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 الهدف العام للدليل:

فٟ اٌّشافك  اٌطالة ٠ضٚد ٘زا اٌذ١ًٌ اٌطٍجخ ثبٌمٛاػذ ٚ اٌّؼب١٠ش ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ رٛخٗ ِّبسعبد 

وّب ٠ضٚد اػؼبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌّششف١ٓ  .اٌظس١خ ، ٚرٌه ٌزشد١غ ِّبسعخ رّش٠ؼ١خ فؼبٌخ ٚإِٓخ

ػٍٝ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٝ ثمٛاػذ ٚاػسخ ٍِضِخ ٠زُ رم٠ُٛ اٌطالة ثٕبءا ػ١ٍٙب ٠ٚزُ ارخبر اٌالصَ ِٓ 

 اخشاءاد رظس١س١خ فٝ زبٌخ زذٚس خًٍ اٚ ػذَ ِطبثمخ ٌٍجٕٛد.

 رؤيه الكليه:

 كلٌة رائده فً تقدٌم البرامج المتمٌزه فً التمرٌض بٌن الجامعات المصرٌة واالقلٌمٌة والعالمٌة.

 رساله الكليه:

العداد كوادر تمرٌضٌه مؤهلة لمتطلبات سوق تقدٌم سلسله متصله من البرامج التعلٌمٌه الممٌزة 

               العمل وتسهم فى تطوٌر البحث العلمً وتلبٌة إحتٌاجات المجتمع.

 (7170 -7107األهداف االستزاتيجية لكلية التمزيط )

تأهٌل الكلٌة لالعتماد األكادٌمً طبقا لمتطلبات الهٌئة القومٌة  األول: الهدف االستراتيجي -0

 جودة التعلٌم واالعتماد.لضمان 

زٌادة القدرة التنافسٌة للطالب طبقا الحتٌاجات سوق العمل محلٌاً  الثاني: الهدف االستراتيجي -7

 وإقلٌمٌاً وعالمٌاً.

 توفٌر بٌئة تعلٌمٌة داعمة لالبتكار واالبداع الثالث: الهدف االستراتيجي -3
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ة لتتوافق مع احتٌاجات المجتمع تطوٌر المخرجات البحثٌة الحالٌ الرابع: الهدف االستراتيجي -4

 المحلى ومتطلبات العولمة.

 تطوٌر خطط وبرامج خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة الخامس: الهدف االستراتيجي -5

 التنمٌة المستدامة ألعضاء هٌئة التدرٌس السادس:  الهدف االستراتيجي -6

ٌل دوره فى إدارة عملٌات كفاءة الجهاز اإلداري لتفع تطوٌر السابع: الهدف االستراتيجي -7

 التنمٌة.

 التمزيطأخالقيات .1

ا٤خالق ٟ٘ ِجبدب اٌغٍٛن اٌزٟ رسىُ اٌطبٌت وؼؼٛ فٟ ِدّٛػخ اٌزّش٠غ. ثً ٘ٛ سِض ٌٍغٍٛن. 

ثبإلػبفخ ئٌٝ ِغإ١ٌٚخ اٌّّشع ٌٍزؼٍُ ػٓ ٔظش٠خ اٌزّش٠غ ٚاٌّّبسعخ، ٚلبْٔٛ أخالل١بد اٌزّش٠غ 

 :٠زطٍت أْ ٠مَٛ ؽبٌت اٌزّش٠غ ثبٌزبٌٟ

  فشد٤ٞ اٌزّش٠ؼ١خ لجٛي ِغإ١ٌٚخ رٛف١ش اٌشػب٠خ. 

  اٌّش٠غ ٚا٤عشح ٚصِالء اٌؼًّ، ِٚىبْ اٌؼًّ اٌخبطخاٌسفبظ ػٍٝ عش٠خ اٌّؼٍِٛبد. 

 ارجبع لٛاػذ ٚئخشاءاد ِىبْ اٌؼًّ راد اٌظٍخ ثبٌّّشع اٚ اٌّّشػخ. 

 ٌٙب اٌّّشع اٚ اٌّّشػخ١ٍػفبد اٌزٟ رذسة ١ٍىزأداء اٌّٙبَ ٚا. 

