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تعتبر الوحدة ذات طابع خاص نظرا الستقاللها الفني ،المالي واإلداري . 

 الوحدة :أهداف 

 رفع الكفاءة التمريضية لقدامى الممرضات. •

 تدريب عملي واكتساب مهارات مهنية للتكنولوجيا الحديثة والتمريض المتطور. •

تنظيم دورات تنشيطية في أعمال التمريض واستخدام األجهزة الحديثة ، وتدريب قدامي  •

 الممرضات علي استخدام األجهزة.

 تشكيل مجلس اإلدارة

  

إدارة الوحدة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار من أ.د/رئيس الجامعة  يشكل مجلس

 ، وذلك علي النحو التالي:

 ئيسار                                                                 عميد الكلية       •

 ائبا للرئيسن              أ.د/وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة       •

 أعضاء   مدير الوحدة )أستاذ بالكلية ممن لهم اهتمام بمجال عمل الوحدة(       •

 اثنان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية       •

 البرنامج الخاص بوحدة التعليم المستمر

 المجموعة المستهدفة للتدريب •

 معاوني أعضاء هيئة التدريس بالكلية.     .1

 الكلية بالمراحل الدراسية المختلفة.طلبة وطالبات      .2

 فئات من المجتمع ممن لديهم الرغبة في المشاركة.     .3

 الشهادة •

 يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من الكلية بالشروط التالية:

 حضور جميع جلسات الدورة.   -1

 المشاركة االيجابية والفعالة في التدريب.      .2

 اجتياز االختبار البعدي.       .3

 ان التدريبمك •

 معمل التدريب الخاص بوحدة التعليم المستمر بالكلية.

 الرسوم •

 حسب كل دورة تبعا للدورات والجداول.

 عدد المشتركين •

 متدربين. 10متدرب وال يقل عن  20ال يزيد عدد المشتركين بكل دورة عن 

 الدورات و البرامج التي تقدمها الوحدة : •

 اإلدارة     .1

 الحقن     .2

 الجودة     .3

 مكافحة العدوى     .4

 طرق تنظيم األسرة     .5



 العناية بمرضى السكر     .6

 التخطيط اإلستراتيجي     .7

 مهارات االتصال الفعال     .8

 العناية بالسيدة الحامل     .9

 التكيف مع ضغوط الحياة  .10

 العناية بالطفل حديث الوالدة    .11

 القائد الناجحسمات  -القيادة    .12

 المشورة وفحص راغبى الزواج     .13

 العناية بالسيدة في فترة النفاس    .14

 الصحة اإلنجابية و مشاكل الخصوبة     .15

 أسباب وكيفية معالجة التفكك األسرى     .16

 التخاطب للصم و البكم   .17

 العناية بالمرأة بعد الوالدة القيصرية    .18

 الفعال و مهارات الرقابة الجيدةاإلشراف      .19

 كيفية إدارة الكوارث و األزمات و المخاطر     .20

 التوثيق )كيفية عمل التقارير و السجالت(    .21

 التبويض( -اإلخصاب )الدورة الشهرية    .22

 االحتياجات النفسية و البيولوجية للمراهقين   .23

 األطفالللكبار و  (CPR) إنعاش القلب ة التنفس   .24

 اإلسعافات األولية للكبار و األطفال    .25

 براز( -العناية التمريضية بالفتحات الصناعية على البطن )بول     .26

فشل في عضلة  -رسم القلب الطبيعي و بعض األمراض مثل الذبحة الصدرية     .27

 القلب

 التمرينات و التدريبات في فترة الحمل و بعد الوالدة   .28

 االحتياجات النفسية ألطفال سن ما قبل المدرسة    .29

 


