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قصوي جلميع عناصر العملية التدريبية  مركز وحدة التعليم املستمر بكلية التمريض جامعه الزقازيق  يويل أمهية
 .يف حتقيق االهداف وال يألوجهدا يف سبيل اجناح االسرتاتيجية اليت يتبناها

- :حيث يضمن لعمالئه
 تطبيق اعلي معايري اجلودة و االحرتافية يف االداء. 
 تقدمي الربامج التدريبية باستخدام احدث الطرق واالساليب التدريبية. 

 ة الشامله اليت تغطي كافة اجلوانب التدريبيةاحلقيبة التدريبي. 

 استخدام احدث وسائل التدريب واستخدام تقنيات جديده يف التدريب. 

 االهتمام باملتدرب لضمان جناح اهلدف من التدريب. 

 ارتباط العملية التعليمية حبوافز معنوية ومادية. 

 
                                                                                         

 
 اعتماد املدرب ومنحه صالحية التدريب. 
 اعتماد احلقائب التدريبية 

 اعتماد الربامج والدورات التدريبية.  

 اعداد اسرتاتيجيات التدريب. 

 
 

تكمن قوي مركز وحدة التعليم املستمر بكلية التمريض جامعه الزقازيق مبكونات مجيعها هتتم برفع 
وتقوم  عاملنيوال كذلك أفراد اجملتمع األصحاء واملرضىالكفاءة التمريضية للمرضات واملمرضني و 

مهنية للتكنولوجيا احلديثة والتمريض املتطوروتقوم بالتدريب العملي والعمل علي اكتساب مهارات 
بتقدمي دورات تنشيطية يف اعمال التمريض واستخدام االجهزة احلديثة وتدريب قدامي املمرضات علي 

و تقدم اخلدمات التعليمية للطالب ىف مرحلة التعليم األساسى وما بعد  استخدام االجهزة احلديثة
عليم وتدريب الفئات املختلفة من مقدمى اخلدمات الصحية واملنتفعني لت التخرج ىف الكليات واملعاهد 

من خالل عدة مكونات ا عمالئنعن طريق خلق قنوات اتصال معرفية وتطبيقيه مع  بتلك اخلدمات
 -:هي

 .مكان التدريب –االساليب التدريبية  –احلقيبة التمريضية  –املدرب 
 

 

 
جمه التدريبية ، يتمثل يف تكوين هيكل تنظيمي داخل ادارة الربامج يتبع املركز اسلوبا اداريا يف تنفيذ برا

التدريبية يتحمل ادوار جناح العملية التدريبية من حيث احتياجات وجتهيزات ماقبل التدريب واداريات 
ومهام اثناء التدريب وحتليل وتقييم ومتابعة ما بعد التدريب كما يكلف احد اعضاء اهليكل التنظيمي 

- :باعداد تقارير متابعة وتقييم وتوثيق للربامج التدريبية تشملربامج التدريبية الدارة ال
 –التعاون والعمل اجلماعي  –مهارات التحليل والعرض  -اجلدية واملثابرة –املشاركة والتفاعل 
 .االنضباط وااللتزام

 
 

 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

  
                                   

 
   

 
  

                                      
                                            

  



 
 

 

  المشورة وفحص راغبي الزواج ندوة عن. 

  العناية بالسيده في فتره النفاس ندوة عن. 

  ندوة عن العناية بالطفل في فترة الرضاعة وفترة الفطام 

  الصحة االنجابية ومشاكل الخصوبة ندوة عن. 

  ندوة عن اسباب وكيفية معالجه التفكك االسري. 

 ندوة عن أنفلونزا الطيور . 

  بالخاليا الجزعيةندوة عن العالج. 

 ندوة عن العنف فى األسرة . 

 ندوة عن العالقة بين التغذية واألورام. 

 ندوة عن المعالجات البسيطة فى ازالة 

 متبقيات المبيدات من الخضروات والفاكهة 

 االكتشاف المبكر لسرطان الثدى والبروستاتا. 
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 االسعافات االولية 

 اعطاء الحقن 

 العناية بمرضي السكر 

 مكافحه العدوي     

 العناية بالطفل حديثي الوالده  

 طرق تنظيم االسره                       .  

 اداره المستشفيات. 

 كيفية ادارة الكوارث واالزمات والمخاطر  

 التخاطب للصم والبكم 

 -:اتفاقيات وبرتوكوالت 
 عقدددرتوكوالتدددالالتصددددلتدرصبدددعالتروددددركنعتدرىدددعصاناتوعرصبددددالتعاددد تدا ددددىع علتداالرنددد تالتن ندددد ت

 .عصلتدثاعءتدرتالدكثدروى

 عقددرتوكوالتددالالتصددلتاللدكةتدربددب تروددركنعتبتنصددعلتدرصددردك تعادد تدا ددىع علتداالرندد تالتن ندد ت
 .دروىعصلتدثاعءتدرتالدكث

  - :إصدارات 
  صجا تبعئطتوعروىعالاتصلتكععن تدرشوععتوعرتان 

 اللتصاتصجا تدروىانمتدروصكني أاتدرىررتدبردكتوم. 

 -:ورشة عمل 

 لتدر االتن تالدرىبون تعارتدألط علالكش تعصلتعاتدايطكدوع. 

 ش تعصلتعاتصهعكدلتداوبعلتدر ىعلالكت 

 تتتتتتتتتتالكش تعصلتعاتدرقنعرةتال صعلتدرقعئرتدراعجح 

 ورشةعمل عن الجودة 

                    ةعمل زى لطالبات الكلية للتدريب العملى بسعر التكلف :أعمال أخري 

        

 

  


