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 التاريخ : /     /                                                                                                      2020-2019أهداف قسم ادارة التمريض عن عام 

 مؤشرات القياس  متابعة التنفيذ  القسم  أهداف 2019/2020من سياسة الجودة للكليه لعام النابعة للقسماألهداف اإلستراتيجية  م
 منفذ        مخطط 

لمواكبة المتغيرات العالمية وتدعيم الكلية للتقدم لإلعتماد   للكلية تحديث الخطة اإلستراتيجية 1

 الدولى.   
    

الوحدات الخاصة وتحويلها كلية من خالل تفعيل دور للارد الذاتية و األمكانيات المادية تنمية المو 2

  إلى مراكز تميز. 
         

و تشجيعهم علي   الحديثة فى التعليم والتعلم تنمية قدرات الطالب التعليمية بتفعيل األستراتيجيات 3

    .المختلفةالتمريضية تخصصات اللتخريج كوادر متميزة في    التعليم المستمرو التدريب
تنميةةةةة قةةةةدرات الطةةةةالب التعليميةةةةة بتفعيةةةةل 

الحديثة فى التعليم والتعلم العةةداد  األستراتيجيات

تقةةديم  قيةةادة مجموعةةة عمةةل وخةةريج قةةادر عل 

ير يرعاية تمريضية قائمةةة علةةى الةةدالئل و المعةةا

 المهنية.  

طوال العام  

 الدراسى 

% من الطالب  50استخدام  - 

 عليم االلكترونى.نظام الت 

% من  100تدريب  -

الطالب فى التدريب العملى  

على استخدام طريقة حل  

 المشكالت.  

منظومة لتطوير تطوير برامج الدراسات العليا لتواكب المعايير العالمية من خالل الدعم المستمر  4
 البحث العلمى بشكل متكامل

 تنمية  و  لتطوير  عليا  دراسات  برامج  توفير

  لمواكبة   للخريج  التدريبية  المهارات  و  المعلومات

 الصحية.  الرعاية نظام فى  العصرية التحديات

 سبتمبر 

2019 

% من مقررات  60تطوير  - 

 برامج الدراسات العليا بالقسم

تغيير مقررى الفرقة الثالثة   -

 و الرابعة 

  تمعالمجحتياجات إمع  بما يتوائم شرائح المجتمع المختلفةتخدم  برامج جديدةإنشاء  5

 ومتطلبات سوق العمل 

شةةرائح المجتمةةع تخةةدم  بةةرامج جديةةدةإنشةةاء 

 المجتمةةعحتياجةةات إمةةع  بمةةا يتةةوائم المختلفةةة

 ومتطلبات سوق العمل

المشاااااااراة وااااااط ال واواااااال الطبيااااااة  2020 9201
الموجاااااااح الاااااااط  اااااااحة ا موماااااااة 

 والطفولة
المشاراة وط تنفيذ برامج تدريب  
 عن المشروعات وريادة ا عمال 

القائمة على الدالئل والعمل على  البحاث العلمية لالرتقاء بجودة العناية التمريضية وتسويق ا 6

 تطبيقها فى المجاالت العملية و التعليمية.

 

 

 

 

 
2019 2020  
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 التاريخ : /     /                                                                                                      2020-2019أهداف قسم ادارة التمريض عن عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم استشارات لهيئات مجتمعية  من خالل الصحية  صياغة شراكة فعالة مع أطراف المنظومة 7

 .ميزة من أعضاء هيئة التدريس بالكليةقليمية بواسطة العناصر المت إ محلية و

 
  فى   العام  مدار  على  تدريبية  برامج  عمل

 كذلك  و  التدريب  وحدة  و  الصحية  المؤسسات

  و   العالقة  لتعزيز  بالكلية  المستمر  التعليم  مركز
  لتحسين   الصحية  المؤسسات  مع  المستمر  التعاون

 الصحية.   الرعاية جودة

طوال العام  

 الدراسى 

اعضاء  % من 80 اشتراك - 

فى  هيئة التدريس بالقسم 

للقيام  البرامج التدريبية 

المؤسسات  بالتدريب فى 

 .  الصحية

دورات تدريبية   4تنفيذ  -

  -2018خالل العام الجامعى  

 للمؤسسا ت الصحية  2019

 .والدولية على المستويات المحليةاألرتقاء بكفاءة وفاعلية خدمة المجتمع  8

 

