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قسن  االهتيازجــــاهعة دهنهور .كلية التوريض.   

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

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

 

 

 

 2012/2012 اهاكن تدريب طلبة االهتيازللعام االكاديوى

 

 الوستشفًاسن  م

1.  57357 

 َعقىب هجدٌ  .2

 الوعهد الطبً القىهً بدهنهىر  .3

 العام اَتاي البارود  .4

 كفر الدوار العام  .5

 حىش عُسً العام  .6

 الفاروق  .7

 الُسر  .8

  لىراى  .9

  الشفا  .11

  االلوانٍ  .11

12.  ICC 

  السالهه سوىحه  .13

 شالالت السالهه  .14

 شرق هبرة العصافرة  .15

 غرب هبرة العصافرة  .16

 االهلٍ  .17

  الطبٍ الوركز  .18
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