برنامج وحدة الجودة لورش العمل والدورات التدريبية لوحدة الجودة 8341/ 8341هـ

الموضوع

نوع النشاط

#
8

التدريس المبني على الكفاءات

دورة تدريبية

2

جودة تصميم ادوات البحث
الكترونيا (االستبيانات –
االختبارات)

ورشة عمل

3

الفئة
المستهدفة
اعضاء هيئة
التدريس
اعضاء هيئة
التدريس

المتحدث
د .نادية حسين محمد
أ .امل قصادي
د/فاطمة فاروق الشرقاوي

االهداف التربوية وأهميتها في
تصميم البرامج التعليمية
والمقررات الدراسية

ورشة عمل

أعضاء هيئة
التدريس

د /فاطمة الشرقاوي

التدريس الفعال

ورشة عمل

أعضاء هيئة
التدريس

حميدة عبد المتعال

4
5
ورشة عمل

اعضاء هيئة
التدريس
اعضاء هيئة
التدريس
اعضاء هيئة
التدريس

نشر ثقافة الجودة كخطوة أولى
نحو االعتماد االكاديمي
 6تقرير المقرر

ورشة عمل

 7ملف المقرر ومتطلباته

ورشة عمل

 8االتجاهات الحديثة في التقويم (
االختبارات االلكترونية –
تفعيلها )
9
مؤشرات األداء والمقارنة
المرجعية

ورشة عمل

اعضاء هيئة
التدريس

ورشة عمل

أعضاء هيئة
التدريس

د /فاطمة الشرقاوي
د/رباب طنطاوي
د /نادية حسين
د /فاطمة الشرقاوي
د /رويدا ابو العال
د /فاطمة فاروق الشرقاوي
د /نادية حسين محمد
د/رباب طنطاوي

01
د/فاطمة الشرقاوي
د/نادية حسين
التقويم البرامجي

ورشة عمل

1

اعضاء هيئة
التدريس

00

د /فاطمة الشرقاوي
د /نادية حسين
د /رباب طنطاوي

إعداد الدراسة
الذاتية

ورشة عمل

أعضاء هيئة
التدريس

التدريب على فع ملفات الجودة
على موقع EQMS

دورة تدريبية

اعضاء قسم
االقتصاد
المنزلي

عمادة التطوير
االكاديمي

ورشة عمل

اعضاء هيئة
التدريس

د /فاطمة الشرقاوي
د /نادية حسين

02

 03متطلبات االعتماد االكاديمي
04
ضمان الجودة في التقويم
البرامجي

ورشة عمل

أعضاء هيئة
التدريس

05

د /فاطمة الشرقاوي
رويدا ابو العال
د /نهاد سراج
د/فاطمة الشرقاوي

تنمية مهارات اعضاء هيئة
التدريس

ورشة العمل

أعضاء هيئة
التدريس

مهارات ادارة الوقت

ورشة عمل

 07مهارات االتصال المكتبي
 08مهارات اساسية في الكمبيوتر

ورشة عمل
دورة تدريبية

اعضاء هيئة
التدريس
االدرايات
االداريات

 09فن االتصال
Lab-saftey 21

دورة تدريبية
دورة تدريبية

 20تنمية المهارات االبتكارية عند
الطالبات

دورة تدريبية

االداريات
مشرفات
المعامل -
الطالبات
الطالبات

دورة تدريبية
ورشة عمل
دورة تدريبية

الطالبات
الطالبات
الطالبات

أ .شقراء بشير
د /فاطمة الشرقاوي
د .فاطمة الشرقاوي

ورشة عمل

الطالبات

د /فاطمة الشرقاوي

06

22
23
24
25

مهارات االتصال
مهارات اعداد عرض تقديمي
نشر ثقافة العمل الحر لدى
طالبات كلية العلوم واآلداب
بصامطة
دور الطالبة في ضمان جودة
التعليم واالعتماد االكاديمي

2

د /نجالء الجزار
أ.ريم مدخلي
د /فاطمة الشرقاوي
أ.ريم مدخلي
أ.ريم مدخلي
د /نادية حسين
د /منال ركابي
د /صفاء أمنافقي
د /رويدا ابو العال
د /هنادي عبد الحميد

