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لتدريب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم الخطة التدريبية تقرير عن ما تم إنجازه من 

 للعامين الدراسيين 6102/6102, 6102/6102

النم  مم  ال حاممشال ممءال1104نممذالنوممت انتالنواتا ب ممةالمتن ممةالنممذال ممء الهمم   ب ال%ال011تمماالنتهاءممن النممذالت   مم ال -

ال:حسبالخطةالنواتا بال ه ةالنوت انتالكنوانوشال1106

 نواصح حالنتو كا  هشال -0

النءنانتالنوق ندةال م ن النو   قالال-1

الEvidence based Practiceالال-3ال

التتا بالع لشالال–النواصح حالنتو كا  هشال-4الالالالالالالالال

النو عن   النتكند   ةالال-5

النتحصن النوطب ةال-6

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهظاالنتناحنهنتال تق  االنوطالبالالالالال-7

النعتندالخطةالع  الو  نجءةالنألزننتال نوك ناثال-8

 الالالالالالالالالالالنو ش النوعل شالنوت وشال-9

ال

تقرير بما تم تنفيذه من دورات الخطة التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم 

 للعامين الدراسيين 6102/6102, 6102/6102

الةنومتكا االة نألسمانذالع  متالنوكل مةالامل دمحم الدخاخنىالةنوتكا االةاعن ةالنألسانذالتحتنواتا بالمنوكل ةالهظ تال حتةالال-

نمت  الالسماح العوضىى/الة نوتكا اال نت  ال حتةالنواتا بالنواعل اال نوطالبوشئ نالال ك  النوكل ةالايمان شكرى عبدهللا

نء ممت الد عمىىرو ال ىىي/الول ممتابالنو ء ممت  (التصىىحيا ايليكترونىىى)مع مم ننال،ال ا ممةالع مم ال حممتةالامم ننالنو مم دةال

طبقمنالولططمةالالمقنعةالنو  نقشمنتالمنوكل مةال، ذومكال8/1104/ال30مش كةالنوعالالول ظاالنوحت ثة،ال ذوكال  مالنتحتالنو  ن قال

،ال ذوكال م الت منمالنوسمنعةالنوعن م ةالامبنحنال1106-1104نواتا ب ةالواتا بالنعضن اله ئةالنواتا سال نعن ه ءاالولعنمال

ع  متالنوكل مة،الالامىل دمحم الىدخاخنى/الالنذالنألسانذةالنوتكا اة ذوكالمحض االكال.ال نهاءتال  الت نمالنوسنعةالنوثنه ةالظء ن

نمت  ال حمتةالنوامتا ب،الالإيمىان شىكرى عبىدهللا/ةنمت  ال حمتةالام ننالنو م دةال نومتكا االسىماح العوضىى/الة نوتكا ا



ال31)أعضمن اله ئمةالنوامتا سال نوء ئمةالنو عن همةالنو سم ل ذالمنومت اةالالإومش  كال النوكل مةال اسسمن النألقسمنمالمنفامن ةال

ال(.عض 

الة نألسممانذالع  ممتالنوكل ممةالامىىل دمحم الىىدخاخنىالةنوممتكا االةتحممتالاعن ممةالنألسممانذنواممتا بالمنوكل ممةالهظ ممتال حممتةال ضممنالأال-

سىىماح /الة نوممتكا اال نممت  ال حممتةالنواممتا بالنواعلمم اال نوطممالبوشممئ نالال ك مم النوكل ممةالايمىىان شىىكرى عبىىدهللاالةنوممتكا ا

فريىىده / دول ممتابال  (ة وبنىىاء الفريىىقمهىىارات القيىىاد)مع مم ننال،ال ا ممةالع مم النممت  ال حممتةالامم ننالنو مم دةالالالعوضىىى

المقنعمةالنو  نقشمنتالمنوكل مةال، ذومكال1/1105/ال05نتا الت   ضالنتدناةالمنوكل ةال،ال ذوكال  مالنتحمتالنو  ن مقالالح ونه

،ال ذوممكال مم الت ممنمالنوسممنعةال1106-1104طبقممنالولططممةالنواتا ب ممةالواممتا بالنعضممن اله ئممةالنواممتا سال نعممن ه ءاالولعممنمال

