
 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

ISO 9001/2015  تقرير عن دوره 

92/2/9102 

من الحضور أن المدرب متمكن من المحتوى  %09أفاد أوالً: فيما يخص تقييم المدرب 

العملي  العلمي للدورة، ولديه القدرة على توصيل المعلومة بشكل جيد، وربطها بالواقع

واستخدام أساليب مختلفة من الوسائل التعليمية ولديه مهارات تنظيم الوقت وااللغاز 

  ، وكذلك القدرة على تحقيق أهداف الندوة.والتعامل مع أنماط الناس المختلفة

الحضور أن  ريبية / البرنامج التدريبي أفاد جميعثانياً: فيما يخص تقييم المادة التد

ويحقق الهدف  بالحداثة والتوافق بين جميع أجزاءه بما يخدممحتوى المادة يتسم 

الرئيسي من الدورة واكدوا على ضرورة تكرار مثل هذه الدورات للمساعدة على زياده 

 .ISO اليبالوعى باس

الحضور على ضرورة الحث على مشاركة جميع الحضور وإعطاء  جميع ثالثا: أفاد

 الكتساب المزيد من المهارات    ISOالمعلومات عن مزيد من 

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                        

 

 



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

  العمل فرق بناء عن دورهتقرير

6/00/9102 

من المتدربين بمهارات المدرب في عرض  %05أفاد أوالً: فيما يخص تقييم المدرب 

المحتوى العلمي بطريقة شيقة وجاذبة لالنتباه وجعل نفسه نموذج يحتذى به في مهارات 

التواصل وحثه لجميع المتدربين على التفاعل والنقاش، كذلك االلتزام بموضوعات 

ج التدريبي التدريب. وفيما يخص تقييم المادة التدريبية أفاد الحضور أن محتوى البرنام

 مناسب لموضوع الدورة، كذلك توافق األنشطة مع الموضوعات.

لربط هذه  ةأهمية وجود أمثلة عملي عدم متدربين علىمن ال %5أكد  ثانياً: كما

تكوين فريق عمل  الدورة وكيفيةي لتحقيق االستفادة القصوى من المهارات بالواقع العمل

 روح التعاون فيما بينهم لرفع مستوى ادائهم وزياده

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                       

 

 

 

 



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 المخاطر إدارة على المبنى التفكير عن دوره  تقرير

00/09/9102 

 

من المتدربين باستفادتهم من  %09أوالً: بالنسبة لتقييم المدرب والمادة التدريبية  أفاد 

، كما أكد غالبية بمحتوى الدوره ولديه مهارات فى اداره المخاطر المدرب وإلمامه 

المتدربين بأن المدرب كان على دراية كبيرة بهذه الجوانب وأدار النقاش معهم بصورة 

 جيدة 

 من المتدربين أن المدرب افتقد الستخدام وسائل تعليمية متعددة.  %09ثانياً: بينما ذكر 

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                       

 

 
 
 

 

 



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 ادارة الوقت وضغوط العملدورة  عن تقرير

90/0/9102 

 %09أشاد الغالبية من المتدربين بنسبة أوالً: فيما يخص المدرب والمادة التدريبة 

بأهمية موضوع الندوة خصوصاً في الوقت الحالي مع كثرة ضغوط الحياة والعمل 

وأنهم استفادوا بشكل كبير من المدرب الذي أدار الحوار معهم بشكل الئق واحترم 

ة ضرورة تعميم هذه الدورهم التي عرضوها كما ذكر جميع الحضور راءهم ومشاكلأ

م البعض والناتجة عن مالئهم في العمل نظراً لتكرار المشاكل التي تحدث بينهلكل ز

وجود أمثلة واقعية ملموسة من بيئة العمل  على عدم %7ذكر  أيضاو ضغوط العمل

 لمساعدتهم على تطبيق هذه الدورة في الواقع العملي.  

 

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

إبراهيما.م.د/ نجيه   

 م.م/ اسماء محمد

.م/ ناديه وحيدم                                                                          

 

 

 

 



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 المشكالت وحل القرار اتخاذ دورهتقرير عن 

71/2/2172  

من المتدربين باستفادتهم من  %05أفاد المدرب والمادة التدريبية أوالً: بالنسبة لتقييم 

بمحتوى الدوره واكدوا على انهم كانوا فى احتياج لمعرفه طرق جديده المدرب وإلمامه 

فى اتخاذ قرار مبنى على  لحل المشكالت التى تواجههم اثناء تأدية عملهم ومساعدتهم

دراية كبيرة  بهذا  ، كما أكد غالبية المتدربين بأن المدرب كان علىكلالتفكير لحل المشا

 .وأدار النقاش معهم بصورة جيدة 

من المتدربين أن المدرب افتقد الستخدام وسائل تعليمية متعددة  %5ثانياً: بينما ذكر 

 ب. ولم يلتزم بمواعيد الدورة بالشكل المطلو

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                       

 

 

 

 



