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التمريض والحقوق  ..تدشنننننننننات

تل ت

متتب ة تاف ذ الخطط اال سترات ج ه لكل ت

الجتم ة
ب دأت يوم اإلثنين فع ياي يت اايوم المت اعة ي ع

تنفيذ ااخطط اإلسةراتيجي اكليةي ااةعريض مااحقوق إسةقبيت ااسيده األسيتذة األجالء
ااععداء مااقييدات األكيديعيه كال ااكليةين الجين ااععل منذ ااةيس ع

بي ي على

اانحو ااةياي:
• االجن ااعشكل اعةي ع تنفيذ خط كلي ااةعريض برئيس ا.د /عفيف اادسوقي
مفريق ااععل ااعصي ب.

• االجن ااعش كل اعةي ع خط كلي ااحقوق برئيس

ا.د /محعود عراقي مفريق

ااععل ااعصي ب.
ممفقيً اجدمت اازييرة ااععد مااععةعد س لفيً بدأت اافعياييت يجةعيع تعهيدي مع قييدات
ااكلي يت األك يديعي ماإلداري  ،تال ذا ق قي يم فرق ااعع ل فحا ااوث يئق اا داا ه على
تنفيذ األنشط مفقيً العهيم ااةي تم تكليفهم بهي.
مفي هذا ااس ييق ري مدير ااةخطيط اإلس ةراتيجى الجيمع ا.د /جعيت عبد ااعزيز
على عع ل اي يرات مكوكي ه اكال ااكليةين ي ش د ه د ج ينب ي من فع ياي يت ماعع يت
ااعةي عه مؤكدا على اهعيةهي مضرمرة اإلاةزام يألاييت ااععدة ماانعيذج ااععةعدة.
كعي ادير سييدته إاى ضرمرة توثيق اازييرات كل ااوسيئل ااععكن مضرمرة أن يكون
قييس مؤدرات النجيا على أرض ااواقع.
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هذا مقد أكد س ييدته على ري ااجيمع مرغبةهي األكيدة في إتعيم أععيت ااعةي عه
كل رفي ماتقين مذاق في اطير ااةوجه ااعيم الدما من تفعيل ااخطط الس ةراتيجي
مااةنفي ذي على أرض ااواقع مان ااعة ي ع ه هى ااض ع ين ه األكي دة اف يعلي ااةنفي ذ
مااةطوير.
ااجدير ياذكر أن االجين قد قيمت بزييرة اإلدارات مااو دات مااععيمل ااعةخص ص
مالقس يم الداريه مااعةش ات ذات ااص له انش ط ااخطط الس ةراتيجيه ياكلييت مذاق
اقييس مؤد رات اإلنجيا على أرض ااواقع ،طبقيً اعي مرد في ااخط اإلس ةراتيجي
مالكلي  ،2022- 2017ممع انقضيء اازييرة اليوم المت اجةععت فرق ااععل ااعكلفه
عةي ع تنفيذ ااخطط إلسةكعيت نعيذج ااعةي عه ااةفصيلي مفقيً اعي ا ةوته ااغيييت من

أنشط .

