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 .فى المرافق الصحية المختلفة

 ةالممارسة المهني فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةفى تقديم البرامج المتميز دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض : رؤية كلية التمريض
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ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
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 المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

    8201-7201للعام  والهيئة المعاونة التدريبية العضاءهيئة التدريس خطةال

 

 الهدف الدورة أسم

 على القائمين

 التنفيذ

 القسم / المدربين

 العلمي

 المستهدفة الفئة
 المحدد الوقت

 للتنفيذ
 الميزانية النجاح مؤشر

مصفوفات البرامج اعداد 

 والمقرارت.

 اعداد  امكانية على التدريب

 الدراسية للمناهج المصفوفات
 د/ دعاء الدمرداش

 التدريس هيئة أعضاء

 بالكلية. ومعاونيهم
 - الدراسية للمناهج المصفوفات اعداد 2017 يوليو

تساؤالت حول قواعد 

 الترقيات
 اتباع قواعد الترقيات

نعمات محمد ا.د  

 السيد

 التدريس هيئة أعضاء

 بالكلية. ومعاونيهم

سبتمبر 

2017 
زياده معرفه اعضاء هيئه التدريس 

 حول قواعد الترقيات
- 

مصفوفة الربط اعداد 

بين مخرجات التعلم 

المستهدفة للمقرارات 

 واسئلة االمتحان

 على التدريس هيئة اعضاء تدريب

 على مبنية امتحانات وضع كيفية

 المستهدفة التعليمية المخرجات

 مستوياتها حسب على للمقررات

 .المختلفة

عبير د/ ا.م.

 عبدالفتاح
 التدريس هيئة أعضاء

 بالكلية. ومعاونيهم

سبتمبر 

2017 
 الورقة مواصفات جدول تطبيق

   المختلفة العلمية باألقسام  االمتحانية
- 

التحليل البيئى/التخطيط 

 االستراتيجى
على اعداد الخطط تحسين القدرة 

االستراتيجية وتنفيذها ومتابعتها 

 واعداد خطط التحسين

 د/ دعاء الدمرداش
 التدريس هيئة أعضاء

 2017اكتوبر  بالكلية. ومعاونيهم

تنمية قدرات القيادات االكاديمية على 

صياغة الخطة االستراتيجية فى مجال 

 العمل
- 

 والحوكمه القياده معيار
ومعرفه نفاط القوه استكمال المعيار 

 والضعف

 د .دعاء الدمرداش

 

أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم بالكلية.
 2017اكتوبر 

تم استكمال المعيار ومعرفه نفاط 

القوه والضعف ووضع خطط 

 تحسينيه للمعيار

- 
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 الهدف الدورة أسم

 على القائمين

 التنفيذ

 القسم / المدربين

 العلمي

 المستهدفة الفئة
 المحدد الوقت

 للتنفيذ
 الميزانية النجاح مؤشر

 هيئه اعضاء معيار

 التدريس

استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه 

 د. دعاء الدمرداش والضعف

 

أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم بالكلية.
 2017اكتوبر 

استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه 

 والضعف
- 

 الماليه الموارد معيار

 والماديه

استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه 

 د .دعاء الدمرداش والضعف

 

أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم بالكلية.
  2017نوفمبر

نفاط تم استكمال المعيار ومعرفه 

القوه والضعف ووضع خطط 

 تحسينيه للمعيار

- 

 االدارى الجهاز معيار
استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه 

 والضعف

 د. دعاء الدمرداش

 

أعضاء هيئة التدريس 

  2017نوفمبر ومعاونيهم بالكلية.

تم استكمال المعيار ومعرفه نفاط 

القوه والضعف ووضع خطط 

 تحسينيه للمعيار

- 

 الجوده ادارهمعيار 

 والتطوير

استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه 

 والضعف

 د. دعاء الدمرداش

 

 التدريس هيئة أعضاء

 بالكلية. ومعاونيهم
  2017نوفمبر

تم استكمال المعيار ومعرفه نفاط 

القوه والضعف ووضع خطط 

 تحسينيه للمعيار

- 

 والتعلم التدريس معيار
القوه استكمال المعيار ومعرفه نفاط 

 والضعف

 د. دعاء الدمرداش

 

أعضاء هيئة التدريس 

  2017نوفمبر ومعاونيهم بالكلية.

