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 ةقدمم
      

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التمريض يعد من األنشطة الصحية األساسية التي تسهم في االرتقاء بصحة اإلنسان  

ة صحته في حالة المرض، فالممرض يمثل حلقة اتصال بين المريض وبين أفراد الفريق الصحي في المؤسسات و استعاد

الصحية المختلفة.  التمريض علم وفن يهتم بالفرد ككل جسداً وعقالً وروحاً، يقدم خدمة مباشرة تهدف إلى استيفاء حاجات 

التمريض تقوم على أسس علمية ومعارف ومهارات الفرد واألسرة والمجتمع في الصحة والمرض. وأصبحت مهنة 

متخصصة، حيث تتضمن مجموعة من المبادئ المستمدة من العلوم األساسية العامة والصحية والسلوكية، إضافة إلى 

علوم التمريض للعناية الشاملة بالمرضى مبنية علي ممارسة التمريض األمن المبني علي األدلة والبراهين وذلك بالتعاون 

اقي أعضاء الفريق الصحي، مما يساعد على حسن سير العمل وتقدم المريض نحو الشفاء ورفع روحه المعنوية بإذن مع ب

إنطالقا من اإليمان العميق بأهمية ، و زيادة الكفاءات التمريضية تؤدى إلى اإلقالل من المشاكل اإلدارية. وحيث أن هللا

ة في نظم الرعاية الصحية للنهوض بالواقع الصحي وتدريب وتدريس يرئيسالتمريض كواحدة من أهم المهن االستراتيجية وال

ً وأكاديميا لتقديم الخدمة الصحية التمريضية و يلبي احتياجات  المهارات التمريضية الجامعية وتخريج كادر تمريضي مؤهل علميا

ً من عدد المستشفيات والمؤسسات الصحية التعليمية في محافظة كفرالشيخ وصوالً إلى النسب ال متكافئة المتعارف عليها عالميا

الممرضين قياساً إلى عدد األطباء وإعداد جيل من أبناء الوطن يتباهى بانتمائه وليكون قادر على النهوض بالواقع وتحمل المسؤولية 

ء كلية التمريض ، لذا بدأت جامعة كفرالشيخ في النظر في إنشاالشيخ والذي نسعى أن تلحق بالنهضة العلمية.   بمحافظة كفر

   إستكماال للمنظومة الصحية بالجامعة.
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 إستراتيجية الكلية

                                                                                                                                 الرؤية 

Vision 

ة عالمياا ااالدو ة وبداا بي ماا مدااي تالاير بلتماإلضاف اادىاامة يلاف بلتمياز ماا تاوميإل بلإلعا اة أن تكون متميزة محليا وإقليميا ومصنف
 . بلصحيةف وما يا بعها ما مداي بلبحث بلالما

                                                                                                                                الرسالة

تسااااف ةلياااة بلتماااإلضا يلاااف بلتمياااز ماااا ة اااإل بلماإلماااة بلالمياااة ماااا ماااةي تتااا  ر بلباااإلبم  بلتاليمياااة بلم اااو ة  ب  بلداااو ة ماااا ىاااو  
بلاا و و ومتااا لمااااجيإل بلدااو ة بلاالميااة مااةي مإلرلتااا بلباااالو ضوي وبل  ب ااا  بلاليااا  ةمااا  بالتداهااا  بلمااةااإلة وإمااااعها للتتااوضر

تتاي  بلكلياة بلفإلةاة  أ اااوعالمياا   إقليمياابلبحاث بلالماا ماا بلتا  ضش وة اإل ب احاام بلالمياة محلياا و   االي أته ف بلكلية لت بيق 
للتالااير بلمسااتمإل و بلتاا  ض  مااا أ اام تنميااة بلمهااا ب  بلالميااة وبلامليااة ممااا جاانااش علااف أة اا ة م مااة بلبي ااة وةااحة بلمدتماا  مااا 

ةليا  بلداماة بلمختلفة ومإلبكز بلبحث بلالما علاف بلمساتوا بلمحلاف وبدقليماا مةي ت عير بلتااون م  مختلف بلهي ا  بلصحية و 
 وبل ولا 

            الأهداف الإستراتيجية

 لكلية بلتمإلضا بلمحاو  بلثةثة: بلتاليرف بلبحث بلالما وم مة بلمدتم  ما مةي: بد تإلبتيديةت مم ب ه بف 

بلنظإلضاة وبلت بياق بلاملاا ما  يتبااي منهدياا  قاىمان علاف تنمياة بلتا  ة بدا بعياة تميز مناه  بلتمإلضا وبلموبزةة ايا بل  ب ة  (1
 لتحتيق بلكفا ة وبلدو ة بلنوعية للخإلض  

 وت ادياهر علاا بلتالاير بلمساتمإل وبلتا  ض  بلح جثاة ماا بلتالاير وبلاتالر تنمياة قا  ب  بل اةل بلتاليمياة اتفايام بال اتإلبتيديا  (2

 .صا  بلتمإلضاية بلمختلفةلتخإلض  ةوب   متميزة ما بلتخص

 منظومة بلبحاث بلالماا ا اام متكامام توبك  بلمااجيإل بلاالمية ما مةي بل عر بلمستمإل لت وضإل اإلبم    ب ا  عليا توب    (3
 تو   بلكلية ما تلبية برتيا ا  بلمدتم  بلمبنية علف تتيير وتح ج  هذه بالرتيا ا   و

