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فى الفترة من  و اإلداريين  ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خطة التدريب الخاصة بكلية الصيدلةتقرير 

 على النحو التالى: 2020-2120

 التوقيت  اسم الدورة التدريبية 
األعداد  

 المستهدفة 

عدد  

 الحضور 

نسبة 

 اإلنجاز % 

 :المعاونةأعضاء هيئة التدريس والهيئة 

ندوة للتعريف باألهداف االستراتيجية  

 ( Online) للكلية
 2020سبتمبر 

50 40 80  % 

50 35 70 % 

Brain storming session for 

SWOT analysis   جلسة عصف(

 ( Online)  ذهنى للتحليل البيئى(

 % 80 40 50 2020سبتمبر 

التعريف ببرنامج ميكروسوفت تيمز 

االستفاده منه في التعليم الهجين  وكيفيه 

(Online ) 

 % 88 44 50 2020سبتمبر 

التعريف بتطبيق جوجل كالس رووم و  

استخدامه في نظام التعليم الهجين  

(Online ) 

 2020سبتمبر 

50 35 70 % 

50 38 76 % 

)مرتين   ندوة عن نشر ثقافة الجودة

 ( Online)-أعضاء هيئة تدريس  -سنويا(

 %  80 40 50 2020أكتوبر  

 % 70 35 50 2021فبراير

)مرتين   ندوة عن نشر ثقافة الجودة

 طالب  -سنويا(

 % 86 65 75 2020أكتوبر  

 % 80 60 75 2021فبراير

  ندوه تحديث توصيف المقررات تبعا

للمعايير القوميه االكاديميه المرجعيه   

NARS 2017   

 2020أكتوبر  

50 45 90 % 

50 40 80 % 
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 التوقيت  اسم الدورة التدريبية 
األعداد  

 المستهدفة 

عدد  

 الحضور 

نسبة 

 اإلنجاز % 

ندوة عن التعليم االلكتروني وتفعيل بعض  

 )مرتين سنويا( المقررات االلكترونية

(Online ) 

 % 70 35 50 2020نوفمبر  

 % 84 42 50 2021مارس

ندوه "جائحه الكرونا الوقايه والعالج"  

(Online ) 

2 sessions 

 2020نوفمبر  

 

50 40 80 % 

50 38 76 % 

 2020نوفمبر   )مرتين سنويا(  ندوة عن األمن الصناعي
75 66 86 % 

 % 80 60 75 2021مارس 

دورة تدريبية عن االسعافات األولية  

  وطرق اإلنقاذ في حاالت الطوارئ

 )مرتين سنويا( 

 2020نوفمبر  
50 36 70 % 

 % 70 35 50 2021أبريل 

  دورة تدريبيه عن اإلخالء
 2020نوفمبر  

75 63 84 % 

 % 88 67 75 2021أبريل 

دعم فني من مدير وحدة ضمان الجودة  

 بالجامعه 
 % 83 25 30 2020ديسمبر 

التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات  

 الطابع الخاص 
 % 82 33 40 2020 ديسمبر

زيادة وعي أعضاء هيئة التدريس 

 بالمعايير المرجعية بالدراسات العليا
 % 87 65 75 2021  مايو

دور الصيدلي خالل جائحة كورونا  

(Online ) 

 2021مايو  

 
50 40 80 % 
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 التوقيت  اسم الدورة التدريبية 
األعداد  

 المستهدفة 

عدد  

 الحضور 

نسبة 

 اإلنجاز % 

 50 38 76 % 

أنواع اللقاحات المتوفرة لفيروس كورونا  

وحقيقة ما يشاع عن آثارها الجانبية  

ومدي صحة حدوث جلطات بالدم من  

 (Onlineاإلصابة بالفيروس )

 % 46 46 50 2021يونيو 

 % 86 43 50 2021يونيو  أهمية التفتيش الصيدلي ) ندوه اوالين( 

 % 91 32 35 2021  يوليو الكيفية والفنيات  -المراجعه الداخلية

  إعداد الطالب وتأهليهم لسوق العمل

 ( Online)  )مرة سنويا(

 2021يوليو  

 

50 40 80 % 

50 38 76 % 

تقديم الدعم الفني لمراجعة تقارير  

المقررات وخطط التحسين بناءا علي  

 تقرير المراجع الخارجي  

 % 93 70 75 2021أغسطس 

تحديث توصيفات المقررات للعام 

بناءا علي تقرير   22-21األكاديمي  

 المراجع الخارجي 

 2021سبتمبر 

75 68 90 % 

75 60 80 % 

 الجهاز اإلداري:

 السالمه المهنيه ورشة عمل عن 
 % 75 20 30 2020أكتوبر  

 % 80 22 30 2021مارس 

ندوة عن نشر ثقافة الجودة )مرتين  

 سنويا( 

 % 87 35 40 2020   نوفمبر

 % 82 33 40 2021فبراير  

كيفية التعامل في حالة حدوث  ندوة عن

 حريق 

 % 86 26 30 2020نوفمبر  

 % 80 24 30 2021مارس 
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 التوقيت  اسم الدورة التدريبية 
األعداد  

 المستهدفة 

عدد  

 الحضور 

نسبة 

 اإلنجاز % 

 الكرونا الوقايه والعالج" ندوه "جائحه 
 % 82 33 40 2020نوفمبر  

 % 90 36 40 2021يناير 

دورة تدريبية عن االسعافات األولية  

 وطرق اإلنقاذ في حاالت الطوارئ 
 % 80 24 30 2020ديسمبر 

 ندوة عن األمن الصناعي 
 % 86 26 30 2020ديسمبر 

 % 83 25 30 2021أبريل 

 دورة تدريبيه عن اإلخالء
 % 83 25 30 2020ديسمبر 

 % 73 23 30 2021 أبريل

 تنفيذ سيناريو اإلخالء 
 % 73 22 30 2020ديسمبر 

 % 86 26 30 2021  مايو

تسجيل   -تطبيق الكنترول االلكتروني 

 نتائج الطلبة الكترونيا 

 % 83 25 20 2020ديسمبر 

 % 75 15 20 2021مايو  

ورشة عمل عن كيفية استخدام برنامج ال  

Word 
 % 80 20 25 2021  مايو

التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات  

 الطابع الخاص 
 % 85 34 40 2021يونيو 

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،،

 عميد الكلية مدير وحدة الجودة منسق لجنة التدريب 

 د/ هبة عاطف مروة حسن د/ 
 هبة فاروق سالمأ.د./ 
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