تم استكمال المعيار ومعرفه نفاط 

القوه والضعف ووضع خطط 

 تحسينيه للمعيار

- 

 العليا الدراسات معيار
استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه 

 والضعف

 د .دعاء الدمرداش

 

أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم بالكلية.
ديسمبر 

2017 

تم استكمال المعيار ومعرفه نفاط 

القوه والضعف ووضع خطط 

 تحسينيه للمعيار

- 

 العلمى البحثمعيار 
استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه 

 والضعف

 د .دعاء الدمرداش

 

 التدريس هيئة أعضاء

 بالكلية. ومعاونيهم

ديسمبر 

2017 

ومعرفه نفاط تم استكمال المعيار 

القوه والضعف ووضع خطط 

 تحسينيه للمعيار

- 

 -استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه ديسمبر أعضاء هيئة التدريس  د. دعاء الدمرداشاستكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه معيار التخطيط 
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 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني

 

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة
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 الهدف الدورة أسم

 على القائمين

 التنفيذ

 القسم / المدربين

 العلمي

 المستهدفة الفئة
 المحدد الوقت

 للتنفيذ
 الميزانية النجاح مؤشر

 والضعف 2017 ومعاونيهم بالكلية.  والضعف االستراتيجى

 الطالب معيار

 والخريجين

استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه 

 والضعف

 د. دعاء الدمرداش

 

أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم بالكلية.

ديسمبر 

2017 

تم استكمال المعيار ومعرفه نفاط 

القوه والضعف ووضع خطط 

 تحسينيه للمعيار

- 

 المشاركه معيار

 المجتمعيه

استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه 

 والضعف

 الدمرداشد. دعاء 

 

أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم بالكلية.
 2018يناير 

تم استكمال المعيار ومعرفه نفاط 

القوه والضعف ووضع خطط 

 تحسينيه للمعيار

- 

معيار المعايير 

 االكاديمية

استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه 

 والضعف

 د. دعاء الدمرداش

 

أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم بالكلية.
 2018يناير 

استكمال المعيار ومعرفه نفاط القوه 

 والضعف
- 

Breast feeding 

زياده وعى اقسام معينه مثل قسمى 

تمريض صحه مجتمع وتمريض 

االطفال عن الرضاعه الطبيعيه 

 واهميتها لالم والطفل

دعاء / ا.م.د

 عبدالسالم

 التدريس هيئة أعضاء

 بالكلية. ومعاونيهم
 2018يناير 

المفهوم ووضعها بالمنهج تم تعديل 

 للطلبة
- 

المعايير االكاديمية 

 (NARSالمرجعية )

 الخريج مواصفات مصفوفة اعداد

 للبرنامج العامة االهداف مع

 مع البرنامج توصيف مصفوفةو

 المرجعية االكاديمية المعايير

 .القومية

 د/ دعاء الدمرداش
 العلمية االقسام رؤساء

 بالكلية.
 2018 فبراير

 مواصفات مصفوفة ومراجعة اعداد

 للبرنامج العامة االهداف مع الخريج

 مع البرنامج توصيف مصفوفة

 .القومية المرجعية االكاديمية المعايير

- 

 (SPSSاإلحصاءالطبية )
االستفادة في تحليل وادخال بيانات 

 البحث العلمي

قسم تمريض صحة 

 المجتمع

 بالكلية التدريس هيئة أعضاء

 المعاونة. والهيئة
 2018 يوليو

تطبيق مهارات االحصاء الطبية فى 

االبحاث العلمية مما يؤدى إلى توفير 

 الوقت والجهد والمادة .

- 

 

كتابة توصيف و تقارير 

 المناهج

 الدراسية المقررات توصيفات  كتابة

 التعليمية المخرجات مراجعةو
 التمريض تعليم قسم

 التدريس هيئة أعضاء -

 المعاونة. والهيئة بالكلية
 2018 ابريل

- مراجعة توصيف المقررات الخاصة 

 باألقسام العلمية من قبل المشتركين .

- تصحيح المخرجات التعليمية المستهدفة 

- 
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 .فى المرافق الصحية المختلفة

 ةالممارسة المهني فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةفى تقديم البرامج المتميز دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض : رؤية كلية التمريض

 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني

 

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 الهدف الدورة أسم

 على القائمين

 التنفيذ

 القسم / المدربين

 العلمي

 المستهدفة الفئة
 المحدد الوقت

 للتنفيذ
 الميزانية النجاح مؤشر

 بها. الخاصة المستهدفة
 .لجميع المقررات الدراسية

 وتقويم األمتحانات نظام

 الطالب

 لرفع والتصحيح التقييم  اساليب تطبيق

 العمل وكفاءة جودة

 والتقويم القياس وحدة

 

 التدريس هيئة أعضاء -

 .المعاونة والهيئة بالكلية
 2018 ابريل

 وكفاءة جودة ورفع والتصحيح التقييم

 العمل
- 

 االسئلة بنوك انشاء

 كيفية فى جديدة اساليب وتطبيق معرفة

 معايير مواكبه و االمتحان اسئله وضع

 المحليه الجودة

 والتقويم القياس وحدة

 

