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جامعة القاھرة-أھداف كلیة التمریض

تطبیق نظم اإلدارة اإلستراتیجیة لتحقیق رسالة الكلیة.
األرتقاء بالنظام االداري بالكلیة.-1
نشر وتدعیم ثقافة التعلم الذاتي والمستمر.-2
3-

المرجعیة القومیة والعالمیة.
4-

والمجتمعیة.
تبنى األنماط الحدیثة فى التعلیم.-5
تدعیم الشراكة العلمیة والبحثیة على المستوى المحلي واالقلیمي والدولي.-6
تحفیز وتدعیم النشر الدولي.-7
تعظیم دور الكلیة فى تلبیة احتیاجات المجتمع وسوق العمل.-8

تطبیق استراتیجیات مبتكرة لجذب الطالب على المستوى المحلي واالقلیمي والعالمي.-10
التوثیق المستمر المتطور المتكامل لنظم المعلومات بالكلیة.-11
. تدعیم نظام توكید الجودة بالكلیة-12



نشأة الكلیة وتطورھا
-9/10/1963

.64/1965علي أن تبدأ الدراسة بھ اعتباراً من العام الدراسي 
-–

Professional
Nurse

والتعلیمیة المختلفة بالمجتمع.
-64/1965

سبع طالبات.
تم االتفاق بین الجمھوریة العربیة المتحد12/4/1965في -

والمطبوعات لمدة عشر سنوات.
تخرجت أول دفعة وكان عددھا خمس طالبات.1968عام -
سنة التدریبیة (االمتیاز) اإلجباریة علي خریجات المعھد طبقت ال1971عام -

.1971إعتباراً من خریجات  دفعة 
1975عام -

0الصحة العالمیة
بدأت دراسة درجة الماجستیر.74/1975عام-
بدأت دراسة درجة الدكتوراه.79/1980عام -
1989عام -

0للصداقة المصریة الیابانیة
بدأ العمل اإلنشائى للمبنى الجدید. 1992أكتوبر 19في -
ة القاھرة اتفاقیة مع الیابان وھي اتفاقیة التعاون الفني وقعت جامع1993في أكتوبر -

وذلك بھدف تقویة موارد المعھد الفعلیة لتسھیل األنشطة التعلیمیة.
-131994

1995



ولكن تم نقل تبعیة السكن إلي اإلدارة العامة للمدن الجامعیة اعتباراً من وأخر سكني
. 2002/2003العام الجامعي 

-19/8/1995
للتمریض.

وافق مجلس الوزراء علي تحویل معاھد التمریض الي كلیات.22/5/1997في -
بتعدیل مسمى المعاھد 2000لسنة 200ابریل صدر القرار الجمھوري رقم 29في -

.العلیا  للتمریض الي كلیات التمریض
التحق الطلبة الذكور بالكلیة.2002/2003في -



جامعة القاھرة-الھیكل األدارى لكلیة التمریض

رئیس قسم قسم تمریض الباطني الجراحي–د/ وردة یوسف محمد مرسى .ا
رئیس قسم تمریض األطفال-ا.د/ إلھام محمد احمد
 قائم بعمل رئیس قسم تمریض صحة األم وحدیثي الوالدة-ا.م.د/ حیاة إمام جمعة
رئیس  قسم تمریض صحة المجتمع–د/  منى صادق شنودة .أ
رئیس قسم تمریض الصحة النفسیة-د/ نیللى احمد محمد محجوب.أ
رئیس قسم إدارة التمریض–د/ نھاد عز الدین فكرى .ا



جامعة القاھرة-رسالة كلیة التمریض

تمریض جامعة القاھرة بإعداد مھنیین مؤھلین لتقدیم رعایة تمریضیة تلبي احتیاجات تلتزم كلیة ال
كافة مستویات المؤسسات الصحیة المحلیة واإلقلیمیة بكفاءة تنافسیة متمیزة مواكبة للتطورات 

مع العالمیة، وباحثین قادرین على إنتاج بحوث علمیة منافسة عالمیا لتطویر المھنة بما یتفق 
لعربیة وذلك من خالل برامج تعلیمیة متطورة تدعیم آلیات البحث العلمى ومھارات التعلیم ھویتنا ا

الذاتي والمستمر وخدمة المجتمع.



رؤیة كلیة التمریض, جامعة القاھرة
-كلیة التمریض

المؤسسات التعلیمیة المتمیزة المصنفة عالمیا.
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