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قسم  االمتيازجــــامعة دمنهور .كلية التمريض.   

    ٔ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.

          ادئ انًب فى كافت االياكٍ انًخاحّ نهعًم بًجال انخًريض، يع انخاكيذ عهى  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. انًًارسّ انفعهيّ بشكم اكثر فى يخخهف انٕحذاث انخذريبيّ انًخخهفّ

 

 

 

 

 : 2012/2012تشكيل لجنة االمتياز 

 عًٛذ انكهٛة ) ا.و.د اُٚبش اثراْٛى(                                                  ● 

 ٔكٛم انكهٛة نشئٌٕ انجٛئة ٔخذية انًجتًع )ا.و.د َٛفٍٛ حسٍ(                         ● 

 يُسق عبو االيتٛبز ثبنكهٛة  )د. عسِ اثراْٛى(                                          ● 

 يُسقٗ االيتٛبز نكم يٍ األقسبو انًعُٛة ثبنتذرٚت:                    ● 

o ْٛى عٍ قسى تًرٚض االطفبل                             د. رحبة اثرا 

o                                       د. حُبٌ اثراْٛى عٍ قسى تًرٚض انُسب 

o  ًّثٕ انعال عٍ قسى انتًرٚض انجبطُّ ٔانجراحّ                      اد. فبط 

o        ّد. أالء يصطفٗ عٍ قسى اتًرٚض انطٕارئ ٔانعُبّٚ انحرج       

 انًسئٕل انفُٙ ناليتٛبز :د. يٓب انجُب                                                      ● 

 انًسئٕل اإلدار٘ ناليتٛبز:● 

o          ٗا. احًذ انخراش 

o                                                                            ٖو. ُْذ انجُذ 

 يٕجٓبت االيتٛبز      ● 
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