
 3144لعام  األولللفصل الدراسي  شطر الطالبات -التمريض بالخميسبرنامج تطوير الخريج بكلية 

 

 

 األهداف ووصف موجز للدورة اسم مقدم الدورة اسم الدورة

 

 مدة الدورة

 العدد المتاح حضوري ام اونالين تاريخ ووقت االنعقاد

 مهارات اتخاذ القرار

Dr. Premalathe 

 

مشاكل بالطريقة السليمة تعّد عملية حل ال

واتخاذ القرارات الصائبة من المهارات 

التي ال يتمتّع بها الجميع، لذلك نرى بازدياد 

اإلقبال على البحث حول كيفية تحقيق هذه 

المهارة واالتصاف بها لتحقيق المنفعة 

 العامة والشخصية

الى  12.30من 

م بمعدل  1.30

 ساعتين

27/8/1443 

 

 

 

 حضوري

30 

فة اإلسعافات األوليةنشر ثقا  د مرفت مصطفى  

شنطة  تمكين الطالبات من تحديد مكونات

 اإلسعافات األولية

تعزيز ادراك الطالبات للتفرقة بين النزيف 

 والجروح

تمكين الطالبات من التدريب على اإلسعافات 

األولية للنزيف والجروح والكدمات 

 والكسور 

م  1الى  11من 

 بمعدل ساعتين

6/8/1443 

 

 

 حضوري

32 

 

 



 األهداف ووصف موجز للدورة اسم مقدم الدورة اسم الدورة

 

 مدة الدورة

 العدد المتاح حضوري ام اونالين تاريخ ووقت االنعقاد

Critical Thinking and 

Intellectual Safety 

 

Dr. Rama 

Subbamma 

 

متلك األشخاص الذين يتمتعون بالتفكير ي

الناقد آلية تصحيح الذات وتطوير الفكر نحو 

الحل األكثر بعًدا عن العاطفة، وهذا ما 

 يكسبهم العديد من المهارات الشخصية

 

 11الى  9من 

ص بمعدل 

 ساعتين

30/8/1443  

 

 حضوري

30 

ضغوط العمل والقلق النفسي 

 للعاملين بمهنة التمريض
 د ثناء

تعزيز ادراك الطالبات  لمفهوم الصحة 

 النفسية واهميتها في العمل  

 تحفيز الطالبات لمنع األفكار السلبية  

 تدريب الطالبات علي مهارة إدارة الوقت

تدريب الطالبات على كيفية الحفاظ على 

 النفسيةالصحة 

 

م  1الى  11من 

 بمعدل ساعتين

5/8/1443 

 

 

 حضوري

10 

 

 

 

 

 

 



 

 1444لعام  األولللفصل الدراسي  شطر الطالبات -التمريض بالخميسبرنامج تطوير الخريج بكلية 

 

 األهداف ووصف موجز للدورة اسم مقدم الدورة اسم الدورة

 

 مدة الدورة

 لمتاحالعدد ا حضوري ام اونالين تاريخ ووقت االنعقاد

Creativity  

Dr. Selvrani 

 

تحفيز الطالبات لرفع مستوى الثقة 

 واكتشاف الذات

 مساعدة الطالبات على حل المشكالت 

 ساعتين

 األسبوع الرابع

 

 

 

 حضوري

30 

Critical Thinking and 

Intellectual Safety 

 

Dr Kaliselvei 

 

متلك األشخاص الذين يتمتعون بالتفكير ي

حيح الذات وتطوير الفكر نحو الناقد آلية تص

الحل األكثر بعًدا عن العاطفة، وهذا ما 

 يكسبهم العديد من المهارات الشخصية

 

 ساعتين

 األسبوع السادس

 

 حضوري

30 

Emotional 

intelligence  
Dr. Premalatha 

تمكين الطالبات من مهارة التكيف مع 

 المواقف المختلفة

لذكاء توعية الطالبات بأهمية الجمع بين ا

 العاطفي والعلمي

 

 ساعتين

 األسبوع السابع

 

 

 حضوري

10 

 