وتشجيعهم على التواصل مع   اإلداريينوئة التدريس والهيئة المعاونة تنمية قدرات أعضاء هي  9

 التعليم والبحث العلمي  والدولية لتطوير كفاءة قليميةالهيئات األ

أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والهيئةةة  تنميةةة قةةدرات 

الجةةودة فةةى  االدارة والقيادة و  المعاونة فى مجال

 التعليم و الرعاية الصحية

طوال العام  

 الدراسى 

% من اعضاء  60حصول   - 

هيئة التدريس و الهيئة 

المعاونة بالقسم على دورات  

تدريبية فى مجال الجودة فى  

 التعليم و الرعاية الصحية 

مجال التعلةيم الجةامعي جميع عناصر  تحقيق التميز في  للتحسين المستمر  تفعيل التقويم الذاتى وا 10

 والبحث العلمي 
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 التاريخ : /     /                                                                                                      2020-2019أهداف قسم ادارة التمريض عن عام 

 ـق هـــدفقيـتح متابعة تنفيذ
 :لتعلم و جودة الرعاية الصحيةتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة وى مجال ا دارة والقيادة و جودة التعليم و ا:  اسم الهـــدف.                                                                                                  

   9رقم الهدف:  
 /التاريخ : .... / ..... / .........    الوحدة  :  ادارة التمريض                                                                                       القسم 

 المسئــول المـوارد المطلوبـة خطـــــوات التنفيـــذ  م
 متابعـة التنفيــذ 

 ـذ منف مخطط  مؤشرات القياس
 نهاية بداية  نهاية بداية 

مراجعة و تحديث استمارة معايير  • 1

تقييم أداء هيئه التدريس و الهيئه 

 طالب المعاونه من قبل ال

 

 مايو رئيس ال سم   تفييم األداء نموذج -اوراق للطباعة
2019 

 يونيو 
2020 

الخاص بوحدة استخدام النموزج  2020 2019

 ضمان الجوده 
 

عضاء هيئة  ب ألداء أتقييم الطال • 2

 التدريس 

 

 مايو/ يناير   رئيس ال سم  تفييم األداء نموذج -اوراق للطباعة
2019 

 يونيو  
2020 

الخةةاص بوحةةدة النموزج    استخدام 2020 2019

 ضمان الجوده

تحديد النقاط التي تحتاج إالي تحسين  • 3

 بالنسبه ألداء أعضاء هيئة التدريس

 

اعضاااااااء هيئاااااااة  اوراق للطباعة
 س بال سم التدري

 يونيو  
2019 

 يونيو  
2020 

 عمل اإلجراءات التصحيحيه   2020 2019

بملةةا اعضةةاء  لنتةةائج) مرفةةق با

 هيئة التدريس

تحديث البرامج المفعله مراجعة و  • 4

لتنمية قدرات اداء أعضاء هيئة 

 التدريس و الهيئه المعاونه 

 وحدة التدريب تفييم األداء نموذج -اوراق للطباعة
 نوحدة الخريجي

 يونيو  
2019 

 يونيو  
2020 

  

تنمية قدرات القيادلت الحالية والعمل علي  • 5
 اعداد قيادات مستقبلية

اعضاااااااء هيئاااااااة  االدورات التط تم الترشيح له
 التدريس بال سم 

يونيو  
2019 

 يونيو 
2020 

تةةةةم ترشةةةةيح القيةةةةادات الحاليةةةةة  2020 2019

 والمحتملة لورش عمل مختلفة
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 التاريخ : /     /                                                                                                      2020-2019أهداف قسم ادارة التمريض عن عام 

 هـــدف تحقيــق  متابعة تنفيذ
 :و جودة الرعاية الصحية تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة وى مجال ا دارة والقيادة و جودة التعليم و التعلم:  اسم الهـــدف.                                                                                                  

   9رقم الهدف:  
 تاريخ : .... / ..... / ......... الوحدة  :  ادارة التمريض                                                                                         ال م/قسال 

 المسئــول المـوارد المطلوبـة خطـــــوات التنفيـــذ  م
 متابعـة التنفيــذ 

 منفـذ  مخطط  مؤشرات القياس
 نهاية بداية  نهاية بداية 

تحديااااااد ا حتياجااااااات التدريبيااااااة  عضاااااااء هيئااااااة  5
 التدريس و الهيئة المعاونة

