
  

 
 :الرؤيــة

والبحث   يالتمريضيف جمال التعليم املنيا ان تكون مركزًا متميزًا  ةتتطلع كليه التمريض  جامع

 التنافس حمليًا وإقليميا ََ العلمي وخدمة اجملتمع وان تكون قادرة على

 الرســالة:

تقديم رعاية متريضية عالية على قادر   خريج يف اعدادتكمن رسالة كلية التمريض جامعة املنيا 

 اجلودة وتقديم حبوث علمية متطورة والقيام بدور فعال يف جمال خدمة اجملتمع.
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يوووال بت وووحد عبلىوووك وبيوووج  عملع عاتوووااج وبيوووج بتللاووو  ب عتوووج بت ووو ل بتب  ووو  

 ةف  كيع  بتطب بتجكيك بعملع عاتااج لعرى اكب تيحضار فج ا م بت

 A .B.C.D ن بت  و  بتت س   صح ىً  إتج بت  و  بتح دي  وشلة صح ى   جباوو   

 يال ب ىك بعل بسحاع فج بتكربس  E.F.G.H جباو   يال بت حد
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 طفيليات مقرر

 

وبيج بتللا  ب عتج بت  ل بتب     ولعرى اوكب   طلعيع ت يال بت حد عبلىك وبيج 

فج ا م طلعيع ت بتكعر بتث ن  تحد ا م بتبعملع عاتااج ف  كيع  بتطوب  تيحضار فج ا م 

 ةبتجكيك

 Aوشولة صوح ى   جباوو      بتث نعو  صوح ىً  إتوج بت و و     بتح ديو  وشولة    ون بت و و    

.B.C.D جباو   يال بت حد E.F.G.H  يال ب ىك بعل بسحاع فج بتكربس 

 

 