ة مااا مااةي تتاا  ر ب ت ااا ب  لهي ااا  مدتمايااة محليااة وإقليميااة اوب اا ة بلصااحي ةاايا ة اااإلبكة ماالااة ماا  أنااإلبف بلمنظومااة (4
 بلاناةإل بلمتميزة ما أعاا  هي ة بلت  ضش االكلية 

  تنمية بلموب   بلذبتية وبدمااةيا  بلما  ة للكلية  (5

 لالما لداماا وبلبحث بب تفايم بلتتوضر بلذبتا وبلتحسيا بلمستمإل لتحتيق بلتميز ما  مي  عناةإل مداي بلتالير (6
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                                                                     كلية أهداف ال

ته ف بلكلية يلف تخإلض  نةل قا  ضا علف تت  ر بلإلعا ة بلصحية للفإل  وب  اإلة وبلمدتما  وم ماة بلبي اة ماا رالاة بلصاحة وبلماإل  
 و لك ما مةي:

علف    ة عالية ما بلكفا ة  / ممإلىنممإل ب ة  ة بل ةاية وبلمدتماية لتخإلج بال تتا  ادو ة بلمخإل ا  بلتاليمية و  (1
 وبلحاا ا  بلالماما مما  ة بلتمإلضا ا إلضتة توبك  بلتت م  هرتمان بلالمية وبدكلينياية

 بلبإلبم  وبلمتإل ب  بلتاليمية االكلية اما  حتق بلمااجإل ب كا  مية بلمإل اية  تح جث وت وضإل (2
 ب مةقية لمهنة بلتمإلضا  بد ةمية وبلمظاهإل ا ة بلتمإلضاية بل املة بلمبنية علف بلتيرتحسيا نإلق بلإلع (3
 علف بلوما  ااالرتيا ا  بلصحية لألمإلب  وبلااىة  وبلمدتماا   قا    نممإلى/ تخإلض  ممإل  (4
تحليم بلمن تا بلمبنف تنمية بلت  ة علف بلحار علف بلحاال  بلسإلضإلضة ما مةي بال تتصا  بلالما وبلتفكيإل بلنت و وبل (5

 علف بلبإلبهيا 
  مها ب  بلتالر بلمستمإل بل خصا وبلمهنا ما مةي مساجإلة بلتت م بلسإلض  للالر وبلماإلمة ت وضإل (6
 تنمية بلموب   بلب إلضة االكلية ما بلمداال  بلتاليمية وبلبحثية وبلتكنولو ية وبد ب ة  (7
 تم  وتأهيم بلبارثيا وتنمية ق  بتهر بلمنهدية وبلفكإلضة وبلالمية لية متميزة تسهر ما ت و  بلمداتت  ر اإلبم    ب ا  ع (8

 ب تخ بم مها ب  بالتصاي ما بلتاامم م  ب مإلب  وب  إلة  (9
 ي ماج بلتثتيف بلصحا ما بلإلعا ة بلتمإلضاية اه ف وقا ة أمإلب  بلمدتم  ما بلم اكم بلصحية  (11
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 ظام الساعات المعتمده : كالوريوس فى علوم التمريض نالب المواصفات العامة لخريج

تهدف الكلية إلى تخريج طالب قادرين على تقديم الرعاية الصحية للفرد واألسرة والمجتمع وخدمة البيئة 

 في حالة الصحة والمرض وذلك من خالل:
 برتإلبم أمةقيا  بلمهنة وقوبةينها وباللتزبم امااجيإل مما  تها  -1

 بلتالية: ج  ك بلخإلض  أ ش بلتمإلضا ما بلمداال  -2

 أ ا يا  وتتنيا  بلتمإلضا 

  وبلنسا  وبلتولي بلانا ة بلتمإلضاية  مإلب  بلباننن وبلدإلبرة وأمإلب  ب نفاي  

  بلانا ة بلنفسية وبال تماعية للمإلضا وأهلن 

   بق بلتتنية بلمتت مة وبخاةة بلحا   وب تخ بماتن ما بلمداي بلصحا  -3

 بلمإل  بلتحلا امها ب  بالتصاي للتوبةم م   -4
   بق بلنظإلضا  بد ب ضة وةظإلضا  بالتصاي وبلتوبةم بلتا تخ م ةحة بلفإل  وبلمدتم   -5

 بلت  ة علف بلتاامم وقت بل وب ئ لتت  ر م مة للمصاايا  -6

 بلت  ة علف بلت و  بلمهناف ةالت  ة علف بلامم بلدماعا وبلتاامم م  بلزمة  ما مختلف بلمداال   -7

 وت وضإل ق  بتن  بتيا  بلتالير بلمستمإل -8
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الشيخ لمرحلة  جامعة كفر -الالئحة األكاديمية الداخلية لكلية التمريض يطلق على هذه الالئحة المسمى "   

 ".  البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة

                                                                                     العلميه: أقسام الكلية        
  وبلتوبىر بلتالية تمثم ةم قسر االكلية  ف  ريث   إلف ةم قسر ياإلبما علميا علف مدموعة متإل ب  ف أقسام علمية  باةبلكلية تار 

امة يلف ف ريث جتولف بلتسر يع ب  موبةفا  ةم متإل  ومحتوضاتنف وةذلك يع ب  ملف لكم متإل   ار تلك بلموبةفا  اادى
 بلتتا ضإل بلفصلية للمتإل  

 تتكون بلكلية ما ب قسام بلالمية بآلتية:
 مسلسم
 بلبإلةام 

 ع   بلمتإل ب  ب قسام ب كا  مية كو  بلتسر
 17 قسم التمريض الباطني الجراحي 1201 1
 3 قسم تمريض األطفال 1202 2
 3    تمريض صحة المرأة والتوليدقسم  1203 3
 2 ض صحة المجتمعقسم تمري 1204 4
 3  العقليه والصحه النفسيه قسم التمريض  1205 5
 3 قسم إدارة التمريض 1206 6
 3 قسم تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ 1207 7

