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 سبها جامعة التمريض كلية

 

 : الرؤية 

 التميز والوصول إلى المستوى العالمي في مجال التعليم التمريضي. 

 

 : الرسالة

 . السامية األخالقية  القيم  نفوسهم في  راسخة وعمليا    علميا    مؤهلة تمريضية   كوادر تخريج .1

 . واإلقليمية والعالمية  المحلية الجودة معايير  مع  يتناسب  بما   التعليمية للعملية  المستمر  التقويم  .2

  في العام  الصحي الوضع وتحسين التمريضية العلوم تطوير في والمساهمة  المتجدد  العلمي التقدم  مواكبة  .3

 . ليبيا

 

 : األهداف

 . عالية   جودة ذات  بمخرجات  والمجتمع  الصحية  المؤسسات  لتزويد  تمريضية   عناصر  تأهيل .1

 . المؤهلة الوطنية  التمريضية بالعناصر  المجتمع  ثقة  رفع .2

  المشكالت  حل  في  واإلسهام  بالمجتمع  للرقي  العلمي البحث  مجال في  التمريض  كلية  خريجي  قدرات  تنمية  .3

 . الصحية

 . الصحية  الثقافة  نشر  في  المساهمة .4

 

 

 

 

 



 ةــــــــــــــــالكلي أقسام

 . العام القسم: أول  

 

 : الرؤية 

 . التمريض  في  المساعدة الصحية العلوم  تطوير

 

 : الرسالة

  بفروع التخصصية  دراسته لمواصلة  الطالب  منها  ينطلق أساسية  كركيزة  للطالب  تمريضية  قاعدة وضع 

 . التمريض المختلفة 

 

 : األهداف

 - :خالل من  وذلك التخصصية للوصول للمراحل  طالب القواعد األساسية لل ترسيخ

 .المساعدة الطبية المواد  دراسة .1

 . للمهنة األخالقية والسلوكيات  القيم  وترسيخ   تعليم  .2

 . الثقافية  المواد  دراسة .3

 

 

 

 

 

 

 



 . العام التمريض  قسم: ثانيا  

 

 

 : الرؤية 

  البحث  مجال  في والتميز المهني التخصص  مجال في والتكامل  والتدريب   التأهيل في والكفاءة  التعليم في الريادة

 . وعالميا   وإقليميا   محليا   المجتمع وخدمة  العلمي

 

 

 : الرسالة

  بما  العامة  المهنية  األنشطة في  واإلسهام  التمريض  مهنة تعزز  متميزة  بخبرة  علميا   متخصصين  طالب  إعداد 

 . العالمية الجودة معايير  ويحقق  العلمي التطور  يواكب 

 

 

 : األهداف

 بالمريض.  التي من شأنها العناية  التمريضية بالمهام  القيام  على   قادرين  متخصصين  خريجين  تأهيل .1

 . التخصصي  العلمي البحث  ومواكبة   التمريضي في المجتمع بالمستوى  الرتقاء  .2

 

 

 

 

 

 



 

 . الولدة وحديثي  القبالة  قسم : ثالثا  

 

 

 : الرؤية 

 .القابالت  طريق   عن الجودة  عالية  الصحية الرعاية  توصيل  استمرار الريادة في ضمان

 

 

 : الرسالة

بالتالي  و  وأسرته الجديد  والمولود اإلنجابية للمرأة  الصحية الرعايةتقدم  بمخرجات  القبالة مهنة  وتعزيز  تقوية 

 المجتمع.  ورفاهية  صحة  ماية ح

 

 

 : األهداف

 . والولدة   الحمل والمساهمة في انخفاض مخاطر  للنساء األولية الصحية  الرعاية  تقديم   تأهيل  خبراء في .1

   . والرضاعة  والولدة عمليات الحمل الذاتية وتسهيل  قدراتها  في تعزيز ثقة المرأة .2

  عن الظروف  النظر بغض  للجميع ترسيخ مبدا العدالة والمساواة في المجتمع بتقديم خدمات صحية عالية .3

 . والقتصادية   الجتماعية

 ووفيات الرضع والوفيات النفاسية.   الصحة  عتالل لها دور أساسي في تعزيز خفض ا  تقديم خبرات  .4

 العامة لألمومة والطفولة وحديثي الولدة. تقديم شركاء في وضع وتنفيذ السياسات  .5

 رسم سياسات تخطيط الموارد البشرية الصحية من خالل القابالت.  .6

 


