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  وحدة ضمان الجودة

 

 :الرؤية 

أن تكون كلية تمريض جامعة بدر رائدة وذات تميز في مجال التعليم التمريضي والبحث العلمي و خدمة المجتمع محليا وإقليميا 
 و عالميا.

 :الرسالة

متميز علميا و مهنيا قادر علي استخدام التقنيات واالساليب الحديثة والبحث تلتزم كلية التمريض جامعة بدر بإعداد خريج 
العلمي وفقا للمعاييراالكاديمية المرجعية لتقديم رعاية تمريضية متميزة ذات جودة ترتكزعلي الدالئل والبراهين وتقديم خدمات 

لي إكساب الطالب المهارات الذهنية، العلمية والقيادية مجتمعية في إطار المعايير االخالقية والقيم المجتمعية . وتسعي الكلية إ
 باالضافة إلي تبادل الخبرات علي المستوي المحلي واالقليمي والعالمي.

 

  األهداف اإلستـراتيجيـة  للكليــة

إعداد برامج ومقرارت متميزة بما يتوافق مع المعايير األكاديمية المرجعية القومية وإحتياجات المجتمع -1  

لحفاظ على الكفاءه العلمية والعملية التى تمنح للخريجين القدرة على العمل في الداخل وخارج البالدا-2  

تشجيع التعليم الذاتى والتعليم المستمر والتدريب لتلبية إحتياجات المجتمع -3  

اعداد خريجين أكاديميا وبحثيا قادرين على التعامل مع التحديات الصحية في المجتمع -4  

ترسيخ قواعد وآداب وتقاليد المهنة للحفاظ على مستوى سلوكى ومهنى متميز -5  

تأهيل الخريجون للقيام بالبحوث العلمية والتمريضية ومواكبة المعايير الدولية لحل المشاكل الصحيه ذات  -6
 األولويه وتوثيق التعاون مع متطلبات المجتمع المدني
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 جامعة بدر التمريضكلية المجتمعيه لنشطة األ
 

 مقدمه
هم اهدافها االستراتيجية هي تنمية صحة الفرد أأحد باهميه الخدمه المجتمعيه ولذلك كان من  تؤمن كلية التمريض

لذلك تحرص الكلية علي المشاركة المجتمعية ,  ة بهيوالمجتمع مما ينعكس ايجابيا علي المجتمع وجودة الرعاية الصح
حل وذلك لبث روح اوفي جميع المر 2014عام  تهاأمنذ نشهيئة المعاونة والطالب التدريس والاعضاء هيئة قبل  من

ة للتكيف مع التحديات المختلفة وبذل الجهد والعطاء لتنمية المجتمع بكافة السبل يالتعاون والمساعدة والمساندة الجماع
يات , حيث يتبلور دور الكلية ودور التمريض من خالل برنامجها التعليمي وايضا العمل التطوعي علي مختلف المستو

وأهميتة في المجتمع علي كافة األصعدة والمستويات ومساهمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس في األنشطة المجتمعية  
وذلك عن طريق استخدام كافة اإلمكانيات المتوفرة من عقد ندوات توعية بالخدمة المجتمعية لطالب الكلية والجامعه 

 دى الخدمه والمجتمع المحيط بالجامعه.ومستفي
  :ويتمثل ذلك في

 فرد والعائالت واعضاء الفريق الصحيألة وورش عمل ليعقد دورات تدريب .1

 المؤتمرات المحلية والدوليةورش العمل  عقد وحضور ومشاركة في .2

وتبادل  العلميه رسائلالومناقشة  العلمية بين كليات التمريض المختلفه  بحاثاألشراف المتبادل علي األ .3
  الخبرات.

 .  التمريض بمصر وخارجها قطاع التمريض لتعليمات وآليات المشاركة في وضع سياس .4

  .ضاء هيئة التمريض في مختلف المستويات والمجاالتقدرات أعالمشاركة في تنمية  .5

 .المشاركة الفعالة والفعلية في الحمالت القومية الصحية بمصر .6

 

تم عمل قافلة عالجية في مدينة الظروف بختالف عدة اماكن و الخدمة للمجتمع فيالتوعية الصحية وتقديم  .7
 النهضة إلكتشاف مرضى ارتفاع ضغط الدم و مرض السكر.

 .المشاركة مع المجتمع المدني والمؤسسات الغير حكومية لخدمة المجتمع .8

 .والتعلمالتعاون والمشاركة مع المؤسسات والكليات المصرية والدولية لجودة التعليم  .9

 .ة اللجان الصحية واالكاديمية المتخصصة لخدمة المجتمعيعضو .10

 

 :فرد والعائالت واعضاء الفريق الصحيلهيئة التمريض واألتدريبة وورش عمل الدورات عقد 

 

ن للعناية والرعاية بالمريض في المستشفى ورعاية ي( من المساعدين الصحي50تدريبية لعدد ) اتتم عمل دور -
مع الجمعية المصرية لجودة  31/5/2017الي  1/4/2017( لمدة شهرين والثانية من 1/8/2016)المسنين من 

 .الرعاية الصحية
األمانة العامة والمؤسسة الخيرية  ألعضاء هيئة التمريض في مستشفيات دورات تدريبيهبإعداد الكلية  قامت -

 بالعجوزة.
 ( من أعضاء هيئة التمريض لمجموعة مستشفيات كليوبترا 160قامت  الكلية بتدريب )  -

 .الشروق( -النيل بدراوي -القاهرة التخصصي –شهور ) كليوباترا  8لمدة        
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رعاية الطفل  -التطعيمات -تدريب الزائرات الصحيات بمركز الهالل األحمر بالنهضة علي االسعافات االولية -

 رعاية مريض السكر -التغذية الصحية لالم والطفل –الوالدة حديث 

 توعية الصحية لطالب المدارس االعدادي في مدينة الشروق و بدر .ال -
 .2/4/2018عمل توعية  صحية لسيدات الحوامل عن التغذية اثناء الحمل في عيادات النساء بالقصر العيني يوم  -
 الغذاء الصحي.............. –اضرار التدخين  -لحياة السليمة الصحيةلتالميذ المدارس عن ا يفية تثق  ندواتعقد  -

 ... -الطفل -عقد ندوات تثقيفية لألهالي بمدينة النهضة مثل الرعاية الصحية للمسن -

 عقد ندوات صحية للعائالت واالمهات عن تنظيم االسرة  -
 , األسهال...رارة الصحية الشائعة مثل ارتفاع درجة الح كالتشتعامل مع المعقد ندوات لل -

 عمل ندوة للكشف المبكر لسرطان الثدي لمرضي القصر العيني باقسام الجراحة . -
عمل برنامج للتوعية لمرضي السكر بمدينة النهضة ) اعطاء معلومات عن السكر و التمرينات والنظافة الشخصية  -

 والغذاء  واهميتها للمريض( 
 