الامل دمحم الىدخاخنى/ال ذوكالمحض االكالالنذالنألسانذةالنوتكا اة.الوسنعةالنوثنه ةالظء ننوعن  ةالابنحنال نهاءتال  الت نمالن

نمت  ال حمتةالالإيمىان شىكرى عبىدهللا/ةنمت  ال حمتةالام ننالنو م دةال نومتكا االسماح العوضى/الةع  تالنوكل ة،ال نوتكا ا

ال(.عض ال11)اةالأعضن اله ئةالنواتا سالنو س ل ذالمنوت الإوشنواتا ب،ال  كال النوكل ةال اسسن النألقسنمالمنفان ةال

الة نألسمانذالع  متالنوكل مةالامىل دمحم الىدخاخنىالةنومتكا االةتحمتالاعن مةالنألسمانذنواتا بالمنوكل ةالهظ تال حتةال ن ضنالال-

سىىماح /الة نوممتكا اال نممت  ال حممتةالنواممتا بالنواعلمم اال نوطممالبوشممئ نالال ك مم النوكل ممةالايمىىان شىىكرى عبىىدهللاالةنوممتكا ا

./ د.أول متابال  (Evidence based Practice)ننالمع م ،ال ا مةالع م النمت  ال حمتةالام ننالنو م دةالالالعوضىى

،الالأسمانذالمكل مةالنوطمبالجننعمةالنوزقمنز ق غىادة الرىرقاوى. / د.أ, أسانذالمكل ةالنوطبالجننعةالنوزقنز قال  نجوى سامى

طبقنالولططمةالنواتا ب مةالوامتا بالنعضمن الالمقنعةالنو  نقشنتالمنوكل ةال، ذوكال1/1105/ال09نو  ن قالالنوط  س ذوكال  مال

،ال ذوكال  الت منمالنوسمنعةالنوعن م ةالامبنحنال نهاءمتال م الت منمالنوسمنعةال1106-1104نعن ه ءاالولعنماله ئةالنواتا سال 

سىىماح /الةع  ممتالنوكل ممة،ال نوممتكا االالىىدخاخنىدمحم امىىل /ال ذوممكالمحضمم االكممالالنممذالنألسممانذةالنوممتكا اة.النوثنه ممةالظءمم ن

  كال النوكل ةال اسسمن الالنت  ال حتةالنواتا ب،العبدهللا إيمان شكرى/ةنت  ال حتةالا ننالنو  دةال نوتكا االالعوضى

ال(.عض ال11)أعضن اله ئةالنواتا سالنو س ل ذالمنوت اةالالنعن هشالإوشنألقسنمالمنفان ةال

الع  ممتالنوكل ممةالامىىل دمحم الىىدخاخنىالةنوممتكا االةتحممتالاعن ممةالنألسممانذنواممتا بالمنوكل ممةالهظ ممتال حممتةال نمم ةالنخمم  الال-

،ال ا مةالع م ال نت  ال حتةالنوامتا بال نوطالبنواعل االوشئ نالال ك  النوكل ةالايمان شكرى عبدهللاالةنوتكا االة نألسانذ

نء ممت المشمم كةالنوعممالالولمم ظاال عمىىاد شىىوقى/الول ممتابالنو ء ممت  (تىىدريب عملىىى – التصىىحيا ايليكترونىىى)مع مم ننال

أعضممن اله ئممةالنواممتا سالتممتا بالمقنعممةالنو  نقشممنتالمنوكل ممةال، تمماالال8/1105/ال1نوحت ثممة،ال ذوممكال مم مالنتحممتالنو  ن ممقال

،ال ذومكال م الت منمالنوسمنعةالحالنتناحنهنتالمنسماطتنمالجءمنزالنواصمح حالنتو كا  همشعلشالك   ةالتصح  نوء ئةالنو عن هةال

امىىل دمحم /ال ذوممكالمحضمم االكممالالنممذالنألسممانذةالنوممتكا اة.النوعن مم ةالاممبنحنال نهاءممتال مم الت ممنمالنوسممنعةالنوثنه ممةالظءمم ن

