
 

 

 

بين الجامعات رائده في تقديم البرامج المتميزه في التمريض  كلية:  رؤية كلية التمريض

 .المصرية واالقليمية والعالمية

العداد كوادر  المميزةسلسله متصله من البرامج التعليميه تقديم  رسالة كلية التمريض

وتلبية إحتياجات البحث العلمي  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم فى تطويرتمريضيه 

      المجتمع.
  

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى إلرؤية وحدة ضمان الجودة : تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول 

 مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .

على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة  رسالة وحدة ضمان الجودة : تعمل وحدة ضمان الجودة

 . التعليم واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها

 

 

 

 

 

 نين الخارجيين لالمتحانات الشفويبيان بالممتح
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 القسم المادة اسم الممتحن

 أ.د.م/ عبير عبد الفتاح
 أ.د.م/ لوسى ابو العال

 د/ دعاء الدمرداش
 د/ سالى عبدالحميد

اساسيات التمريض وتمريض 

 (1الباطنى والجراحى )

 تمريض الباطنى والجراحى

 أ.د.م/ عبير عبد الفتاح
 أ.د.م/ لوسى ابو العال

 د/ دعاء الدمرداش
 د/ سالى عبدالحميد

تمريض الباطنى والجراحى 
(3,2) 

 تمريض الباطنى والجراحى

 أ.د/ عزة درويش
 د. هند ابو السعود

 د. هالة عيد
 د. خيرى حسن

 تمريض أطفال تمريض أطفال, طب أطفال

 أ.د/ أمانى جمال الدين
 د.فيوال نيقوال

 تمريض نسا تمريض نسا, طب  نسا

 أ.د/ عزة السوسى
 أ.د/ نادية طه
 د.خالد الذهبى
 د. خالد صالح

تمريض حاالت حرجة و 
(, طب حرج, 1,3طوارىء )

 طوارئطب 

 تمريض حاالت حرجة

 أ.د/ مريم حجاج
 أ.د/ ايناس ابراهيم

 تمريض صحة مجتمع تمريض صحة مجتمع

 أ.د.م/ عبير عبد الفتاح
 أ.د.م/ نجية ابراهيم

 د. هالة عيد

 تمريض مسنين تمريض مسنين, طب مسنين

 أ.د/ سناء عبدالعزيز
 أ.د.م/ نجية ابراهيم

تمريض صحة نفسية, طب 
 نفسى

 تمريض صحة نفسية

 


