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 شئون الخريجين الخطة المقترحة لعمل الندوات وورش العمل لوحدة 

 2018 نوفمبر – 2017 نوفمبر 

 -الهدف:

الت يجضر  والحر م  إشريا  بررياب ررين ج  ارم ال يري   شئون الخريجين  الر وحدة تهدف 

ال  ايجق ال يي  الحر   وبيةرة بيجير  ةلنرة لتقدجم عدد م  الريامج التدنجرنة و التعلن نة 

 : الت يجض 

 مراحل إعداد البرامج التدريبية 

 : ج ع و ت لنل ال علوميتالمرحلة األولى 

جقوم ال سئو  ع  إعرداد بةرة التردنجج ري رع مي وعرة مر  الرنيتريت الترم ت عدرد مر  إعرداد بةرة   -

  العلنة.سلن ة تفم ريحتنيجيت العيملن  و تتديسج مع ظيوف و إمعيتنيت 

 التدنجرنة يتجت دجد االحتني المرحلة الثانية:

أو ال ردجيج  ريل دأر،ةو و ج عر   ت دد هذه االحتنيجيت ريلتعيون رن  مسئو  التردنجج و اليسسريبتم و -

 رلونة االحتنيجيت ام اآلتم:

 .ال  يضيتاحتنيجيت تتعلق رتةوجي ال عينف و ال علوميت لدى ·     

 تح نم الريامج التدنجرنة المرحلة الثالثة:

 -و تتض   ع لنة تح نم الريامج التدنجرنة عدة عديةي أه هي:    

 .وعيضهي عل  اقسيم العلنة ال ختلفة الرداب الياى انهي ت دجد موضوعيت التدنجج -    

 ت دجد أسيلنج التدنجج ) مثل أسلوب ال  يضياتو ال يالت الع لنةو الددوات...( -    

 تيهنز ال عدات و ال ستلزميت التدنجرنة ) ةوسيئل اإلجضيح الس عنة و الرحيجة...(. -    

 : تدفنذ الريامج التدنجرنة المرحلة الرابعة

 و تأت ل هذه ال يحلة عل  :    

 .التدنجرنةإعداد اليدو  الزمدم للريامج  -   

 تيهنز و إعداد معين التدنجج. -   

 متيرعة ال دنرن  و ال تدنرن . -   

 

 

 



 : تقننم الريامج التدنجرنةالمرحلة الخامسة

وجأ ل هذا قنيس ت حنل وأداب ال تدنرن  ومعياة مدى تييورهم مع ال عينف وال هينات التم جقدمهي     

ندود أاعي  ع  طيجق قنيس وتتم ع لنة التقننم ومدى انتريطهي ريل هيم والواجريت ام مندان الع ل. 

 استةالع آناب ال تدنرن  رواسةة ت يذج اإلست ينة .  و ال أينةن  ام التدنجج

 التدريبة :الورش األدلة الداعمة على إجراء 

 ةون ال ضون للدونات التدنجرنة . •

 رنيتيت التوقنع ل ضون هنئة الت يجض للدونات التدنجرنة  •

 ال عيتريت الخيةة رإجيابات تدفنذ الدونات . •

 

 

 التدريبية الخطةإعداد 

هنئة الت يجض العيملن   عل وتو جعهي الخيجين   احتنيجيت استرنين لت دجد تح نم است ينة تم ع ل •

 )مياق  (. ع ل الريامج التدنجرنة تمل عياة احتنيجيتهم ورديب علنهي ريل ستأفنيت ال ختلفة 

تم ت دجد هذه الريامج التيلنة واقي ل قتيحيت األقسيم العل نة واستةالع آناب ال ستفندج  وت دجد  •

 احتنيجيتهم التدنجرنة الفعلنة

 انرع سيعيتتقيم الدونات التدنجرنة ر د أدت  سيعتن  وحد أقح   •

 

 

 

 

 

 

 

 



 استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية لخريجي كلية التمريض جامعة طنطا  

2018-2017 

 -مكان العمل :                                                                         االسم :

 -االيميل :                                                    التليفون :                     

 أمام ورشة العمل التى ترى انه يجب انعقادها بالكليه )التى ترى انك بحاجة النعقادها بالكلية( :( √) من فضلك ضع عالمة  