 ِٟٕٙ اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌؼاللبد ِغ اٌّش٠غ ػٍٝ أعبط. 

 



 

 

 

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

 .واالقليمية والعالمية

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  رسالة كلية التمزيط

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                             
 

 

 

 

5 
 

 (للممزظين والممزظاتCodes of Ethicsو ميثاق االخالقيات) منظىمة.7

  ٠ٛفشاٌّّشع اٌخذِبد ِغ اززشاَ وشاِخ اإلٔغبْ ٚرفشد اٌّش٠غ، غ١ش ِم١ذ ثبػزجبساد

 .اٌٛػغ االخزّبػٟ أٚ االلزظبدٞ، ٚاٌظفبد اٌشخظ١خ، أٚ ؽج١ؼخ اٌّشبوً اٌظس١خ

 اٌّؼٍِٛبد راد اٌطبثغ   ٠سبفع اٌّّشع ػٍٝ زك اٌّش٠غ فٟ اٌخظٛط١خ ِٓ خالي زّب٠خ

 .اٌغشٞ

 ٍٝاٌسفبظ ػٍٝ اٌّشػٝ ٚاٌّدزّغ ػٓ ؽش٠ك ِّبسعبد اٌشػب٠خ اٌظس١خ  ٠ؼًّ اٌّّشع ػ

اٌغ١ٍّخ ٚزّب٠زُٙ ِٓ اٌّّبسعبد راد اٌىفبءاد اٌّزذ١ٔٗ، ٚغ١ش ا٤خالل١خ، أٚ غ١شاٌمب١ٔٛٔخ 

 .ِٓ أٞ شخض

 شد٠خ ٚاإلخشاءاد٠زسًّ اٌّّشع اٌّغإ١ٌٚخ ٚاٌّغبءٌخ ػٓ ا٤زىبَ اٌزّش٠ؼ١خ اٌف. 

 ٠سبفع اٌّّشع ػٍٝ اٌىفبءح فٟ ِدبي اٌزّش٠غ. 

 لبدس ػٍٝ اػطبء لشاس اٚ ساٞ عذ٠ذ ٠ىْٛ اٌّّشع (INFORMED JUDGMENT) 

،ِؼزّذا ثزٌه ػٍٝ اٌىفبءح ٚاٌّإ٘الد اٌفشد٠خ وّؼب١٠ش اٌغؼٟ ٚاٌزشبٚس، ٚلجٛي اٌّغإ١ٌٚبد 

 .ٚرف٠ٛغ أٔشطخ اٌزّش٠غ ٣ٌخش٠ٓ

 ٔشطخ اٌزٟ رغُٙ فٟ رط٠ٛش اٌّؼشفخ ا١ٌّٕٙخ اٌّغزّشح٠شبسن اٌّّشع فٟ ا٤. 

 ٠شبسن اٌّّشع فٟ خٙٛد اٌؼب١ٍِٓ ثٙزٖ إٌّٙخ ٌزٕف١ز ٚرسغ١ٓ ِؼب١٠ش اٌزّش٠غ. 

  ًّ٠شبسن اٌّّشع فٟ خٙٛد اٌؼب١ٍِٓ ثٙزٖ إٌّٙخ إلٔشبء ٚاٌسفبظ ػٍٝ ظشٚف اٌؼ

 .اٌّٛطٍخ ئٌٝ اٌشػب٠خ اٌزّش٠ؼ١خ راد خٛدح ػب١ٌخ

  ٟخٙٛد إٌّٙخ ٌسّب٠خ اٌدّٙٛس ِٓ اٌزؼ١ًٍ ٚاٌزسش٠ف ٚاٌسفبظ ػٍٝ ٠شبسن اٌّّشع ف

 .عالِخ اٌزّش٠غ
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  ٠زؼبْٚ اٌّّشع ِغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّٙٓ اٌظس١خ ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ رؼض٠ض اٌّدزّغ

 .ٚاٌدٙٛد اٌٛؽ١ٕخ ٌزٍج١خ االزز١بخبد اٌظس١خ ٌٍّدزّغ

 :ومسؤوليات الطلثة لىقائيةاالحتياغات ا.3

 اٌطٍجخ االٌزضاَ ثبالزز١بؽبد ٚاالِزثبي ٌٍّؼب١٠ش اٌزٟ رظذس٘ب ٌدٕٗ ِىبفسخ  ٠دت ػٍٝ خ١ّغ