 *** يمكن اضافه اقسام علميه اخرى 
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 لائحة القبــول 

  

                                             الشروط العامة للقبول              

ما قباوي بل اةل يةاثاا أو  ةاو ب ي اتيفا    تإلط  ولنظام بلتبوي االداماا  بلمصإلضة بلماموي ان ما بل ولةف  كليةتخا  بل
 :بل إلوط بلتالية

 أن يكون مصري الجنسية, ويجوز قبول غير المصريين وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك. -1

 .شعبة علومالعامة أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية  -2

 أن تكون اللغة األجنبية األولى هي اللغة االنجليزية. -3

 أن يكون الئقاً صحياً. -4

وأي شيروط أخيرى  التحريريية التيي يقرهيا مجليس الكليية، القبيول المقابلة الشخصيية واختبيارات أن يجتاز اختبار -5

 تحددها الجامعة.

  أن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً للدراسة،  -6

وفقيا للشيروط والقواعيد التيى يحيددها المجليس األعليى للجامعيات  عاهيد الفنيية أو الصيحية للتميريضخريجي الم   -7

 % من عدد طالب المستوى الثاني.10على أال يزيد عدد المقبولين عن 

حملة البكالوريوس: أن تكون شهادة الثانوية العامة شعبة علوم ويجوز أن يعفى الطالب من حضور بعض  -8

 بعد عمل مقاصة. المقررات الدراسية

                                                   : منح الدرجات العلمية          

 التمريض. علوم   من  مدلش  اماة ةفإلبل يخ انا  علف نل  مدلش بلكلية    ة بلباالو ضوي ما                

 

 لائحة نظام الدراسة والتسجيل

                                                                                           النظام الدراسي       
)مساتوضا    أ با م ة بل  ب ة لنيام    اة بلبااالو ضوي ماا بلتماإلضا ال تتام عاا بلنظام بل  ب ا بلمتب  هو ةظام بلساعا  بلماتم ة, 

( اااهإل12) أ اابوي( وضاتبهاا  اانة ت  ضبيااة ي با ضااة )بالمتياااز 15 ااف بل  بمصااوي   ب اية )ماا ة بلفصاام  8 امايااة تتكااون مااا    ب اين(
 وبلمؤ سا  بلصحية وال جتر بلحصوي علف    ة بلباالو ضوي يال اا  قاا  هذه بلفتإلة انداح  بلدامايناالمست فيا  

 وتكون بل  ب ة ما بلكلية االلغتيا بلاإلبية وبالةدليزضة ومتا لمت لبا  ةم متإل    ب ا 
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  لمعتمدة وساعات الاتصال                             الساعات ا

 قيتة  51بلساعة بلماتم ة عبا ة عا ور ة قياي أكا  ما لتح ج  وزن بلمتإل  ايا بلمتإل ب  ب مإلا, وتكامئ محاىإلة وبر ة لم ة  
 قيتة أ بوعيًاف أو  151ز عة لم ة  قيتة أ بوعيًا, أو رصة يكلينياية أو و اة أو م 111أ بوعيًا, أو رصة تما ضا أو مامم لم ة 

 قيتة أ بوعيا  ع   بلساعا  بلماتم ة لمتإل  ما  ااش بلنات  بلمتوق  ما بلمتإل , ةما جوى   211لم ة )ماملا(  رصة ت  ضبية 
مم بلوقت بلم لول ل  ب ة بلمتإل  ونبياة هذه بل  ب ةف اينما  اعا  بالتصاي ها بلوقت بل بياا بلمنتاا ما محاىإلة أو ما

 أو مصم   ب ا 

                                                      نامج الدراسيالدراسية للبر  ةالخط    

 :المتطلبات اآلتيةإلى  للبرنامج الدراسيتنقسم الخطط الدراسية 

اإلةاااام    ااااعا  ماتمااا ة جتحاااتر علاااف  ميااا  ناااةل بلدامااااة   ب اااتها عنااا  بمتياااا  أو 4: متطلباااات العامعاااة اة بارياااة - أ
 تخصصا  

     .  اعا  ماتم ة  8: متطلبات العامعة االختيارية - ل
   اعة ماتم ةف 129  متطلبات الكلية اة بارية:  -  

    ماتم ة  ة اع    4  :متطلبات  الكليه االختياريه    - م

فصام بل  ب اا  ااعة( ماتما ه لل 21 اعة( ماتم ة وبح  أقصاف ) 12 توم بل ال  اتسديم بلمتإل ب  بل  ب ية اح  أ ةف ) - ج
 بلوبر  وضدوز لمدلش بلكلية ل وبعا بلتخإلج أو ع م بلفصم بلتداوز عا هذه بلح و  

  دوز لل ال  أن  سدم مف أر  بلمتإل ب  بلتف لها  مت ل   ااق بال اا  ب تيازه بلمت ل  انداح ال  -
 للمستوا بل  ب ف بلمسدم ان بل ال  ال ماا لل ال  بىامة با متإل  جتاا   م  بلد وي بل  ب ف للمتإل ب  بال ا ية   - 
 . ال ماا لل ال  رذف با متإل   د  بن  اون متزبما م   بلمتإل  بلمتالق ان يال ي ب رذف بلمتإل ضا -

      

