معتمدة
معتمعتم
ده

لجنة التدريب
رؤية اللجنة:
تسعى انهجنة انى تحقيق انريادة فى مجال انتذرية وانتطوير وخذمة انمجتمع.

رسالة اللجنة:
تتمثلم راللانة انهجنلة فللى ا رتقللا تمسلتود اأدا نللذد التللا

ي لة انتللذري

تانكهيللة

وتقذيم خذمه مجتمعية راقية تأكيذا نسيااة انكهية لهى انشراكة المجتمعية.

أهداف اللجنة:
 نشر ثقافة الجودة بين مجتمع الكلية .
 إعداد كوادر بشرية مؤهلة الحتياجات العمل.
 تقييي إحتياجييات اطنشييمة الم تللية بالكلييية والعمييل عليه تنمييية وت هيييل
الموارد البشرية عن مريق التدريب وإعادة الت هيل
 تدريب الكوادر البشرية بالكلية مين ععاياه هي ية التيدريع ومعياوني
والج از االدارى لتلبية إحتياجات .
 قياع عثر ومردود التدريب .

معتمدة

مهام اللجنة:
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 نشر ثقافة الجودة بين مجتمع الكلية .
 إعداد كوادر بشرية مؤهلة الحتياجات العمل.
 تقييي إحتياجييات اطنشييمة الم تللية بالكلييية والعمييل عليه تنمييية وت هيييل
الموارد البشرية عن مريق التدريب وإعادة الت هيل
 تدريب الكوادر البشرية بالكلية مين ععاياه هي ية التيدريع ومعياوني
والج از االدارى لتلبية إحتياجات .
 قياع عثر ومردود التدريب .

قيم اللجنة:
.1
.2
.3
.4
.5

العماه
المبادرة
الجودة
العمل بروح اللريق
المشاركة اإليجابية

معتمدة

تشكيل لجنة التدريب 7102/7102
ع. .د/امل سعيد مه

مدرع بقس تمريض البامنة والجراحه ر يسا

د /نورا احمد عبد هللا

منسق معيار انطالب وانخريجون

عاوا

ع. .د /سماح مصمله

منسق معيار القيادة والحوكمة

عاوا

محمد
د /سمية عودة عبدالمنع

منسق معيار اعااه هي ه التدريع

عاوا

د/سماح سعيد صبرى

منسق معيار المشاركة المجتمعية

عاوا

د/فتحية سعيد

منسق معيار الج از االدارى

عاوا

د/سماح عبد الحلي

منسق معيار الدراسات العليا

عاوا

/سحر شليق محمد

معيدة بقس تمريض صحة المرعة والتوليد

عاوا

/عبير عبدالعزيز عليلي

معيدة بقس تمريض الصحة النلسية

عاوا

 /هبة عادل عله

معيدة بقس تمريض صحة المجتمع

عاوا

ع /احمد منصور

مدير الكلية

عاوا

المالب /الد عله جاد

اللرقة الرابعة

عاوا

مدير وحدة ضمان الجودة
ع. .د /باسمة ربيع

عميد الكلية
ع.د/هويدا صادق عبد الحميد
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