معتمدة
معتمعتم
ده

محضر أجتماع
إنه فً ٌوم األحد الموافق 2181/2/81اجتماع ألعضاء لجنة التدرٌب
أ.م.د/امل سعٌد طه

مدرس بقسم تمرٌض الباطنة والجراحه

رئٌسا

د /نورا احمد عبد هللا

منسق معيار الطالب والخريجون

عضوا

أ.م.د /سماح مصطفى

منسق معٌار القٌادة والحوكمة

عضوا

محمد
د /سمٌة عودة عبدالمنعم

منسق معٌار اعضاء هٌئه التدرٌس

عضوا

د/سماح سعٌد صبرى

منسق معٌار المشاركة المجتمعٌة

عضوا

د/فتحٌة سعٌد

منسق معٌار الجهاز االدارى

عضوا

د/سماح عبد الحلٌم

منسق معٌار الدراسات العلٌا

عضوا

م/سحر شفٌق محمد

معٌدة بقسم تمرٌض صحة المرأة والتولٌد

عضوا

م/عبٌر عبدالعزٌز عفٌفً

معٌدة بقسم تمرٌض الصحة النفسٌة

عضوا

م /هبة عادل على

معٌدة بقسم تمرٌض صحة المجتمع

عضوا

أ /احمد منصور

مدٌر الكلٌة

عضوا

الطالب /خالد على جاد

الفرقة الرابعة

عضوا

معتمدة
معتمعتم
ده

وقد بدأت الجلسة بسم هللا الرحمن الرحيم
قام السٌد األستاذ رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة الحضور
وتم مناقشة الموضوعات اآلتٌة :
الموضوع األول :
مناقشة تحدٌث التشكٌل الخاص بلجنة التدرٌب للعام الجامعً
.2181/2182
القرار:
تم التشكٌل وسٌعرض علً سٌادة العمٌدة .
الموضوع الثاني :

بشأن عقد دورات لتلبٌة األحتٌاجات التدرٌبٌة للقٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة
وذلك بعقد الدورات اآلتٌة :
أ -سٌاسة التغٌٌر
ب -الجوانب المالٌة
القرار:
الموافقة وجاري تنظٌم الٌوم بالتنسٌق مع د/سماح مصطفً منسق
معٌار القٌادة والحوكمة .

رئٌس لجنة التدرٌب
ا.م.د /أمل سعٌد

محضر أجتماع

معتمدة

إنه فً ٌوم األحد الموافق 2181/3/21أجتماع ألعضاء لجنة التدرٌب
أ.م.د/امل سعٌد طه

مدرس بقسم تمرٌض الباطنة والجراحه

رئٌسا

د /نورا احمد عبد هللا

منسق معيار الطالب والخريجون

عضوا

أ.م.د /سماح مصطفى

منسق معٌار القٌادة والحوكمة

عضوا

محمد
د /سمٌة عودة عبدالمنعم

منسق معٌار اعضاء هٌئه التدرٌس

عضوا

د/سماح سعٌد صبرى

منسق معٌار المشاركة المجتمعٌة

عضوا

د/فتحٌة سعٌد

منسق معٌار الجهاز االدارى

عضوا

د/سماح عبد الحلٌم

منسق معٌار الدراسات العلٌا

عضوا

م/سحر شفٌق محمد

معٌدة بقسم تمرٌض صحة المرأة والتولٌد

عضوا

م/عبٌر عبدالعزٌز عفٌفً

معٌدة بقسم تمرٌض الصحة النفسٌة

عضوا

م /هبة عادل على

معٌدة بقسم تمرٌض صحة المجتمع

عضوا

أ /احمد منصور

مدٌر الكلٌة

عضوا

الطالب /خالد على جاد

الفرقة الرابعة

عضوا

معتمعتم
ده

معتمدة

وقد بدأت الجلسة بسم هللا الرحمن الرحيم

معتمعتم
ده

قام السٌد األستاذ رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة الحضور
وتم مناقشة الموضوعات اآلتٌة :
الموضوع األول :
فحص ومراجعة الملف الخاص بلجنة التدرٌب.
القرار:
ٌتم امضاء واعتماد كالً من رسالة الكلٌة ,مهام وقٌم اللجنة,الرؤٌة
والرسالة والألهداف والتشكٌل الجدٌد للجنة .
الموضوع الثاني :
مراجعة الخطة الخاصة بالمعاٌٌر.
القرار:
ٌتم التواصل مع منسقى المعاٌٌر إلحضار الخطة التدرٌبٌة الخاصة
بالمعٌار.
الموضوع الثالث :
تحدٌد مٌعاد لورشة العمل (كٌقٌة كتابة التقرٌر السنوى تبعا ً لإلصدار
الثالث) .
القرار:
ٌتم تحدٌد المٌعاد ف اجتماع الجودة والتبلٌغ لمنسقى وأعضاء المعاٌٌر قبل
الورشة بأسبوع .

