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جامعة   –قامت كلية التمريض          

،  4002اإلسكندرية بإنشاء وحدة التدريب عام

و للوحدة رؤية ورسالة و أهداف و مجهزه 

بأدوات و أجهزه علمية و تعليمية باإلضافة 

الى انها تستخدم معامل الكلية لتدريب 

 . المهارات العملية للمتدربين

وتعد وحدة التدريب أحدالوحدات       

جامعة   –المتميزة فى كلية التمريض 

االسكندرية نظرا لنشر انشطتهاسواء عبر 

االنترنت باستخدام المنصات التعليمية 

. المختلفة وكذلك التدريب المباشر وجها لوجه

ويتم على مستوى المؤسسات التعليمية 

والصحية والمجتمعية فى محافظة 

االسكندرية والمحافظات االخريلكي تتوافق 

مع منظومة التطوير وعصر الجودةواالعتماد 

من خالل عمل برامج وورش عملومهارات 

تطبيقيةو ندوات و تبادل الخبرات فى مجال 

العمل سواء على الصعيد المحلى او 

 . العالمي

يتم التدريب بالوحدة باالستعانة         

بالكوادر المتخصصةللتدريب سواء من داخل 

الكلية او خارجها حرصا من الكلية على 

االرتقاء بمستوى المهارات للكوادر العلمية 

المختلفة حيث أن إتقان المهارات من 

متطلبات سوق العمل ويمنح المتدربفى نهاية 

الدورة شهادة معتمدة ومؤمنة من كلية 

 .جامعة اإلسكندرية-التمريض

 :رؤية الوحدة

جامعة -تسعى وحدة التدريب بكلية التمريض         

االسكندرية بأن تكون رائدة ومتميزة ومرجع عالمى 

لخلق كوادر على مستوى مهارة متميزة فى المجال 

الصحى بمختلف التخصصات بما يواكب المستجدات 

  . المحيطة مما يخدم الكلية والمجتمع

 رسالة الوحدة

تماشى رسالة الوحدة مع رسالة الكلية في اعداد 

كوادر من الفريق الصحى ليكون على درجة عالية 

من الكفاءة والتميز بالجدارات التى تؤهله لتقديم 

الرعاية الصحية باستخدام أحدث األساليب العلمية 

والتكنولوجية مما يساعد على تحقيق اهداف التنمية 

 . المستدامة

 أهداف الوحدة 

 معاونة الجامعة في أداء رسالتها سواء في مجال

 .التعليم او التدريب

 توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخرى

 .والهيئات العلمية على الصعيد العربي والعالمي

 تدريب القائمين على العمل في مجال الصحة على

الصعيد الوطني والعربي والعالمي لرفع كفاءتهم 

 .وتنمية قدراتهم

 تقديم االستشارات التي تخدم المؤسسات الصحية

 وتنمية الكوادر بها

تطوير طرق االداء االكلينيكي. 

 االهتمام بتنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس

ومعاونيهم والعاملين بالمجال الصحي وكفاءتهم 

 .بالعمل

 اعداد برامج تعليميه تدريبيه حتى يكون الخريج الئق

 .للعمل

 تقديم خدمات تمريضيه للكوادر المختلفة داخل

 .المجتمع

 تنمية مهارات العاملين بالحقل الصحي على

 .العصف الذهني وحل المشكالت

 :الهيكل التنظيمى للوحدة



دورات عبر االنترنت واستخدام المنصات التعليمية 

 المختلفة

 The ABCs of ABGs interpretation. 

 International Journal Publication: How 

to be there. 

 Forgiveness: A way to move. 

 Using global databases through the 

Egyptian Knowledge Bank. 

 Nursing research: Maximize resources 

utilization.  

 Endnote workshop.  

 Children and COVID-19: Most 

frequently asked questions.  

 Psychological self-healing in 

distressing time workshop. 

 Antibiotics and Antimicrobial 

Resistance. 

 Capnography : What do we know?. 

 The growing problem of new addictive 

substances in Egypt. 

 Effective communication. 

 Interview Skills. 

 BLS and ACLS updates. 

 :مصفوفة الدورات التدريبية التي تقدمها وحدة التدريب

 : برامج مستحدثة بناء على معايير عالمية

 إعداد جليس مسن. 

 إعداد جليس طفل ذوى االحتياجات الخاصة. 

 إعداد مساعد خدمات صحية. 

 :دورات تدريبية متخصصة

 :التمريض الباطني والجراحي

  مكافحة عدوى 

 دورة أساسيات التمريض. 

 اسس التغذية الصحية السليمة. 

 دورة تدريبية عن المناظير. 

 دورة تدريبية عن العمليات. 

 كيفية الغيار على الجروح بأنواعها والدرنقة 

  (العناية التمريضية-تركيب)القسطرة البولية 

 (التغذية و العناية التمريضية -التركيب)انبوبة المعدة 

  (الوريدي –تحت الجلد  –العضلي )الحقن 

 :تمريض الحاالت الحرجة

 اإلسعافات األولية. 

 اإلنعاش القلبي والرئوي. 

 التنفس الصناعي. 

 دورة تدريبية عن قسطرة القلب . 

 دورة تدريبية عن عناية القلب. 

  دورة تدريبية عن الطوارئ. 

 :تمريض أطفال

  دورة تدريبية عن رعاية األطفال حديثي الوالدة

 .بوحدة الرعاية المركزة

 دورة تدريبية عن العناية المركزة لألطفال. 

 دورة تدريبية عن طوارئ األطفال. 

 :تمريض المسنين

 الرعاية الشاملة لطريح الفراش. 

  الرعاية الشاملة للمسنين المصابين

 بالزهايمر 

 تعزيز صحة المسن. 

 التغذية العالجية لكبار السن. 

 :تمريض النساء والتوليد

  اثناءالوالدة-اثناءالحمل)العناية بالمرأة-

 (بعد الوالدة

 :التمريض النفسي والصحة النفسية

 مهارات االتصال الفعال. 

 كيفية التعامل مع المريض النفسي. 

 محاربة اإلدمان. 

 : إدارة وجودة المستشفيات

 اخالقيات التمريض. 

 االمان والسالمة في المستشفيات. 

 جودة الرعاية التمريضية 

 التقرير والتدوين والتوثيق. 

 دورات تنميةالمهارات اإلدارية. 

  اسس الخدمات التمريضية واالدارة في

 .المستشفيات

 :تعليم تمريض

 دورة تدريب المدربينTOT. 

 دورة إعداد المعيدين الجدد. 

 :دورات عامة

 إعداد مساعد طبيب أسنان. 

  دورة تدريبية عن كيفية إدارة األزمات

 .والكوارث