الإيمىان شىكرى عبىدهللا/ةنمت  ال حمتةالام ننالنو م دةال نومتكا االسماح العوضىى/الةع  تالنوكل ة،ال نوتكا االالدخاخنى

ال(.عض ال33)أعضن اله ئةالنواتا سال نوء ئةالنو عن هةالنو س ل ذالمنوت اةالالإوشنت  ال حتةالنواتا ب،المنفان ةال



سىناء / ايسىتا  الىدكتورول متابال  (المعىايير ايكاديميىة)مع م ننال ا مةالع م النواتا بالمنوكل مةالهظ تال حتةالأ ضنالال-

مقنعةالنو  نقشنتالمنوكل مةالال8/1105/ال30تث  ذالنو  ن قالنسانذالت   ضالنو سن ال نوا و تالمنوكل ةال،ال ذوكال  مالنالعلى نور

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

،ال1106ال-1104طبقنالولططةالنواتا ب ةالواتا بالنعضن اله ئمةالنوامتا سال نعمن ه ءاالولعمنمالال ذوك1105 ء النن  ال شال

/ال ذومكالمحضم االكمالالنمذالنألسمانذةالنومتكا اة.التأج لءنالوشء النغسطسالهظ نالتع نلالنتناحنهنتال نواصمح حال وكذالتا

نممت  ال حممتةالنواممتا ب،ال نعممن هشالأعضممن اله ئممةالالإيمىىان شىىكرى عبىىدهللا/ةع  ممتالنوكل ممة،ال نوممتكا االامىىل دمحم الىىدخاخنى

ال(.عض ال15)نواتا سالنو س ل ذالمنوت اةال

دمحم مجىدى / ايستا  الدكتورول تابال  (ايحصاء الطبية)مع  ننال ا ةالع  الالنواتا بالمنوكل ةهظ تال حتةال ن ضنالال-

مقنعمةالنو  نقشمنتالال9/1105/ال6نسانذالطبالنو  ا عالكل ةالنوطبالجننعةالنوزقنز قال،ال ذومكال م مالنتحمتالنو  ن مقالالناصف

طبقمنالولططمةالنواتا ب مةالال ذومك.المنوكل ةال ذوكال  الت نمالنوسنعةالنوعن  ةالابنحنال نهاءمتال م الت منمالنوسمنعةالنوثنه مةالظءم ن

امىل دمحم /ال ذوكالمحض االكالالنذالنألسانذةالنوتكا اة.ال1106ال-1104واتا بالنعضن اله ئةالنواتا سال نعن ه ءاالولعنمال

نممت  ال حمتةالنواممتا ب،ال نعممن هشالأعضمن اله ئممةالنواممتا سالالإيمىىان شىكرى عبىىدهللا/ةع  ممتالنوكل مة،ال نوممتكا االالىدخاخنى

ال(.نذالنعن هشاله ئةالنواتا سال05ال+عض اله ئةالتتا سالال05)نو س ل ذالمنوت اةال

عضمن اله ئمةالنوامتا سالتال(نظىم ايمتحانىات وتقىويم الطى  ) ا مةالع م المع م ننالنواتا بالمنوكل مةالهظ تال حتةالال-

نمممتابالنعا مممتال ممم الهظممماال،الأسمممانذالمكل مممةالنوطمممبالجننعمممةالنوزقمممنز قالعبىىىداللطيف زايىىىد  ./ د.أول مممتابال,  نعمممن ه ءا

ال9 ذومكال م مالنتث م ذالنو  ن مقال.ال ساشم  نتالجننعمةالنوزقمنز قمتا بالنمت  الن كمزالنوام،ال نتناحنهنتال تق  االنوطالب

مقنعةالنو  نقشنتالمنوكل ة،ال ذوكال  الت نمالنوسنعةالنوانسعةال نو صفالابنحنالنوشالنوسنعةالنوثنه ةال نو صفالال00/1105/

 ذوكالمحض اال.ال1106-1104طبقنالولططةالنواتا ب ةالواتا بالنعضن اله ئةالنواتا سال نعن ه ءاالولعنمالالظء نال، ذوك