معتمدة
معتمعتم
ده

محضر أجتماع
إنه فً ٌوم األربعاء الموافق 2181/5/2اجتماع ألعضاء لجنة التدرٌب
أ.م.د/امل سعٌد طه

مدرس بقسم تمرٌض الباطنة والجراحه

رئٌسا

د /نورا احمد عبد هللا

منسق معيار الطالب والخريجون

عضوا

أ.م.د /سماح مصطفى محمد منسق معٌار القٌادة والحوكمة

عضوا

د /سمٌة عودة عبدالمنعم

منسق معٌار اعضاء هٌئه التدرٌس

عضوا

د/سماح سعٌد صبرى

منسق معٌار المشاركة المجتمعٌة

عضوا

د/فتحٌة سعٌد

منسق معٌار الجهاز االدارى

عضوا

د/سماح عبد الحلٌم

منسق معٌار الدراسات العلٌا

عضوا

م/سحر شفٌق محمد

معٌدة بقسم تمرٌض صحة المرأة والتولٌد

عضوا

م/عبٌر عبدالعزٌز عفٌفً

معٌدة بقسم تمرٌض الصحة النفسٌة

عضوا

م /هبة عادل على

معٌدة بقسم تمرٌض صحة المجتمع

عضوا

أ /احمد منصور

مدٌر الكلٌة

عضوا

الطالب /خالد على جاد

الفرقة الرابعة

عضوا

معتمدة
معتمعتم
ده

وقد بدأت الجلسة بسم هللا الرحمن الرحيم
قام السٌد األستاذ رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة الحضور

وتم مناقشة الموضوعات اآلتٌة :
الموضوع األول :
تم إقتراح عمل جروب على موقع التواصل واتس اب ألعضاء لجنة التدرٌب
لضمان التواصل المستمر .

القرار:
تم الموافقة وجارى التنفٌذ .

الموضوع الثاني :
تم اإلقتراح أن تكون شهادات الورش بمبلغ رمزى .

القرار:
سٌتم العرض على سٌادة العمٌدة .

مرفق مع المحضر إستمارة الحضور

رئٌس لجنة التدرٌب
ا.م.د /أمل سعٌد

معتمدة

تقرير مفصل عن المعايير الخاصة بلجنة التدريب
.1

معتمعتم
ده

معيار أعضاء هيئة التدريس  :تالٌسثح لهزا الوعياس فيرسن تاإللرزام تئحضاس
الخطح الرذسيثيح هخرىهح وهعروذج ورلك ترعاوى د/أهيشج سفعد وإلرزاهها تحضىس
إجرواع اللجٌح الشهشي .

 .2معيار القيادة والحوكمة :

تالٌسثح لهزا الوعياس فيرسن تاإلسرجاتح تئحضاس

الخطح الوؤقرح لحيي إحضاس الخطح الرذسيثيح الوعروذج وأيضا قذ إلرزهد د/سضا هحوذ
تحضىس اجرواع اللجٌح .

 .3معيار الطالب والخريجون :

هزا الوعياس ذن ذٌىيهه تئحضاس الخطح الرذسيثيح

ولكي لن يسرجية حرً األى وذن إخثاس دً/ىسا هحوذ فً أجرواع اللجٌح وقالد قشيثا .
.4

معيار الدراسات العليا  :هزا الوعياس اسرجاب تئحضاس الخطح الرذسيثيح لسٌح
 7102/7102فقط .

 .5معيار الجهاز اإلدارى

:الخطح الرذسيثيح لهزا الوعياس لن ذسركول تعذ ولن يرن

إسرالهها حرً األى .
 .6معيار المشاركة المجتمعية :

هزا الوعياس اسرجاب ترسلين الخطح الرذسيثيح

لثالز سٌىاخ ولكٌهن لن يلرزهىا تحضىس اإلجرواع .

رئٌس لجنة التدرٌب
ا.م.د /أمل سعٌد طه

معتمدة

محضر أجتماع

معتمعتم
ده

إنه فً ٌوم األحد الموافق 2181/6/24اجتماع ألعضاء لجنة التدرٌب

أ.م.د/امل سعٌد طه

مدرس بقسم تمرٌض الباطنة والجراحه

رئٌسا

د /نورا احمد عبد هللا

منسق معيار الطالب والخريجون

عضوا

أ.م.د /سماح مصطفى محمد منسق معٌار القٌادة والحوكمة

عضوا

د /سمٌة عودة عبدالمنعم

منسق معٌار اعضاء هٌئه التدرٌس

عضوا

د/سماح سعٌد صبرى

منسق معٌار المشاركة المجتمعٌة

عضوا

د/فتحٌة سعٌد

منسق معٌار الجهاز االدارى

عضوا

د/سماح عبد الحلٌم

منسق معٌار الدراسات العلٌا

عضوا

م/عبٌر عبدالعزٌز عفٌفً

معٌدة بقسم تمرٌض الصحة النفسٌة

عضوا

م /هبة عادل على

معٌدة بقسم تمرٌض صحة المجتمع

عضوا

أ /احمد منصور

مدٌر الكلٌة

عضوا

الطالب /خالد على جاد

الفرقة الرابعة

عضوا

معتمدة
معتمعتم
ده

وقد بدأت الجلسة بسم هللا الرحمن الرحيم
قام السٌد األستاذ رئٌس اللجنة بالترحٌب بالسادة الحضور

وتم مناقشة الموضوعات اآلتٌة :
الموضوع األول :
تجهٌز لورش عمل اآلتى اسمائها
المعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة المرجعٌة اإلصدار الثانى إبرٌل . 2182
اإلستراتٌجٌات الجدٌدة فً التعلٌم العالً .

القرار:
تم تنفٌذ ورشة عمل بعنوان اإلستراتٌجٌات الجدٌدة فً التعلٌم العالً .
جارى تنفٌذ ورشة عمل بعنوان المعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة المرجعٌة
اإلصدار الثانى إبرٌل . 2182

الموضوع الثاني :
االعداد والتجهٌز لكل ما ٌخص لجنة التدرٌب (  )softورفعه على الموقع
اإللكترونى للكلٌة .

القرار:
جارى التنفٌذ .

مرفق مع المحضر إستمارة الحضور

رئٌس لجنة التدرٌب
ا.م.د /أمل سعٌد

معتمدة
معتمعتم
ده

