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 جامعة أسيوط –خطة تنمية قدرات السادة العاملين بكلية التمريض 

 م9191-9102للعام الجامعى 

يذح  انفئخ انًستهذفخ يجبالد انتذريت انهذف انعبو

 انجزَبيج

 انقبئى ثبنتذريت يكبٌ وييعبد انتُفيذ يىعذ انتذريت عذد انًتذرثيٍ

 

 

رًُيخ قذراد 

انسبدح انعبيهيٍ 

 ثبنكهيخ 

 تعهيى :يجبل جىدح ان

 َشر ثقبفخ انجىدح واالعزًبد  -

 كيفيخ انزعبيم يع األزيبد وانكىارس -

 يجبل انسكرربريخ واألرشفخ وحفظ انسجالد  -

 

 جًيع إداراد انكهيخ
 

 يىو

 

88 

 

 8888فجزايز 

 

 

 

 

 قبعخ انًؤرًراد ثبنكهيخ

 

  8888فجزايز  82 يىو

  8888يبرس  88 يىو

 يجبل انتًُيخ انجشزيخ 

 االرصبل انفعبل  -

 

 يىو

 

81 

 

 8888يبرس 

 

  8888اثزيم  88 يىو انعًم فً فريق -

  8888اثزيم  88 يىو  إدارح انىقذ -

  8888اثزيم  88 يىو  ارخبر انقراراد وحم انًشكالد -

 

رًُيخ قذراد 

انسبدح انعبيهيٍ 

 ثبنكهيخ

قبعخ انًؤرًراد ثكهيخ  8888اثزيم  82 يىو أيُبء انًعبيم رجهيس انًعبيم ورعقيى األدواد  -

 انزًريض
 

 يجبل انشئىٌ انقبَىَيخ 

انشئىٌ انًبنيخ وانقبَىَيخ ثبنجبيعبد وَظى  -

 انشكبوي وانزظهًبد

إدارح انشئىٌ 

 انقبَىَيخ 
  انًجًُ االداري ثبنجبيعخ  8888اثزيم  1 أيبو  6

 يجبل انًشتزيبد -

 َظى انًسايذاد وانًُبقصبد 

 ريبد )انشراء انًجبشر وانغير يجبشر(انًشز

 انذفع االنكزروًَ

 -إدارح انًشزريبد

 رعبيخ انشجبة
  انًجًُ االداري ثبنجبيعخ 8888يبيى  1 يىييٍ 
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يذح  انفئخ انًستهذفخ يجبالد انتذريت انهذف انعبو

 انجزَبيج

عذد 

 انًتذرثيٍ

انقبئى  يكبٌ وييعبد انتُفيذ يىعذ انتذريت

 ثبنتذريت

 ئىٌ انطالة وانخزيجىٌ يجبل ش 

 دورح نشئىٌ انخريجيٍ عٍ رًُيخ انقذراد  -

 شئىٌ انطالة رطجيق انهىائح انذراسيخ وانكُزرول-

 َزبئج إدارح شئىٌ انطالة -

كيفيخ اسزخذاو رطجيق شئىٌ انطالة نهُظبو  -

 االنكزروَي 

 –شئىٌ انخريجيٍ  –شئىٌ انطالة 

 شئىٌ االيزيبز
  جًُ االداري ثبنجبيعخانً 8888 يىنيى 81 أيبو  6

 

 

 

 

 

 

 

رًُيخ قذراد 

انسبدح انعبيهيٍ 

 ثبنكهيخ

 يجبل انهغبد األجُجيخ:  

  انهغخ االَجهيسيخ -

شئىٌ  –انًكزجخ  -انذراسبد انعهيب

وحذح انخذيبد  –انخريجيٍ 

  انزكُىنىجيخ

يركس رذريت انهغخ االَجهيسيخ  8888يىنيى  86 أيبو 6

 اآلداةثكهيخ 
 

 يجبل انثقبفبد انعبيخ 

 انجذيذ فً يجبل انعالقبد انثقبفيخ  -

إدارح انعالقبد انثقبفيخ وانذراسبد 

 انعهيب 
  قبعخ انًؤرًراد ثكهيخ انزًريض 8888أغسطس  81 أيبو 6

ICDL- SPSS قبعخ انًؤرًراد ثكهيخ انزًريض 8888أغسطس  88 أسجىعيٍ جًيع اإلداراد  

رًُيخ قذراد 

يٍ انسبدح انعبيه

 ثبنكهيخ

شئىٌ –شئىٌ االيزيبز  –انًكزجخ  َذوح عٍ سرعخ اَجبز انًهبو انًكزجيخ وانًكزجبد  -

انذراسبد  -شئىٌ انطالة –انخريجيٍ 

 انعهيب

  8888اكتىثز 68 أيبو 6

 قبعخ انًؤرًراد ثكهيخ انزًريض
 

  8888َىفًجز  انجذيذ فً يجبالد األَشطخ انطالثيخ 

  8888ديسًجز  نكزروَيخ قىاعذ انجيبَبد اال -

    رئيس يعيبر انجهبس االداري                  

                                                                                    

           د/ سهزح سكً عبسر                                                                                


