كلية التمريض

جامعة الزقازيق

وحدة التدريب

تقرير عن ما تم إنجازه من الخطة التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم للعام
الجامعى 3102 -3102
 تم االنتهاء من تنفيذ  %011من الدورات التدريبية بداية من شهر نوفمبر  1103وحتى شىهر مىايو 1104حسب خطة التدريب وهذة الدورات كالتال :
-0
-1
-3
-4
-5

مواصفات الورقة االمتحانية
توظيف تكنولوجيا التعليم ف التدريس
التخطيط االستيراتيج
وثيقة المعايير والممارسات التطبيقية  /معايير الجودة
أخالقيات البحث العلم

 باالاضافة ال تنفيذ دورات بناءا عل طلب زيارة الدعم الفن والمتابعة للكلية عل النحو التال : -0الدراسة الذاتية
 -1القواعد المنظمة لالمتحانات
تقرير بما تم تنفيذه من دورات الخطة التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم للعام الجامعى 3102 -3102

 طبقا للخطة التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التىدريس و معىاونيهم للعىال الجىامع  1104 -1103تىم عقىدورشة عمل بعنوان" مواصفات الورقة االمتحانية " وذلك في يول األحد الموافق  1103/00/01لمىدة يىول
بقاعة المناقشات داخل الكلية  ،لألستاذ الدكتور /دمحم المرى مىدر معتمىد ،وذلىك فى تمىال السىاعة العاشىرة
والنصف صباحا وانتهت ف تمال الساعة الواحدة والنصف ظهرا .وذلك بحضور كال من األستاذة الدكتورة/
امل الدخاخنى عميد الكلية ،والدكتورة /سماح العوضى مدير وحدة اضمان الجودة والدكتورة /إيماا شاررى
رئيس وحدة التدريب ،ووكالء الكلية ورؤساء األقسال باإلاضافة إل أعضاء هيئة التدريس (15عضو).
 -تىم عقىد ورشىىة عمىل بعنىىوان " توظيا

ترنولوجيااا التعلايم لااى التادريس " وذلىىك فىي يىىول األحىد الموافىىق

 1103/01/05لمىدة يىول بقاعىة المناقشىات داخىل الكليىة  ،لألسىىتاذ الىدكتور /ساناء علاى ناور اسىتاذ النسىىاء

والتوليد بالكلية ،وذلك ف تمال الساعة العاشرة والنصف صباحا وانتهت ف تمىال السىاعة الواحىدة والنصىف
ظهرا .وذلك بحضور كال من األسىتاذة الىدكتورة /امال الادخاخنى عميىد الكليىة ،والىدكتورة /ساماح العوضاى
مدير وحدة اضمان الجودة والدكتورة/إيما شاررى رئىيس وحىدة التىدريب ،ووكىالء الكليىة ورؤسىاء األقسىال
باإلاضافة إل أعضاء هيئة التدريس و معاون أعضاء هيئة التدريس (15عضو).
 وأيضا ف يول الثالثاء الموافق  1104/1/15تم عقد ورشة عمل أخرى بعنىوان(التخطاي االساتيراتيجى)لألستاذة الدكتورة /نادية عبد القادر احمد مدر معتمد بقاعة المناقشات داخل الكلية  ،وذلك في تمال الساعة
العاشىىرة ص ىباحا وانتهىىت فىىي تمىىال السىىاعة الثانيىىة ظهىىرا .وذلىىك بحضىىور كىىال مىىن األسىىتاذة الىىدكتورة /اماال
الدخاخنى عميد الكلية ،والدكتورة /مها عابدين مدير وحىدة اضىمان الجىودة والىدكتورة/إيماا شاررى رئىيس
وحىىدة التىىدريب ،ووكىىالء الكليىىة ورؤسىىاء األقسىىال باإلاضىىافة إل ى أعضىىاء هيئىىة التىىدريس المسىىجلين بالىىدورة
(15عضو).
 وأيضىىا تىىم عقىىد ورشىىة عمىىل بعنىىوان (وثيقااة المعااايير والممارسااات التطبيقيااة  /معااايير الجااودة) لألسىىتاذالىىدكتور /ولاااء لااوزى مىىدر معتمىىد ومىىدير مرك ى الجىىودة بالجامعىىة  ،وذلىىك يىىول الثالثىىاء الموافىىق 05
 1104/4/بقاعة المناقشات بالكلية ،وذلك طبقا للخطة التدريبيىة لتىدريب اعضىاء هيئىة التىدريس ومعىاونيهم
للعال  ، 1104/1103وذلك في تمال الساعة العاشرة صباحا وانتهت فىي تمىال السىاعة الثانيىة ظهىرا .وذلىك
بحضور كىال مىن األسىتاذة الىدكتورة /امال الادخاخنى عميىد الكليىة ،والىدكتورة /ساماح العوضاى مىدير وحىدة
اضمان الجودة والدكتورة/إيما شررى مدير وحدة التدريب ،ووكالء الكليىة ورؤسىاء األقسىال باإلاضىافة إلى
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المسجلين بالدورة ( 31عضو).
 تم عقد ورشة عمل بعنوان (أخالقيات البحث العلمى) لألستاذ الدكتور /سناء نورالادين  ،وذلىك يىول االحىدالموافق  1104/5/ 00بقاعة المناقشات بالكلية ،وذلك طبقا للخطة التدريبية لتدريب اعضىاء هيئىة التىدريس
ومعاونيهم للعال  ، 1104/1103وذلىك فىي تمىال السىاعة العاشىرة صىباحا وانتهىت فىي تمىال السىاعة الثانيىة
ظهرا .وذلك بحضور كال من األسىتاذة الىدكتورة /امال الادخاخنى عميىد الكليىة ،والىدكتورة /ساماح العوضاى