                                                                                          ملف المقرر الدراسي        
 Course) توةااايفمثااام (ف  حتاااوا علاااف ةااام ماااا جتالاااق ااااالمتإل   Course File) ملاااف ماااا  اااان   ب اااامتاااإل  جن اااأ لكااام 

Specification ( وبلتتا ضإل )Course Reports  ةها اة ةام مصام  مااهاذب بلملاف  وضاتر يعا ب ( وبالمتحاةا  وبال تبياةا      يلاخ
    ب ا

 خرجالحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة المطلوبة للت    

   

( 156(  ااعة ماتما ة اادىاامة يلاف )145اندااح عا   )أن  دتااز بلتماإلضا   تإلط لحصوي بل الا  علاف    اة بلبااالو ضوي ماا 
  اعة ماتم ة لفتإلة بالمتياز  
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                                                                      الإرشاد الأكاديمي             
سااع  بل اةل ماا بمتياا  بلمتاإل ب   وعة ما بل ةل مإلاا ًب أكا  مياًا ماا اايا أعااا  هي اة بلتا  ضش,  خصص لكم مدم

ف ورام م ااكلهر   ب اابل  ب ية, وتإلتي    بولهر بل  ب ية, وعمليا  بلحذف وبدىامة وبالةسحال ما متإل  أو ما مصام 
لل الاا ف ماالن بل الاا   اتبااإل مساا واًل مساا ولية  كااا  ماب بلمإلااا   تو ياانهااذبف وبااالإل ر مااا  ب كا  ميااة نااوبي متااإلة بل  ب ااة 

وبلداا وي بل  ب اااف وبلتأكاا  مااا تحتيااق بلمت لاا  بلسااااق للمتااإل  ين و اا ف وبلتأكاا  مااا عاا م  بلمتااإل ب  مبااااإلة عااا بمتيااا  
  بل  ب ابلد وي  ماتاا    أوو و  

                                                                                                : التسجيل             
تن إل موبعي  بلتسديم ماا بلتتاوضر ب كاا  ما,  اوب  ةاان  لاك االنسابة لل اةل بلدا   أو بل اةل بلمساتمإلضا   تاوم بل الا  

ماا ج بلخاةاة ف وإعا ب    ولان بل  ب اا, وتاب اة بلن امساع ة مإلا ه ب كا  ما اتاب ة ةمو ج بلتسديمف وبامتياا  بلمتاإل ب  
 اا  بعتما ها ما بلمإلا  ب كا  ما  ) ا ون  بل ةل(  اذلكف وتسليمها يلف ي ب ة بلتبوي وبلتسديم

 )اا ون بل اةل (   اتبإل بل ال  مسادًة ي ب أةهاف مت لباا  بلتساديم و ا   بلإل اوم بل  ب اية  وعلاف ي ب ة بلتباوي وبلتساديم
ةاماام وثاااىق باللتحاااق, وةااذلك علااف ةااو  مااا   ولاان بل  ب ااا وةمااا ج  أن تن اائ ملفااًا أكا  ميااًا لكاام نالاا   حتااوا علااف

 بلحذف وبدىامة     يلخ, وضد  أنُ  ح م هذب بلملف ما ةها ة ةم مصم   ب ا 
                            تسجيل الطالب المنذر أكاديمياً      

  ب ااا مااا بلفصاام بل  ب ااا بلتااالا, وال  دااوز بل الاا  بلااذو رصاام علااف يةااذب  أكااا  ما  ساادم مااا بلحاا  ب  ةااف للااا   بل
   تداوز  لك يال اموبمتة عمي  بلكلية انا  علف توةية بلمإلا  ب كا  ما

 
                                                                     المتطلب السابق لمقرر      

 ااق ما لر  اا ق  ب تاز انداح  لك بلمت ل , وال جتر تدااوز  لاك  ال  دوز تسديم بل ال  ما أو متإل    ب ا   تإلط لن مت ل 
 مدلش بلكلين يال اموبمتة 

                                                                                 العبء الدراسي                    

الاا  مااا مصاام   ب ااا مااايا  وهااذب بلااا    ختلااف مااا مدمااوي بلساااعا  بلماتماا ة بلتااا  ساادلها بل هااو  بل  ب ااابلااا   
وتاا ىاااتنف ومااف  مياا  ب رااوبي  بل  ب اااف ولظااإلوف بلداا وي بل  ب اااومسااتوبه  بلالمااانالاا  يلااف طمااإل نبتااًا ال ااتا ب ه 

 جإلبعف بلتالا:

 ااااعة ماتمااا ة أ ااابوعيًا, يال ماااا بلحااااال  بلتاااا جتوقاااف عليهاااا تخاااإلج بل الااا  ميداااوز  21للتساااديم  قصااافبلحااا  ب   .1
ا اإلط أال تتدااوز  ف  ومدلش بلكليان  تداوز هذب بلح  ما بلفصم بل  ب ا ب ميإل, و لك اموبمتة بلمإلا  ب كا  ما 

  اعا  ماتم ة  6هذه بلزضا ة 
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ماتما ة وضساتثنف ماا  لاك بل الا  بلاذو اتاف علاف تخإل ان أقام ماا  لاك, و لاك  ا  ااع 12بلح  ب  ةف للتساديم   .2
 ما بلفصم بل  ب ا ب ميإل 

      ماتم ة  ن اع12مياون بلح  ب علف للتسديم مين  ةيفا   ب انإلح مصم  ي ب  .3

 تاإل  بلحاال  ب مإلا لتداوز بلح و  بلاليا وبل ةيا علف مدلش بلكلية التخا  ما جإلبه ا أةها     .4