اٌؼذٜٚ "اٌزؼشع إٌّٟٙ ٌّغججبد ا٤ِشاع اٌزٟ رٕزمً ػٓ ؽش٠ك اٌذَ." ٚفمب ٌٍزؼشع 

إٌّٟٙ ٌّغججبد ا٤ِشاع اٌزٟ رٕزمً ػٓ ؽش٠ك اٌذَ رؼزجش وً عٛائً اٌدغُ ٚدَ اإلٔغبْ لذ 

 رىْٛ ِؼذ٠خ. 

 ٍجخ فٟ اِبوٓ اٌزذس٠ت اٌغش٠شٞ أٚ ِخزجشاد اٌدبِؼخ اعزخذاَ ِؼذاد اٌٛلب٠خ ٠دت ػٍٝ اٌط

ِثً اٌمفبصاد، ٚا٤لٕؼخ، ٚ / أٚ اٌّشا١٠ً ٚاعزخذاَ ٘زٖ اٌسز١بؽبد ٠ؼزّذ ػٍٝ دسخخ 

 .اٌزؼشع اٌّزٛلغ

  ٌُ ال ٠دٛص اػبدح رغط١خ اإلثش اٌٍّٛثخ ٚا٤دٚاد اٌسبدح اٌٍّٛثخ ا٤خشٜ اٚ ئصاٌزٙب اال ارا

اٌجذ٠ً . ٠ٚدت  اػبدح رغط١خ االدٚاد اٌسبدح أٚ ئصاٌخ اإلثشح ِٓ خالي اعزخذاَ خٙبص ٠زٛفش 

 .١ِىب١ٔىٟ أٚ رم١ٕخ ث١ذ ٚازذح

 :في أماكن الزعاية الصحية مهارات التىاصل .4

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌطبٌت ٠زسًّ ِغإ١ٌٚخ اٌّش٠غ اٌّغٕذح ئ١ٌٗ أثٕبء ٚخٛدٖ فٟ ِىبْ اٌزذس٠ت 

أِبوٓ اٌزذس٠ت اٌغش٠شٞ ِثً اٌّغزشف١بد ٚاٌّشاوض اٌظس١خ ال رزخٍٝ ػٓ  اال اْاٌغش٠شٞ، 

٠ؼشٚا  ٚاٌّزؼجْٛ لذِغإ١ٌٚزٙب ٌٍّشػٝ. عالِخ اٌّشػٝ ٟ٘ ِغإ١ٌٚخ اٌطٍجخ. اٌطٍجخ إٌّٙىْٛ 
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ؽبٌت ِٓ اٌؼًّ لجً اٌزذس٠ت اٌغش٠ش٠ٟ ِجبششح   ثغالِخ اٌّشػٝ. ٚثبٌزبٌٟ، ال ٠ٕظر أْ ٠أرٟ اٞ

ٍت ِٓ اٌطٍجخ اٌسظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌّذسة اٌغش٠شٞ أٚ اٌّٛظف١ٓ ف١ّب )ارا وبْ ٠ؼًّ(. ٠ط

٠زؼٍك ثبٌّش٠غ لجً ئػطبء اٌشػب٠خ اٌظس١خ. لجً ِغبدسح ِىبْ اٌزذس٠ت اٌغش٠شٞ ، ٠طٍت ِٓ 

 :اٌطبٌت أْ ٠مذَ رمش٠شا أٚ ششذ اٌشػب٠خ اٌّمذِخ ٌٍّشػٝ ئٌٝ

 اٌّٛظف أٚ اٌّّشع اٌزٞ رُ رؼ١١ٕٗ ٌٙزا اٌّش٠غ. 

 ُاٌّّشػخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّغإٌٚخ ػٓ رٕغ١ك اٌشػب٠خ فٟ اٌمغ 

  اٌّششف ػٍٝ اٌزذس٠ت االو١ٕ١ٍىٝاٌّذسة 

 . الحعىر والغياب5

 ارٛث١ظثؼغ ا٤ٚلبد رٛفش و١ٍخ اٌزّش٠غ  ِطٍٛة زؼٛس خ١ّغ أ٠بَ اٌزذس٠ت اٌغش٠شٞ ، ٚفٟ 

أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ أٞ  إٌمً. و١ٍخ اٌزّش٠غ رسّٟ ِزٍمٟ اٌشػب٠خ ٚاٌطٍجخ، ٚثبٌزبٌٟ، لذ ٠غزجؼذ

ؽبٌت ِٓ ِىبْ اٌزذس٠ت ثغجت اٌّشع، ٚػذَ اٌزسؼ١ش، أٚ ثغجت اسرذائٗ ِالثظ غ١ش ِالئّخ أٚ أ٠خ 

زبالد أخشٜ رؼزجش غ١ش إِٓخ ٌىً ِٓ اٌطبٌت ِٚزٍمٟ اٌشػب٠خ. رزّبشٝ لٛاػذ غ١بة اٌطبٌت فٟ و١ٍخ 

٪ 10ثذْٚ ػزس ٠ٕجغٟ أال رزدبٚص ثؼزس أٚ  اٌزّش٠غ ِغ لٛاػذ ٌٚٛائر اٌدبِؼخ.عٛاء وبْ اٌغ١بة 

 .ِٓ عبػبد اٌزذس٠ت اٌغش٠شٞ. ِغ اٌؼٍُ ثاْ اٌغ١بة ثذْٚ ػزس ٠إثش ػٍٝ دسخخ اٌطبٌت

 األعذار المقثىلة لغياب الطالة: -

  ًاالػزاس ثغجت اٌّشع، ٚاٌزٟ ٠دت أْ رىْٛ ِؼزّذح ِغ رمش٠ش ؽجٟ . ٠دت أْ رىْٛ و

 .بٌدبِؼخ ثؼذ فزشح ٚخ١ضح ِٓ ٠َٛ اٌغ١بةاٌطج١خ ثاالداسح ا٤ػزاس اٌطج١خ ِٛلؼخ ِٚخزِٛخ ِٓ 
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 ٚفبح أزذ أفشاد ا٤عشح اٌّمشث١ٓ أٚ ٚخٛد أصِخ فٟ ا٤عشح. 

 أ٠خ زبالد أخشٜ رىْٛ ػّٓ اخزظبص ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌزسذ٠ذ ِذٜ لجٛي اٌغ١بة. 

فٟ زبالد اٌغ١بة ثذْٚ ػزسأٚ زؼٛس اٌطبٌت فٟ ٚلذ ِزأخش أثٕبء اٌزذس٠ت اٌغش٠شٞ   

 :اٌطبٌت ػٍٝ إٌسٛ اٌزبٌٟع١ؼبًِ 

 ٞاٌغ١بة ثذْٚ ػزس ٠ٕزح ػٕٗ رم١١ُ طفش ٌزٌه ا١ٌَٛ اٌغش٠ش. 

  ِٓ ً15 . أِب ارا ردبٚص اٌطبٌت اٌزذس٠تدل١مخػٓ ثذء  ٠15ؼزجش اٌطبٌت ِزأخشا ارا رأخش أل 

 .دل١مخ ف١ؼزجشغبئجب ٌزٌه ا١ٌَٛ

  .اٌزأخ١ش ثالثخ ِشاد ٠ؼزجش غ١بة ٠َٛ ٚازذ 

 .المظهز والنظافة6

اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌؼ١ٍّخ ٌٍزّش٠غ. ثبإلػبفخ  اٌشازخ ٚا٤ِٓ ٌٍّش٠غ ٠ؼزّذ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؼشفخ ٚاٌىفبءاد

ئٌٝ رٌه، فأْ اٌّش٠غ ٠زأثش ثبٌٕظبفخ اٌشخظ١خ ِٚظٙش ٚعٍٛن اٌّّشع ٚ اٌّّشػخ. لٍخ إٌظبفخ 

اٌز٠ٓ  ٚاٌغٍٛن غ١ش اٌالئك لذ رٕمً ٌٍّش٠غ ٚأعشرٗ شؼٛس اٌالِجبالح. ِٚٓ اٌّفشٚع ػٍٝ اٌطٍجخ

