
 

 

 

: كلية رائده فى تقديم البرامج  المتميزه فى التمريض بين الجامعات المصرية  رؤية كلية التمريض

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

سلسله متصله من البرامج التعليمية المميزة العداد كوادر تمريضيه :  كلية التمريض رسالة
 مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطوير البحث العلمى وتلبية إحتياجات المجتمع 

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

 

ة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجود

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها
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نتائج استبيان تحديد االحتياجات التدريبية لإلاداريي  واإلجراءات التصحيحية الخاصة 
 بذلك  

9102_9191 

 الفئة المستهدفة

  9191_9102اإلداريين بكلية التمريض جامعة دمنهور للعام الجامعي  

 العداد 

 9191_9102استهدف االستبيان اإلداريين العاملين بكلية التمريض جامعة دمنهور للعام الجامعي  

 

 الهدف م  االستبيان

 جامعة–بكلية التمريض  يهدف هذا االستبيان إلى تحديد االحتياجات التدريبية لإلداريين      

 دمنهور

 

 مكان االستبيان

تم تجميع االستبيان بمقر مبنى الكلية حيث تم إعطاء الفئة المستهدفة اإلرشادات و التعليمات         

 1دقيقة 01 -5الالزمة عن كيفية اإلجابة و قد أستغرق االستبيان مدة تتراوح بين 
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 نتيجة تحليل استبيان تحديد االحتياجات التدريبية لإلاداريي  بكلية التمريض –

 9191_9102الجامعي  مادمنهور للعاجامعة 

 

 

 
 

  م

 اسم البرنامج التدريبي

 سبب االحتياج  ادرجة االهمية

 0 

 أقل أهمية

9 

 مهم

3 

 مهم جدا

 

 ادارة الموارد البشرية 0

 
53.34% 33.4% 07.34%  

تطوير مهارات التواصل  9

 االداري
5.94% 34% 07.34%  

  %5.94 %34 %07.34 مهارات االتصال الفعال 3

اعداد وكتابة التقارير  5

 والمراسالت الرسمية
41% 33.4% 09.4%  

الجوانب المالية والقانونية  4

 بالجامعات
94% 53.34% 30.94%  

 ادارة الوقت وضغوط العمل 5

 
07.34% 45.94% 94%  

 اتخاذ القرار وحل المشكالت 3

 
09.4% 34% 09.4%  

 ادارة االجتماعات 7

 
59.4% 30.94% 5.94%  

 مهارات تكنولوجيا المعلومات 2

 

41% 30.94% 07.34%  

استحدام التكنولوجيا في العمل  01

 االداري
94% 33.4% 33.4%  
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يتضح من نتائج استطالع هذا االستبيان )احتياج أعضاء الجهاز اإلداري الي كل من هذه 

 الدورات/الندوات لتمكينهم من القيام بالمهام الوظيفية(

 
  استخدام التكنولوجيا في العمل االداري 

  الجوانب الماليه والقانونيه بالجامعات 

  تطوير مهارات التواصل االداري 

  مهارات االتصال الفعال 

  ادارة الوقت وضغوط العمل 

  مهارات تكنولوجيا المعلومات 

 
 

  كاالتي: اإلجراءات التحسينية الالزمة  اتخاذبناءا على ما سلف سيتم- 

عقد ورش عمل ودورات لإلداريين فيما يتعلق بالدورات األكثر أهمية لديهم من اجل  سيتم -

 اء بأداء الجهاز اإلداري بالكليةاالرتق
 

 

 أعضاء الجهاز اإلدارى
 أ.م.د/ نجيه ابراهيم

 ايمان عسران م.م/ 
 م/ايمان سعد هليل  
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