 

                فترات التسجيل والحذف والإضافة      

 :اآلتي، يراعى الدراسيعبء والحد األدنى لل قصىاالعتبار الحد األ فيمع األخذ 
  خصص ب  بوي ب وي ما بلفصم بل  ب ا للتسديم, وتب أ بل  ب ة م  ا ب ة ب  بوي بلثاةا مبااإلة   -1
 ف ومةي ب  بوي بلثالث االحذف متط بلثاةا سم  لل ال  االحذف وبدىامة مةي ب  بوي   -2
امة, وتباا أ بل  ب ااة مااا بليااوم بلثالااث ماااا  خصااص ب  اابوي ب وي مااا بلفصاام بل  ب ااا بلصاايفا للحاااذف وبدىاا  -3

 ب  بوي ب وي 

                                                           الانسحاب من مقرر           
, وةها ة ب  بوي بالوي وبلثاةف و لك رتف ةها ة ب  بوي بلثاما ما بلفصليا    دوز لل ال  بالةسحال ما أو متإل 

", ا إلط أال  اون ق  تداوز Wصم بلصيفا, م  مإلبعاة بلح  ب  ةف للا   بل  ب ا, وضإلة  لن بلإلمز "بلإلبا  ما بلف
ةسبة بلغيال بلمتإل ة قبم بالةسحال, وال ت مم تلك بلمتإل ب  ما رسال ما ي بل ال   وإ ب تر بالةسحال اا  بلفتإلة 

 " Fبلمح  ة  اتبإل بل ال   ب بًا ما بلمتإل  وضإلة  لن بلتت جإل"
                                         الانسحاب من الفصل الدراسي     

 نبتا للتوبع  بلتالية: بل  ب اتنظر أمو  بالةسحال ما بلفصم 

موبمتااة مدلااش بلكليااة, علااف أال جتداااوز  لااك ةها ااة اااا    دااوز لل الاا  بالةسااحال بلكلااف مااا بلفصاام بل  ب ااا  -1
 ف وةها ة ب  بوي بلخامش ما ا ب ة بلفصم بلصيفا وي وبلثاةف بالب  بوي بلثاما ما ا ب ة بلفصليا 

الطالب المستمر الذي لم يحضر للتسعيل خالل فترتي التسعيل والحذف واةضافة يعتبر منساحبا  ماا اللصال  -2
  الدراسي

  دوز أن جتداوز ع   بلفصوي بلتا جنسح  منها بل ال  عا أ باة مصوي   ب ية  ال  -3

 

                                                            تأجيل القبول          

 تنظم أمور تأ يل قبول الطالب طبقا للقواعد التالية:

 داوز تأ يام قباوي بل الا    ف و   دوز تأ يم قبوي بل ال  لفصم   ب ا وبر  ي ب تت م  مةي أ ابوي بلتساديم  -1
   ش بلكلينمدل  تبلنااذ   لفصم   ب ا 
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بل ال  بلذو  تبم االية ولر  سدم مةي أ بوي بلتساديم  اتباإل منساحبًا ماا بلفصام بل  ب ااف وإ ب لار  سادم ماا  -2
 بلفصم بلذو جلين جلغف قبولن 

 

                                                              الانقطاع عن الدراسة         

نبتًا  وضاتبإل  ب با  اامم مااملة بلغاى ةت   عا بل  ب ة ولر  ت م نل  بةسحالف بل ال  بلمستمإل بلذو  دم وب -
   ( قاةون تنظير بلداماا  والىحتن بلتنفيذ ن) ( ما الىحة بالمتحاةا 49للما ة )

  

                                                                                انتقال المقررات      
  علما طمإل, يلف  دم بل ال  دوز بةتتاي ااا بلمتإل ب  بلتا    ها بل ال  وأةهاها انداح ما  اماة أمإلا أو ماه 

 اال إلوط بآلتية:

 أن تكون تلك بلمتإل ب  ىما بلخ ة بل  ب ية للبإلةام  بل  ب ا   -1

 ( 1تم تت جإل بلمتإل  بلمنتوي عا ) أال   -2
 ٪ ما ي مالا  اعا  بلبإلةام  بل  ب ا 51عا  جتر بةتتالن ما  اعا  ماتم ة أال جزض  ما  -3

 

                                                                                  حضور الطلاب      
% مااا ب مااالف بلساااعا  لكاام متااإل  علااف راا ة وب ب تداااوز  ةساابة بلغيااال 75 داا  علااف بل الاا  بن  حتااق ةساابة    -4

% ما ب مالف ع   بلساعا  لكم متإل   ااون لمدلاش بلكلياة بلحاق ماف 25  بلمتإل ب  ) ون عذ  متبوي( مف بر
رإلماةن ما  موي بالمتحان بلنهاىف  مف هذب بلمتاإل  وضاتباإل  ب ابا ماف بلمتاإل ب  بلتاف راإلم ماا بمتحاةاتهاا بال ب ب 

 )قاةون تنظير بلداماا  والىحتن بلتنفيذ ن(   بلكلية  مدلش تت م ااذ   تبلن
   % ما ب مالف ع   بلساعا  بل  ب ية للمتإل  11ل ال  بةذب  بوي مف رالة  ياان جنذ  ب -  -5
% مااا ب مااالف عاا   بلساااعا  بل  ب ااية للمتااإل  اخ ااال   اامف ماتماا  15جنااذ  بالةااذب  بلثاااةف مااف رالااة  ياااان   - -6