٠ؼٍّْٛ ِغ اٌّشػٝ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ ِدبي اٌظسخ اْ ٠ىْٛ ٌجبعُٙ ثّظٙش ِٕغدُ ِغ ع١بعخ اٌى١ٍخ، 

ٚ٘زا خضء ِٓ ِّبسعخ اٌزؼٍُ. ٠دت أْ ٠ىْٛ ِظٙش ٌٚجبط اٌطٍجخ ِزّبش١ب ِغ ع١بعخ  ٔظ١فخ ِٚشرجخ 

 .ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ

 :ْٚ رٙبْٚ أٚ رمبػظػٍٝ خ١ّغ أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ اٌؼًّ ثبإلسشبداد اٌزب١ٌخ د

 ٔظ١ف ِٚىٜٛ ٍِٚزضَ ثبٌّٛاطفبد اٌزٝ الش٘ب ِدٍظ اٌمغُأ( اٌضٞ اٌشعّٟ: أْ ٠ىْٛ 
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ة( ثطبلخ االعُ: ٠دت اْ ٠طجغ ػٍٝ اٌجطبلخ اعُ اٌطبٌت، اٌغٕخ اٌذساع١خ ٌٍطبٌت ٚاعُ اٌدبِؼخ  

زُ اٌضاَ اٌطبٌت )٠ .٠ٚدت أْ ٠شرذ٠ٙب اٌطبٌت فٟ خ١ّغ ا٤ٚلبد. ششاء اٌجطبلخ ٟ٘ ِغإ١ٌٚخ اٌطبٌت

 ثٙب ارا الش٘ب ِدٍظ اٌمغُ(.

خبرُ اٌضٚاج اٌؼبدٞ، ٚألشاؽ   ج( اٌّدٛ٘شاد ٚاٌؼطٛس: ٠ّىٓ اسرذاء اٌغبػبد، ثطبلبد االعُ،

 إٌفبرح.طغ١شح فمؾ. أِب ثبلٟ أٛاع اٌّدٛ٘شاد ال ٠ٕجغٟ اسرذاؤ٘ب، وّب ٠ٚدت ردٕت اٌؼطٛس 

ٚفٟ زبٌخ خ١ذح. أزز٠خ ث١ؼبء ٌٍطبٌجبد ٚززاء أعٛد د( ا٤زز٠خ: خ١ّغ ا٤زز٠خ ٠دت أْ رىْٛ ٔظ١فخ 

 .عُ ٠3ض٠ذ ؽٛي وؼت اٌسزاء ػٓ  ٌٍطالة اٌزوٛس. ٠دت أْ رغطٟ ا٤زز٠خ وبًِ اٌمذَ. ٠ٚدت اْ ال 

ر( اٌشؼش ٚا٤ظبفش: اٌشؼش ٠دت أْ ٠ىْٛ ثؼ١ذاػٓ ا١ٌبلبد اٌج١ؼبء ٚثؼ١ذا ػٓ اٌٛخٗ )٠شفغ اٌشؼش  

اٌٍْٛ ٌٍّسدجبد. ٠دت ػٍٝ اٌطٍجخ اٌزوٛس اٌّسبفظخ ػٍٝ زٍك  ثطش٠مخ ِشرجخ(. اسرذاء زدبة أث١غ

شؼش اٌٛخٗ. غ١ش ِغّٛذ ٌٍطبٌجبد ٚػغ ؽالء أظبفش، ٚؽٛي ا٤ظبفش ٠دت أْ ال رزدبٚص ٔٙب٠خ 

 .اإلطجغ

 المعامل. القىاعد والسلىكيات داخل 7

 ًّػذَ رٕبٚي اٌّأوٛالد داخً اٌّؼ 

 ًّغٍك اٌّسّٛي اثٕبء اٌزٛاخذ داخً اٌّؼ 

  اٌزضاَ اٌٙذٚء ٚ ػذَ ازذاس ػد١ح 

 ًّ٠ّٕغ دخٛي زمبئت أٚ ِالثظ داخً اٌّؼ 

 ْ٠ّٕغ أخز اخٙضح ٚ ادٚاد اٌّؼبًِ ثذْٚ أر 

 ٚاد ٚ االخٙضح ثؼٕب٠خ ٚ ززسداعزخذاَ اال 
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 َرشن اٌّؼًّ ٚ االدٚاد ِشرجخ ٚ ٔظ١فخ ثؼذ وً اعزخذا 