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 

 والصحة المهنية السالمة تقرير عن دوره

78/6/2172  

من المتدربين باستفادتهم من  %099 أفادأوالً: بالنسبة لتقييم المدرب والمادة التدريبية 

واكدوا على انهم كانوا فى احتياج لمعرفه طرق جديده  الدورةالمدرب وإلمامه بمحتوى 

السالمة  أساليبمعرفه لحل المشكالت التى تواجههم اثناء تأدية عملهم ومساعدتهم فى 

بهذا بيرة دراية ك ، كما أكد غالبية المتدربين بأن المدرب كان علىوالصحة المهنية

ة ضرورة تعميم هذه الدوركما ذكر جميع الحضور وأدار النقاش معهم بصورة جيدة 

 مالئهم في العمللكل ز

 

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                       

  



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 تقرير عن دوره حاسب الى )اكسل(

72/6/2172  

 %09أشاد الغالبية من المتدربين بنسبة أوالً: فيما يخص المدرب والمادة التدريبة 

التكنولوجية  لانتشار الوسائبأهمية موضوع الندوة خصوصاً في الوقت الحالي مع 

بشكل الئق وأنهم استفادوا بشكل كبير من المدرب الذي أدار الحوار معهم الحديثة 

ضرورة تعميم هذه هم التي عرضوها كما ذكر جميع الحضور واحترم أراءهم ومشاكل

 اثناء استخدام التكنولوجيا في مالئهم في العمل نظراً لتكرار المشاكلة لكل زالدور

 العمل

وجود أمثلة واقعية ملموسة من بيئة العمل لمساعدتهم على  على عدم %7ذكر  ثانيا:

 في الواقع العملي تطبيق هذه الدورة

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                       

  



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 تنميه مهارات اإلدارة العليا واالشرافية  تقرير عن دوره

 االداره الحديثة( -)اداره التغيير

22/1/2172  

من المتدربين باستفادتهم من  %05أوالً: بالنسبة لتقييم المدرب والمادة التدريبية أفاد 

 مهارات تنميهلواكدوا على انهم كانوا فى احتياج  الدورةالمدرب وإلمامه بمحتوى 

كبيرة كما أكد غالبية المتدربين بأن المدرب كان على دراية  التغيير وإدارة العليا اإلدارة

أفاد جميع الحضور أن محتوى المادة يتسم  وأدار النقاش معهم بصورة جيدة . بهذا

بالحداثة والتوافق بين جميع أجزاءه بما يخدم ويحقق الهدف الرئيسي من الدورة وأكدوا 

 على ضرورة تكرار مثل هذه الدورات للمساعدة على زيادة الوعي.

 

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                       

  



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 لغة انجليزيه تقرير عن دوره

4/1/2172  

 

من المتدربين بمهارات المدرب في عرض  %05أفاد فيما يخص تقييم المدرب  أوالً 

تنمية اللغة  فيالدورة وساهمت المحتوى العلمي بطريقة شيقة وجاذبة لالنتباه 

وحثه لجميع المتدربين على التفاعل والنقاش، كذلك االلتزام بموضوعات  االنجليزية

امج الحضور أن محتوى البرنجميع التدريب. وفيما يخص تقييم المادة التدريبية أفاد 

 .التدريبي مناسب لموضوع الدورة، كذلك توافق األنشطة مع الموضوعات

 

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                       

  



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 إسعافات اولية تقرير عن دوره

76/1/2172  

من المتدربين باستفادتهم من  %05أوالً: بالنسبة لتقييم المدرب والمادة التدريبية أفاد 

 اإلسعافاتواكدوا على انهم كانوا فى احتياج لمعرفه  الدورةالمدرب وإلمامه بمحتوى 

 الحياة اليومية فييمكن ان يتعرضوا لها  التيالمواقف الطارئة  فياألولية لمساعدتهم 

كما أكد غالبية المتدربين بأن المدرب كان على دراية كبيرة  بهذا وأدار النقاش معهم 

 بصورة جيدة .

تزم بمواعيد الحضور أن المدرب استخدم وسائل تعليمية متعددة وأل عثانياً: ذكر جمي

 الدورة بالشكل المطلوب. 

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

إبراهيما.م.د/ نجيه   

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                       

  



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 لمكتبات الجامعيةا تقرير عن دوره

22/8/2172  

من الحضور أن المدرب متمكن من المحتوى  %09أفاد أوالً: فيما يخص تقييم المدرب 

بشكل جيد، وربطها بالواقع العملي العلمي للدورة، ولديه القدرة على توصيل المعلومة 

الوسائل التعليمية ولديه مهارات، وكذلك لديه القدرة على  واستخدام أساليب مختلفة من

  تحقيق أهداف الندوة.

ثانياً: فيما يخص تقييم المادة التدريبية / البرنامج التدريبي أفاد جميع الحضور أن 

ع أجزاءه بما يخدم ويحقق الهدف محتوى المادة يتسم بالحداثة والتوافق بين جمي

الرئيسي من الدورة وأكدوا على ضرورة تكرار مثل هذه الدورات للمساعدة على زياده 

 الوعى.