 وموثق وبالر بلوةوي 
  بلساااعا  بل  ب ااية للمتااإل  اخ ااال % مااا ب مااالف عاا 25 تا  اان ةساابنمااف رالااة  بلثالااث وبالميااإلجنااذ  بالةااذب    - -7

   مف ماتم  وموثق وبالر بلوةوي
عاا  يامنقطعا االطالب المتاخرون عا التساعيل حتاى نياياة االسابوث ال الاب ماا بداياة اللصال الدراساى يعتبارو  - -8

بل  ب ااة وال  ماااا تسااديلهر مااف هااذب بلفصاام بل  ب ااف وعلاايهر تتاا  ر  ااب  بةت اااعهر وتااامإلهر رتااف  مااانهر ب تاااف 
مدلاش  بلكلياة علاف  اب  بلتااميإل ماف بلتساديم  رتاف  ال اتباإلوب  ااىبيا   ةوبمتاااا  م هاذب قي هر  مف هذب بلفصام

    وضااملوب ةإلب بيا
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 دوز لل الا  بالعتاذب  عاا بال اتمإلب  ماف   ب اة مصام   ب اف  ون بن  اا   ب ابا ب ب تتا م اااذ  متباوي لمدلاش   - -9
   ية اخمسة ب ااي  علف بالقم بلكلية و لك قبم ا ب ة بالمتبا ب  بلنهاى

 

                                                   الفصل من الكلية           

  فصم بل ال  ما بلحاال  بلتالية:

  ي ب تداوز ع   مإلب  بالةسحال بلمسموح ان    1
 ر  تها بلةىحة ي ب لر جنن   ب تن ما بلم ة بلتصوا بلتا    2
يةاااذب ب   أ بااااة , أو رصاااولن علااافةمتتاليااا ة  ب اااي ويمصااا ثةثاااة ماااةي ةأكا  ميااا ةاااذب ب ثةثاااة ي ي ب رصااام علاااف   3

    متفإلقة أكا  مية 

 ي ب ة   احتن قإلب  مصم اسب   لوةا أو أمةقا    4

    باة مصوي   ب يةي ب ُرإلم ما  موي بالمتحان بلنهاىا لدمي  بلمتإل ب     5

 

                                                                         طي القيد                   
بل ال  بلذو   وو قي ه انا  علف نلبن ال  حق لن بلاو ة لل  ب ةف يال اا  تت  ر نل  بلتحاق   ج , موىحًا ان مبإل ب  بلاو ة, 

لموبمتة  اامم بل ال  مااملة وضاإل  علف مدلش بلكلية, ومف رالة بلتوةية االموبمتة  اإل  علف مدلش بلداماة, وما رالة ب
 بل ال  بلمستمإل انا  علف وىان بلسااق ما بلكلية قبم نا قي ه 
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 لائحة الامتحانات

                                                                                              المقرر الدراسي        
ا ف مةي مصم   ب ا وبر  أو مصليا, وضنتها ما ةها ة بلفصم اامتحان ةهاىا  وق  جنتسر بلمتإل  بل  ب ا هو منه  تاليما  

بلمتإل  عن  نإلرة يلف اابة أو أكثإلف ريث جتولف ت  ضش بل ابة بلوبر ة عاو هي ة ت  ضش  مل ب تولف ت  ضش بلمنه  أكثإل ما 
ريث جتولف تنسيق ب عماي وتح ج  بلمإلب   وبلتصحي  عاو هي ة ت  ضش مالف منسق بلبإلةام  ي نا  مس ولية بلمنه   ر هرف 

بالمتحان بلنهاىف  ومف رالن ت  ضش بلمتإل  ااكثإل ما عاو هي ن ت  ضش وبكثإل ما اابن  د  بن  اون  وأعماي بالمتحاةا  
ب  بل ةلف أوي محاىإلة امحتوا بلمتإل  وموبةفاتن ومإلب اةف وب إلضتة قياي أ  ماوعلف بلمحاىإل أن  الر بل ةل  ف   مور ب

 وموع  بالمتحاةا  بل و ضة 

 

                                                                                     الأعمال الفصلية       
ي  توم ة اط ومستوا بل ال  ما متإل  ما امدموي    ة ب عماي بلفصلية و   ة بالمتحان بلنهاىا لهذب بلمتإل ف و   ة ب عما

بلفصلية للمتإل ب  ها بل   ة بلتا تتوم اها أعماي بل ال  مةي بلفصم بل  ب ا, وال  تم ع   بمتحاةا  أعماي بلفصم عا أثنيا  
أة  ة تاليمية مختلفة للمتإل ف وتاا  أو بق  أو ت  ضبا  عملية, أو احوم, أو تتا ضإلف أو وق    مم بلتتوضر بمتحاةا  تحإلضإلضة أو

 إل أو بلبحوم اا  تصحيحها لل ال  مةي أ بوي علف ب كثإل ما تا ضخ بالمتحان  بد ااة أو بلتتا ض

هذب  مابمتحان مالا مسبتا ما بمتحاةا  أعماي بلفصم ا ون عذ   تبلن بلمحاىإل تت      تن اصفإل  أوكم نال  جتخلف عا 
اا للمحاىإل أن  سم  لل ال  اامتحان رسال    ة أعماي بلفصم  أما ي ب ةان بلتخلف ااذ  متبوي ميم مابالمتحانف وت مم 

  تاوضاا

                                                                      الامتحان النهائي       

بالمتحان بلنهاىا لمتإل  عبا ة عا بمتحان اامم ما بلمتإل ,  ات  ما ةها ة ةم مصم   ب ا مإلة وبر ة, وضماا أن  اون بمتبا ًب 
أو عمليًا أو افوضًاف أو ةم  لك انا  علف مت لبا  وموبةفا  بلمتإل   وبل   ة بلتا  حصم عليها بل ال  ها    ة  ةظإلضاً 