 ٛدح فٝ اٌّؼًّاالثالؽ ػٓ زذٚس أٜ رٍف أٚ فمذاْ فٝ االدٚاد ٚ االخٙضح اٌّٛخ 

 ًِّّٕٛع اٌزذخ١ٓ داخً اٌّؼ 

 اسرذاء اٌضٜ اٌّخظض ٌٍطالة ؽجمب ٌٍٛائر اٌّإعغخ 

  ِٓ رطج١ك ع١بعخ ِىبفسخ اٌؼذٜٚ(. فٝ اٌظٕبد٠ك اٌخبطخ ثٙب اٌّّٙالداٌزخٍض( 

  ِشبسوخ اٌطالة فٝ رسؼ١ش االدٚاد ٚ اسخبػٙب ٚػذ٘ب ٚ رشر١جٙب ٚ اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌسفبظ

 ػٍٝ إٌظبَ ٚ عالِخ االخٙضح ٚ اٌّٛد٠الد 

 و السلىك غيز المهني  . السلىك المهني8

ثبٌغٍٛو١بد ا١ٌّٕٙخ ٚردٕت اٌّخبٌفبد  ٠دت ػٍٝ ؽالة اٌزّش٠غ رطج١ك اٌزؼ١ٍّبد ٚاٌزسٍٟ

اٌّجبدب اٌزٛخ١ٙ١خ اٌزب١ٌخ رؼىظ اٌغٍٛو١بد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌخطٛؽ اٌؼش٠ؼخ ٌٍغٍٛو١بد غ١ش اٌغٍٛو١خ. 

 :ا١ٌّٕٙخ

 :السلىك المهني

  وبفخ ا٠بَ اٌزذس٠ت ٚاالٌزضاَ ثبٌزى١ٍفبد اٌّطٍٛثخ ٚاْ ٠ىْٛ ِشبسن ٠طٍت ِٓ اٌطٍجخ زؼٛس

 .فؼبي فٝ وً إٌمبشبد اٌخبطخ ثبٌزذس٠ت اٌؼٍّٝ

  اٌزذس٠تأْ ٠شوض اٌطٍجخ فٟ اٌّمبَ ا٤ٚي ػٍٝ أ٘ذاف. 

  ٠زٛلغ ِٓ اٌطٍجخ اٌسفبظ ػٍٝ ِغز٠ٛبد ػب١ٌخ ِٓ اٌظذق ا٤وبد٠ّٟ ٚإٌضا٘خ 

  ٠زٛلغ ِٓ اٌطبٌت اٌؼًّ ودضء ِٓ اٌفش٠ك ِغ صِالئخ فٝ اٌّششٚػبد ٚاٌزى١ٍفبد

 ٌٍّدّٛػبد



 

 

 

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

 .واالقليمية والعالمية

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  رسالة كلية التمزيط

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                             
 

 

 

 

11 
 

 :الهجىمية وغيزالمهنية السلىكيات 

 ٚإٌظبفخ اٌشخظ١خ ردبً٘ فٟ اٌٍجبط ٚ / أ. 

 اٌزأخش. 

 اعزخذاَ ٌغخ ثز٠ئخ أٚ ِغ١ئخ. 

 اٌّؼبٍِخ اٌغ١ئخ ٌٍّشػٝ،ٚ صِالء اٌذساعخ، أ٤ٚػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. 

 اٌغ١بة ثذْٚ ػزس 

 ػذَ االٌزضاَ ثزغ١ٍُ اٌزى١ٍفبد ثبٌٛلذ اٌّسذد اٚ ػذَ رغ١ٍّٙب 

 ٝػذَ اٌّشبسوخ ٚاٌزؼبْٚ ِغ اٌضِالء فٝ اٌؼًّ اٌدّبػ 

 الطثي غيز اآلمن. السلىك 9

ٌزٌه أٞ ؽبٌت ٠شبسن فٟ أٞ زبٌخ   و١ٍخ اٌزّش٠غ رزسًّ اٌّغإ١ٌٚخ ٌسّب٠خ ِزٍمٟ اٌشػب٠خ اٌظس١خ.

