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البررراوا الحعميىيررة  -7/3
ووصررررررررروةة ووعحىرررررررررذ  

وجحواةرررررن وررررر  ٌررررررواجا 

الررحعمه ل رررا برٌررربوا وررر  

الىعرررررررربيير اال بديىيرررررررررة 

 الىحبٍب 

هزاجعةةةةةةةةت هاةةةةةةةةة ى ت  ىا ةةةةةةةةةق 

عليوةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةة  البزًةةةةةةةةةةاه  الت

االكاديويةةةةةةت وهاةةةةةةة ى ت الوعاييز

 البزًاه  التعليو 

 

ها ى ت  ىا ق البزًاه  التعليوة  هة   عمل

زًةةاه  التعليوة   عةةذ وهاة ى ت الب الوعةاييز

 ث الجذيذة بٌ  الك اءا

 

 

2012/

2020/ 

 عويذ الكليت  -

 رؤساء األقسام العلويت -

 وحذة ضواى الجىدة -

 

عليو   ىا ق البزًاه  التوجىد ها ى ت 

ه  الوعاييزاالكاديويت وها ى ت 

ءاث لبزًاه  التعليو   عذ  بٌ  الك اا

 للوقزراث الذراسيت الجذيذة

الحعميىررر   البرٌرربوا 7/5

و الىقررررررلات الذلا رررررية 

يرررحه وراهعحبرررب ب رررول  

دوليررررررررررررة بى رررررررررررربل ة 

الىررررراهعيً الررررذا ميً و 

 الخبلهيً

 قاريز الوزاجعيي  هٌاقشت

ة واالست اد الذاخليي والخارجيي

 هٌها    وض  خطط التحسيي

ليت و  ى ز  قاريز هزاجعت األقسام الذاخ

 ه الخارجيت للوقزراث و البزا

2012/

2020 

 عويذ الكليت  - 

 رؤساء األقسام العلويت -

 وحذة ضواى الجىدة -

 

جىد  قاريز الوزاجعيي الذاخليي و 

 والخارجيي

الوزاجعيي هٌاقشت  قاريز  وجىد 
 الذاخليي و الخارجيي

 جقرررربليرلمىؤ سررررة  7/6

 رررررررررررٍوية لمىقررررررررررررلات 

 البرٌرررررربواالذلا ررررررية و 

الحعميىرررررر  بىررررررب يؤ رررررررذ 

األلحرررررررروان ببلحوصرررررررري  

الىعمرررررررررررً لمىقررررررررررررلات 

الذلا ررية ويطمرر  اميبررب 

الىعٍيررررررررروي وجسرررررررررحفيذ 

الىؤ سررررررة وٍبررررررب ةرررررر  

وضرررر   طررررن الححسرررريً 

 والحطوير

 حةةذيا الوقةةزراث الذراسةةيت 

  ٌةاءا علة  ًتةاا  االهتحاًةاث
   سٌىيا

ز  وقزر  وزيض اهزاض على سبيل الذك

 - PCOSالٌساء و الىالدة )

Endometriosis – early detection 

of gynecological cancer  ) ،

 three level) وزيض الاحت العاهت )

of prevention – emergency 

community health nursing ورةن(

( ، جىريض االطفبل 7/2/2-24

neonatal resustation – CPR – 

physical assessment ) 

(colostomy   األضا ت لتحذيا 

و طبيق ًظن  .الوزاج   االقسام العلويت

2012/

2020 

 عويذ الكليت  -

 رؤساء األقسام العلويت -

 وحذة ضواى الجىدة -

 

ز لتحةةةذيا الوقةةةةزراث وجةةةىد  قةةةةاري

الذراسةةةةةةةةيت  ٌةةةةةةةةاءا علةةةةةةةة  ًتةةةةةةةةاا  
 االهتحاًاث 
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 وؤشرات الىحببعة وجقييه األداء  وسئولية الحٍفيذ الحوقيث آليبت الحٍفيذ وقحرحبت الحطوير والححسيً وجبالت الحطوير والحٍفيذ

 
جذيذة    طزق التذريس هثل التعلين 

الهجيي والتقىين هثل التاحيح االلكتزوًى 

 .طبقا لظزوف جااحت كىروًا
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