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القيم الحاكمة للجامعة : التعليم المستمر

يتحقق من خالل الممارسات الجامعيةنحن نؤمن ان التقدم الملموس ال يتحقق فقط من خالل الركون للمكانة التاريخية للجامعة بقدرما

علم المستمر ,ونحن نحقق ذلك من خاللالستيعاب تطورات العلم والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتھا فى مجاالت الحياة كلھا. ذلك ھو الت

تفعيل دور المراكز البحثية وتدعيم خطط البحث العلمى بالجامعة

تأثير بروتوكول مصمم للعناية بالعينالجامعة
14:22:03 18-03-2014تاريخ الخبر :

 تم منح درجة الدكتوراة للطالب / عماد حسين ذيب فشافشة ، فلسطينى الجنسية
وممارسات معلومات  على  بالعين  للعناية  مصمم  بروتوكول  تأثير   " بعنوان  لرسالة 
التنفس بجھاز  المتصلين  الوعى  فاقدى  للمرضى  للعين  الصحية  والحالة  التمريض 
الصناعى بمستشفيات شمال فلسطين " باشراف ا.د/ وردة يوسف محمد ،أستاذ

قسم أستاذ ورئيس  أسماعيل ،  سيد  ، منال  الكلية  وعميد  الحاالت الحرجة والطوارئ  بقسم عناية 
ودعناية الحاالت الحرجة والطوارئ ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ،ا.م.د/ عايدة أبو السع  تمريض

التخدير مساعد  أستاذ  فلسطين  القيسى  نابلس   – الوطنية  النجاح  الحكم  جامعة  لجنة  وتتكون 
ة ،والمناقشة من ا.د/ وردة يوسف محمد ،أستاذ بقسم عناية الحاالت الحرجة والطوارئ وعميد الكلي

تمريض قسم  ورئيس  أستاذ   ، أسماعيل  سيد  الكلية  منال  ووكيل  والطوارئ  الحرجة  الحاالت  عناية 
لشئون التعليم والطالب، أ.د. منال محمد مصطفى أستاذ بقسم التمريض الباطنى الجراحى ووكيل

احةالكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميئة البيئة ، أ.د/ سلوى سمير أحمد ، أستاذ تمريض باطنى جر
ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب – تمريض عين شمس .
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