
 او  اسم الدورة

نوع البرنامج 

 التدريبى

مسئول  آليات التنفيذ

 التنفيذ

الفئة 

 المستهدفه

العدد 

 الكلى

مدة  التوقيت

 الدورة

 مؤشرات النجاح مصادر التمويل التكلفة مكان االنعقاد

التصحيح  -1

 االليكترونى                                    

 

 

ة على عقد عميد الكلية للموافقمخاطبة   -

 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 ورشة العمل  تقييم  عنإستبيان  -

 .اتحليل االستبيانات احصائي+ متدرب

  تقرير الدورة أو ورشة العمل -

وحدة 

 التدريب

أعضاء هيئة 

 التدريس

معاونى  

أعضاء هيئة 

 التدريس

51 

51 

شهر 

 سبتمبر

4152 

اغسطس 

4151 

 كلية التمريض يوم  4

جامعة 

 الزقازيق

دورة 

 مجانية

التدريب على الجهاز 

يتم بواسطة مهندسى 

شركة العال للنظم 

التى اشترينا ) الحديثة

ز التصحيح منها جها

 مجانا   (االليكترونى

  المهارى المستوى تحسين

معاونى عضاء وأل

 أعضاء هيئة التدريس

للتعامل مع  جهاز 

 التصحيح االليكترونى

    %01بنسبة 

جهاز  استخدام عن طريق

فى التصحيح االليكترونى 

تصحيح االمتحانات 

 .بالكلية

2- Evidence 

based 

nursing                          

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

+  إستبيان قبلى وبعدى لكل متدرب -

 .احصائيا تحليل االستبيانات

ل لكعن تقييم  ورشة العمل إستبيان  -

 .تحليل االستبيانات احصائيا+ متدرب

 تقرير الدورة أو ورشة العمل -

 

 

وحدة 

 التدريب

 

معاونى 

أعضاء هيئة 

 التدريس

41  

شهر 

نوفمبر 

4152 

 

يوم 

 واحد

 كلية التمريض

جامعة 

 الزقازيق

كل عضو هيئة  - جنية 011

تدريس او العضو 

المعاون يقوم بدفع 

 جنيه قيمة  01مبلغ 

 .تكاليف الورشة

  المهارى المستوى حسينت

لمعاونى أعضاء هيئة 

فى البحث  التدريس

 %.01العلمى بنسبة 

عن طريق متابعة تطبيق 

ما تم التدريب عليه 

 .وتفعيله فى العمل

, 4102/4102للعامين الدراسيين الخطة التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم  

4102/4102 

 

                                                                                            جامعة الزقازيق

 كلية التمريض                                                                                                   



مسئول  آليات التنفيذ اسم الدورة

 التنفيذ

الفئة 

 المستهدفه

العدد 

 الكلى

مدة  التوقيت

 الدورة

 مؤشرات النجاح مصادر التمويل التكلفة مكان االنعقاد

مهارات  -3

القيادة وادارة 

 الفريق                           

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

+  كل متدربإستبيان قبلى وبعدى ل -

 .احصائيا تحليل االستبيانات

لكل عن تقييم  ورشة العمل إستبيان  -

 .تحليل االستبيانات احصائيا+ متدرب

 تقرير الدورة أو ورشة العمل -

وحدة 

 التدريب

 

القيادات 

 االكاديمية

أعضاء هيئة 

 التدريس

 

7 

41 

شهر 

 مارس

4151 

يوم 

 واحد

 كلية التمريض

جامعة 

 الزقازيق

م التدريب عن سيت مجانية

طريق احد أعضاء 

هيئة التدريس بالكلية 

 .بدون مقابل مادى

ات القيادة مهار تحسين

أعضاء هيئة  لدى

 %.01بنسبة  التدريس

ة ادارة مهار تحسين

أعضاء هيئة  الفريق لدى

 %.01بنسبة  التدريس

 

 معاييرال -4

                                            االكاديمية

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

+  إستبيان قبلى وبعدى لكل متدرب -

 .احصائيا تحليل االستبيانات

لكل عن تقييم  ورشة العمل إستبيان  -

 .يل االستبيانات احصائياتحل+ متدرب

 تقرير الدورة أو ورشة العمل -

 

 

وحدة 

 التدريب

 

معاونى  

أعضاء هيئة 

 التدريس

 

41 

 

 مايوشهر 

4151 

يوم 

 واحد

 كلية التمريض

جامعة 

 الزقازيق

 

 

 

 

 

  

