
 

 

 
يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات / مدرسين و مشرفين/ 
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات 
التمريض . ارشاد المدرسات / المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و 
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و 

 تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ت / مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا

الموكلة لهم سواء فى التدريس ، اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض ، التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض . 
ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية باالضافة الى تخريج مشرفين/ مشرفات تمريض لديهم القدرة عل

 لتحسين الخدمة الصحية.

 العلمية والبحثيةمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى األنشطة والمشروعات 

هيئة التدريس التى تضيف الى قاعدة  ألعضاءيوضح هذا الجزء اإلسهامات العلمية البحثية 

األنشطة  المشروعات البحثية، مجال التخصص شامالً المؤتمرات ،المعارف والتطبيقات فى 

 . المجتمعية، األنشطة الطالبية

 النشاط عضو هيئة التدريس م

 أ.م.د/ عبير عبد الفتاح 1
 innovative in مؤتمر -ورشة عمل عن التقويم

education 

 د. لوسى ابو العال 2
,Tempus project  ،رائد أسرة توعية بالكلية

 المشاركة بالقوافل الطبية المختلفة بالكلية

 د.هالة عيد 3
 -ورشة عمل عن استراتيجية التدريس والتعلم

 innovative in education مؤتمر

 د. دعاء الدمرداش  4

باالسماعيلية   -المؤتمر الطالبى بجامعة قناة السويس

 وحصول الطالب المشاركين على المركز االول

ورشة عمل عن ال  -5102/5102العام الجامعى 

rubric  - ورشة عمل التخطيط االستراتيجى- 

 Objectiveالمشاركة فى االعذاد للتقذم لمشروع 

Structured Clinical Evaluation 

(OSCE) - مؤتمر innovative in 

education   



 

 

 
يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات / مدرسين و مشرفين/ 
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات 
التمريض . ارشاد المدرسات / المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و 
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و 

 تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ت / مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا

الموكلة لهم سواء فى التدريس ، اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض ، التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض . 
ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية باالضافة الى تخريج مشرفين/ مشرفات تمريض لديهم القدرة عل

 لتحسين الخدمة الصحية.
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يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات / مدرسين و مشرفين/ 
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات 
التمريض . ارشاد المدرسات / المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و 
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و 

 تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .
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ت / مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا

الموكلة لهم سواء فى التدريس ، اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض ، التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض . 
ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية باالضافة الى تخريج مشرفين/ مشرفات تمريض لديهم القدرة عل

 لتحسين الخدمة الصحية.



 

 

 
يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات / مدرسين و مشرفين/ 
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات 
التمريض . ارشاد المدرسات / المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و 
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و 

 تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ت / مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا

الموكلة لهم سواء فى التدريس ، اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض ، التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض . 
ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية باالضافة الى تخريج مشرفين/ مشرفات تمريض لديهم القدرة عل

 لتحسين الخدمة الصحية.



 

 

 
يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات / مدرسين و مشرفين/ 
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات 
التمريض . ارشاد المدرسات / المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و 
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و 

 تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .
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ت / مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا

الموكلة لهم سواء فى التدريس ، اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض ، التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض . 
ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية باالضافة الى تخريج مشرفين/ مشرفات تمريض لديهم القدرة عل

 لتحسين الخدمة الصحية.



 

 

 
يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات / مدرسين و مشرفين/ 
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات 
التمريض . ارشاد المدرسات / المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و 
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و 

 تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .
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ت / مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا

الموكلة لهم سواء فى التدريس ، اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض ، التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض . 
ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية باالضافة الى تخريج مشرفين/ مشرفات تمريض لديهم القدرة عل

 لتحسين الخدمة الصحية.



 

 

 
يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات / مدرسين و مشرفين/ 
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات 
التمريض . ارشاد المدرسات / المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و 
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و 

 تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .
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ت / مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا

الموكلة لهم سواء فى التدريس ، اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض ، التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض . 
ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية باالضافة الى تخريج مشرفين/ مشرفات تمريض لديهم القدرة عل

 لتحسين الخدمة الصحية.



 

 

 
يقدم قسم تعليم التمريض برامج تعليمية لتخريج مدرسات / مدرسين و مشرفين/ 
مشرفات التمريض على كفاءة العالء شأن تعليم التمريض فى جميع تخصصات 
التمريض . ارشاد المدرسات / المدرسين الجدد فى اداء أدوارهم لتقديم الخدمة و 
المشورة واجراء األبحاث العلمية فى تعليم التمريض لتحسين مناهج التمريض و 

 تصميمها فى اطار الدالئل القائمة على نتائج األبحاث العلمية .
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ت / مدرسين التمريض على كفاءة عالية حتى يتمكن من القيام باداء األدوار و المسؤليات يأمل قسم تعليم التمريض فى تخريج مدرسا

الموكلة لهم سواء فى التدريس ، اجراء ابحاث علمية فى مجال قسم تعليم التمريض ، التعاون مع مختلف المجاالت فى مهنة التمريض . 
ى تقديم التثقيف الصحى للمرضى والتعامل مع القيادات المجتمعية باالضافة الى تخريج مشرفين/ مشرفات تمريض لديهم القدرة عل

 لتحسين الخدمة الصحية.
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