   حتياجاتنموذج ا-اوراق للطباعة
  التدريبية

 يونيو   رئيس ال سم  
2019 

 يونيو  
2020 

حصر االحتياجات التدريبية لكل اعضاء   2020 2019

نة  اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاو

 بالقسم

 / 1/8 رئيس ال سم   - ارسال ا حتياجات التدريبية للجهة المسئولة 6
2019 

7/8  / 
2020 

ياجةةةات وجةةةود اسةةةتمارة حصةةةر االحت  2020 2019

 التدريبية وو ثيقة تسليمها للجهة المسئولة

ع د ورش عمل و دورات تدريبية لتحسين قدرات  7
 هيئة التدريس من قبل ال سم

ت عرض شاشا  -اجهزة امبيوتر
 اوراق للطباعة  -قاعات مجهزة  –

اعضااااااااااااااااااااااااء 
هيئاااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
التاااااااااااااااااااادريس 

 بال سم 

 يونيو  
2019 

 يونيو  
2020 

تدريس % من اعضاء هيئة ال60حضور   2020 2019

و الهيئة المعاونة دورات تدريبية وورش 

 عمل لتنمية قدراتهم

التنسيق مع جهات داخلية/ خارجية لتنفيااذ باارامج  8
 يئة التدريستدريبية لتمية قدرات اعضاء ه

 وحدة التدريب وسائل اتصال بالجهات الخارجية
وحااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة 

 الخريجين

 يونيو  
2019 

 يونيو  
2020 

2019 2020 

 يونيو   المتدربين استمارات ت ييم دورات تدريبية التدريبية و اعطاء تغذية راجعةت ييم الدورات  9
2019 

 يونيو  
2020 

بنسبة  اعطاء تقييم و تغذية راجعة ايجابية 2020 2019

 %80ال تقل عن 
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 التاريخ : /     /                                                                                                      2020-2019أهداف قسم ادارة التمريض عن عام 

 

 تحقيــق هـــدف متابعة تنفيذ
 :مجال ا دارة والقيادة و جودة التعليم و التعلم و جودة الرعاية الصحية تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة وى:  اسم الهـــدف.                                                                                                  

   9رقم الهدف:  
 /التاريخ : .... / ..... / .........                                             الوحدة  :  ادارة التمريض                                               القسم 

 المسئــول المـوارد المطلوبـة خطـــــوات التنفيـــذ  م
 التنفيــذ عـة متاب

 منفـذ  مخطط  مؤشرات القياس
 نهاية بداية  نهاية بداية 

متابعة العدالة في توزيع أعضاء هيئـة  10
 ريس بكل مقرر للدراسةالتد

 سبتمبر   رئيس ال سم   اوراق للطباعة  
2019 

 سبتمبر  
2020 

سياسه اإلحالل و التفويض   2020 2019
خاصه باعضاء هيئة التدريس و  

 لهيئه المعاونه ) مرفق بالنتائج ا

متابعة و تحديث جداول انتدابات   11
اعضاء هيئة التدريس لسد الحاجه في  

لخاصة  العلمية ا جمع التخصصات 
 بالقسم 

 سبتمبر   رئيس ال سم  اوراق للطباعة 
2019 

 سبتمبر  
2020 

يتم ذلك من خالل إدراجه   2020 2019
 بمجلس القسم 

 ) مرفق بالنتائج( 

ــديث 12 ــتم تحـ ــو يفي اسـ ــا الـ ارة الرضـ
 ألعضاء هيئة التدريس

 

اعضااااااااء هيئاااااااة  اوراق للطباعة
 التدريس بال سم 

 مايو 
2019 

 يونيو  
2020 

ذج الخاص بوحدد  خدام النمواست  2020 2019
ضددمان الجددودي لقيدداس الرضددا 

 الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

اإلستمرار في إرسال استمارة الرضا   13
تدريس و  الو يفي ألعضاء هيئة ال

الهيئه المعاونه لقياس رضاهم  
 الو يفي  

وحدددددد  ضدددددمان  اوراق للطباعة
 يونيو   الجودي

2019 
 يونيو  
2020 

2019 2020 

مرار في وضع خطة لتحسين  االست 14
الرضا الو يفي ألعضاء هيئة  
 التدريس و الهيئه المعاونه  

