جامعة الزقازيق
كلية التمريض
وحدة التدريب بالكلية

تقرير عن ما تم إنجازه من الخطة التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم
للعامين الدراسيين 6102/6102 ,6102/6102
 -تمماالنتهاءممن النممذالت م ال%011النممذالنوممت انتالنواتا ب ممةالمتن ممةالنممذال ممء الهم

ب ال1104ال حاممشال ممء النم م ال

1106الحسبالخطةالنواتا بال ه ةالنوت انتالكنوانوش:ال
 -0نواصح حالنتو كا هشال
-1الالنءنانتالنوق ندةال م ن النو قال
ال-3الالEvidence based Practiceال
الالالالالالالالال-4النواصح حالنتو كا هشال–الالتتا بالع لشال
-5النو عن النتكند ةالال
-6النتحصن النوطب ةال
-7الهظاالنتناحنهنتال تق االنوطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
-8النعتندالخطةالع الو نجءةالنألزننتال نوك ناثال
-9النو ش النوعل شالنوت وشالالالالالالالالالالال
ال

تقرير بما تم تنفيذه من دورات الخطة التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم
للعامين الدراسيين 6102/6102 ,6102/6102
الهظ تال حتةالنواتا بالمنوكل ةالتحتالاعن ةالنألسانذةالنوتكا اةالامل دمحم الدخاخنىالع متالنوكل مةال نألسمانذةالنومتكا اةالايمان شكرى عبدهللاال ك النوكل ةالوشئ نالنواعل اال نوطالبال نت ال حتةالنواتا بال نوتكا اة/السماح العوضىىالنمت ال
حممتةالام ننالنو م دةال،ال ا ممةالع م المع م ننال(التصىىحيا ايليكترونىىى) ول ممتابالنو ء ممت /العمىىرو ال ىىيد نء ممت ال
مش كةالنوعالالول ظاالنوحت ثة،ال ذوكال مالنتحتالنو ن قال30ال1104/8/المقنعةالنو نقشمنتالمنوكل مةال ،ذومكالطبقمنالولططمةال
نواتا ب ةالواتا بالنعضن اله ئةالنواتا سال نعن ه ءاالولعنمال،1106-1104ال ذوكال م الت منمالنوسمنعةالنوعن م ةالامبنحنال
نهاءتال الت نمالنوسنعةالنوثنه ةالظء ن.ال ذوكالمحض االكالالنذالنألسانذةالنوتكا اة/الامىل دمحم الىدخاخنىالع متالنوكل مة،ال
نوتكا اة/السىماح العوضىىالنمت ال حمتةالام ننالنو م دةال نومتكا اة/إيمىان شىكرى عبىدهللاالنمت ال حمتةالنوامتا ب،ال

كال النوكل مةال اسسمن النألقسمنمالمنفامن ةالإومشالأعضمن اله ئمةالنوامتا سال نوء ئمةالنو عن همةالنو سم ل ذالمنومت اةال(31ال
عض ).ال
الأ ضممنالهظ ممتال حممتةالنواممتا بالمنوكل ممةالتحممتالاعن ممةالنألسممانذةالنوممتكا اةالامىىل دمحم الىىدخاخنىالع ممتالنوكل ممةال نألسممانذةالنوممتكا اةالايمىىان شىىكرى عبىىدهللاال ك م النوكل ممةالوشممئ نالنواعل م اال نوطممالبال نممت ال حممتةالنواممتا بال نوممتكا اة/السىىماح
العوضىىىالنممت ال حممتةالام ننالنو م دةال،ال ا ممةالع م المع م ننال(مهىىارات القيىىادة وبنىىاء الفريىىق) ول ممتابالد /فريىىده
ح ونهالنتا الت

ضالنتدناةالمنوكل ةال،ال ذوكال مالنتحمتالنو ن مقال05ال1105/1/المقنعمةالنو نقشمنتالمنوكل مةال ،ذومكال

طبقممنالولططممةالنواتا ب ممةالواممتا بالنعضممن اله ئممةالنواممتا سال نعممن ه ءاالولعممنمال،1106-1104ال ذوممكال م الت ممنمالنوسممنعةال
نوعن

ةالابنحنال نهاءتال الت نمالنوسنعةالنوثنه ةالظء ن.ال ذوكالمحض االكالالنذالنألسانذةالنوتكا اة/الامل دمحم الىدخاخنىال

