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 عنوان الّدورة:

 الّدورة الّتدريبّية عالية املستوى

 إعداد مدققي اجلودة يف مؤّسسات الّتعليم والّتكوين

 املجال:

 الرتبية

 املّدة:

 ساعة 35
 : اكانامل

 تونس -مقّر األلكسو 

غة املستعملة:
ّ
 الل

 العربّية

 

 وصف الّدورة

 اهلدف العام:
كوين

ّ
عليم والت

ّ
قي الجودة في مؤّسسات الت

ّ
 إعداد مدق

 حماور الّتدريب:
 ،ق وضوابطها

ّ
عريف بأخالقّيات مهنة املدق

ّ
 الت

  عريف باملبادئ ال
ّ
دقيق،تي ساسّية لعمليّ الت

ّ
قييم والت

ّ
 ،هذا املجال وأهّم املصطلحات املعتمدة في الت

  عريف بمراحل
ّ
دقيق وخصوصّيات كّل مرحلة مهّمةالت

ّ
 ،مكّوناتهاو  الت

  عريف بالدوات والتقنيات املستعملة خالل
ّ
دقيق، مهّمةالت

ّ
 الت

  دقيق بجميع مراحلها مهّمةإقدار املتدّربين على إنجاز
ّ
دقيق،) الت

ّ
خطيط ملهّمة الت

ّ
مهّمة  إنجاز  الت

دقي
ّ
صحيحّية ،قالت

ّ
قرير الّنهائّي و  اقتراح اإلجراءات الت

ّ
 .(إعداد الت

 املستهدفة الفئات
 ربية الّراغبون في تطوير مهاراتهم

ّ
خّصص  خبراء الت

ّ
ربوّية في مجال تدقيق الجودةأو الت

ّ
 في املؤّسسات الت

دون،
ّ
وجيه، )متفق

ّ
  ،(..، مدّرسون،إدارّيون  مستشارون في اإلعالم والت

  ون و خبراء الجودة
ّ
خّصص في مجال الخبراء واالستشارّيون املستقل

ّ
الّراغبون في تطوير مهاراتهم أو الت

كوينفي مؤّسسات تدقيق الجودة 
ّ
عليم والت

ّ
 ،الت

 كوين
ّ
عليم والت

ّ
 .وأعضاء خاليا الجودة في هذه املؤّسسات الخاّصة مديرو مؤّسسات الت

 األساليب التدريبية:
 وعروض محاضرات 

 تمارين تطبيقّية 

  حاالتدراسات 

 )إنتاج وثائق )عمل فردي وعمل مجموعات 

 محاكاة ولعب أدوار 

 تقييمات ذاتّية وثنائّية وجماعّية 
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 الربنامج الّتدرييّب

 اليوم الّول 
مهيدّية: تسجيل 8:30-9:30

ّ
 تقديم أهداف الّدورة ومسارها وقواعدها. -أنشطة بناء الفريق  -: الحّصة الت

 الحّصة الولى: تاريخ إدارة الجودة وأهّم مفاهيمها وأدواتها :9:30-10:30

 استراحة قهوة وانشطة بناء الفريق 10:30-11:00

انية: مبادئ  11:00-12:00
ّ
، اإلدارة املتمحورة حول الحريف، PDCAالعصرّية )مبدأ  دارةاإل الحّصة الث

يات، املقاربة القائمة على الوقا
ّ

مش
ّ
 ئع، املقاربة املنظومّية، القيادة اإلدارّية...(املقاربة القائمة على الت

 :استراحة غداء :12:00-13:00

الثة: منظومة اآليزو 13:00-14:00
ّ
 9001من اآليزو  2015وجديد اإلصدار  : الحّصة الث

دقيق ومبادؤه14:00-15:00
ّ
 : الحّصة الّرابعة: تعريف الت

 : استراحة قهوة وانشطة بناء الفريق15:00-15:30

 : الحّصة الخامسة: عمل فرق في إطار ورشات15:30-16:30

 : خالصة اليوم الّول وتقييم النشطة واملشاركين16:30-17:00

اني
ّ
 اليوم الث

مهيدّية: تذكير بأنشطة اليوم الّول  : الحّصة8:30-9:30
ّ
اني  -تقديم أعمال الفرق  -الت

