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 ستتْٓات العدد 

               

   

 قراراد جملس شئىن الزعليم والطالة 
   2017/ 12/ 17جبلسزه املنعقذح ثزبريخ   

 ّّنالٛ عنداٛ الطادٗ علٙ التأنٔد مع علنًا، اجمللظ أحٔط1.

 أثياٛ العام٘ بالكْاعد باإللتصاو ّالطالب التعلٔه لػٌْٝ الهلٔات

  2018 / 2017 ادتامعٙ للعاو األّل الدزاضٙ الفصل إمتحاىات إىعكاد

 ضسّزٗ إىل اجمللظ ّزٜٔظ ادتامع٘ زٜٔظ.د.أ الطٔد أغاز حٔح

 األّل الدزاضٙ الفصل إمتحاىات إىعكاد أثياٛ العام٘ بالكْاعد اإللتصاو

 ـ: األتٙ فٙ تتنجل ّالتٙ 2018/2017 ادتامعٙ للعاو

 عنٔد) اإلمتحاىات فرتٗ أثياٛ بالهامل الهلٔ٘ إدازٗ تْادد •

 ضري ذتطً ّذلو (الهلٔ٘ أمني ـ الهلٔ٘ ّنالٛ - الهلٔ٘

 .اإلمتحاىٔ٘ العنلٔ٘

 فرتٗ أثياٛ التدزٓظ ٍٔٝ٘ أعضاٛ للطادٗ أداشات ميح مميْع •

 .قَسٚ عرز ّدْد حال٘ فٙ إال اإلمتحاىات

 قبل بالهلٔ٘ اإلمتحاىات ألعنال امليعن٘ اللذي٘ تْادد •

 الطادٗ ّنرا األقل علٙ ضاع٘ بيصف اإلمتحاىات مْعد

 بَا املهلفني اإلمتحاىات دتاٌ مكاز فٙ ّالتْادد املالحعني

 .بأمانيَه الطالب دلْع تستٔب علٙ ّاإلغساف

 تْشٓع بعد االمتحاىات دتاٌ مكس إىل الطالب دخْل مميْع •

 .احملددٗ املدٗ ّإىتَاٛ األضٝل٘ أّزام

 تتعلل مرنسات أّ نتب ألٓ٘ الطالب إصطحاب مميْع •

 .اللذاٌ داخل اإلمتحاىٔ٘ باملادٗ

           .اإلمتحاىٔ٘ اللذاٌ داخل احملنْل اهلاتف إضتدداو مميْع •

 



 ّالعاملني التدزٓظ ٍٔٝ٘ أعضاٛ الطادٗ مع إدتناع عكد ضسّزٗ إىل ضٔادتُ أغاز ننا-

 ّحتدٓد اإلمتحاىات، فرتٗ إىعكاد أثياٛ التعلٔنٔ٘ العنلٔ٘ إىتعاو غسّط لْضع بالهلٔ٘

 تتطه التٙ التيفٔرٓ٘  اإلدساٛات ّصٔاغ٘ اإلمتحاىات، ضري لعنلٔ٘ الضسّزٓ٘ اإلحتٔادات

 أمانً حتدٓد ّاإلغساف، املساقب٘ دتاٌ تػهٔل) علٙ ّتػتنل ّالػنْل ّالدق٘ بالْضْح

 الطالب تْقٔع نػْف إعداد اإلمتحاىات، عكد قاعات حتدٓد ادتلْع، أزقاو إعداد اللذاٌ،

 العام٘ للكْاعد ّالفتات إزغادٓ٘ لْحات طباع٘ مع ،(ادتلْع بأزقاو لإلمتحاىات اذتاضسًٓ

 .ّاضح مهاٌ فٙ للطالب ّإعالىَا لإلمتحاىات

 

 إىعكاد أثياٛ غػب أٚ حدّخ لعدو الطالب إحتْاٛ ضسّزٗ علٙ ضٔادتُ أند ننا-

 األمس ّإحتْاٛ ادتامع٘، نلٔات ظنٔع اإلمتحاىٔ٘ العنلٔ٘ ضري تعطٔل ّعدو اإلمتحاىات

 .ٍّادٜ٘ ضلٔن٘ إمتحاىٔ٘ بٔٝ٘ ّتْفري التعلٔنٔ٘ العنلٔ٘ ٍّدّٛ إضتكساز لضناٌ

 

