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قسم  االمتيازجــــامعة دمنهور .كلية التمريض.   

    ٔانرققيى انشايم ٔحم اإلذقاٌ ،    ْي نًُٓح انرًريض خصٕصا اخصائٗ انرًريض تاياَياذّ انعهًيّ ٔانًٓاريّ ٔاالخالقيّانقيى األساسيح :الرؤيت

انًجرًع     انًسرًر تًا يخذو  رحذيثنهًرغيراخ يع انٔانُظرج انكهيح،ٔ جٕدج انرعايح انصحيح نهًرضٗ ٔاالسرجاتح  ،االتذاعٗٔانرفكير  انًشكالخ انًخرهفّ
 ٔيٕاكثح احرياجاذّ انًسرًرِ.

          ادئ انًث فٗ كافح االياكٍ انًراحّ نهعًم تًجال انرًريض، يع انراكيذ عهٗ  انرًريض نهًًارسّ انعًهيّ نًُٓح انخريجيٍْي إعذاد : الرسالت

    انرركيس عهٗٔ  فٗ خذيح فعانّ فٗ انًجرًع. نيرًكُٕا يٍ انًضي قذيا انعهًيّ ٔانًٓاريّ ٔاالخالقيّ ذحد يظهح آداب انًُّٓ األساسيح انرًريض 
 نرحسيٍ جٕدج رعايح انًرضٗ في يخرهف انرخصصاخ انرًريضيح. انًًارسّ انفعهيّ تشكم اكثر فٗ يخرهف انٕحذاخ انرذريثيّ انًخرهفّ

 

 

 

 السنه التدريبيه لالمتياز

 الرسالت: 

فٗ كافح االياكٍ انًراحّ نهعًم تًجال انرًريض، يع  انرًريض نهًًارسّ انعًهيّ نًُٓح انخريجيٍْي إعذاد 

 انراكيذ عهٗ 

فٗ  نيرًكُٕا يٍ انًضي قذيا انعهًيّ ٔانًٓاريّ ٔاالخالقيّ ذحد يظهح آداب انًُّٓ انًثادئ األساسيح انرًريض  

 انًًارسّ انفعهيّ تشكم اكثر فٗ يخرهف انٕحذاخ انرذريثيّ انًخرهفّانرركيس عهٗ ٔ  خذيح فعانّ فٗ انًجرًع.

 نرحسيٍ جٕدج رعايح انًرضٗ في يخرهف انرخصصاخ انرًريضيح.

 

 الرؤيت: 

اإلذقاٌ ،    ْي انعهًيّ ٔانًٓاريّ ٔاالخالقيّنًُٓح انرًريض خصٕصا اخصائٗ انرًريض تاياَياذّ انقيى األساسيح 

ٔانُظرج انكهيح،ٔ جٕدج انرعايح انصحيح نهًرضٗ  ،االتذاعٗٔانرفكير  ٔانرققيى انشايم ٔحم انًشكالخ انًخرهفّ

   انًسرًر تًا يخذو انًجرًع ٔيٕاكثح احرياجاذّ انًسرًرِ. رحذيثنهًرغيراخ يع انٔاالسرجاتح 

 

 األهداف 

رحسيٍ االداء يٍ جًيع انُٕاحٗ انعهًيّ ٔانيذٔيّ ٔاالخالقيّ نهٕصم القصٗ نريازدٔريا ذقييى طهثح االي •

 درجاخ انًُٓيّ.

 انرًريض.خصصاخ كم ذ ًُٓييٍ  فيطهثح االيريازانإعذاد  •

 اعذاد طهثح االيرياز نسٕق انعًم تكم يرطهثاذّ انعهًيّ ٔانعًهيّ ٔاالخالقيّ انًرجذدِ. •

 ًسؤنيّ كايهّ فٗ اٖ يكاٌ يُاسة فٗ انًُظٕيّ انصحيّ انًجرًعيّاعذاد طهثح االيرياز نرحًم ان •
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