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 مقدمة

جامعة دمنهور دائماً نحو تأهيل أفراد الجهاز اإلداري بالكلية من  –تسعى كلية التمريض 

خالل وضع خطة تدريبية مبينة على االحتياجات التدريبية للعاملين والتي تمت من خالل 

عمل استبيان االحتياجات التدريبية وتوزيعه على العاملين، ومن ثم تحليله للوقوف على 

 عملية إعداد الخطة التدريبية بمراحل متعددة. النتائج واالستفادة منها، ولذا مرت 

  إعداد الخطة التدريبية. أليه

تم عمل استبيان االحتياجات التدريبية وتوزيعه على السادة العاملين بالكلية.  .1

 ( 1)مرفق

تم مخاطبة القيادات األكاديمية واإلدارية بالكلية ألخذ رأيهم فيما يحتاجه  .2

 ( 2)مرفق كفاءة الجهاز اإلداري بالكلية. الموظفين من دورات ُتسهم في رفع

تم االستعانة بالخبراء الداخليين بالكلية ألخذ رأيهم فيما يحتاجه الموظفين من  .3

 ( 3دورات لرفع كفاءة الجهاز اإلداري. )مرفق 

تم االستعانة بالخبراء الخارجيين بالجامعة ألخذ رأيهم فيما يحتاجه الموظفين  .4

 ( 4ز اإلداري. )مرفق من دورات لرفع كفاءة الجها

إلمداد الكلية بالدورات المتاحة للجهاز التنظيم واإلدارة بجامعة دمنهور مخاطبة .5

   (.5اإلداري )مرفق 

 تم االستعانة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية لرفع كفاءة الجهاز اإلداري. .6
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 العاملين برعاية الشباب -3
 العاملين بشئون الطالب.  الكليه 1/3/1111

 .العاملين بالدراسات العليا 
    .العاملين برعاية الشباب 
  .العاملين بالمكتبة 

 العاملين بالمعامل

-1 للموظفين  CVكيفيه عمل   

1/4/1111  
 الكليه

 .العاملين بشئون الطالب 
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 العاملين برعاية الشباب 
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