 clinicalسعٛة اٌطبٌت ثبٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ لذ ٠ٕزح ػٕٙب أزٙبوب ٌّؼب١٠ش اٌغالِخ ع١إدٞ رٌه ئٌٝ 

rotation  اعزخذاَ ِشافمٙب ِٓ لجً ؽبٌت ِؼ١ٓ، رسزفع أِبوٓ اٌزذس٠ت اٌغش٠شٞ اٌسك فٟ ئٔٙبء وّب

ػٕذ اٌؼشٚسح ٌٍسفبظ ػٍٝ ػٍّٙب خب١ٌب ِٓ اٌفٛػٝ ٌٚؼّبْ خٛدح اٌشػب٠خ ٌٍّشػٝ. ٠ٚزدٍٝ 

 :اٌغٍٛن اٌطجٟ غ١ش ا٢ِٓ ػٕذِب ٠مَٛ ؽبٌت ثبٌزبٌٟ

  ٠ٕزٙه أٚ ٠ٙذد اٌغالِخ اٌدغذ٠خ ٌٍّش٠غ، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي: ئّ٘بي سفغ اٌدٛأت االِٕخ

رٟ اٌطبٌت غ١ش ِغزؼذ ٌٍزذس٠ت اٌغش٠شٞ ٚأْ ٠زشن اٌغش٠ش ِشفٛع ٌّغزٜٛ ٌٍغش٠ش؛ أْ ٠أ

 .ػبٌٟ ِّب ٠ؼشع اٌّش٠غ ٌٍخطش
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  ٠ٕزٙه أٚ ٠ٙذد اٌغالِخ إٌفغ١خ ٌٍّش٠غ، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي: ٠غزخذَ االفىبسٚ اٌّمبٌت

ِشاسا ٚرىشاسا، ال ٠شدغ ػٍٝ اٌزؼج١ش اٌٍفظٟ، ارا وبْ اٌطبٌت ١ٌظ ػٍٝ ػٍُ فٟ  اٌغبخشح 

 .أٚ اٌؼًّ ػٍٝ رغ١١شاد فٟ اٌغٍٛن مذسح ػٍٝ اٌزٛاطً، ٚػذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌزٛث١ك اٌ

  ٠ٕزٙه أٚ ٠ٙذد اٌغالِخ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛخ١خ ٌٍّش٠غ، ٚٔفغٗ، أٚ ٌضِالئٗ ِثال: أزٙبن رم١ٕخ

 .اٌزؼم١ُ ٚاالزز١بؽبد اٌؼب١ٌّخ ِّب ٠إدٞ اٌٝ االطبثخ ثب٤ِشاع اٌّؼذ٠خ

 ١خ ٌٍّش٠غ، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي: ٠ٕزٙه " زمٛق اػطبء ا٤د٠ٚخ ٠ٕزٙه أٚ ٠ٙذد اٌغالِخ اٌى١ّ١بئ

اٌخّغخ". فشً ِشالجخ اػطبء اٌغبئً اٌٛس٠ذٞ ثأِبْ. فشً فٟ رسذ٠ذ ِٚزبثؼخ االخشاءاد 

 .اٌزّش٠ؼ١خاٌٙبِخ اٌزٟ رزؼٍك ثب٤د٠ٚخ

  ٠ٕزٙه أٚ ٠ٙذد اٌغالِخ اٌسشاس٠خ ٌٍّش٠غ، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي: فشً ٌّشالجخ ازز١بؽبد

 .( ، اٚ أثٕبء اعزخذاَ وّبداد اٌسشاسح )اٌذافئخ/ اٌجبسدحO2 أثٕبء اٌؼالجاٌغالِخ 

  ٠غزخذَ اٌؼ١ٍّخ اٌزّش٠ؼ١خ ثشىً غ١ش وبف أٚ غ١ش دل١ك ، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي: فشً اٌّشالجخ

 .أٚ اٌّؼب٠ٕخ اٌغشعش٠خ ٌٍّشػٝ

 ٚرؼٍّٙب عبثمبِجبدب / اٌزؼٍُ / أ٘ذاف رٕف١ز ِٙبساد اٌشػب٠خ اٌزّش٠ؼ١خ اٌزٟ أرمٕٙب  ٠ٕزٙه. 

