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             كلية التمريض                                                      جامعة الزقازيق 

NPMU                                                                                       

  رؤية ورسالة الوحدة

  دةـالوحتعريف: 

ٔزذح انًششٔعبد ْٗ ٔزذح انغشض يُٓب  فئٌ يخانزعهيىانًُظٕيخ   ألصالذَشذِدٔانكهيخ سعٗ إنيّ دفي إغبس يب  

 فيًب يخذو  ٔانزًٕيم نضيبدح انًٕاسد انزاريخ نهكهيخعهٗ انًششٔعبدرطٕيش ٔزذح إداسح انًششٔعبد ثبنكهيخ نهسصٕل 

 انزعهيًيخ ثبنكهيخ ٔرقذيى انخذيبد انًدزًعيخ نهًدزًع يٍ خالل يب رقذيّ انكهيخ يٍ حٔيسبْى فٗ رطٕيشانًُظٕو

. يششٔعبد يٍ خالل انٕزذح

  مكان وتاريخ إنشاء الوحـدة :

( 400) ثُبءا عهٗ قشاس يٍ يدهس خبيعخ انضقبصيق ثبندهسخ سقى ثبنكهيخانزطٕيش إداسح يششٔعبد رى إَشبء ٔزذح 

 رى إَشبء انٕزذح ثبنكهيخ 10/11/2009ثزبسيخ  (   ) ٔثُبءا عهيّ ثقشاس يٍ يدهس انكهيخ سقى 27/10/2009ثزبسيخ 

ٔكبٌ يقشْب انذٔس انثبَٗ سبثقب ثى ثعذ اإلزالل ٔانزدذيذ انزٖ رى ثًجُٗ انكهيخ رى َقم يقشْب انثبثذ ٔانسبنٗ نيكٌٕ فٗ 

. انذٔس انشاثع ثًجُٗ كهيخ انزًشيط 

 رؤيـت الوحـدة :

 أٌ ركٌٕ يشكضا نهزًيض فٗ خهق ثقبفخ انزغييش ثكهيخ انزًشيط خبيعخ انضقبصيقرأيم ٔزذح إداسح يششٔعبد انزطٕيش 

 يع انًسزٕيبد انًسهيخ ءؤرُفيز رطٕيش انزعهيى انعبنٗ ثعُبصشِ انًخزهفخ يٍ خالل يششٔعبد انزطٕيش ثًب يزٕا

 .ٔاإلقهيًيخ ٔعهٗ يسزٕٖ يعزًذ دٔنيب 

 رسالت وأهداف الوحـدة: 

في إغبس انخطخ انقٕييخ نزطٕيش انزعهيى انعبني، ٔيب أقشرّ ٔصاسح انزعهيى انعبني ٔانًدـهس األعهي نهدبيعبد يٍ 

ظشٔسح ٔخٕد ْيبكم ثبثزخ ظًٍ انٓيكم انزُظيًي نهدبيعبد انًصشيخ إلداسح يششٔعبد انزطٕيش داخم كم خبيعخ 

ٔٔزذارٓب انًخزهفخ، ٔفي إغبس انخطخ اإلسزشاريديخ نزطٕيش اندبيعخ، رى إَشبء ٔزذح إداسح يششٔعبد انزطٕيش 

 .ثبنكهيبد   ٔيٍ ْزا انًُطهق رى إَشبء ٔزذاد يزبثعخ انًششٔعبدثدبيعخ ثُٓبثدبيعخ انضقبصيق ٔ

 دة ـرسالت الوح: أوال :

 سسبنخ ٔزذح إداسح يششٔعبد انزطٕيش ثكهيخ انزًشيط خبيعخ انضقبصيق في زشذ ٔركثيف اندٕٓد نزسذيث رزًثم

ٔرطٕيش عًهيبد انزعهيى ٔانزعهى ٔانجسث انعهًٗ ٔاألَشطخ اإلداسيخ ثبنكهيخ يٍ خالل االشزشاك فٗ يششٔعبد 

