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

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

الخطة التدريبية للجهاز اإلداري
كلية التمريض – جامعة دمنهور
2019-8102

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان ا لجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إل ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع
رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

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

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

مقدمة
تسعى كلية التمريض – جامعة دمنهور دائما ً نحو تأهيل أفراد الجهاز اإلداري بالكلية من 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 النتائج واالستفادة منها ،ولذا مرت عملية إعداد الخطة التدريبية بمراحل متعددة.

أليه إعداد الخطة التدريبية.
.1
.2
.3

تم عمل استبيان االحتياجات التدريبية وتوزيعه على السادة العاملين بالكلية( .مرفق)1
تم مخاطبة القيادات األكاديمية واإلدارية بالكلية ألخذ رأيهم فيما يحتاجه الموظفين من دورات ُتسهم في رفع كفاءة
الجهاز اإلداري بالكلية(.مرفق )2
تم االستعانة بالخبراء الداخليين بالكلية ألخذ رأيهم فيما يحتاجه الموظفين من دورات لرفع كفاءة الجهاز اإلداري.
(مرفق)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان ا لجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إل ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع
رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

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

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

.4
.5

تم االستعانة بالخبراء الخارجيين بالجامعة ألخذ رأيهم فيما يحتاجه الموظفين من دورات لرفع كفاءة الجهاز اإلداري.
(مرفق )4
تم االستعانة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية لرفع كفاءة الجهاز اإلداري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان ا لجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إل ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع
رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

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

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

المستهدف من أعضاء الجهاز اإلداري
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العاملين بشئون الطالب.
العاملين بالدراسات العليا.
العاملين برعاية الشباب
العاملين بشئون العاملين.
العاملين بشئون أعضاء هيئة التدريس
وحدة ضمان الجودة
العاملين بشئون الطالب.
العاملين بالدراسات العليا.
العاملين برعاية الشباب
العاملين بشئون العاملين.
العاملين بشئون أعضاء هيئة التدريس.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان ا لجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إل ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع
رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

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

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

.4

ادارة الوقت وضغوط العمل

.5

اتخاذ القرار وحل المشكالت

.6

إدارة العالقات مع المستفيدين من
الخدمات

.7

اعداد وكتابة التقارير

 .1جميع االقسام اإلدارية
 .1العاملين بشئون الطالب.
 .2العاملين بالشئون اإلدارية.
 .3العاملين بالدراسات العليا.
 .4العاملين بالمكاتب الرئيسة.
 .1العاملين بشئون الطالب.
 .2العاملين بالدراسات العليا.
 .3العاملين برعاية الشباب.
.4العاملين بالمعامل
.1العاملين بشئون الطالب.
 .2العاملين بالدراسات العليا.
 .3العاملين بشئون العاملين.
 . 4العاملين بشئون أعضاء هيئة
التدريس
.1العاملين بشئون الطالب.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان ا لجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إل ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع
رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

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

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

والمراسالت الرسمية
.8

الجوانب المالية والقانونية
بالجامعات

.9

استخدام التكنولوجيا في العمل
االداري

 .20رياده األعمال والمشروعات الصغيرة
 .22سالمة وصحة مهنية

 .2العاملين بالدراسات العليا
.3العاملين بشئون العاملين
 .1العاملين بالحسابات
.2العاملين باالستحقاقات
.3العاملين بشئون العاملين
.4العاملين بشئون أعضاء هيئة التدريس
 .1العاملين بشئون الطالب.
 .2العاملين بالدراسات العليا.
 .3العاملين برعاية الشباب.
 .4العاملين بالمكتبة.
 .5العاملين بالمعامل.

 .1العاملين برعاية الشباب
 .2العاملين بالمكاتب الرئيسة
جميع االقسام اإلدارية

العاملين بشئون العاملين.
الجامعة
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مايو 1029

الجامعة

%69

مايو 1029

الجامعة

%09

يونيو 1029

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان ا لجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إل ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع
رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

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

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

 .21حاسب الى (اكسل)
 .23تنمية مهارات االدارة العليا واالشرافية
(ادارة التغيير-االدارة الحديثة)

جميع االقسام اإلدارية
جميع رؤساء األقسام اإلداريه

 .24لغة انجليزية
 .25اسعافات اولية
 .26المكتبات الجامعية

جميع االقسام اإلدارية (المكاتب الرئيسية
و الدراسات العليا)
جميع االقسام اإلدارية
قسم المكتبات

 .27المكتبة الرقمية

قسم المكتبات

منسق المعيار اإلدارى
م.م /اسماء محمد
م.م /ناديه وحيد

الكلية

%09

الكلية
الكلية

%05
 %09يوليو 1029

الكلية
الجامعة

%09
%09

الكلية

%09

يوليو 1029
أغسطس
1029
أغسطس
1029

يونيو 1029
يوليو 1029

عميد الكلية
ا.م.د /ايناس ابراهيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان ا لجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إل ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع
رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

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

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

تاريخ اعتماد مجلس الكلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان ا لجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إل ى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع
رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

