
 

 

 
يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات / مدرسين و مشرفين/ 
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات 

المدرسات / المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و التمريض . ارشاد 
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و 

 تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ت / مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا

الموكلة لهم سواء فى التدريس ، اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض ، التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض . 
ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية باالضافة الى تخريج مشرفين/ مشرفات تمريض لديهم القدرة عل

 لتحسين الخدمة الصحية.

 

 

 تمثيل القسم  بالوحدات واللجان و التكليفات بالكلية  بعد اعتماد مجلس القسم

 جان األتية:لوالوافق مجلس ادارة قسم تعليم التمريض على تمثيل أعضاؤه بالوحدات 

 الوحدة أو اللجنة عضو هيئة التدريس

المدير / وحدة التدريب والخدمات التمريضية أ.م.د/ عبير عبد الفتاح

لجنة شئون / وحدة تطوير التعليمل التنفيذى

 تعليم وطالب

/ لجنة  وحدة الخريجينوحدة ضمان الجودة/ د/ لوسى أبو العال

/ لجنة األزمات والكوراث/ لجنة دراسات عليا

 العالقات الثقافية

لجنة وحدة التدريب والخدمات التمريضية/  د/ هالة عيد

 المعامل/وحدة تطوير التعليم

/ لجنة / وحدة التقويموحدة تطوير التعليم د/ هند أبو السعود

 المكتبات /

وحدة ضمان الجودةالمدير التنفيذى ل د/ دعاء الدمرداش  

فايدد/ سالى  / وحدة وحدة ضمان الجودة/ وحدة الخريجين 

 جامعة دمنهور

 كلية التمريض

 قسم تعليم التمريض
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/ منسق الجودة بالقسمتطوير التعليم  

 

 رئيس القسم

 ا.م.د/ عبير عبد الفتاح

                  

 

 

 

 

 

 

 

 