كل عضو هيئة  - جنية 011

تدريس او العضو 

المعاون يقوم بدفع 

 جنيه قيمة  01مبلغ 

 .تكاليف الورشة

معاونى علومات تحسين م

عن  أعضاء هيئة التدريس

المعايير االكاديمية 

 التعلم نواتج و القومية

بنسبة ( ILOS)المستهدفة

01.% 

 



مسئول  آليات التنفيذ اسم الدورة

 التنفيذ

الفئة 

 المستهدفه

العدد 

 الكلى

مدة  التوقيت

 الدورة

 مؤشرات النجاح مصادر التمويل التكلفة مكان االنعقاد

5- 

Medical 

Statistics 

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

+  إستبيان قبلى وبعدى لكل متدرب -

 .احصائيا تحليل االستبيانات

لكل عن تقييم  ورشة العمل إستبيان  -

 .تحليل االستبيانات احصائيا+ متدرب

 تقرير الدورة أو ورشة العمل -

حدة و   

 التدريب

مركز 

تكنولوج

يا 

المعلوما

ت 

 بالجامعة

أعضاء هيئة 

 التدريس

معاونى  

أعضاء هيئة 

 التدريس

51 

 

51 

 

شهر 

 سبتمبر

4151 

يوم 

 واحد

 كلية التمريض

جامعة 

 الزقازيق

كل عضو هيئة  - جنية 011

تدريس او العضو 

المعاون يقوم بدفع 

 جنيه قيمة  01مبلغ 

 .تكاليف الورشة

ات المهار تحسين

عضاء أل  االحصائية 

ومعاونيهم  هيئة التدريس

 %. 01بنسبة 

عن طريق متابعة تطبيق 

ما تم التدريب عليه 

 .وتفعيله فى العمل

نظم  -2

االمتحانات 

وتقويم 

                               الطالب

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

+  إستبيان قبلى وبعدى لكل متدرب -

 .احصائيا تحليل االستبيانات

لكل العمل  عن تقييم  ورشةإستبيان  -

 .تحليل االستبيانات احصائيا+ متدرب

 تقرير الدورة أو ورشة العمل -

 

 

حدة و   

 التدريب

 

أعضاء هيئة 

 التدريس

معاونى  

أعضاء هيئة 

 التدريس

51 

 

51 

شهر 

نوفمبر 

4151 

يوم 

 واحد

 كلية التمريض

جامعة 

 الزقازيق

كل عضو هيئة  - جنية 011

تدريس او العضو 

المعاون يقوم بدفع 

 جنيه قيمة  01بلغ م

 .تكاليف الورشة

عن طريق تطبيق ما تم 

فى وضع التدريب عليه 

االسئلة واالمتحانات تقييم 

 .الطالب



 

 8/4102/  04بتاريخ   62هذه الخطة معتمده وموثقه من مجلس الكلية رقم 

 /عميد الكلية                                                                                                                     مدير وحدة التدريب               

 الدخاخنى دمحم أمل/ د.أ                                                                                            عبدهللا ايمان شكرى/ د.أ                                

مسئول  آليات التنفيذ اسم الدورة

 التنفيذ

الفئة 

 المستهدفه

العدد 

 الكلى

مدة  التوقيت

 الدورة

 مؤشرات النجاح مصادر التمويل التكلفة مكان االنعقاد

 ةخط اعداد -7

 لمواجهة عمل

 األزمات

 والكوارث           

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

+  إستبيان قبلى وبعدى لكل متدرب -

 .ئيااحصا تحليل االستبيانات

لكل عن تقييم  ورشة العمل إستبيان  -

 .تحليل االستبيانات احصائيا+ متدرب

 تقرير الدورة أو ورشة العمل -

وحدة 

 التدريب

 

القيادات 

 االكاديمية

أعضاء هيئة 

 التدريس

 

7 

41 

 

شهر 

 مارس

4152 

يوم 

 واحد

 كلية التمريض

جامعة 

 الزقازيق

كل عضو هيئة  - جنية 211

تدريس او العضو 

اون يقوم بدفع المع

 جنيه قيمة  01مبلغ 

 .تكاليف الورشة

 خطة اعدادعن طريق 

 األزمات لمواجهة

الممكن حدوثها  والكوارث

 .بالكلية

عن طريق متابعة تطبيق 

ما تم التدريب عليه 

 .وتفعيله فى العمل

 النشر -8

 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

 

معاونى  

أعضاء هيئة 

 التدريس

 

شهر  41

 ابريل

4152 

يوم 

 واحد

 كلية التمريض

جامعة 

 الزقازيق

سيتم التدريب عن  مجانية

 االساتذةطريق احد 

بالكلية بدون مقابل 

 .مادى

عن طريق زيادة نسبة 

 االبحاث المنشورة دوليا

 .ومحليا

                 

 


