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 م ناهج التمريض و تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

التخصص العلمى الدقيق العضاء هيئه التدريس و الهيئة المعاونه
للعام الدراسى 1028 / 1027
القسم  /قسم تعليم التمريض
عضو هيئة التذريس

المسمى الوظيفى
/الذرجة العلمية

التخصص العلمى
الذقيق

ا.و.د /عبيس عبد انفتاح

اظتاذ يعاعد

تعهيى تًسيض

د /نٌظَ ابٌ انعال

يدزض

تعهيى تًسيض

المواد التى يشبرك فى تذريسهب
خبرج الكلية
داخل الكلية
المبدة
الكلية
Curriculum
Developmentstrategiescommunication
Curriculum
Developmentstrategies-
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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 م ناهج التمريض و تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

د /ىند ابٌ انععٌد

يدزض

تعهيى تًسيض

د /ىانو عيد

يدزض

تعهيى تًسيض

د /دعاء عهَ عبد انعالو

يدزض

تعهيى تًسيض

د /ظانَ فايد

يدزض

تعهيى تًسيض

و.و /ايًاٌ زبيع
يصطفَ
و.و /يسًة فؤاد حنفَ

يدزض يعاعد

تعهيى تًسيض

يدزض يعاعد

تعهيى تًسيض

و /ايًاٌ زشاد

يعيد

تعهيى تًسيض

و /ظعاد عسفو

يعيد

تعهيى تًسيض
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Strategieshuman relation
Strategieshuman relation
Strategieshuman
relation- Ethics
Strategieshuman
relation
انتداب بقسم تمريض
اطفال
انتداب بقسم تمريض
عناية حرجة
انتداب بقسم تمريض
باطنى وجراحى
انتداب بقسم تمريض
باطنى وجراحى
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ال يٌجد

شاًيت غصال

اظتساتيجياث تدزيط

يعيد حٌغ عيعَ
انععكسٍ

تكنٌنٌجيا تعهيى

شاًيت غصال
يعيد حٌغ عيعَ
انععكسٍ
ال يٌجد

ال يٌجد
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تغريت -احصاء-
ييازاث تٌاصم
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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 م ناهج التمريض و تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

و/غاده يحًد عطيو

يعيد

تعهيى تًسيض

و/اظًاء يحَ

يعيد

تعهيى تًسيض

انتداب بقسم تمريض
عناية حرجة
انتداب بقسم تمريض
باطنى وجراحى

ال يٌجد

ال يٌجد

ال يٌجد

ال يٌجد

رئيس القسم
أ.م.د /عبير عبدالفتاح
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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.

