يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

كلية التمريض
جامعة دمنهور
قسم تعليم التمريض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

اٌخطخ اٌجذخيخ ٌمسُ تعٍيُ تّشيض
ِمذِه :
تُ تذذيج خطه اٌجذج اٌعًٍّ ٌمسُ تعٍيُ تّشيض ثعذ عًّ تذٍيً اٌىضع ثبٌٕسجه ٌٍجذج اٌعًٍّ
ٌٍمسُ و االستعذاد ٌفتخ اٌذساسبد اٌعٍيب ثبٌمسُ و اٌّشبسوخ فً اٌتذسيس ٌٍذساسبد اٌعٍيب ثمسّيٓ
االداسح و صذخ اٌّجتّع فً اٌعبَ اٌذساسً 2012-2012
وعًٍ رٌه تُ عًّ األتً :
فشيك أعذاد اٌخطه اٌجذخيه ٌٍمسُ :
ٌجٕه ِشاجعه اٌخطه اٌجذخيه ٌٍمسُ :

يتىىْ ِٓ وً أعضبء ِجٍس اٌمسُ
أ.َ.د عجيش عجذاٌفتبح ِذّىد
دٌ.ىسً أدّذ اثى اٌعال
د.هبٌخ عيذ
د .دعبء عًٍ اٌذِشادش
د.سبًٌ عجذ اٌذّيذ فبيذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

سؤيخ اٌمسُ
يأًِ لغُ تعٍيُ اٌتّشيط ف ٝتخشيج ِذسعبد ِ /ذسعيٓ اٌتّشيط عٍ ٝوفبءح عبٌيخ حت ٝيتّىٓ ِٓ
اٌميبَ ثبداء األدٚاس  ٚاٌّغؤٌيبد اٌّٛوٍخ ٌ ُٙعٛاء ف ٝاٌتذسيظ  ،اجشاء اثحبث عٍّيخ فِ ٝجبي لغُ
تعٍيُ اٌتّشيط  ،اٌتعبِ ْٚع ِختٍف اٌّجبالد فِٕٙ ٝخ اٌتّشيط  .ثبالظبفخ اٌ ٝتخشيج ِششفيٓ/
ِششفبد تّشيط ٌذي ُٙاٌمذسح عٍ ٝتمذيُ اٌتخميف اٌصحٌٍّ ٝشظٚ ٝاٌتعبًِ ِع اٌميبداد اٌّجتّعيخ
ٌتحغيٓ اٌخذِخ اٌصحيخ.
سسبٌخ اٌمسُ
يمذَ لغُ تعٍيُ اٌتّشيط ثشاِج تعٍيّيخ ٌتخشيج ِذسعبد ِ /ذسعيٓ ِ ٚششفيِٓ /ششفبد اٌتّشيط
عٍ ٝوفبءح العالء شأْ تعٍيُ اٌتّشيط ف ٝجّيع تخصصبد اٌتّشيط  .اسشبد اٌّذسعبد /
اٌّذسعيٓ اٌجذد ف ٝاداء أدٚاسُ٘ ٌتمذيُ اٌخذِخ  ٚاٌّشٛسح ٚاجشاء األثحبث اٌعٍّيخ ف ٝتعٍيُ
اٌتّشيط ٌتحغيٓ ِٕب٘ج اٌتّشيط  ٚتصّيّٙب ف ٝاغبس اٌذالئً اٌمبئّخ عٍٔ ٝتبئج األثحبث اٌعٍّيخ .
االهذاف االستشاتجيخ ٌٍمسُ
األهذاف اٌتعٍيّيخ :
األهذاف اٌعبِخ :
تخشيج ِذسسبدِ /ذسسيٓ و ِششفيِٓ /ششفبد تّشيض عًٍ وفبءح عبٌيخ عٍّيب وِهبسيب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