نمت  ال حمتةالنوامتا ب،الالإيمىان شىكرى عبىدهللا/ةع  تالنوكل ةال نوتكا االامل دمحم الدخاخنى/الالالنذالنألسانذةالنوتكا اةك

ال(.عض ال31)أعضن ال النعن هشاله ئةالنواتا سالنو س ل ذالمنوت اةالالإوش  كال النوكل ةال اسسن النألقسنمالمنفان ةال

 (خطىىة عمىىل لمواجهىىة ايزمىىات والكىىوار  اعىىداد) ا ممةالع مم المع مم ننالنواممتا بالمنوكل ممةالهظ ممتال حممتةالال ن ضممنال-

أسممانذالمكل ممةالننوا م ممةالنو  نامم ةال ناهىىد خيىىرى./ د.أول ممتابال, منوكل ممةالعضممن اله ئممةالنواممتا سولق ممندنتالنتكند   ممةال ن

أسمانذالناديىة عبىد القىادر ./ د.أ،ال الالنتابالنعا تالمنوء ئةالنوق ن ةالوض ننالج دةالنواعل اال نتعا مندال-جننعةالنوزقنز قال

نمت  الال-نمتابالنعا متالمنوء ئمةالنوق ن مةالوضم ننالجم دةالنواعلم اال نتعا مندال-ةالنو  نا ةالجننعمةالنوزقمنز قمكل ةالننوا م 

ال31 ذوممكال مم مالنتامعممن النو  ن ممقال.المكل ممةالننوا م ممةالنو  نامم ةالجننعممةالنوزقممنز قال حممتةالندناةالنتزنممنتال نوكمم ناث

طبقمنالالنوسمنعةالنوثنه مةالظءم نال، ذومكالمقنعةالنو  نقشنتالمنوكل ة،ال ذوكال  الت نمالنوسنعةالنوعن  ةالابنحنالنوشال3/1106/

 ذوكالمحضم االكمالالنمذالنألسمانذةال.ال1106-1104ولططةالنواتا ب ةالواتا بالنعضن اله ئةالنواتا سال نعن ه ءاالولعنمال



نمت  ال حمتةالنوامتا ب،ال  كمال النوكل مةالالإيمىان شىكرى عبىدهللا/ةع  متالنوكل مةال نومتكا االامل دمحم الدخاخنى/النوتكا اة

ال(.عض ال13)أعضن اله ئةالنواتا سالنو س ل ذالمنوت اةالالشإو اسسن النألقسنمالمنفان ةال

الة نألسممانذالع  ممتالنوكل مةالامىىل دمحم الىدخاخنىالةنومتكا االةتحممتالاعن مةالنألسممانذنواممتا بالمنوكل مةالهظ متال حمتةالال-

،ال ا مةالع مم ال نممت  ال حمتةالنوامتا بالنواعلم اال نوطمالبوشمئ نالال ك مم النوكل مةالايمىان شىكرى عبىدهللاالةنومتكا ا

نسمانذالت م  ضالامحةالنو  ا معالالعباس علىى سلوى /ايستا  الدكتورالول تاب  (اديميةالمعايير ايك)مع  ننال

مقنعةالنو  نقشنتالمنوكل ةال ذومكال م الت منمالنوسمنعةالنوعن م ةالال4/1106/ال16نو  ن قالالنوثالثن منوكل ةال،ال ذوكال  مال

نوامتا سالطبقمنالولططمةالنواتا ب مةالوامتا بالنعضمن اله ئمةالال ذومكوثنه ةالظء نال،ابنحنال نهاءتال  الت نمالنوسنعةالن

ع  تالنوكل ة،الالامل دمحم الدخاخنى/ال ذوكالمحض االكالالنذالنألسانذةالنوتكا اةال،1106ال-1104 نعن ه ءاالولعنمال

أعضمن اله ئمةالنوامتا سالنو سم ل ذالمنومت اةال نعمن هشالنت  ال حمتةالنوامتا ب،الالإيمان شكرى عبدهللا/ة نوتكا ا

ال(.عض ال15)