ع تالنوكل ة،ال نوتكا اة/السماح العوضىالنمت ال حمتةالام ننالنو م دةال نومتكا اة/إيمىان شىكرى عبىدهللاالنمت ال حمتةال
نواتا ب،ال كال النوكل ةال اسسن النألقسنمالمنفان ةالإوشالأعضن اله ئةالنواتا سالنو س ل ذالمنوت اةال(11العض ).ال
ال ن ضنالهظ تال حتةالنواتا بالمنوكل ةالتحمتالاعن مةالنألسمانذةالنومتكا اةالامىل دمحم الىدخاخنىالع متالنوكل مةال نألسمانذةالنوممتكا اةالايمىىان شىىكرى عبىىدهللاال ك م النوكل ممةالوشممئ نالنواعلم اال نوطممالبال نممت ال حممتةالنواممتا بال نوممتكا اة/السىىماح
العوضىىالنمت ال حمتةالام ننالنو م دةال،ال ا مةالع م المع م ننال( )Evidence based Practiceول متابالأ.د/.
نجوى سامى أسانذالمكل ةالنوطبالجننعةالنوزقنز قال ,أ.د / .غىادة الرىرقاوى أسمانذالمكل مةالنوطمبالجننعمةالنوزقمنز قال،ال
ذوكال مالنوط سالنو ن قال09ال1105/1/المقنعةالنو نقشنتالمنوكل ةال ،ذوكالطبقنالولططمةالنواتا ب مةالوامتا بالنعضمن ال
ه ئةالنواتا سال نعن ه ءاالولعنمال،1106-1104ال ذوكال الت منمالنوسمنعةالنوعن م ةالامبنحنال نهاءمتال م الت منمالنوسمنعةال
نوثنه ممةالظء م ن.ال ذوممكالمحض م االكممالالنممذالنألسممانذةالنوممتكا اة/الامىىل دمحم الىىدخاخنىالع ممتالنوكل ممة،ال نوممتكا اة/السىىماح
العوضىالنت ال حتةالا ننالنو دةال نوتكا اة/إيمان شكرى عبدهللاالنت ال حتةالنواتا ب،ال كال النوكل ةال اسسمن ال
نألقسنمالمنفان ةالإوشالنعن هشالأعضن اله ئةالنواتا سالنو س ل ذالمنوت اةال(11العض ).ال
-ال ن م ةالنخ م

الهظ ممتال حممتةالنواممتا بالمنوكل ممةالتحممتالاعن ممةالنألسممانذةالنوممتكا اةالامىىل دمحم الىىدخاخنىالع ممتالنوكل ممةال

نألسانذةالنوتكا اةالايمان شكرى عبدهللاال ك النوكل ةالوشئ نالنواعل اال نوطالبال نت ال حتةالنوامتا ب،ال ا مةالع م ال
مع م ننال(التصىىحيا ايليكترونىىى – تىىدريب عملىىى) ول ممتابالنو ء ممت /العمىىاد شىىوقى نء ممت المشم كةالنوعممالالولم ظاال
نوحت ثممة،ال ذوممكال م مالنتحممتالنو ن ممقال1ال1105/8/المقنعممةالنو نقشممنتالمنوكل ممةال ،تمماالتممتا بالأعضممن اله ئممةالنواممتا سال
نوء ئةالنو عن هةالعلشالك ةالتصح حالنتناحنهنتالمنسماطتنمالجءمنزالنواصمح حالنتو كا همش،ال ذومكال م الت منمالنوسمنعةال
نوعن م ةالاممبنحنال نهاءممتال م الت ممنمالنوسممنعةالنوثنه ممةالظء م ن.ال ذوممكالمحض م االكممالالنممذالنألسممانذةالنوممتكا اة/الامىىل دمحم
الدخاخنىالع تالنوكل ة،ال نوتكا اة/السماح العوضىىالنمت ال حمتةالام ننالنو م دةال نومتكا اة/إيمىان شىكرى عبىدهللاال
نت ال حتةالنواتا ب،المنفان ةالإوشالأعضن اله ئةالنواتا سال نوء ئةالنو عن هةالنو س ل ذالمنوت اةال(33العض ).ال

الأ ضنالهظ تال حتةالنواتا بالمنوكل مةال ا مةالع م المع م ننال(المعىايير ايكاديميىة) ول متابالايسىتا الىدكتور /سىناءعلى نورالنسانذالت

ضالنو سن ال نوا و تالمنوكل ةال،ال ذوكال مالنتث ذالنو ن قال30ال1105/8/المقنعةالنو نقشنتالمنوكل مةال

ذوكال الت نمالنوسنعةالنوعن

ةالابنحنال نهاءتال الت نمالنوسنعةالنوثنه ةالظء ن.ال قتالكننالنذالنو قم االعقمتالهم ةالنو ا مةال