انزطٕيش األكبديًٗ ٔاألداسٖ انًًٕنخ يٍ يخزهف اندٓبد يٍ خالل يدًٕعخ يزـكبيهخ يٍ انًششٔعبد انًؤسسيخ 
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ٔثًب يسبْى فٗ رطٕيش ٔرًُيخ انطبقبد انجششيخ ٔانًبديخ فٗ خذيخ . ثًب يدعم انكهيخ يزًيضح يسهيب ٔدٔنيب . ٔانزًُٕيخ 

. انًدزًع ، ٔانٕصٕل إني يسزٕيبد يشيٕقخ يٍ خٕدح األداء ٔانزًيض ثًب يزُبست يع انًعبييش انقٕييخ ٔانعبنًيخ

 أهداف الوحـدة: ثانيا :

 نهًشبسكخ في رُفيز يششٔعبد انزطٕيش انكهيخركٌٕ يشكض ندًع انخجشاد األكبديًيخ ٔانجسثيخ، ثًب يؤْم  .1

انًسهيخ ٔانقٕييخ، ٔاسزثًبس يصبدس انزًٕيم انًزبزخ نخذيخ انًدبالد راد األٔنٕيخ في إسزشاريديخ رطٕيش 

.  انكهيخ

 .  ٔانخبسج فٗ انذاخمرقٕو ثزيسيش ٔفزر قُٕاد .2

 ٔانٓيئبد انعهًيخ ٔاندٓبد انًُٓيخ راد انعالقخ انكهيخاالرصبل انفعبل ثيٍ رعًم انٕزذح عهٗ رشسيخ  .3

أٖ رشسيخ يفٕٓو انعًم اندًبعي يٍ خالل إعذاد  ثشايح  ، ثًششٔعبد رطٕيش انزعهيى انعبني في انذاخم

. انزٕعيخ ٔإعذاد يقزشزبد يششٔعبد انزطٕيش،ٔ ثشايح صقم يٓبساد إداسح انًششٔعبد

. يشاخعخ انًقزشزبد يع انًزقذييٍ ٔاعزًبدْب يٍ اندبيعخ ٔإسسبنٓب نهدٓبد انًبَسخ  .4

 يششٔعبد نهدٓبد دٔانجسث عٍ يصبدس رًٕيم ٔانزقذو ثًقزشزب  ثبنكهيخَشش ثقبفخ انزغييش ٔانزطٕيش .5

 .انًبَسخ 

 .ركٕيٍ كٕادس ثششيخ يؤْهخ فُيب فٗ يدبالد انزطٕيش ٔانزسذيث  .6

اإلعالٌ انذائى عٍ انًششٔعبد ٔانًُر و رٕفيش انًعهٕيبد ٔانجيبَبد انالصيخ نهًششٔعبد غجقب السزشاريديٓب .7

 .انزي رقذيٓب اندبيعخ ٔاندٓبد األخُجيخ

 .رًكيٍ انكهيخ يٍ انزًيض فٗ انًدبالد انًخزهفخ .8

 .اندبيعبد األخُجيخ انقيبو ثبنزسٕيق نهخذيبد انزعهيًيخ ٔانًدزًعيخ ٔانجسثيخ انزي رقذيٓب انكهيخ نذٖ .9

 .عًم كزيت رسٕيقي نهكهيخ ٔيشاخعزّ سُٕيب .10

 .انزُسيق يع ٔزذاد انًششٔعبد ثكهيبد اندبيعخ ٔرجبدل اآلساء الكزسبة انخجشاد انًزجبدنخ .11

نًششٔعبد انٗ يقزشذ َبخر لقم ٔرذسيت أععبء ْيئخ انزذسيس ٔيعبَٔيٓى عهٗ كيفيخ كزبثخ ٔرقذيى ص  .12

 .اندٓبد انًخزهفخ 

 .رشديع أععبء ْيئخ انزذسيس ٔيعبَٔيٓى نالشزشاك ٔانزقذو فٗ انًششٔعبد انًخزهفخ  .13

  .نهطهجخرفعيم انًشبسكخ انطالثيخ نهزقذو ثبنًششٔعبد انًخصصخ  .14

 

عميد الكليت                                               لتطويرامشروعاث إدارة مدير وحدة  

 ناديه دمحم طه| د.نجالء عبد الكريم                                                  أ.         د