 بالمتحان بلنهاىا 

                                                                                   الدرجة النهائية        
بلم وةة لكم متإل  ا مدموي    ة ب عماي بلفصلية و   ة بالمتحان بلنهاىا لهذب بلمتإل ف ومتًا للنس  بل   ة بلنهاىية لمتإل  ما ه

  ومف  مي  ب روبي  ابإل عا بل   ة بلنهاىية اإلقر ةحي ف م  تدن  ةسإل بل   ة  بىما     ب ا  

                                                          النهاية العظمى للمقررات   

   ةف مل ب تر بلتصحي  نبتا لنها ة عظمف أمإلا ميد  أن تنس  يلف  111تاتبإل بلنها ة بلاظمف ل   ة ةم متإل  االداماة 
    ة  111
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                                                          التقويم والتقديرات           
 حساب المعدالت التراكمية كالتالي: فيتدخل  والتيلكل مقرر تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب 

 التقدير الرمز عدد النقاط المئوية للدرجة النسبة

 ممتاز )+( +A 4إلى أقل من  3.7من  100إلى  95من 

 ممتاز   A 3.7إلى أقل من  3.4من  95إلى أقل من  90من 

 (-)ممتاز  -A 3.4إلى أقل من  3.1من  90إلى أقل من  85من 

 جيد جدا )+( +B 3.1إلى أقل من  2.8من  85إلى أقل من  80من 

 جيد جدا  B 2.8إلى أقل من  2.5من  80إلى أقل من 75 من 

 جيد )+( +C 2.5إلى أقل من  2.2من  75إلى أقل من  70من 

 جيد   C 2.2إلى أقل من  1.9من  70إلى أقل من  65من 

 مقبول )+( +D 1.9من  إلى أقل 1.6من  65إلى أقل من  60من 

 مقبول  D 1.6إلى أقل من  1.3من  60إلى أقل من 55 من 

 ( مشروط-مقبول ) -D 1.3إلى أقل من  1من  55إلى أقل من  50من 

 راسب  F صفر   50أقل من 

 (.1نقطة مضافة إلى الحد األدنى للنقاط ) 0.06درجة  51* يحتسب لكل درجة بداية من 

 لها نقاط وال تدخل في حساب المعدل التراكمي فهي كالتالي:أما الرموز التي ليس 

 مالحظات التقويم الرمز

I التاليقبل نهاية األسبوع الثامن من الفصل  السابق يجب إكمال متطلبات المقرر غير مكتمل 

W تتغير إلى منسحب F إذا كان االنسحاب بعد الموعد المحدد 

AU بحت علمي حضور المقرر كمستمع فقط بغرض مستمع 

S نتيجة مقرر تم اجتيازه بدون تقدير مرضي 

TC مقرر تم دراسته خارج الجامعة مقرر منقول 

EX مقرر أعفى الطالب من دراسته معفي 

                                                                                      كشف رصد درجات المقرر     

ا متإل  ما ة ف  ة     ا  وتت جإلب , احيث  حتوو علف أ ما  بل ةل وأ قامهر ب كا  مية, ومالوما  عا  ا  لكم اابة م
     ة ب عماي بلفصليةف وبل   ة بلنهاىيةف وبلتت جإلب  وأو مةرظا 
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                                                                                    نقاط المقرر       
( ااإلل ع    اعاتن بلماتم ة ما قيمة بلنتاط بلمناظإلة لل   ة بلنهاىية Course Grade Points, CGPتحس  ةتاط بلمتإل  )

 0.06}+1*{M-50} كالتالا mهذب بلمتإل ف وتحس  قيمة بلنتاط بلمناظإلة لل   ة  مابلتا  حصم عليها بل ال  

 :ةالتالاف متت   ةتاط بلمتإل  78ممثة لو رصم نال  علف    ة ةهاىية تساوا  
{(78-50)*0.06}+1 = 2.68 

                                                         المعدل الفصلي       

( عبا ة عا نإلضتة ع   ة لتتوضر بل ال  أكا  ميًا مةي بلفصم Semester Grade Point Average, SGPAبلما ي بلفصلا )
ةم قسمة مدموي ةتاط  مي  بلمتإل ب  بلتا    ها بل ال  ما مصم   ب ا وبر  علف مدموي بلساعا  بل  ب ا, وضحس  احا

مايا    ب امصم  ماممثة لو أةهف نال   بلماتم ة لتلك بلمتإل ب  ما  لك بلفصمف متإلبًا يلف أقإلل ماةتيا اا  بلاةمة بلا إلضة 
ف وةاةت بلساعا  82و 95و 87و 63 هاهذه بلمتإل ب   مابل ال   رصم عليها بلتاأ باة متإل ب ف وةاةت بل   ا  بلنهاىية 

 :كالتالا بلفصلاف ميحس  بلما ي 5و 2و 4و 3علف بلتإلتي   هابلماتم ة لهذه بلمتإل ب  

 = 3.12 

                                                                              المعدل التراكمي   

( لل ال  هو نإلضتة ع   ة لتتوضر ب  ب  ب كا  ما لل ال  مةي متإلة ماينة, Grade Point Average, GPA) بلما ي بلتإلبكما
وضحس  احاةم قسمة مدموي ةتاط بلمتإل ب  بلتا    ها بل ال  االكلية مةي تلك بلفتإلةف علف مدموي بلساعا  بلماتم ة لتلك 