 بضسّزٗ ّالطالب التعلٔه لػٌْٝ الهلٔات ّّنالٛ عنداٛ الطادٗ علٙ ضٔادتُ أند ننا-

 أثياٛ حتدخ أشم٘ أّ مػهل٘ أٚ ذتل ّذلو نلٔ٘ بهل لإلمتحاىات أشمات دتي٘ تػهٔل

 .اإلمتحاىات

 

 اإلدساٛات إختاذ ٓته اللذاٌ داخل  أّغػب غؼ حدّخ حال٘ فٙ أىُ إىل ضٔادتُ اغاز ننا-

 أعضاٛ الطادٗ مً (2) عدد تْادد ضسّزٗ مع للتحكٔل املْضْع ّإحال٘ الالشم٘ الكاىْىٔ٘

 مً اإلمتحاىٔ٘ باملادٗ تتصل ناىت إذا فٔنا ّالتحكل الػؼ حاالت إلقساز التدزٓظ ٍٔٝ٘

   .عدمُ

 

 ّشاٜسٗ طبٔب تْادد ضسّزٗ علٙ ّالطالب التعلٔه قطاع علٙ املػسف .د.أ الطٔد أند ننا-

 الطبٔ٘، اإلدازٗ مع التْاصل خالل مً ّذلو نلٔ٘ بهل اإلمتحاىات إىعكاد أثياٛ صحٔ٘

 ّإىعكاد أعناهلا مً بالهلٔات التأدٓب زتالظ أعنال إىتَاٛ حتدٓد ضسّزٗ إىل باإلضاف٘

 .األنجس علٙ للْاقع٘ التاىل الْٔو أّ الْٔو ىفظ فٙ ممهً ّقت أضسع فٙ التأدٓب زتالظ

 



 
رئيس جبمعخ دمنهىر 
يفززح املؤمتر العلمي 

الثبلث لقسم إدارح 
الزمريض جببمعخ 

دمنهىر حتذ عنىان 
Innovative Paths or 

Nursing 

Administration 
مسبراد مجزكرح يف 

 الزمريضإدارح 
 

 

 إدازٗ لكطه الجالح العلنٕ املؤمتس فاعلٔات (دميَْز دامع٘ زٜٔظ) صاحل عبٔد / الدنتْز األضتاذ افتتح

 مطازات Innovative Paths or Nursing Administration عيْاٌ حتت دميَْز ظامع٘ التنسٓض

  صْاٌ علٕ/الدنتْز األضتاذ :مً نل عضْز ضٔادتُ، ّزٜاض٘ زعآ٘ حتت ّاملكاو التنسٓض إدازٗ يف مبتهسٗ

 (ّالبحْخ العلٔا للدزاضات ادتامع٘ زٜٔظ ىاٜب) دعبٔظ ٍدٚ / الدنتْزٗ ّاألضتاذٗ (ّالطالب التعلٔه قطاع مفْض)

 الكاٜه) إبسأٍه ستند إٓياع / الدنتْزٗ األضتاذٗ (املؤمتس غسف زٜٔظ) الطٔد ستند ىعنات / الدنتْزٗ ّاألضتاذٗ

 ّالباحجني التدزٓظ ٍٔٝ٘ ّأعضاٛ الهلٔات ّّنالٛ عنداٛ الطادٗ مً ّلفٔف (التنسٓض نلٔ٘ عنٔد بعنل

 ّالعالدٔ٘؛ الصحٔ٘ ّاملؤضطات ّاملطتػفٔات املصسٓ٘ ادتامعات يف الصحٔ٘ السعآ٘ زتال يف ّالعاملني ّالطالب

   .الػامل٘ الصحٔ٘ ّالسعآ٘ املطتدام٘ التينٔ٘ حْل املؤمتس ستاّز تدّز حٔح العام٘؛ دميَْز مبهتب٘ ّذلو

 

 علٙ الكاٜنني لهل ّامتياىُ غهسِ غالص نلنتُ (ادتامع٘ زٜٔظ) صاحل عبٔد /الدنتْز األضتاذ اضتَل

 ّمد التنسٓض مَي٘ علٙ الكاٜنني مطتْٚ ّزفع التنسٓضٔ٘ السعآ٘ حتطني ضبٔل يف املػهْز ّدْدٍه املؤمتس ٍرا