 

 –أقاااااااااااااااااااااالم  -اوراق للطباعاااااااااااااااااااااة
flipchart 

 يوليو   المتدربين
2019 

 أغسطس 
2020 

وضع خطة لتحسين الرضا   2020 2019
الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  
و الهيئه المعاونه  من قبل رئيس  

 القسم
 ) مرفق بالنتائج(
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 تحقيــق هـــدف متابعة تنفيذ
 :تقديم رعاية تمريضية قائمة على الدالئل و المعاير و  قيادة مجموعة عمل و  يج قادر علىالحديثة فى التعليم والتعلم العداد خر تنمية قدرات الطالب التعليمية بتفعيل األستراتيجيات اسم الهـــدف

            3رقم الهدف:                                                                                                      المهنية.
 /التاريخ : .... / ..... / .........                                                                             الوحدة  :  ادارة التمريض               القسم 

 المسئــول المـوارد المطلوبـة التنفيـــذ خطـــــوات  م
 متابعـة التنفيــذ 

 منفـذ  مخطط  مؤشرات القياس
 نهاية بداية  نهاية بداية 

راتيجية للتاادريس والااتعلم بم ااررات وضااع اساات - 1
 معدلة للطلبة

اسااتخدام نظااام حاال المشااكالت وااى التاادريب -
 العملى للطالب

 

شبكة    -اجهزة امبيوتر
  -وصول دراسية -انترنت

 case -اوراق للطباعة

studies 

هيئااة التاادريس وااى 
العملاااااى و الهيئاااااة 

 المعاونة

سبتمبر  
2019 

يونيو  
2020 

طالب فةى % من ال100تدريب   2020 2019

العملى على اسةتخدام نظةام حةل 

 المشكالت.

اسااتخدام المكتبااة السااماية و البصاارية لعاارض  2
يااة شاارائف ويااديو للطااالب عاان المهااارات القياد

 المختلفة

شرائف ويديو  -شاشة العرض
  -و اسطوانات مضغوطة

 سماعات

هيئااة التاادريس وااى 
العملاااااااااى والهيئاااااااااة 

 المعاونة

سبتمبر  
2019 

يونيو  
2020 

% مةةةن الطةةةالب 100مشةةةاهدة  0202 2019

شةةرائا الفيةةديو عةةن المهةةارات 

 القيادية

تفعياااااال نظااااااام التعلاااااايم ا لكترونااااااى لم ااااااررات  3
 ا دارة وى التمريض 

شبكة    -ة امبيوتراجهز 
 معامل امبيوتر  -انترنت

مسااااااااائول التعلااااااااايم 
 ا لكترونى بال سم 

سبتمبر  
2019 

يونيو  
2020 

% من الطالب نظام 50استخدام  2020 2019

 تعليم االلكترونىال

مشاااااااااراة الطااااااااالب وااااااااى ا نشااااااااطة العلميااااااااة  4
 الخا ة بال سم.

سااااااااااااااكرتير اليااااااااااااااوم  دعم ميزانية اليوم العلمى
 العلمى بال سم

بر  ديسم
2019 

ابريل  
2020 

% من الطالب فى  20مشاركة  2020 2019

 انشطة اليوم العلمى
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 تحقيــق هـــدف متابعة تنفيذ
 :ئمة على الدالئل و المعاير و تقديم رعاية تمريضية قا قيادة مجموعة عمل و  الحديثة فى التعليم والتعلم العداد خريج قادر على الب التعليمية بتفعيل األستراتيجياتتنمية قدرات الط اسم الهـــدف

            3رقم الهدف:                                                                                                   المهنية.
 /التاريخ : .... / ..... / .........                      الوحدة  :  ادارة التمريض                                                                     القسم 

 المسئــول المـوارد المطلوبـة خطـــــوات التنفيـــذ  م

 متابعـة التنفيــذ 

 منفـذ  مخطط  ت القياسمؤشرا
 نهاية بداية  نهاية بداية 

 تحديث خطة دعم الطالب المتعثرين  1

 
اوراق   -اجهزة امبيوتر 

 للطباعة 
يئااة التاادريس وااى ه

العملاااااى و الهيئاااااة 
 المعاونة

سبتمبر  
2018 

يونيو  
2019 

يوجددددد سياسدددده للتعامددددل مددددع  2020 2019

الطددددالم المتع)ددددرين) مرفددددق 

 بالنتائج

ر اعداد الطالب المتعثرين لمتابعة حص 2
تقدمهم من خالل ن ام متكامل و متواصل  

 و مستمر منذ تسجيله بالبرنامج 

 