عدد الحضور ون بة الم تفيدين من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الخطة التدريبية للعامين 

 الدراسيين 6102/6102, 6102/6102

 

ن بة 

 الم تفيدين

اجمالى 

 العدد
 اسم ورشة العمل التاريخ عدد الحضور

62%  016 
 31 

الأعضن اله ئةالنواتا سال05

نوء ئةالنو عن هةالال05   
30/8/1104  

  اصح حالنتو كا  هشنو -0

21%  33 
 11 

 أعضن اله ئةالنواتا سال
05/1/1105  نءنانتالنوق ندةال م ن النو   ق -1 

62%  73 
 11 

أعضن اله ئةالنعن هشال

 نواتا سال
09/1/1105  

3- Evidence based Practice  

62%  016 
 31 

الأعضن اله ئةالنواتا سال05

نوء ئةالنو عن هةالال05   
1/8/1105  

النتو كا  هش -4 تطب قالال–النواصح ح

 ع لش

62%  73 
 11 

أعضن اله ئةالنعن هشال

 نواتا سال
30/8/1105  

ال عن   النتكند   ةنو -5

6272%  019 
 31 

الأعضن اله ئةالنواتا سال05

نوء ئةالنو عن هةالال05   
6/9/1105  

6- Medical Statistics 

6272%  019 
 31 

الأعضن اله ئةالنواتا سال05

نوء ئةالنو عن هةالال05   
9/00/1105  

  هظاالنتناحنهنتال تق  االنوطالب -7

                             



26%  37 
 13 

النواتا سالأعضن اله ئةال06

نوق ندنتالنتكند   ةالال7  
31/3/1106  

الو  نجءةالن -8 الع   الخطة عتند

            نألزننتال نوك ناث

52%  71 
 15 

أعضن اله ئةالنعن هشال

 نواتا سال
16/4/1106  

النو ش النوعل شالنوت وش -9

011%  

011%  

(1104/1105)النوء ئةالنو عن هةالال73ال+الالأعضن اله ئةالنواتا سال33  

(1105/1106)النوء ئةالنو عن هةالال71ال+الالأعضن اله ئةالنواتا سال37  

النتج نوش

 

 وأيضا يوجد لكل دورة )الحقيبة التدريبية(:

 نو ا ةنج تةال -0

 نواق    -1

 أا التس   النو ا ةالال -3

 الول ا ةالنو ندةالنوعل  ة -4

 نتساب ننالواق  اال ا ةالنوع  ال نو تاب -5

 .نو تابالال ا ةالنوع  ال  هانئجالنتساب ننالنوطناةالماق  االال -6

 عت نتساب ننالنوقبلشال نوب -7

الهانئجالنتساب ننالنوقبلشال نوبعت  -8

المعضالنوص االول ا ة -9

 - وقد تم تن يق وتنظيم هذه الورش تحت إعداد الفريق التنظيمي لوحدة التدريب وهم كاألتي:

  نو س  ذال نت  ال حتةالنواتا بالمنوكل ةالت   ضالاحةالنو  ا عالن  ننال ك  العبتهللاالالالالالالالنسانذ -0

الضالاحةالنو  ا عنتا المقساالت   الالالالالالالابنحالعبتهاله    -1

 احةالنو  ا عنتا النسنعتالمقساالت   ضالالالالالالالالالالالالالالالالعانبالحس ذ -3

 نو س  ذنتا النسنعتالمقساالت   ضالالالالالالالالالالالحس نتالانضننال -4

 اانالعبتالنو ح ذالالالالالالالالالنع تةالمقساالت   ضالنو س  ذال -5

 نع تالمقساالت   ضالنو س  ذالالالالالالالالالالالالنحسذالدمحمالالالالال -6

 االت   ضالنو س  ذنع تةالمقسالالالالالالالالالا  ةالج عةالالالالالال -7

النع تةالمقساالت   ضالنو س  ذالالالالالالالالالهءشالج نلالنوس تال -8

ال

ال

 /عميد الكلية                                                       / مدير وحدة التدريب                      

 اخنىأمل دمحم الدخ /د.أ                               عبدهللا إيمان شكري/ د.أ        