 .دميَْز دتامع٘ امليتنني نفاٛٗ لسفع ادتامعٕ بعد ّما املطتنس التعلٔه دطْز

  

 إجيابٔا اىطباعا تػسع أٌ اضتطاعت اليت التنسٓض نلٔ٘ طلب٘ بأبياُٜ ّفدسِ اعتصاشِ مدٚ علٙ ضٔادتُ أند ننا

 مَازٖ ّختسٓر متنٔص طالبٕ ميتر تْفري مً التنسٓضٔ٘ ّارتدم٘ الصحٔ٘ السعآ٘ زتال يف العاملني نل لدٚ

 الهلٔ٘ حداث٘ ّزغه ّالعاملٔ٘ ّاإلقلٔنٔ٘ املصسٓ٘ الصحٔ٘ ّاملؤضطات الهٔاىات نربٓات تْظٔفُ علٙ تتيافظ

 يف حدٓح ٍْ ما نل مْانب٘ مً علَٔا الكاٜن٘ امليعْم٘ نفاٛٗ مدٚ علٙ تدل ّاضح٘ دلٔ٘ بصناتَا أٌ إال

 اليت اذتدٓج٘ اإلدازٗ مبفأٍه ّالتْعٔ٘ املَازات ّتينٔ٘ ّدعه ارتربات ّتبادل الصحٔ٘ ّالسعآ٘ العلنٕ البحح زتال

 .املطتدام٘ للتينٔ٘ الْحٔد الطبٔل متجل



 
 شعبر جبمعخ دمنهىر رنزختذ حت

 اجلبمعخرئيس جبمعخ دمنهىر يشهذ انزخبثبد احتبد طالة 
 

  

 دامع٘ طالب احتاد اىتدابات فاعلٔات  (دميَْز دامع٘ زٜٔظ) صاحل عبٔد / الدنتْز األضتاذ غَد

  عضْز ّذلو لالحتاد، العلٔا اللذاٌ ّزؤضاٛ املطاعد ّاألمني األمني مً نل اىتداب عً أضفست ّاليت دميَْز

 بعنل الكاٜه) عنساٌ مجال / الدنتْز ّاألضتاذ (ّالطالب التعلٔه قطاع مفْض) صْاٌ علٕ / الدنتْز األضتاذ

 عنداٛ الطادٗ مً ّعدد (ادتامع٘ عاو أمني) امليعه عبد عْاطف / األضتاذٗ ّالطٔدٗ (الصٔدل٘ نلٔ٘ عنٔد

 االحتادات أمياٛ ّالطلب٘ بالهلٔات الطالبٔ٘ األىػط٘ مطْٝلٕ التدزٓظ ٍٔٝ٘ أعضاٛ ّالطادٗ الهلٔات ّّنالٛ

 .ادتامع٘ إدازٗ مبكس ّذلو ادتامع٘، لهلٔات املطاعدًٓ ّاألمياٛ الطالبٔ٘

 

 االحتاد أعضاٛ الطالب ألبياُٜ تَيٝتُ خالص بتكدٓه (ادتامع٘ زٜٔظ) صاحل عبٔد / الدنتْز األضتاذ اضتَل

 ثكاف٘ ّغسع اذتبٔب٘ ظامعتيا ّاالزتكاٛ لليَْض ّذلو العلٔا اللذاٌ ّزؤضاٛ املطاعد ّاألمني األمني باىتدابَه

 الهلٔات احتادات اىتداب يف املاضٔ٘ األضابٔع يف الطالب جملَْدات تهلٔاًل ٓأتٕ الرٖ األمس بلدىا؛ علٙ احملافع٘

 يف  املسغحني ناف٘ أماو الفسص٘ إحتاٗ مً ّتطبٔكُ تطْٓسِ علٙ ادتامع٘ ضٔآ٘ حسصت ّما ، الفسعٔ٘ ّاللذاٌ

 نلٔاتَه داخل الطالبٔ٘ باألىػط٘ ببيَْض التطْٓسٓ٘ ّخططَه بسازتَه لعسض ّالعدال٘ الػفافٔ٘ مً إطاز

 . ارتدمٔ٘ أّ الرتفَٔٔ٘ أّ التعلٔنٔ٘ ضْاٛ

 

 