ّ
تقديم أنشطة اليوم الث

 مالحظات منهجّية. -أنشطة بناء الفريق

دقيق9:30-10:30
ّ
 : الحّصة الولى: اإلعداد ملهّمة الت

 استراحة قهوة وانشطة بناء الفريق 10:30-11:00

دقيق الحّصة 11:00-12:00
ّ
انية: إدارة مهّمة الت

ّ
 الث

 :استراحة غداء: 12:00-13:00

الثة: 13:00-14:00
ّ
دقيق: الحّصة الث

ّ
 مخرجات مهّمة الت

اجح: الحّصة الّرابعة: 14:00-15:00
ّ
ق الن

ّ
 مالمح املدق

 : استراحة قهوة وانشطة بناء الفريق15:00-15:30

 ات: الحّصة الخامسة: عمل فرق في إطار ورش15:30-16:30

اني وتقييم النشطة واملشاركين16:30-17:00
ّ
 : خالصة اليوم الث

الث
ّ
 اليوم الث

اني 8:30-9:30
ّ
مهيدّية: تذكير بأنشطة اليوم الث

ّ
تقديم أنشطة اليوم  -تقديم أعمال الفرق  -: الحّصة الت

الث 
ّ
 مالحظات منهجّية. -أنشطة بناء الفريق -الث

دقيقتقنيات : الحّصة الولى: 9:30-10:30
ّ
 الت

 استراحة قهوة وانشطة بناء الفريق 10:30-11:00

انية: 11:00-12:00
ّ
ربوّية الحّصة الث

ّ
 معيار الجودة في املؤّسسات الت
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 :استراحة غداء: 12:00-13:00

الثة: 13:00-14:00
ّ
 عمل تطبيقّي: محاكاة ملهّمة تدقيق: الحّصة الث

قين ورشة تقييم )ذاتي،: الحّصة الّرابعة: 14:00-15:00
ّ
 ثنائّي، جماعّي( لداء املدق

 : استراحة قهوة وانشطة بناء الفريق15:00-15:30

 مراجعة عاّمة من خالل دراسة حاالت: الحّصة الخامسة: 15:30-16:30

الث وتقييم النشطة واملشاركين16:30-17:00
ّ
 : خالصة اليوم الث

 اليوم الّرابع

الث  : الحّصة8:30-9:30
ّ
مهيدّية: تذكير بأنشطة اليوم الث

ّ
تقديم أنشطة اليوم  -تقديم أعمال الفرق  -الت

 مالحظات منهجّية. -أنشطة بناء الفريق -الّرابع 

 الحّصة الولى: اختبار تقييمّي : 9:30-10:30

 استراحة قهوة :10:30-11:00

انية: :11:00-12:00
ّ
 نتائج االختبار الحّصة الث

هائد -خالصة عامة للّدورة حّصة الختامّية: ال: 12:30 -12:00
ّ

 توزيع الش
 

 ما حيصل عليه املتدّرب

 25 دريب الحضوري
ّ
 ساعة من الت

 10 دريب عن بعد
ّ
 ساعات من الت

 ،الحقيبة التدريبّية الاكاملة 

  معتمدة من اللكسو، الدورة التدريبّيةشهادة 

 دريبّيةخالل قهوة وغداء  استراحات
ّ
 فترة الّدورة الت

 

 الّتسجيل واملشاركة

 الّتسجيل:رسوم 

  450  دريبّية واستخدامّي )دينار تونس
ّ
ي تاكاليف املشاركة في الدورة والحصول على الحقيبة الت

ّ
 تغط

 (غداءالقهوة و الاستراحات  املنظومات اإللكترونّية، إلى جانب

  للمسّجلين الخمسة الوائل. % 10يمنح تخفيض بـ 

 التسجيل: رابط
 :االستمارة اإللكترونّية http://goo.gl/U2UXYS 

 :وصلة االستجابة الّسريعة  

 
 

http://goo.gl/U2UXYS