اوراق   -اجهزة امبيوتر 
 باعة للط

هيئااة التاادريس وااى 
العملاااااى و الهيئاااااة 

 المعاونة

أكتوبر  
2019 

يونيو  
2020 

تددددم حصددددر اعددددداد الطددددالم  2020 2019

المتع)ددرين لمتابعددة تقدددمهم مددن 

نظام متكامدل و متواصدل خالل  

 و مستمر منذ تسجيله بالبرنامج

تطــوير متابعــة الطــالب المتعثــرين بحيــث  3
ه يكون هناك حلقة وصل بين األستاذ الماد

 و شئون الطالب و المرشد األكاديمي
اوراق   -اجهزة امبيوتر 

 للطباعة 

هيئااة التاادريس وااى 
العملاااااى و الهيئاااااة 

 المعاونة

 أكتوبر 
2019 

يونيو  
2020 

الطالم   2020 9201 متابعة  تطوير  يتم 
هناك   يكون  بحيث  المتع)رين 
حلقة وصل بين األستاذ المادي و  
المرشد   و  الطالم  شئون 

 األكاديمي

عة قياس مردود سياسات دعم الطالب متاب 4
شبكة    -اجهزة امبيوتر المتعثرين

  -وصول دراسية -انترنت
 اوراق للطباعة

هيئااة التاادريس وااى 
العملاااااى و الهيئاااااة 

 عاونةالم

 أكتوبر 
2019 

يونيو  
2020 

تم من خالل  التقييم الذاتي و   2020 2019
تقييم المسئول عن التدريم  

 العملي
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 هـــدف تحقيــق  متابعة تنفيذ
 :ين جودة الرعاية الصحيةبرامج تدريبية للعاملين بالمؤسسات الصحية لتعزيز العالقات و التعاون المستمر مع المؤسسات الصحية المختلفة لتحس عمل اسم الهـــدف.                                                                                                  

   8و7الهدف:  رقم 
 /التاريخ : .... / ..... / ......... الوحدة  :  ادارة التمريض                                                                                          القسم 

 المسئــول المـوارد المطلوبـة خطـــــوات التنفيـــذ  م
 متابعـة التنفيــذ 

 منفـذ  مخطط  مؤشرات القياس
 نهاية بداية  نهاية بداية 

دعااااااوة القيااااااادات و العاااااااملين وااااااى المؤسسااااااات  1
الصاااااااااحية و المنظماااااااااات العالمياااااااااة لحضاااااااااور 

 ة بال سم. ا نشطة العلمي 

اوراق طباعة   -دعم مادي
flipchart- 

 وبراير  رئيس ال سم 
2019 

 ابريل 
2020 

% من القيادات و  80حضور  2020 2019

عويين لحضور اليوم  العاملين المد

 العلمى

ع اااااد بااااارامج تدريبياااااة عااااان المهاااااارات ا دارياااااة  2
 للمؤسسات الصحية

 -شبكة انترنت   -اجهزة امبيوتر
  –رض  شاشات ع -قواعد بيانات

 اوراق للطباعة  -قاعات مجهزة 

اعضااااااء هيئاااااة 
التااااااااااااااااااااااااااااادريس 

 بال سم 

سبتمبر  
2019 

سبتمبر  
2020 

دورات تدريبيةةةةةة عةةةةةن  4عقةةةةةد  2020 2019

االداريةةةة للمؤسسةةةات المهةةةارات 

 الصحية

المشااااااااراة واااااااى المشااااااااريع الخا اااااااة بتحساااااااين  3
الرعايااة التمريضااية ماان قباال منظمااات المجتمااع 

 الخا ة.