شال ء النن ال 1105ذوكالطبقنالولططةالنواتا ب ةالواتا بالنعضن اله ئمةالنوامتا سال نعمن ه ءاالولعمنمال-1104ال،1106ال
وكذالتاالتأج لءنالوشء النغسطسالهظ نالتع نلالنتناحنهنتال نواصمح ح.ال ذومكالمحضم االكمالالنمذالنألسمانذةالنومتكا اة/ال
امىىل دمحم الىىدخاخنىالع ممتالنوكل ممة،ال نوممتكا اة/إيمىىان شىىكرى عبىىدهللاالنممت ال حممتةالنواممتا ب،ال نعممن هشالأعضممن اله ئممةال
نواتا سالنو س ل ذالمنوت اةال(15العض ).ال
ال ن ضنالهظ تال حتةالنواتا بالمنوكل ةال ا ةالع المع ننال(ايحصاء الطبية) ول تابالايستا الدكتور /دمحم مجىدىناصفالنسانذالطبالنو ا عالكل ةالنوطبالجننعةالنوزقنز قال،ال ذومكال م مالنتحمتالنو ن مقال6ال1105/9/المقنعمةالنو نقشمنتال
منوكل ةال ذوكال الت نمالنوسنعةالنوعن

ةالابنحنال نهاءمتال م الت منمالنوسمنعةالنوثنه مةالظءم ن.ال ذومكالطبقمنالولططمةالنواتا ب مةال

واتا بالنعضن اله ئةالنواتا سال نعن ه ءاالولعنمال-1104ال.1106ال ذوكالمحض االكالالنذالنألسانذةالنوتكا اة/الامىل دمحم
الىدخاخنىالع ممتالنوكل مة،ال نوممتكا اة/إيمىىان شىكرى عبىىدهللاالنممت ال حمتةالنواممتا ب،ال نعممن هشالأعضمن اله ئممةالنواممتا سال
نو س ل ذالمنوت اةال(05العض اله ئةالتتا سال+ال05النذالنعن هشاله ئةالنواتا س).ال
-الهظ تال حتةالنواتا بالمنوكل مةال ا مةالع م المع م ننال(نظىم ايمتحانىات وتقىويم الطى

)التعضمن اله ئمةالنوامتا سال

نعمممن ه ءا ,ول مممتابالأ.د /.عبىىىداللطيف زايىىىد أسمممانذالمكل مممةالنوطمممبالجننعمممةالنوزقمممنز قال،النمممتابالنعا مممتال ممم الهظممماال
نتناحنهنتال تق االنوطالب،ال نمت الن كمزالنوامتا بالم ساشم نتالجننعمةالنوزقمنز ق.ال ذومكال م مالنتث م ذالنو ن مقال9ال
1105/00/ال مقنعةالنو نقشنتالمنوكل ة،ال ذوكال الت نمالنوسنعةالنوانسعةال نو صفالابنحنالنوشالنوسنعةالنوثنه ةال نو صفال
ظء نال ،ذوكالطبقنالولططةالنواتا ب ةالواتا بالنعضن اله ئةالنواتا سال نعن ه ءاالولعنمال.1106-1104ال ذوكالمحض اال
كالالنذالنألسانذةالنوتكا اة/الامل دمحم الدخاخنىالع تالنوكل ةال نوتكا اة/إيمىان شىكرى عبىدهللاالنمت ال حمتةالنوامتا ب،ال
كال النوكل ةال اسسن النألقسنمالمنفان ةالإوشالأعضن ال النعن هشاله ئةالنواتا سالنو س ل ذالمنوت اةال(31العض ).ال
ال ن ضممنالهظ ممتال حممتةالنواممتا بالمنوكل ممةال ا ممةالع م المع م ننال(اعىىداد خطىىة عمىىل لمواجهىىة ايزمىىات والكىىوار )ولق ممندنتالنتكند ممةال نعضممن اله ئممةالنواممتا سالمنوكل ممة ,ول ممتابالأ.د /.ناهىىد خيىىرى أسممانذالمكل ممةالننوا م ممةالنو نا م ةال
جننعةالنوزقنز قال-النتابالنعا تالمنوء ئةالنوق ن ةالوض ننالج دةالنواعل اال نتعا مندال،ال الأ.د /.ناديىة عبىد القىادر أسمانذال
مكل ةالننوا م ةالنو نا ةالجننعمةالنوزقمنز ق-النمتابالنعا متالمنوء ئمةالنوق ن مةالوضم ننالجم دةالنواعلم اال نتعا مند-النمت ال
حممتةالندناةالنتزنممنتال نوك م ناثالمكل ممةالننوا م ممةالنو نا م ةالجننعممةالنوزقممنز ق.ال ذوممكال م مالنتامعممن النو ن ممقال31ال
1106/3/المقنعةالنو نقشنتالمنوكل ة،ال ذوكال الت نمالنوسنعةالنوعن

