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خالل الفتره من  2012-9-25و حتى  2012- 12-17نظم مركز التدرٌب دورة
اعداد مدربٌن لعدد  10أخصائٌات تمرٌض ٌعملن بالمستشفٌات الجامعٌه بهدف
استخدامهن كمدربات لهٌئة التمرٌض بالمستشفٌات و تطوٌر مهاراتهن التدرٌبٌه مع
تقلٌل االعتماد على المدربٌن من خارج المستشفٌات مما ٌضٌف مصداقٌه و واقعٌه
للتدرٌب و ٌقلل من التكلفه:

و كانت أهداف هذا البرنامج تتمثل فً تمكٌن المشاركات من:
• تقدٌر أهمٌة التدرٌب و أثره على مخرجات الخدمات الصحٌه
• عمل تحلٌل جٌد لالحتٌاجات التدرٌبٌه
• تصمٌم برنامج تدرٌبً موجه الحد الفئات باستخدام االفعال المناسبة
• استخدام مهارات العرض الفعال
• استخدام الطرٌقه الصحٌحه للتدرٌب على المهارات و المالئمة الهداف كل برنامج
تدرٌبً
• تقٌٌم مخرجات التدرٌب باستخدام طرق متنوعه

و ٌتكون البرنامج من  4جلسات تدربٌبه بٌنهم فترات زمنٌه متباعده لتمكٌن المشاركات من
العمل بٌن ورش العمل و اعداد البرامج و عرضها على المجموعه ثم تلقً تغذٌة مرتجعه
فعاله من زمالئهن و من المدربٌن.
تمكٌن المشاركات من اعداد موادهن التدرٌبٌه و عرضها ثم تحسٌنها أضاف الكثٌر لعمق
فهمهمن ألسس التدرٌب و مهاراته و رفع من ثقتهن بقدراتهن التدرٌبٌه بمرور الوقت و
كانت هذه أهم العبارات التً استخدمنها
خالل البرنامج تم استخدام اسالٌب تدرٌسٌه حدٌثه لتعظٌم الفاعل من المشاركات و منها
تصوٌر العروض المقدمه منهم باستخدام الفٌدٌو ثم عرضها لتشارك المتدربه فً نقد أدائها
ذاتٌا و مع الفرٌق و من ثم اقتراح طرق لتحسٌن المحتوى أو مهارات العرض لدٌها
ستحصل المشاركات على شهادات معتمده من مركز التدرٌب بعد انتهائهن من اعداد البرامج
التدرٌبٌه كامله و البدء فً تنظٌم جدول لتدرٌب تمرٌض المستشفٌات فً العدٌد من
الموضوعات الهامه و منها:
 االحتٌاطات القٌاسٌه لمكافحة العدوى برنامج تدرٌبً عن غسٌل االٌدي برنامج عن كٌفٌة تركٌب القسطره البولٌةوفقا الحتٌاطات مكافحة العدوى
 برنامج عن نظافة المرٌض و اهمٌتها برنامج عن اسس العمل داخل غرفة العملٌات برنامج عن كٌفٌة اعطاء تثقٌف صحً فعال برنامج عن كٌفٌة منع سقوط المرضى داخلالمستشفى