األهذاف اٌخبصخ :
الطالب:
 .1تقديم طرق التدريس الحديثة لتنمية المستوى الذهنى و حل المشكالت و اتخاذ القرار
والتفكير لدى الطالب .
 .2اتاحة فرصة المشورة للطالب ذوى المستوى العلمى الضعيف .
أعضاء هيئة التدريس:
 .1تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى مجال العمل الجماعى فى
التدريس.
 .2تنمية مهارات المعيدات /المعيدين الجدد من مدرسات ومدرسى التمريض للتعامل مع
الطالب الجامعى.
 .3تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة فى مجال نظم التقويم واالمتحانات
 .4تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة فى تطبيق استراتيجيات التدريس
الحديثة
البحث العلمى:
 .1تكوين المقررات التعليمية فى التخصصات المختلفة.
 .2متابعة تنفيذ المقررات التعليمية فى التخصصات المختلفة.
 .3تقييم المقررات التعليمية فى التخصصات المختلفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

 .4التقويم المستمر لألهداف التعليمية للمقررات فى مختلف األقسام العلمية.
 .5تطبيق نتائج البحوث المتعلقة بمجال تعليم التمريض لتحسين العملية التعليمية .
 .6نقد البحوث العلمية فى مجال تعليم التمريض.
تذٍيً اٌّىاسد:
ادصبئيخ أعضبء هيئخ اٌتذسيس ٌٍمسُ ٌخالث سٕىاد:
اسُ عضى هيئخ اٌتذسيس
 .1عجيشعجذ اٌفتبح ِحّٛد

اٌىظيفخ

Name
Abeer Abd El Fattah
Mahmoud

ٌٛ .2ع ٝاحّذ ِحّذ اثشا٘يُ Ahmed
اث ٛاٌعال

Ibrahim

أعتبر ِغبعذ

Lucy
ِ Mohamedذسط

AbuElEla
٘ .3بٌخ عيذ ِحّذ ععيذ

Hala eid Mohamed said

ٕ٘ .4ذ اث ٛاٌغعٛد

Hend Abo ElSooad

 .5دعبء عٍ ٝاٌذِشادػ

ِ Doaa Ali El Demerdashذسط

 .6عبٌ ٝعجذ اٌحّيذ فبيذ

abdlhamid

Sally

mohamed fayed
 .7ايّبْ سثيع

Eman Rabie Moustafa

ِذسط
ِذسط

ِذسط
ِذسط ِغبعذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

ِ .8شٚح فؤاد حٕفٝ
 .9ايّبْ ِحّذ سشبد

ِذسط ِغبعذ

Marow Foaad
Mohamed

Eman

Rashad ahmed behiry
 .10ععبد عشفخ عجذ اٌفتبح arafa
ِصطفٝ

Soaad

Abdelfattah mostafa

ِعيذ
ِعيذ

 .11غبدح اثشا٘يُ اٌششيف

Ghada Ibrahem

ِعيذ

 .12اعّبء ِح ٝاٌذيٓ

Assmaa Mohee

ِعيذ

ادصبئيخ اٌتطىس اٌجذخً ثبٌمسُ ٌخالث سٕىاد:
اسُ عضى هيئخ اٌتذسيس

Name

 .1عجيشعجذ اٌفتبح ِحّٛد

أثحبث تشليخ

ٌٛ .2ع ٝاحّذ ِحّذ اثشا٘يُ اث ٛاٌعال

أثحبث تشليخ

٘ .3بٌخ عيذ ِحّذ ععيذ

أثحبث تشليخ

ٕ٘ .4ذ اث ٛاٌغعٛد

أثحبث تشليخ

 .5دعبء عٍ ٝاٌذِشادػ

أثحبث تشليخ

 .6عبٌ ٝعجذ اٌحّيذ فبيذ

أثحبث تشليخ

 .7ايّبْ سثيع

سعبٌخ ِبجغتيش  +دساعخ اٌذوتٛساٖ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