  اسم ورشة العمل م

 دورات عامة -أوال :

  مهارات االتصال و التواصل  1

  مهارات التوثيق  2

  التفكير الناقد 3

  إدارة االزمات والكوارث 4

  إدارة الجودة بالمستشفيات 5

 دورات متخصصة -ثانيا :

  الرعاية التمريضية للحاالت الطارئة فى امراض النساء والوالدة 1

  االنعاش القلبى والرئوى 2

  حديثى الوالدة و المبتسرينالعنايه باالطفال  3

  (triage)للحاالت الطارئة  االسعافات االوليه 4

  العناية بااطفال التوحد  5

  التحكم فى العدوى 6

  الرعايه التمريضيه لمريض جهاز التنفس الصناعى  7

  مبادئ قراءة رسم القلب  8

 



 لتحديد االحتياجات التدريبية لخريجي كلية التمريض جامعة طنطا  تقرير االستبيان 

  اسم ورشة العمل م

 دورات عامة -أوال :

 %90 المريض العدوانى وكيفية التعامل مع  مهارات االتصال و التواصل  1

 %40 تكوين وادارة فريق العمل 2

 %40 التفكير الناقد 3

 %100 إدارة االزمات والكوارث 4

 %100 إدارة الجودة بالمستشفيات 5

" وتحقيق التوازن بين الحياة العملية Burn outكيفية تجنب االحتراق النفسى "  6

 والشخصية 

80% 

 دورات متخصصة -ثانيا :

 %70 الرعاية التمريضية للحاالت الطارئة فى امراض النساء والوالدة 1

 %100 االنعاش القلبى والرئوى 2

 %60 باالطفال حديثى الوالدة و المبتسرينالعنايه  3

 100% (triage)للحاالت الطارئة  االسعافات االوليه 4

 %40 العناية بااطفال التوحد  5

 %100 التحكم فى العدوى 6

 %100 الرعايه التمريضيه لمريض جهاز التنفس الصناعى  7

 %70 مبادئ قراءة رسم القلب  8

 %100  سالمة وامانة المريض  9

 ) اذكرها (  مقترحة دورات اخرىورش عمل أو    
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  وحدة شئون الخريجينالخطة التدريبية  التى تقدمها 

2017-2018 

 التاريخ القائم بالدورة مكان التدريب  مدة التدريب  اسم الدورة

 شهر 

 المنجز

للحاالت الطارئة  االسعافات االوليه -

(triage) 

شعبان زينب. د 1مدرج  ساعات  4   نوفمبر 

  ديسمبر  رضا عبد الفتاحد.  1مدرج  ساعات  4 إدارة االزمات والكوارث -

  يناير  د. شرين عبد اللطيف  1مدرج  ساعات 3 التحكم فى العدوى  -

الرعايه التمريضيه لمرضى جهاز  -

التنفس الصناعى فى العنايات 

 المركزه

  فبراير د.جيهان يونس 1مدرج  ساعات  3

  مارس هبة كمالد.  1مدرج  ساعات  2 إدارة الجودة بالمستشفيات -

  ابريل د. عفاف بصل 1مدرج  ساعات  3 االنعاش القلبى والرئوى -

صباح شرشور . د 1مدرج  ساعات  2 المبتثرين باالطفال العنايه -   مايو 

الرعاية التمريضية للحاالت  -

الطارئة فى امراض النساء 

 والوالدة

  يوليو فاطمة عبد الرحيم د.  1مدرج  ساعات  2

مهارات االتصال والتواصل وكيفية  -

 aggressiveالتعامل مع 

patient 

 زبيدة الشريفد.  1مدرج  ساعات  2

 

  اغسطس

كيفية تجنب االحتراق النفسى "  -

Burn out وتحقيق التوازن "

 بين الحياة العملية والشخصية 

  سبتمبر هبة كمالد.  1مدرج  ساعات  2

  اكتوبر شعبان زينب. د 1مدرج  ساعات  2 سالمة وامانة المريض   -

  نوفمبر صفاء عيدد.  1مدرج  ساعات 3 مبادئ قراءة رسم القلب -

 

 وةنل العلنة لأؤن الرنئة              مدجي وحدة شئون الخيجين                                              

                             

 



 ع ند العلنة                                                         


