
  

 

   

 
 

 

 
 

 برنامج-الـتـمـريــضقـســم 

     س في التمريض والبكالوري
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NURSING DEPARTMENT-

Bachelor of Nursing  

 
ةـرؤيـال  

يتطلع قسم التمريض للتميز األكاديمي في تقديم برامج 

تمريض ذات معايير عالمية وخلق بيئة تعليمية متكاملة 

 .المهنة والمجتمع وتدعم البحث العلمي تساهم في تطوير

 الرسالة
عداد وتأهيل كوادر تمريضية قادرة على تقديم رعاية صحية إ

العلمية لتلبية  األبحاثجراء إمبنية على براهين علمية و

. لمجتمعاحتياجات إ  

 

 الـغـايـات
المؤهلين  كوادر التمريضمتطلبات الرعاية الصحية من  تلبية -١

 .تخاذ القراراتإالذين يمكنهم تحمل المسؤوليات وو

 المبنية على البراهين دمج المعرفة النظرية والعلمية المتقدمة -٢

 في بيئات عمل متنوعة. الرعاية التمريضية لتوفير

 المهنية،كأساس التخاذ القرارات  األبحاث العلميةاستخدام نتائج  -٣

 جودة الرعاية المقدمة، وتطوير السياسات الصحية. لتحسينو

تراعي  صحية رعايةسوق العمل بكفاءات تمريض تقدم  تزويد - ٤

بغض النظر عن  فراد المجتمعألاإلختالفات الثقافية واإلجتماعية 

 قتصادية،اإلو جتماعيةالعمر، الحالة اإل الجنس، العرق،الديانة، 

 .معتقداتوال

  .التعاون المجتمعيبرامج صحة المجتمع من خالل التثقيف و تعزيز -٥

 ليكون ضمنالتمريض في بكالوريوس البرنامج العمل على تأهيل  -٦

 العالمي. QS برنامج في تصنيف 200أفضل 

 األهــداف
ة ضمن بيئة تعليمي والبراهين العلميةالنظرية  المعارفاالستفادة من  -١

 ذات جودة عالية. وتشاركية 

 البراهينعلى  المبنيةوالممارسة  األبحاث العلمية،تطبيق نتائج  -٢

 . لبرنامجمحتوى التعليمي لالضمن 

أنشطة البحث لدعم االستفادة من مرافق البرنامج والبنية التحتية  -٣

 العلمي.

 إحتياجات سوق العمل. توافقها معللتأكد من  لطالبمهارات اتقييم  - ٤

ز التمريض لتعزي العلمية والمهنية في ممارساتالألفضل  اإلستناد - ٥.١

 األمراض. والوقاية من صحة المجتمع

مع المؤسسات  ة والبحثيةوالمهني ةالعلميفي المجاالت التعاون  - ٥.٢

 .والعالميةالمحلية 

لخريجين من البرنامج وتعزيز اإلرتباط بسوق لتقييم فرص العمل  - ٦.١

 العمل.

  بالقسم.عضاء األالبحث العلمي بين أنشطة تشجيع   - ٢ .٦

VISION 
The Nursing Department will be a Nationally Recognized Centre of 

Academic Excellence by Providing Quality Nursing Programs within a 
Collaborative Learning Environment that Enhance Nursing 

Knowledge, Practice and Research. 

 

MISSION 
Prepare competent nurses who are able to provide Evidence Based 
healthcare services, and conduct scientific research tailored to the 

wider community needs. 

 

GOALS 
1. Meet the demands of the healthcare industry for qualified and 

accredited professional nursing competencies, who can take 
responsibilities and make decisions. 

2. Integrate advanced theoretical, research-based, scientific, and 
clinical knowledge into clinical practice to provide nursing care to 
diverse clients.  

3. Use research findings from nursing and other disciplines as a basis 
for clinical decision-making to improve practice and to formulate 
health policy. 

4. Provide culturally competent health care providers to provide care 
for all persons regardless of race, sex, age, socioeconomic status, 
culture, health care beliefs, and religion.  

5. Evaluate the health of local community through health education 
and community collaboration.   

6. Recognize the Bachelor of Nursing program as one of the top 200 
international nursing programs on QS World University Rankings. 

 

OBJECTIVES 
1. Utilize theoretical knowledge and evidence-based practice in a 

collaborative health care delivery environment with quality 
teaching process. 

2.  Apply the research findings, evidence-based practice within the 
program courses. 

3.  Utilize Program facilities and infrastructure for Research 
activities. 

4. Evaluate student's professional skills to meet the demands of 
health care industry. 

    5.1.  Synthesize comprehensive knowledge of best nursing practice 
in community health for health promotion and disease 
prevention.   

    5.2. Demonstrate scientific and professional collaboration with 
local and international institutions.  

6.1.  Evaluate the graduated student's chances of employment.  
6.2.  Encourage scientific research among faculty members.  

 