ِ .8شٚح فؤاد حٕفٝ

سعبٌخ ِبجغتيش +دساعخ اٌذوتٛساٖ

 .9ايّبْ ِحّذ سشبد

جبس ٜسعبٌخ ِبجغتيش

 .10ععبد عشفخ عجذ اٌفتبح ِصطفٝ

جبس ٜسعبٌخ ِبجغتيش

 .11غبدح اثشا٘يُ اٌششيف

جبس ٜسعبٌخ ِبجغتيش

 .12اعّبء ِح ٝاٌذيٓ

دساعخ ِبجغتيش

تُ اختيبس ِجبالد األثحبث اٌعٍّيخ ٌٍمغُ ثٕبء عٍ ٝإٌّبلشخ اٌت ٝداسد ثيٓ أععبء اٌمغُ ألختيبس
ِجّٛعخ ِحذدح ِٓ اٌّعبييش ٌتحذيذ أٌٛٚيبد اٌجحٛث اٌّمتشحخ ٚويفيٗ تطٛيش أِىبٔيبد اٌجحج
اٌعٍّ. ٝ
اٌّىاسد اٌخبصخ ثبٌمسُ /اٌىٍيخ و اٌتً ِٓ شأٔهب تطىيش و تٕفيز خطخ اٌجذج اٌعًٍّ:
اليٛجذ
اٌتذٍيً اٌجيئً عًٍ ِستىي اٌمسُ:
(اٌّٛاسد اٌّبٌيخٔ -غجخ اععبء ٘يئخ اٌتذسيظ -اٌجحج اٌعٍّ -ٝاٌذساعبد اٌعٍيب -اٌّشبسوخ اٌّجتّعيخ)
ِعبييش األثذبث اٌعٍّيه ٌٍمسُ :
 .1اْ تى ْٛاالثحبث اٌعٍّيخ ِشتجطخ ثأ٘ذاف اٌجبِعخ ِ ٚشبوً اٌجيئخ  ٚاٌّجتّع ٚخطػ اٌتّٕيخ.
 .2اْ تىِ ْٛخجتخ ثجشا٘يٓ  ٚدالئً ثشىً عٍّ.ٝ
 .3اْ تى ْٛحذيج ِ ٚتٕٛعخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

 .4يّىٓ تطجيمٙب ف ٝاٌّجتّع.
 .5اْ تغبُ٘ ف ٝتطٛيش اٌتعٍيُ  ٚإٌٛٙض ثٗ.
 .6اْ تشثػ ثيٓ االلغبَ اٌّختٍفخ ٌٍىٍيخ  ٚتذعُ اٌتعب ْٚاٌّشتشن.
 .7اْ تٛاوت اٌتطٛس اٌتىٌٕٛٛج ٝاٌغشيع ف ٝاٌتعٍيُ  ٚاٌتذسيظ.
تطىيش ئِىبٔيبد اٌجذج اٌعًٍّ ٌٍمسُ:
 اعتحذاث اعتشاتجيبد حذيخخ ف ٝاٌتعٍيُ  ٚدعُ اٌجبحخيٓ ِبٌيب ِ ٚعٕٛيب.
 اعطبء ٔذٚاد ٚٚسػ عًّ الععبء ٘يئخ اٌتذسيظ عٓ االعتشاتجيبد اٌحذيخخ ف ٝاٌتعٍيُ.
 اعطبء ٔذٚاد ٌٍجبحخيٓ اٌجذد عٓ ويفيخ وتبثخ ثحج عٍّ ٚ ٝأخالليبد اٌجحج اٌعٍّ ٚ ٝتجٕت
االٔتحبي اٌعٍّ.ٝ
 أعطبء ٔذٚاد عٓ إٌشش ِحٍيب  ٚعبٌّيب ِ ٚعبًِ اٌتأحيش.
 تمذيُ جٛائض ِ ٚىبفأد وحٛافض تشجيعيخ ٌٍجبحخيٓ.
 اٌّشبسوخ ثبالثحبث ف ٝاٌّؤتّشاد اٌعٍّيخ ٌجبِعبد أخش.ٜ
 تٛفيش ٚعبئً االتصبي اٌحذيخخ ٚأحذث اإلصذاساد اٌعٍّيخ ِٓ دٚسيبد  ٚاالشتشان ف ٝاٌّىتجبد
االٌىتشٔٚيخ  ٚاٌذخٛي عٍ ٝثٕه اٌّعشفخ عٓ غشيك اٌجبِعخ.
 إيجبد عجً ٚلٕٛاد ٌتشجيع األفشاد ٚاٌّؤعغبد عٍ ٝدعُ ٚتّٛيً اٌّشبسيع اٌجحخيخ ثّب يعضص دٚس
اٌجبِعخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