مدير وحدة اضمان الجىودة والىدكتورة/إيماا شاررى مىدير وحىدة التىدريب ،ووكىالء الكليىة ورؤسىاء األقسىال
باإلاضافة إل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المسجلين بالدورة ( 31عضو).
تقرير بما تم تنفيذه من دورات بناءا على طلب زيارة الدعم الفنى والمتابعة للرلية لتدريب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم

 نظمت وحدة التدريب بالكلية تحت رعاية األستاذة الدكتورة امل الدخاخنى عميد الكلية واألسىتاذة الىدكتورةايما شررى عبد هللا وكيل الكليىة لشىئون التعلىيم والطىال ومىدير وحىدة التىدريب والىدكتورة /مهاا عابادين
نائب مدير وحدة اضمان الجودة ورشة عمل بعنوان (الدراسة الذاتية) لألستاذة الدكتورة /ناهد خيرى لياض
مدر معتمد بقاعة المناقشات داخل الكلية ،وذلك بناءا عل طلب زيارة الدعم الفن والمتابعة للكليىة ،وذلىك
يول األحد الموافق 1104/3/ 1في تمال الساعة العاشرة صباحا وانتهت في تمال الساعة الثانية ظهرا .وذلىك
بحضور كال من األستاذة الدكتورة /امل الدخاخنى عميد الكلية ،والدكتورة /مها عابادين مىدير وحىدة اضىمان
الجودة والدكتورة/إيما شررى رئيس وحدة التدريب ،ووكالء الكلية ورؤساء األقسال باإلاضافة إل أعضىاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة المسجلين بالدورة (15عضو).
 نظمت ايضا وحدة التدريب بالكليىة تحىت رعايىة األسىتاذة الىدكتورة امال الادخاخنى عميىد الكليىة واألسىتاذةالدكتورة ايما شررى عبد هللا وكيل الكلية لشئون التعلىيم والطىال ومىدير وحىدة التىدريب والىدكتورة /مهاا
عاباادين نائىىب مىىدير وحىىدة اضىىمان الجىىودة  ،ورشىىة عمىىل بعنىىوان (القواع اد المنظمااة لالمتحانااات) لألسىىتاذ
الدكتور /دمحم المرى مدر معتمد وذلك يول االربعاء الموافق 1104/3/ 12بقاعة المناقشات بالكليىة ،وذلىك
بنىاءا على طلىىب زيىارة الىىدعم الفنى والمتابعىىة للكليىة بتىاري  ،1104/3/4وذلىىك فىي تمىىال السىاعة العاشىىرة
صباحا وانتهت في تمال الساعة الثانية ظهرا .وذلك بحضور كال من األستاذة الدكتورة /امل الدخاخنى عميىد
الكليىىة ،والىىدكتورة /مهااا عاباادين نائىىب مىىدير وحىىدة اضىىمان الجىىودة والىىدكتورة/إيمااا شااررى مىىدير وحىىدة
التدريب ،ووكالء الكلية ورؤساء األقسىال باإلاضىافة إلى أعضىاء هيئىة التىدريس والهيئىة المعاونىة المسىجلين
بالدورة ( ،)31وعدد ( )01من الموظفين ،وعدد ( )01من الطال .

تقرير عن نسبة المستفيدين من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الخطة التدريبية للعام الجامعى 3102 -3102
عدد
الحضور

اجمالى
العدد

نسبة
المستفيدين

 -0مواصفات الورقة االمتحانية

25

30

83%

 -1توظيف تكنولوجيا التعليم ف التدريس

25

98

26%

 -3التخطيط االستيراتيج

25

30

83%

 -4الدراسة الذاتية

25

98

26%

 -5القواعد المنظمة لالمتحانات

30

98

31%

 -2وثيقة المعايير والممارسات التطبيقية

30

98

31%

 -1أخالقيات البحث العلم

30

98

31%

اسم ورشة العمل

وأيضا يوجد لرل دورة:
-0
-1
-3
-4
-5
-2

اجندة الورشة
التقرير
أصل تسجيل الورشة
( المادة العلمية) لكل محااضر عل حدا
االستبيان لتقييم ورشة العمل والمدر
ونتائج االستبيان الخاصة بتقييم ورشة العمل و المدر .

 وقد تم تنسيق وتنظيم هذه الورش تحت إعداد الفريق التنظيمي لوحدة التدريب وهم كاألتي:-0
-1
-3
-4
-5

ايمان شكرى عبدهللا
صباح عبده هجرس
عتا حسين
حسنات رمضان
راضا عبد الرحمن

استاذ تمريض صحة المجتمع والمسنين ومدير وحدة التدريب بالكلية
مدرس بقسم تمريض صحة المجتمع
مدرس مساعد بقسم تمريض صحة المجتمع
مدرس مساعد بقسم تمريض المسنين
معيدة بقسم تمريض المسنين

مدير وحدة التدريب /

أ.د /إيما شرري عبد هللا

عميد الرلية /

أ.د /أمل دمحم الدخاخنى

