدة ضمان الجودة

 د./ محمد حسن رفعت

 عميد الكلية

 ا.د/ ماهر حسب النبي خليل

 
 

 

 

 : خطة تدريب اجلهاز اإلداري:ثالثا
  يوم 2

 عضو51

يف  إدارة الوقت  اإلداريةمهارات التميز اإلداري للقيادات   الجهاز ا دار  و ال يادات

 العمل.وضغوط 

0 

5222 

  يوم 2
 عضو51

 2 بالكلية. اإلداريةي من القيادات إعداد وتأهيل الصف الثان  الجهاز ا دار  

122 

  يوم 2
 عضو52

 3 التعامل يف نظام املشرتيات بالكلية.  ادارة ااشيريات

122 

  يوم 2
 عضو52

  ادارة ااخازن 
 أمناء ومأموري املخازن بالكلية. تنمية مهارات

4 

122 

  يوم 2
 عضو52

  ادارة ااكتبة
 داد وتأهيل العاملني باملكتبات .إع

5 

122 

  يوم 2
 عضو12

 6 املعامل واملختربات بكلية الزراعة. فينتنمية مهارات   فنى االقسام العلمية

1222 

  يوم 2
 عضو12

 7 مل واملختربات مع املواد اخلطرة.كيفية تعامل فين املعا  فنى االقسام العلمية

1222 

  يوم 2
 عضو522

 8 يف إدارة األزمات والكوارث . كليةإدارة ال  الجهاز ا دار  و ال يادات

5222 

  يوم 2
 عضو522

 9 .مهارات االتصال الفعال  الجهاز ا دار  و ال يادات

5222 

  يوم 2
 عضو522

 Word2010 01.تطبيقات احلاسب اىل املكتبية  الجهاز ا دار  

5222 

  يوم 2
 عضو522

 Excel2010  00احلاسب اىل املكتبية.تطبيقات   الجهاز ا دار  

5222 



  
 

 وحدة ضمان اجلودة -كلية الزراعة مبشتهر -جامعة بنها
 2106/2102اىل  2102/2102التدريبيةاخلمسية للكلية لألعوام اجلامعيةاخلطة التنفيذية 

 منسق التدريب بالوحدة

 ا.د/ عبدة مهدى محمد مهدى

 مدير وحدة ضمان الجودة

 د./ محمد حسن رفعت

 عميد الكلية

 ا.د/ ماهر حسب النبي خليل

 
 

 

 Acsse2010 02تطبيقات احلاسب اىل املكتبية.  الجهاز ا دار   عضو522  يوم 2

5222 

 Powerpoint2010 03تطبيقات احلاسب اىل املكتبية.  الجهاز ا دار   عضو522  يوم 2

5222 

 Office365 04تطبيقات   الجهاز ا دار   عضو522  يوم 2

5222 

 MIS. 05قواعد البيانات االداريني   ادارة   ون االدارية عضو52  يوم 2

122 

 MIS. 06قواعد البيانات الطالب   ادارة   ون الط و عضو52  يوم 2

122 

 MIS. 07قواعد البيانات اعضاء هيئة التدريس   ادارة   ون الدراسات العليا عضو52  يوم 2

122 

 :(2251/2252  ما م التكاليف عج  خم  سنوات) 07511

 (:2251/2252ا  ما م الكج  لتكاليف الدورات التدريبية ) 89111