ةالابنحنالنوشالنوسمنعةالنوثنه مةالظءم نال ،ذومكالطبقمنال

ولططةالنواتا ب ةالواتا بالنعضن اله ئةالنواتا سال نعن ه ءاالولعنمال.1106-1104ال ذوكالمحضم االكمالالنمذالنألسمانذةال

نوتكا اة/الامل دمحم الدخاخنىالع متالنوكل مةال نومتكا اة/إيمىان شىكرى عبىدهللاالنمت ال حمتةالنوامتا ب،ال كمال النوكل مةال
اسسن النألقسنمالمنفان ةالإوشالأعضن اله ئةالنواتا سالنو س ل ذالمنوت اةال(13العض ).ال

الهظ متال حمتةالنواممتا بالمنوكل مةالتحممتالاعن مةالنألسممانذةالنومتكا اةالامىىل دمحم الىدخاخنىالع ممتالنوكل مةال نألسممانذةالنومتكا اةالايمىان شىكرى عبىدهللاال ك م النوكل مةالوشمئ نالنواعلم اال نوطمالبال نممت ال حمتةالنوامتا ب،ال ا مةالع م ال
مع ننال(المعايير ايكاديمية) ول تابالايستا الدكتور /سلوى عباس علىىالنسمانذالت م ضالامحةالنو ا معال
منوكل ةال،ال ذوكال مالنوثالثن النو ن قال16ال1106/4/المقنعةالنو نقشنتالمنوكل ةال ذومكال م الت منمالنوسمنعةالنوعن م ةال
ابنحنال نهاءتال الت نمالنوسنعةالنوثنه ةالظء نال ،ذومكالطبقمنالولططمةالنواتا ب مةالوامتا بالنعضمن اله ئمةالنوامتا سال
نعن ه ءاالولعنمال-1104ال،1106ال ذوكالمحض االكالالنذالنألسانذةالنوتكا اة/الامل دمحم الدخاخنىالع تالنوكل ة،ال
نوتكا اة/إيمان شكرى عبدهللاالنت ال حمتةالنوامتا ب،ال نعمن هشالأعضمن اله ئمةالنوامتا سالنو سم ل ذالمنومت اةال
(15العض ).ال
عدد الحضور ون بة الم تفيدين من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الخطة التدريبية للعامين
الدراسيين 6102/6102 ,6102/6102
ورشة العمل اسم
 -0نواصح حالنتو كا هش
 -1نءنانتالنوق ندةال م ن النو ق
Evidence based Practice -3
 -4نواصح ح النتو كا هش ال– التطب قال
ع لش
 -5نو عن النتكند ةال
Medical Statistics -6
 -7هظاالنتناحنهنتال تق االنوطالب
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وأيضا يوجد لكل دورة (الحقيبة التدريبية):
 -0نج تةالنو ا ة
 -1نواق
 -3الأا التس النو ا ةال
 -4نو ندةالنوعل ةالول ا ةال
 -5نتساب ننالواق اال ا ةالنوع ال نو تاب
 -6ال هانئجالنتساب ننالنوطناةالماق اال ا ةالنوع ال النو تابال.
 -7نتساب ننالنوقبلشال نوبعت
 -8هانئجالنتساب ننالنوقبلشال نوبعت ال
 -9معضالنوص االول ا ةال
 وقد تم تن يق وتنظيم هذه الورش تحت إعداد الفريق التنظيمي لوحدة التدريب وهم كاألتي:-0
-1
-3
-4
-5
-6
-7
-8
ال

ن ننال ك العبتهللاالالالالالالالنسانذالت ضالاحةالنو ا عال نو س ذال نت ال حتةالنواتا بالمنوكل ة
الالالالالالالنتا المقساالت ضالاحةالنو ا عال
ابنحالعبتهاله
عانبالحس ذالالالالالالالالالالالالالالالنتا النسنعتالمقساالت ضالاحةالنو ا ع
حس نتالانضننالالالالالالالالالالالنتا النسنعتالمقساالت ضالنو س ذ
اانالعبتالنو ح ذالالالالالالالالالنع تةالمقساالت ضالنو س ذال
نحسذالدمحمالالالالالالالالالالالالالالالالالنع تالمقساالت ضالنو س ذ
ا ةالج عةالالالالالالالالالالالالالالالنع تةالمقساالت ضالنو س ذ
هءشالج نلالنوس تالالالالالالالالالالنع تةالمقساالت ضالنو س ذال
ال
مدير وحدة التدريب /

أ.د /إيمان شكري عبدهللا

عميد الكلية /

أ.د /أمل دمحم الدخاخنى
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