
   

أســيوط بجامعــة  التمريــض  كليــة  عميــد  أكــون  أن   يشــرفني 
علــى الصحيــة  قيادةالرعايــة  فــي  مهــم  دور  الكليــة   ولهــذه 
 المســتويين ا�قليمــي والوطنــي التمريــض لــه هــدف أساســي
ــق ــراض نحق ــن ا�م ــد م ــم، والح ــف ا�ل ــر، وتخفي ــة البش ــي خدم  ف
 هدفنــا مــن خــالل تزويــد طالبنــا بتعليــم النقــد والمعلومــات
 التــي تمكنهــم مــن تحســين صحــة النــاس. هنــاك قواعــد يجــب
ــون ــن يدرس ــالب الذي ــن والط ــع الممرضي ــل جمي ــن قب ــا م  اتباعه
ــن أي ــف ع ــدم الكش ــد ع ــذه القواع ــض ه ــن بع ــض. تتضم  التمري
ــات ــن أي معلوم ــف ع ــدم الكش ــى وع ــق بالمرض ــات تتعل  معلوم
 تتعلــق بالفريــق. با�ضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تكــون هنــاك ثقــة
 متبادلــة بيــن المرضــى وفريــق الصحــة. أخيــًرا، يســعى جميــع
 أعضــاء هيئــة التدريــس لدينــا إلــى تثقيــف الطــالب ومســاعدتهم
العلميــة والمهــارات  المعرفــة  اكتســاب  فــي   وتوجيههــم 
المختلفــة التمريــض  تخصصــات  فــى   المتقدمــة 

 و
أتمنى لكم جميع¶ طريق¶ ناجح¶

  

   

 

 أ.د / سماح محمد عبد ا�
عميد كلية التمريض

كلمة عميد الكلية

نبذة تاريخية عن الكلية
 التمريــض فــي جامعــة أســيوط لــه تاريــخ طويــل ومتميــز منــذ عــام
 1982. أطلــق عليــه أوًال المعهــد العالــي للتمريــض، ثــم بعــد صــدور
 القــرار الجمهــوري رقــم (200) لســنة 2000 م تغيــر االســم إلــى "كليــة
كليــة هــي  أســيوط  جامعــة   - التمريــض  كليــة   التمريــض'. 
 معتمــدة مــن الهيئــة القوميــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد، وتضــم
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هل تعلم أن؟
نضمن لطالبنا وظيفة بعد التخرج بسبب وجود أمر تكليف

 
 في جامعة اسيوط، نقدم لطالبنا فرصة للسفر إلى الخارج

للعمل في المؤسسات الصحية

 
 يحتاج سوق العمل لخريجي كلية التمريض جامعة

اسيوط

 سوف نزود طالبنا بمعلومات ومهارات مفيدة على المستوى
الشخصي والمجتمعي

 أهال وسهال بك
في كلية التمريض

وا�ســرة ل¿فــراد  الرعايــة  بتوفيــر  التمريــض  كليــة   تؤمــن 
الديناميكــي التعزيــز  خــالل  مــن  ذلــك  ويتحقــق   والمجتمــع. 
ــة مــن المــرض، وإدارة المرضــى.  والحفــاظ علــى الصحــة، والوقاي
 تولــي كليــة التمريــض فــي جامعــة اســيوط االنتبــاه إلــى إعــادة
 التأهيــل وهــي عمليــة تهــدف إلــى تمكيــن ا�شــخاص ذوي
 ا�عاقــة مــن الوصــول إلــى الوظيفــة البدنيــة والحســية والفكريــة

والنفسية واالجتماعية والحفاظ عليها
 

كلية التمريض
صحيفة الحقائق



 

 

 

كيفية التقديم  في
الجامعة؟ 

ا�بحاث

 تعــال وانظــر مــاذا تقــدم كليــة التمريــض خــالل يــوم جامعــة اســيوط المفتــوح أو
 اتصــل بالكليــة لترتيــب الزيــارة. يختلــف القبــول فــي المرحلــة الجامعيــة اعتمــاًدا
ــن ــال م ــد االنتق ــت تري ــة أو إذا كن ــة الثانوي ــي المدرس ــا ف ــت طالًب ــا إذا كن ــى م  عل
 جامعــة أخــرى إلــى جامعــة اســيوط. مــن المســلم بــه علــى نطــاق واســع أن االنتقــال
ــى الجامعــة أمــر مهــم - كميــة العمــل، ووتيــرة تغطيــة المــواد  مــن المدرســة إل
 والتعقيــد المفاهيمــي كلهــا أكبــر ممــا شــهده الطــالب فــي المدرســة. لقــد
ــى ــب عل ــم التغل ــى يمكنه ــنة ا�ول ــالب الس ــن ط ــد م ــا أن العدي ــرت تجربتن  أظه
ــبء ــي ع ــالل تلق ــن خ ــة م ــى الجامع ــة إل ــة الثانوي ــن المدرس ــب م ــال الصع  االنتق
 تعليمــي مخفــض فــي عامهــم ا�ول ونشــر المنهــج علــى مــدى أربــع ســنوات. قــم
عــن المزيــد  لمعرفــة  اســيوط  جامعــة  موقــع  علــى  التمريــض  كليــة   بزيــارة 

القبول

قسم  ادارة  خدمات  التمريض 

قسم  تمريض  الرعاية  الحرجة  

قسم  تمريض  ا�طفال  

قسم  تمريض الباطني والجراحي  

قسم  تمريض  الصحة  العامة 

قسم  تمريض  النساء  والتوليد 

قسم  تمريض  الطب  النفسي 

قسم  تمريض  المسنين 
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الطوارئ  يف  مستشفى جامعة أسيوط
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