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قسم  االمتيازجــــامعة دمنهىر .كلية التمريض.   

    ٔانخققيى انشايم ٔحم اإلحقاٌ ،    ْي نًُٓت انخًريض خصٕصا اخصائى انخًريض باياَياحّ انعهًيّ ٔانًٓاريّ ٔاالخالقيّانقيى األساسيت :الرؤيت

انًجخًع     انًسخًر بًا يخذو  خحذيثنهًخغيراث يع انٔانُظرة انكهيت،ٔ جٕدة انرعايت انصحيت نهًرضى ٔاالسخجابت  ،االبذاعىٔانخفكير  انًشكالث انًخخهفّ
 يٕاكبت احخياجاحّ انًسخًرِ.ٔ

          انًبادئ  فى كافت االياكٍ انًخاحّ نهعًم بًجال انخًريض، يع انخاكيذ عهى  انخًريض نهًًارسّ انعًهيّ نًُٓت انخريجيٍْي إعذاد : الرسالت

    انخركيز عهىٔ  ى خذيت فعانّ فى انًجخًع.ف نيخًكُٕا يٍ انًضي قذيا انعهًيّ ٔانًٓاريّ ٔاالخالقيّ ححج يظهت آداب انًُّٓ األساسيت انخًريض 
 نخحسيٍ جٕدة رعايت انًرضى في يخخهف انخخصصاث انخًريضيت. انًًارسّ انفعهيّ بشكم اكثر فى يخخهف انٕحذاث انخذريبيّ انًخخهفّ

 

 

 

 2012/2012الدوره التدربيو لطلبة وطالبات االمتياز 

 الوحاضرٍ     

 اليْم

 هكاى الوحاضرٍ الْلد  اضن الوحاضرٍ ّالوحاضر

 االحذ

6/8/2017 
 دليل االمتياز

 ايٌاش اتراُيند كلوح       -الررحية تطلثح االهرياز .1

 الرميين       -الالئحَ العاهَ لالهرياز .2

 الالئحَ الذاخليَ-االضرثٌاءاخ–الغياب تاًْاعَ  .3

 د عسٍ اتراُينحمْق ّّاجثاخ طالة االهرياز         .4

الكشف الٌِائٔ للطلثَ ّاهاكي الرذرية تذهٌِْر العام للعام كلَ        )    .5

    (               ضْف ذعلك فٔ اخر الذّرٍ الرذريثيَ تارى هللا

Break 

 د لْضٔ اتْ العالهِاراخ الرْاطل                        .6

ص الٔ  9

 ظ 2.15

كليح الطة 

الثيطرٓ هذرج 

1 

االثٌيي 

7/8/2017 
Critical care nursing  

1. Ventilator                                     د ضحر يًْص 

2. ABG interpretation                       د تطوَ شذاد                       

Break 

3. Infection control in ICU              ٔد آالء هظطف  

ص الٔ  9

 ظ 2.15

كليح الطة 

هذرج الثيطرٓ 

1 

الثالثاء  

8/8/2017 
Medical-Surgical nursing 

1. Nursing role in OR                 ٔد ًْرٍ الرفاع 

Break  
2. CRF                                      د فاطوَ اتْ العال 

3. Problem solving and decision making                                       

 د يلذز خيرٓ                                                    

ص الٔ  9

 ظ 2.15

كليح الطة 

الثيطرٓ هذرج 

1 

االرتعاء  

9/8/2017 
 قانىنيات االمتياز 

1. Infection control                            ٓد يلذز  خير 

Break 

الشرّط ّاالجراءاخ الماًًْيَ للررخيض توساّلح هٌِح الروريض في  .2

 هظر

. حمْق ّّاجثاخ اعضاء هٌِح الروريض الْظيفيح ّالٌماتيَ      .3

        الوطرشار حطام الغضاتٔ هطرشار ّزارج الظحَ

ص الٔ  9

 ظ 2.15

كليح الطة 

الثيطرٓ هذرج 

1 

الخويص  

10/8/2017 
Pediatric nursing 

1. Pediatric drug calculation       د تطوَ  اتراُين 

2. Pediatric CPR                                ٍد هِا فْد 

3. Nasogastric tube                    ًٔد جيِاى السلثا  

4. Incubator care                           د لوياء الطعيذ 

Break  

Obstetric nursing 

5. Preeclampsia-eclampsia              د ايواى حطاى 

6. Post-partum hemorrhage              د  اًْار اًْر 

ص الٔ  9

 ظ 2.15

كليح الطة 

الثيطرٓ هذرج 

1 
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