أبنائى وبناتى الطلبة:
فى مستهل عام دراسى جدٌد وعلى أعتاب مرحلة جدٌدة من حٌاتكم السعٌدة
بإذن هللا ٌ,سعدنى أن أتقدم إلٌكم بالتهنئة داعٌا المولى عز وجل أن ٌوفقكم وٌسدد
خطاكم نحو مستقبل أكثر إشراقا لكم ولجامعتكم العرٌقة ومصرنا العزٌزة .
وٌجب أن تعلموا أنكم تنتسبون إلى أعرق وأهم جامعة لٌس فى مصر فقط بل
فى العالم العربى والشرق األوسط كله .إن جامعة بنها بما تضمه من خبرات
متمٌزة وإمكانٌات ضخمة تضعها فى خدمتكم ورعاٌتكم فال تترددوا فى األخذ
بأسباب العلم والتفوق والرفعة .

" وفقكم اهلل لما فيه خير مصرنا العزيزة "

رئيـ ـس ال ـجام ـ ـ ـعـة
أ.د /انغيذ يىعف انمبضً

أبنائى وبناتى الطلبة:
ٌسعدنً مع بداٌة عام دراسً جدٌد أن أهنئكم أوال به و أن أقدم لكم دلٌل الطالب
كعنوان لألساسٌات التى تحرص الكلٌة على تنفٌذها .فكلٌة التمرٌض تشهد الٌوم تحوال
إٌجابٌا حتى أصبحت كلٌة معتمدة ضمن المنظومة التعلٌمٌة التى تضمها جامعة بنها فى
ظل القٌادة العلمٌة الواعٌة المخلصة كما ٌسعدنى ان أتقدم بخالص الشكر والتقدٌر إلى
وحدة الجودة بالكلٌة على الجهد المبذول فى إعداد دلٌل الطالب بالكلٌة وتوضٌح كل
مفاهٌم الجودة التى نتمنى ان تكون واضحة لكل طالبنا.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
" وقـل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون"
صدق اهلل العظيم

عــًــــــــــيذانـــــكـــــهــــــيـــــخ
أ.د /هىيذا صبدق عجذانسًيذ

أبنائى وبناتى الطالب والطالبات:
ٌسعدنى إنضمامكم إلى كلٌة التمرٌض والتحاقكم بها كطالب مستجدٌن  ,فكلٌة
التمرٌض هى إحدى كلٌات جامعة بنها .ففى مطلع كل عام دراسى ٌنفتح الباب لٌس
فقط للحصول على مؤهل مهنى فى التمرٌض ولكن إلكتساب حٌاة أفضل غنٌة بالفرص
لتحقٌق ذاتكم على المستوى اإلنسانى .
أن التمرٌض علم دٌنامٌكى ٌبنى على البحث العلمى وتحكمه معاٌٌر أخالقٌة مهنٌة
لتوفٌر الرعاٌة الصحٌة بمستوٌاتها المختلفة وذلك من خالل برامج تعلٌمٌة متطورة
تدعم ألٌات البحث العلمى ومهارات التعلم الذاتى وخدمة المجتمع.
ال تت ردد أٌها الطالب  /اٌتها الطالبة فى طلب النصح واإلرشاد من مرشدتك
األكادٌمٌة وإستخدام الوسائل التعلٌمٌة المتعددة بالكلٌة وإستشارة أعضاء هٌئة التدرٌس
لمساعدتكم على تطوٌر ذاتكم.

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.و.د  /يسجىثخ صجسً عجذ انعضيض

أبنائى وبناتى الطالب:
فى مستهل عام دراسى جدٌد ٌسعدنى أن أتقدم إلٌكم بالتهنئة .غنً عن البٌان أن
من طبٌعة اإلنسان كلما بذل جهدا ووقتا وماال فً أي عمل من األعمال المختلفة ٌحاول
دائما أن ٌعرف ماذا أنجز ,وماذا بقً علٌه لٌنجز؛ بهدف تعرف قٌمة األعمال التً قام
بها مقارنة بما بذل منها من جهد ومال ووقت  .ولٌست معرفة القٌمة هنا هدفنا فً حد
ذاتها  ,بقدر ما هً مقصودة لمعرفة جدوى استمراره فً تلك الجهود التً ٌبذلها
لتحقٌق ذلك العمل  ,وبنفس األسلوب الذي كان ٌتبعه ,أم ٌتطلب األمر تغٌرا فً
األسلوب ,أو الطرٌقة للوصول إلى نتائج أفضل .

مدير وحدة القياس والتقويم
د /فىصيخ فبسوق كبيم

أ.د /هىيذا صبدق عجذ انسًيذ

عًيذ انكهيخ

أ.د /يسجىثخ صجسً عجذ انعضيض

وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة

أ.و.د /ثبعًخ سثيع

يذيشوزذحاندىدح

د /فىصيخ فبسوق كبيم

يذسط إداسح انتًشيض ويذيش وزذح انميبط وانتمىيى

د /هىيذا زغٍ انغيذ يسفىظ

يذسط إداسح انتًشيض وَبئت يذيش وزذح انميبط وانتمىيى

د/يسضيخ يشعً انشسبد

يذسط إداسح انتًشيض وعضىا

و.و /شيًبء يسًذ عشثً

يذسط يغبعذ ثمغى إداسح انتًشيض وعضىا

و.و  /هُبء عًيش عجذ انعضيض

يذسط يغبعذ ثمغى إداسح انتًشيض وعضىا

و.و /أعًبء عجذ انعضيض

يذسط يغبعذ ثمغى إداسح انتًشيض وعضىا

و /عًبذ انغيذ ساشذ

يعيذ ثمغى إداسح انتًشيض وعضىا

المحتوي
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