 -نترنت شبكة ا   -اجهزة امبيوتر
  –شاشات عرض   -قواعد بيانات

 اوراق للطباعة  -قاعات مجهزة 

اعضااااااء هيئاااااة 
التااااااااااااااااااااااااااااادريس 

 بال سم 

 سبتمبر 
2019 

سبتمبر  
2020 

اركة فةةى ورش عمةةل خاصةةة المشة 2020 2019

بتحسين الرعاية التمريضية من قباال 
  منظمات المجتمع الخا ة.
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 تحقيــق هـــدف متابعة تنفيذ
 :الصحية. الرعاية نظام فى العصرية التحديات لمواكبة للخريج التدريبية المهارات و المعلومات تنمية و لتطوير عليا دراسات برامج فيرتو اسم الهـــدف                                                                                                  

            4رقم الهدف: 
 /ادارة التمريض                                                                                         التاريخ : .... /   الوحدة القسم  : ......... / ..... 

 المسئــول المـوارد المطلوبـة خطـــــوات التنفيـــذ  م
 متابعـة التنفيــذ 

 منفـذ  مخطط  مؤشرات القياس
 نهاية بداية  نهاية بداية 

شبكة    -اجهزة امبيوتر تحديث م ررات برامج الدراسات العليا  سنويا. 1
 قواعد بيانات  -انترنت

اعضاااااااااااااء هيئااااااااااااة 
 س بال سم التدري

سبتمبر  
2019 

يونيو  
2020 

% من مقررات  60تطوير  - 2020 2019

 برامج الدراسات العليا بالقسم

 ت ااااااديم م ترحااااااات  نشاااااااء باااااارامج جدياااااادة م اااااال 2
 برنامج دبلوم مك ف ادارة الجودة

شبكة    -اجهزة امبيوتر
 قواعد بيانات  -انترنت

اعضاااااااااااااء هيئااااااااااااة 
 التدريس بال سم 

سبتمبر  
2019 

يونيو  
2020 

قبول مقترحات البرامج الجديةدة  2020 1920

-ويصةةةدق عليهةةةا مةةةن الكليةةةة 

 الجامعة

تحااااديث الخطااااة البح يااااة لل ساااام واطااااال  طلبااااة  3
  ين عليها  الدراسات العليا و الباح

شبكة    -اجهزة امبيوتر
 قواعد بيانات  -انترنت

اعضاااااااااااااء هيئااااااااااااة 
 التدريس بال سم 

سبتمبر  
2019 

يونيو  
2020 

طةةةةالب  % مةةةةن100اطةةةةال   2020 2019

الدراسةةات العليةةا علةةى الخطةةة 

 البحثية المحدثة
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 تحقيــق هـــدف متابعة تنفيذ 
  ع المختلفح بما يتوائم مع إحتياجات المجتمع و متطلبات سوق العمل انشاء برامج جيديح تخدم شرائح المجتم :اسم الهـــدف 

            5رقم الهدف:                                                                                                  
 /التاريخ : .... / ..... / .........                                               الوحدة  :  ادارة التمريض                                            القسم 

 المسئــول المـوارد المطلوبـة خطـــــوات التنفيـــذ  م
 متابعـة التنفيــذ 

 منفـذ  مخطط  مؤشرات القياس
 نهاية بداية  نهاية بداية 

شبكة    -بيوتراجهزة ام تفعيل برنامج التكسيري والت نط 1
 قواعد بيانات  -انترنت

اعضاااااااااااااء هيئااااااااااااة 
 التدريس بال سم 

سبتمبر  
2019  

يونيو  
2020 

% من مقررات  60تطوير  - 2020 2019

 كسيري والتقني الت برامج 

المشاااااراة وااااط ال واواااال الطبيااااة الموجااااح الااااط  ااااحة  2
 ا مومة والطفولة

 

شبكة    -اجهزة امبيوتر
 قواعد بيانات  -انترنت

اعضاااااااااااااء هيئااااااااااااة 
 دريس بال سم الت

سبتمبر  
2019 

يونيو  
2020 

 شهادات الحضور والتنفيذ 2020 2019

المشااااراة واااط تنفياااذ بااارامج تااادريب عااان المشاااروعات  3
 عمالوريادة ا 

شبكة    -اجهزة امبيوتر
 قواعد بيانات  -انترنت

اعضاااااااااااااء هيئااااااااااااة 
 التدريس بال سم 

سبتمبر  
2019 

يونيو  
2020 

 شهادات منظمي المشرو  2020 2019

 

 

 

 

 