ثالثا: أفاد جميع الحضور على ضرورة الحث على مشاركة جميع الحضور وإعطاء 

 الكتساب المزيد من المهارات  مزيد من المعلومات عن اداره المكتبات الجامعية

 

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

إبراهيما.م.د/ نجيه   

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                       

  



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 المكتبة الرقمية تقرير عن دورة

74/8/2172  

من المحتوى من الحضور أن المدرب متمكن  %09أفاد أوالً: فيما يخص تقييم المدرب 

العلمي للدورة، ولديه القدرة على توصيل المعلومة بشكل جيد، وربطها بالواقع العملي 

استخدام المكتبة  فيالوسائل التعليمية ولديه مهارات  واستخدام أساليب مختلفة من

  الرقمية، وكذلك لديه القدرة على تحقيق أهداف الندوة.

ثانياً: فيما يخص تقييم المادة التدريبية / البرنامج التدريبي أفاد جميع الحضور أن 

محتوى المادة يتسم بالحداثة والتوافق بين جميع أجزاءه بما يخدم ويحقق الهدف 

الرئيسي من الدورة وأكدوا على ضرورة تكرار مثل هذه الدورات للمساعدة على زياده 

 الوعى.

ضور على ضرورة الحث على مشاركة جميع الحضور وإعطاء ثالثا: أفاد جميع الح

 الكتساب المزيد من المهارات مزيد من المعلومات عن المكتبة الرقمية

 

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

 م.م/ اسماء محمد

 وحيد م.م/ ناديه                                                                       

  



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 تقرير عن دورة ادارة العالقات مع المستفيدين من الخدمات

22/3/2172  

من المتدربين باستفادتهم من  %05أوالً: بالنسبة لتقييم المدرب والمادة التدريبية أفاد 

على انهم كانوا فى احتياج لمعرفه طرق جديده  وأكدوا الدورةالمدرب وإلمامه بمحتوى 

 مع العالقات ادارة تواجههم اثناء تأدية عملهم ومساعدتهم فى ا لحل المشكالت التى

كبيرة كما أكد غالبية المتدربين بأن المدرب كان على دراية  الخدمات، من المستفيدين

 جيدة. وأدار النقاش معهم بصورة  بهذا

  دام وسائل تعليمية متعددة.من المتدربين أن المدرب افتقد الستخ %5ثانياً: بينما ذكر 

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                       

  



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 في العمل اإلداري ستخدام التكنولوجيا ا تقرير عن دوره

4/2/2172  

 

 %099أشاد الغالبية من المتدربين بنسبة أوالً: فيما يخص المدرب والمادة التدريبة 

التكنولوجية  لانتشار الوسائبأهمية موضوع الندوة خصوصاً في الوقت الحالي مع 

وأنهم استفادوا بشكل كبير عملهم بطريقه سهلة وسريعة  أداء فيتساعدهم  الحديثة وأنها

هم التي من المدرب الذي أدار الحوار معهم بشكل الئق واحترم أراءهم ومشاكل

مالئهم في العمل ة لكل زضرورة تعميم هذه الدورعرضوها كما ذكر جميع الحضور 

 اثناء العمل استخدام التكنولوجيا في نظراً لتكرار المشاكل

وجود أمثلة واقعية ملموسة من بيئة العمل لمساعدتهم على  على عدم %7ثانيا: ذكر 

 .تطبيق هذه الدورة في الواقع العملي

 

از اإلدارى اعضاء الجه  

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

 م.م/ اسماء محمد

 م.م/ ناديه وحيد                                                                       

 

 



 

 

 

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

 واالقليمية والعالمية 

                                                                                                              

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

 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إللجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول رؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان ا

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

 

قرتها الهيئة القومية لضمان جودة رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى ا

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

مهارات التواصل تقرير عن دوره   

01/00/9102 

من الحضور أن المدرب متمكن من المحتوى  %09أفاد أوالً: فيما يخص تقييم المدرب 

العلمي للدورة، ولديه القدرة على توصيل المعلومة بشكل جيد، وربطها بالواقع العملي 

والتعامل مع  الوسائل التعليمية ولديه مهارات التواصلواستخدام أساليب مختلفة من 

  الندوة.، وكذلك القدرة على تحقيق أهداف أنماط الناس المختلفة

ثانياً: فيما يخص تقييم المادة التدريبية / البرنامج التدريبي أفاد جميع الحضور أن 

محتوى المادة يتسم بالحداثة والتوافق بين جميع أجزاءه بما يخدم ويحقق الهدف 

 الرئيسي من الدورة وأكدوا على ضرورة تكرار مثل هذه الدورات 

حث على مشاركة جميع الحضور وإعطاء ثالثا: أفاد جميع الحضور على ضرورة ال

 مزيد من المعلومات الكتساب مهارات التواصل 

 اعضاء الجهاز اإلدارى 

 ا.م.د/ نجيه ابراهيم

ايمان عسرانم.م/   

 ايمان سعد     م                                                                        

 

 

 