االهذاف االستشاتجيخ ٌٍخطخ
تذٍيً اٌفجىح
تٛجذ ف ٝثعط األحيبْ فجٛح ثيٓ اٌحمبئك اٌعٍّيخ ف ٝاٌّجبي اٌجحخٚ ٝاٌتطجيك اٌعٌٍّ ٝزا ٚجت
ِشاعبح ِذ ٜاِىبٔيخ تطجيك االثحبث اٌعٍّيخ ف ٝاٌّجبي اٌعٍّ ،ٝوزٌه صيبدح اعذاد اٌطالة اٌّمجٌٛيٓ
ثبٌىٍيخ ِّب يؤحش عٍ ٝتٕفيز ٘زٖ االثحبث اظبفخ اٌ ٝسفع إٌغجخ اٌّئٛيخ ٌٍطالة اٌّمجٌٛيٓ ِٓ اٌّعب٘ذ
اٌفٕيخ ثبٌفشلخ اٌخبٔيخ ثبٌىٍيخ ِّب يتغجت فخ ٚجٛد فبسق ِٙبس ٜثيٓ اٌطالة ٚثعع ُٙاٌجعط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

اٌخطخ اٌتٕفيزيخ اٌخبصخ ثبٌجذج اٌعًٍّ
حبٌخب :اٌخطخ اٌجذخيخ ٌمسُ تعٍيُ تّشيض عٓ 2012/2014
وٍيخ اٌتّشيض جبِعخ دِٕهىس
اٌهذف
اٌّذذد
(ِجبالد

فتشح اٌتٕفيز

ِإششاد
اٌّخشجبد

االٔشطخ

ِتبثعخ

اٌّسئىٌيخ عٓ اٌتٕفيز

االداء

اٌجذج)

اٌجذايخ إٌهبيخ

تمذيُ

اٌتخميف
اٌصذً

اٌّذبوبح

ِعٍّيٓ و

سسبئً

تمبسيش

ِعٍّبد

ِبجستيش

اٌّتبثعخ

لسُ تعٍيُ تّشيض ِع

تخميف

و دوتىساح

اٌسٕىيخ

االشتشان ِع لسُ

صذً

و اوساق

ٌٍشسبئً

تّشيض صذخ اٌّجتّع

ثذخيخ

اٌجبِعيخ

تمذيُ ِعٍُ

سسبئً

تمبسيش

لسُ تعٍيُ تّشيض

ِتذسة

ِبجستيش

اٌّتبثعخ

االشتشان ِع لسُ

عًٍ

و دوتىساح

اٌسٕىيخ

تّشيض اٌجبطًٕ و

اسبٌيت

و اوساق

ٌٍشسبئً

اٌجشادخ

2012 2014

2012 2014

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .
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يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات  /مدرسين و مشرفين/
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .
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يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.
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مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .
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يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.
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مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات
التمريض  .ارشاد المدرسات  /المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .
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يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.
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المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و
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يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا ت  /مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات
الموكلة لهم سواء فى التدريس  ،اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض  ،التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض .
باالضافة الى تخريج مشرفين /مشرفات تمريض لديهم القدرة عل ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية
لتحسين الخدمة الصحية.