  ػذَ االعزمالي فٟ ارخبر ئخشاءاد أٚ لشاساد، ِٕٙب ِثال: فشً ٌطٍت اٌّغبػذح فٟ اٌّٛالف

 .اٌّث١شح ٌٍزغبؤي

 ٜأٞ ٚلبئغ أٚ ظشٚف ِسزٍّخ الٔزٙبن ِؼب١٠ش اٌغالِخ ا٤خش. 

 

 



 

 

 

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

 .واالقليمية والعالمية

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  رسالة كلية التمزيط

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن
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 سياسة اإلتالغ عن الحىادث في التدرية هي: .01

 :تعزيف

ٌّش٠غ  ٠زفك ِغ ػ١ٍّخ سٚر١ٕ١خ ٌٍّإعغخ أٚ اٌشػب٠خ اٌشٚر١ٕ١خ٠زُ رؼش٠ف اٌسبدس ثأٔٗ أٞ زذس ال 

ِؼ١ٓ. لذ رٕطٛٞ ٘زٖ اٌسٛادس ػٍٝ اٌّش٠غ / اٌؼ١ًّ، ِٛظف، ؽبٌت، صائش أٚ خ١ّغ ا٤سثؼخ 

 .اٌّزوٛس٠ٓ. ٠ّٚىٓ أْ رشًّ اٌٍٛاصَ ٚاٌّؼذاد ٚاإلخشاءاد، أٚ خذِبد ِؼ١ٕخ أٚ ثشاِح

 :الغزض

  ٟاٌطبٌت ِٓ أخً  رسذس أثٕبء اٌزذس٠ت اٌغش٠شٞ ِٓ لجًٌزٛث١ك ٔٛع ٚرٛارش اٌسٛادس اٌز

 .رسذ٠ذ ٚرس١ًٍ ٚارخبر اإلخشاءاد اٌالصِخ ٌٍمؼبء ػٍٝ ِثً ٘زٖ اٌسٛادس

 ٓرمذ٠ُ ٚثبئك ٌزمبػٟ اٌّسز١ٍّ. 

  ٌُٙزىْٛ ثّثبثخ أداح رؼ١ّ١ٍخ ٌّغبػذح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍىشف ػٓ اٌثغشاد فٟ ف

 .ٟٚرغ١١شاد ِجبششح فٟ اٌجشٔبِح اٌزؼ١ٍّ

 :اإلتالغ عن المثادئ التىجيهية

 :٠دت أْ ٠زجغ اإلسشبداد اٌزب١ٌخ ػٕذ االٔزٙبء ِٓ رمبس٠ش اٌسٛادس 

  )ٓإٌّبرج اٌزٟ رمذِٙب  ٠دت اإلثالؽ ػٓ اٌسٛادس ػٍٝ اٌشىً اٌّسذد )ارجبع ّٔٛرج ِؼ١ ِٓ

 .و١ٍخ اٌزّش٠غ

 فمؾ ٠دت أْ ٠ىْٛ اٌزٛث١ك زٛي اٌسبدس ِٛػٛػٟ ٠ٚسزٛٞ ػٍٝ ِؼٍِٛبد ٚالؼ١خ. 



 

 

 

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

 .واالقليمية والعالمية

 

جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية  -تلتزم كلية التمريض :  رسالة كلية التمزيط

عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية التمريضية  ةإلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاء ةالشامل

 .فى المرافق الصحية المختلفة ةاآلمن

                                                                                                             
 

 

 

 

14 
 

  رؼذ اٌزمبس٠ش ِٓ لجً اٌشخض اٌّؼٕٟ ِجبششح أٚاٌشخض اٌزٞ وبْ زبػشا فٟ ٚلذ ٚلٛع

رمش٠ش اٌسبدس ٠زُ أٙبؤٖ ِٓ لجً  اٌسبدس، أٞ ؽبٌت أٚ ػؼ١٘ٛئخ اٌزذس٠ظ اٌّششف.

 .اٌشخض اٌزٞ وبْ ِزٛسؽب ثشىً ِجبشش

 ١ّّٙب٠زُ اٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌزمبس٠ش ػٍٝ أٔٙب عش٠خ ١ٌٚظ ١ٌزُ ٔغخٙب أٚ رؼ. 


