
 او  اسم الدورة

نوع البرنامج 

 التدريبى

مسئول  آليات التنفيذ

 التنفيذ

الفئة 

 المستهدفه

العدد 

 الكلى

مدة  التوقيت

 الدورة

 مؤشرات النجاح مصادر التمويل التكلفة مكان االنعقاد

مفاهيم  -1

                                     الجوده

 

 

عقد  عميد الكلية للموافقة علىمخاطبة   - 

 ورشة العمل 

اإلعالن عن ورشة العمل أو الدورة  -

عن طريق مخاطبة رؤساء  التدريبية

االقسام بترشيح االعضاء على حسب 

 .احتياجاتهم

+  إستبيان قبلى وبعدى لكل متدرب -

 .احصائيا تحليل االستبيانات

لكل عن تقييم  ورشة العمل إستبيان  -

 .تحليل االستبيانات احصائيا+ متدرب

 تقرير الدورة أو ورشة العمل -

وحدة 

 التدريب

 بالكليه

أعضاء  

هيئة 

  التدريس

02 

 

 

 

 

سبتمبر 

0202 

 كلية التمريض يوم  0

جامعة 

 الزقازيق

كل من أعضاء هيئة  - جنية 222

التدريس  يقوم بدفع 

جنيه قيمة  02مبلغ 

 .تكاليف الورشة

معرفة مفاهيم  عن طريق

الجوده وتطبيقها فى إتقان 

الجوده بالكليه معايير 

وتفعيله فى العمل ونتيجه 

لذلك يتم الحصول على 

                 .إعتماد الجوده بالكليه

 

التقويم  -2

الذاتى للمعايير 

                          الجديده

عميد الكلية للموافقة على عقد مخاطبة   -

 ورشة العمل 

اإلعالن عن ورشة العمل أو الدورة  -

ن طريق مخاطبة رؤساء ع التدريبية

االقسام بترشيح االعضاء على حسب 

 .احتياجاتهم

+  إستبيان قبلى وبعدى لكل متدرب -

 .احصائيا تحليل االستبيانات

لكل عن تقييم  ورشة العمل إستبيان  -

 .تحليل االستبيانات احصائيا+ متدرب

 تقرير الدورة أو ورشة العمل -

 

 

وحدة 

 التدريب

 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

 

رؤساء +  

  المعايير

شهر  02

 أكتوبر

0202 

 

يوم 

 واحد

 كلية التمريض

جامعة 

 الزقازيق

أعضاء هيئة من كل  - جنية 022

يقوم بدفع   التدريس

جنيه قيمة  02مبلغ 

 .تكاليف الورشة

قدرة وتطوير  تحسين

أعضاء هيئة التدريس 

على تقييم المعاييرالجديده 

عن طريق تفعيل ذلك و

م متابعة تطبيق ما ت

التدريب عليه وتفعيله فى 

 .العمل

                                                                                            جامعة الزقازيق م6202/7202للعام الدراسي الخطة التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 كلية التمريض                                                                                                   



مسئول  آليات التنفيذ اسم الدورة

 التنفيذ

الفئة 

 المستهدفه

العدد 

 الكلى

مدة  التوقيت

 الدورة

 مؤشرات النجاح مصادر التمويل التكلفة مكان االنعقاد

النشر  -3

                                            العلمى الدولى
ية للموافقة على عقد عميد الكلمخاطبة   -

 ورشة العمل 

اإلعالن عن ورشة العمل أو الدورة  -

عن طريق مخاطبة رؤساء  التدريبية

االقسام بترشيح االعضاء على حسب 

 .احتياجاتهم

+  إستبيان قبلى وبعدى لكل متدرب -

 .احصائيا تحليل االستبيانات

لكل عن تقييم  ورشة العمل إستبيان  -

 .نات احصائياتحليل االستبيا+ متدرب

 .تقرير الدورة أو ورشة العمل -

وحدة 

 التدريب

 

أعضاء  

هيئة 

 التدريس

 

02 

 

شهر 

 نوفمبر

0202 

يوم 

 واحد

 كلية التمريض

جامعة 

 الزقازيق

 

 

 

 

 

  

 عضو من كل  - جنية 222

 أعضاء هيئة التدريس

 02يقوم بدفع مبلغ 

 قيمة  جنيه

 .تكاليف الورشة

عن طريق زيادة نسبة 

االبحاث المنشوره محليا 

 .ودوليا

 

كتابة  -4

المشروعات 

البحثيه 

 التنافسيه

 

عميد الكلية للموافقة على عقد مخاطبة   -

 ورشة العمل 

اإلعالن عن ورشة العمل أو الدورة  -

عن طريق مخاطبة رؤساء  التدريبية

االقسام بترشيح االعضاء على حسب 

 .احتياجاتهم

+  ان قبلى وبعدى لكل متدربإستبي -

 .احصائيا تحليل االستبيانات

لكل عن تقييم  ورشة العمل إستبيان  -

 .تحليل االستبيانات احصائيا+ متدرب

 تقرير الدورة أو ورشة العمل -

وحدة 

 التدريب

 بالكليه

مركز 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 بالجامعه 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

 

02 

 

شهر 

 فبراير

0200 

يوم 

 واحد

 كلية التمريض

جامعة 

 الزقازيق

 

 

 

 

 

  

   عضو من  كل جنية 222

أعضاء هيئة التدريس 

 02يقوم بدفع مبلغ 

 جنيه قيمة 

 .تكاليف الورشة

أعضاء هيئة باإلستعانه 

التدريس الذين حضروا 

هذه الدوره فى تدريب 

كتابة زمالئهم على كيفية 

البحثيه  المشروعات

 .التنافسيه 

المشاركه فى مسابقات 

 .األبحاث العلميه



 بتاريخ        هذه الخطة معتمده وموثقه من مجلس الكلية رقم  

 أمل دمحم الدخاخنى/ د.أ /عميد الكلية                                                                                   إيمان شكرى عبدهللا:د.أ/ة التدريبمدير وحد               

مهارات  -5

 العرض الفعال

مخاطبة عميد الكليه للموافقه على  -

 عقد ورشة عمل

األعالن عن ورشة العمل أو  -

الدوره التدريبيه عن طريق 

مخاطبة رؤساء األقسام بترشيح 

 األعضاء على حسب إحتياجاتهم 

إستبيان قبللى وبعدى لكل متدرب  -

 تحليل اإلستبيانات احصائيا+

عن تقييم ورشة العمل  إستبيان -

تحليل االستبيانات +لكل متدرب

 إحصائيا

 تقرير الدوره او ورشة العمل  -

وحدة 

 التدريب

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

شهر  02

مارس 

0200 

يوم 

 واحد

 كلية التمريض

جامعة 

 الزقازيق 

كل عضو من أعضاء  جنيه022

هيئة التدريس يقوم 

جنيه  02بدفع مبلغ 

 قمة تكاليف الورشه

وتطوير قدرة تحسين 

اعضاء هيئة التدريس 

تفعيل هذه الدوره من على 

خالل استخدام مهارات 

العرض الفعال فى العمليه 

 . التعليميه

رضا الطالب عن عملية 

الشرح مما يؤدى إلى 

 نجاح العمليه التعليميه


