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تتطلع كلیھ التمریض جامعھ المنیا ان 
تكون مركزًا متمیزًا فى تعلیم التمریض والقیام 
باألبحاث العلمیة لتطویر األداء وتقدیم خدمات 

  .صحیة وتمریضیة متمیزة
Faculty of Nursing - Minia 

University is looking forward to be 
a center of excellence in nursing 
education and carry out scientific 
research for the development of 
performance and provide quality 
health and nursing services. 

 
ن رسالة كلیة التمریض جامعة تكم

المنیا في كونھا تعد خریجیھا لیكونوا صفوة من 
 في المجال المتمكنین القادرین على المنافسة

وفقا لمعاییر    على الصعید القوميالتمریضي
الجودة الخاصة بالھیئة القومیة للجودة 

 وكذلك القیام بدور فعال في حل واالعتماد

  خالل تطبیقالمشكالت الصحیة للمجتمع من
لك القیام بدورفعال ذوكبرامج تعلیمیھ متطوره، 

 والمشاركة في ھفى خدمة المجتمع وتنمیت
اتیة و ذ و التنمیة الھالبحث العلمى وتطبیقات

  .م المستمریالتعل
The mission of the Faculty of 

Nursing, Minia University of being 
prepares its graduates to be the 
elite of the enablers who are able 
to compete in the nursing field at 
the national level, according to the 
quality standards for the National 
Authority for Quality and 
Accreditation, as well as taking an 
active part in solving the health 
problems of the community 
through the implementation of 
educational sophisticated 
programs, as well as to act as 
effectively in society service, its 
development, participation in 
scientific research, its applications, 
self-development and continuing 
education. 

 
إعداد لى إ تھدف الدراسة بالكلیة

خریجین مؤھلین قادرین على توفیر الرعایة 
لفرد واألسرة والمجتمع لالصحیة والتمریضیة 

وذلك بتطبیق في حالة الصحة والمرض 
التمریضیة والطبیة  المعلومات األساسیة للعلوم

واإلنسانیة لالرتقاء بالمستوى الصحي والوقایة 
  .من اإلمراض والعنایة بالمرضى وتأھیلھم

  
 كلیة فإن العامة الغایات لتحقیق

 :إلى تھدف التمریض
التطویر المستمر فى المقررات  .١

ج التعلیمیة وربطھا الدراسیة والبرام
 .باحتیاجات المجتمع وسوق العمل

تطویر استرتیجیة التعلیم والتعلم  .٢
 .والوسائل الداعمة لھا

تنمیة مھارات وقدرات اعضاء ھیئة  .٣
 .التدریس ومعاونیھم

 .تنمیة الموارد الذاتیة .٤
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 .تطویر وصیانة البنیة التحتیة .٥
متابعة الخریجین وتنمیة العالقة  .٦

 .المستمرة
توثیق التعاون مع المجتمع وزیادة  .٧

الوعى بالمشاركة المجتمعیة بین 
اعضاء ھیئة التدریس واالداریین 

 .والطالب
زیادة االبحاث العلمیة التطبیقیة لحل  .٨

 .المشكالت الصحیة للمجتمع
تحلیل ودراسھ مشاكل مھنھ التمریض  .٩

 .والمساھمھ فى االرتقاء بالمھنة
المساھمة في تحسین واالرتقاء  .١٠

مستوى الصحي للمجتمع بالتعاون بال
 .مع أفراد الفریق الصحي

المشاركة مع أجھزة وزارة الصحة  .١١
والسكان والجھات المعنیة في الوقایة 

 . وتأھیل الحاالت المرضیةمن األمراض
مسایرة التطور العلمي في مجال  .١٢

 .التمریض والتعلیم المستمر
 التعلیمیة للفاعلیة المستمر التقویم .١٣

  .الجودة وإدارة یةالمؤسس والقدرة

 

  
 المرحلة فى طالبال وتعلم تعلیم یعد

 - للكلیة أساسیة مھمة يھ األولى لجامعیةا
 ولقد  المجتمع وتنمیة العلمى البحث بجانب

 لتزویدھم الجامعة الكلیة وفى برامجال صممت
 الالزمة والخبرات والمھارات بالمعارف
 لوقتا فى ولمساعدتھم العمل، بسوق لاللتحاق

 وحب والبصیرة الحكمة، اكتساب على نفسھ
 وفھم الراقیة واألخالق والجمال الحقیقة
 ومعتقدات ثقافات وتقدیر الذات واحترام
 الفكریة الملكیة حقوق ومراعاة ، ناآلخری

  .المھنة وأخالقیات
 من مجموعة على ترتكز الكلیة ورسالة

  : فى تتحدد القیم
  لموضوعیةا .٢  االنضباط .١
  ةكالمشار .٤  العدالة .٣
  االنتماء .٦  االلتزام .٥

    ةبالمحاس .٧
  والنزاھة الشفافیة .٨

  :واالستفسار والمقترحات الوشكاويللتواصل 

QAAU123@s-mu.edu.eg 
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