 بالكلية التدريس هيئة أعضاء -

 المعاونة. والهيئة
 2018 مايو

 و باساليب االسئلة بنوك انشاء تطبيق

 جديدة تقنيات
- 

 نظام الساعات المعتمدة
 واستخدامه المعتمدة الساعات معرفة

 الطالب على وتطبيقه

 قدرات تنمية مركز

 التدريس هيئة أعضاء

 التدريس هيئة أعضاء -

 المعاونة. والهيئة بالكلية
 2018 مارس

 لمرحلة المعتمدة الساعات الئحة اعتماد

 الكلية مجلس قبل من البكاليوريوس

 الجدد الطالب على النظام وتطبيق

- 

 و البحثية الخطط كتابة

 العلمية الرسائل
 بالكلية العلمى البحث بمستوى الرتقاءا

د د/ نعمات محما.

 السيد

 التدريس هيئة أعضاء -

 المعاونة. والهيئة بالكلية
 2018 يونيو

تطبيق انماط مختلفة من االبحاث العلمية 

 فى األقسام العلمية بالكلية

- 

 

 لألبحاث الدولى النشر

 العلمية

تعريف اعضاء هيئة التدريس عن 

 كيفية النشر الدولى

ا.د  نعمات محمد 

 السيد

 التدريس هيئة أعضاء -

 المعاونة. والهيئة بالكلية
 2018 يونيو

تنمية  مهارات السادة أعضاء هيئة 

 التدريس فى مجال النشر العلمى لألبحاث
- 

 الطالبي اإلرشاد نظام

استخدام طرق تدريس حديثة تتواكب 

 مع احتياجات الطالب

 الطالب لدى العامة المهارات تنمية

 التمريض تعليم قسم
 التدريس هيئة أعضاء -

 المعاونة. والهيئة بالكلية
 2018 مايو

تطوير وتحسين العملية التعليمية وتحقيق 

 المخرجات التعليمية المستهدفة

- 

 



 ةعالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية اآلمن ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية -تلتزم كلية التمريض : رسالة كلية التمريض

 .فى المرافق الصحية المختلفة

 ةالممارسة المهني فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةفى تقديم البرامج المتميز دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض : رؤية كلية التمريض

 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني

 

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

 

 الهدف الدورة أسم

 على القائمين

 التنفيذ

 القسم / المدربين

 العلمي

 المستهدفة الفئة
 المحدد الوقت

 للتنفيذ
 الميزانية النجاح مؤشر

 وحل الوقت تنظيم مثل التمريض

 . المشكالت

 ادارة الوقت واالجتماعات
 وحسن الوقت من االستفادة تعظيم

 منها الهدف وتحقيق االجتماعات ادارة

 قدرات تنمية مركز

 التدريس هيئة أعضاء

 التدريس هيئة أعضاء -

 المعاونة. والهيئة بالكلية
 2018 مارس

 االولوية حسب  المنوطة المهام انجاز -

 .وبكفاءة

 والوقت االجتماعات عدد اختصار -

 من الهدف وتحقيق لها المحدد

 جيد بشكل االجتماعات

- 

 واالقناع القيادة مهارات
 ورفع الفعالة القيادة اساليب تطبيق

 العمل وكفاءة جودة

 التمريض ادارة قسم

 

 التدريس هيئة أعضاء -

 بالكلية.
 العمل وكفاءة جودة ورفع الفعالة القيادة 2018 يوليو

- 

 

دورات تدريبية على 

اجتياز اختبار التويفل 

(TOEFL) 

 اللغة واستخدام ممارسة على القدرة

 واجتياز االنجليزية

 (TOEFLالتويفل)

 داوود محمد د.
 التدريس هيئة أعضاء -

 المعاونة. والهيئة بالكلية

 اغسطس

2018 
 - االنجليزية اللغة اجادة

 

 الكوارث و األزمات إدارة

 

  المخاطر ادارة و  التعامل كيفيه معرفه

 المختلفة الكوارث و

 االزمات ادارة وحدة

 والكوارث

 بالكلية التدريس هيئة أعضاء

 المعاونة. والهيئة

 اغسطس

2018 

 العاملين لدى الوعى نسبة ارتفاع

 نوعية مع التعامل كيفية على بالمؤسسة

 داخل تحدث ان يمكن التى الكوارث

 المؤسسة

- 

 

 

 



 ةعالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية اآلمن ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية -تلتزم كلية التمريض : رسالة كلية التمريض

 .فى المرافق الصحية المختلفة

 ةالممارسة المهني فى تعليم التمريض. وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير ةفى تقديم البرامج المتميز دةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض : رؤية كلية التمريض

 على البحوث. ةذواإلطار األخالقى والمبني

 

ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .
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