ةام  بل  ب ا,  حس  بلما ي بلتإلبكما احاةم قسمة مدموي ةتاط بلتت جإلب  بلمتإل ب   وعن  يكماي بل ال  لدمي  مت لبا  بلبإل 
ًً يلف أقإلل ماةتيا اا  بلاةمة بلا إلضة   بلنهاىية لدمي  متإل ب  بلبإلةام  علف مدموي بلساعا  بلماتم ة للبإلةام  متإلبًا



 

                                    ية الداخلية ) مرحلة البكالوريوس ( الالئحة األكاديم

 جامعة كفر الشيخ  -كلية التمريض 

 

 

 

17 

 

                                                    التقدير العام للتخرج           

رس  بلما ي بلتإلبكما للتخإلج, وتحس  بلتت جإلب  انفش بلنظام بلمتب  ما رسال تت جإلب   بلتت جإل بلذو  حصم علين بلمتخإلج هو
  بلموب  ةالتالا:

 التقدير الرمز المعدل التراكمي

 ممتاز )+( +A 4إلى أقل من  3.7من 
 ممتاز   A 3.7إلى أقل من  3.4من 
 (-ممتاز ) -A 3.4إلى أقل من  3.1من 

 جيد جدا )+( +B 3.1إلى أقل من  2.8من 
 جيد جدا  B 2.8إلى أقل من  2.5من 

 جيد )+( +C 2.5إلى أقل من  2.2من 

 جيد   C 2.2إلى أقل من  1.9من 

 مقبول )+( +D 1.9إلى أقل من  1.6من 

 مقبول  D 1.6إلى أقل من  1.3من 

 روط( مش-مقبول ) -D 1.3إلى أقل من  1من 

 

 

 

                                                                                  مرتبة الشرف           

( ما أو مصم   ب ا 2.5 تم ما لن بلفصلا عا )مأكثإل, علف أال  2.5 من  بلمتخإلج مإلتبة اإلف ي ب رصم علف ما ي تإلبكما 
  تن االداماة أو متإل  مةي   بوأال  اون ق      ما 

                                                                    تقدير غير مكتمل              

لاذ  قهإلا علف بل ال  يكماي مت لبا  بلمتإل  "  يإل ماتمم, و لك ي ب تاذ  IC" بلإلمز  (incomplete)  مؤقت سدم لل ال  
 بلمتااان بل ال  ا ل   في   لك قبم موع  بالمتحان بلنهاىا  وبل ال  مس وي عا , ا إلط أن جتت م ( )مدلش بلكلين  تبلن

وإكماي مت لبا  بلمتإل  قبم ةها ة بلفصم بل  ب ا بلتالا  وإ ب لر جتماا  ف    وبالتصاي اوةيم بلكلين ل  ون بلتالير وبل ةل
 "  Fتبإل بل ال   ب بًا ما هذب بلمتإل  وضتغيإل بلإلمز يلف "بل ال  ما يكماي مت لبا  بلمتإل  قبم ةها ة بلفصم بل  ب ا بلتالا  ا

 

                                    التغيب عن الامتحان النهائي   

ف وبل ال  بلذو جتغي  عا بالمتحان بلنهاىا تكون    تن ةفإلًب ما بلنهاىامتإل  راو  بالمتحان  با ما  تإلط لنداح بل ال  
ف أن  سم  الع ا  بل ال  بلمتغي  عا بالمتحان  راال  بلاإلو ة بلتصواف اتإلب  ما مدلش بلكليةف  لك بالمتحان  وضدوز ما 

بلنهاىا بمتحاةًا ا  ًةف ما م ة أقصاها ةها ة بلفصم بل  ب ا بلتالا, وتا ي    تن ما  لك بلمتإل  ومتًا لنتيدتن ما بالمتحان 
 بلب جم 
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                                                                      الإنذارات الأكاديمية            

"  و مصم   ب ا, وال  سدم بل ال  ما بلفصم بل  ب ا 1جو ن لل ال  يةذب  أكا  ما ي ب رصم علف ما ي تإلبكما أقم ما "
 بلتالا يال ما بلح  ب  ةف لا   بلساعا  

                                                                                              إعادة مقرر            

ف وتحس  بلساعا  بلماتم ة ي ب     بل ال  ما أو متإل  ي با و علين يعا تن عن  تت  ر  لك بلمتإل , وبالمتحان مين مإلة أمإلا 
تها أو ب تب بلها  وتحتس  تت جإلب  بلمتإل ب  بلتا       أما بلمتإل ب  بالمتيا ضة ملن يعا للمتإل  مإلة وبر ة ما بلما ي بلتإلبكما

  ميها بل ال  ما ما لن بلتإلبكما, وتظهإل ما  دلن ب كا  ما  

      الحرمان من الامتحان النهائي

% ما 25 حإلم بل ال  ما  موي بالمتحان بلنهاىا لدمي  بلمتإل ب  بلتا قام اتسديلها ما بلفصم بل  ب ا ي ب تغي  عا بل  ب ة 
" ) ب  ( وال جو ن لن يةذب  أكا  ما ما  لك بلفصم  وإ ب قبم Fاغيإل عذ   تبلن مدلش بلكلية, وضإلة  لن " ع    اعا  ةم متإل 

 ", ما لر جإلا مدلش بلكلية يمااةية ب تمإلب ه ما بل  ب ة Wمدلش بلكلية عذ  بل ال  مياتبإل منسحبًا ما بلفصم وضإلة  لن بلإلمز"

 ض  بالكلينياف  متحان بلتحإلضإلا مف بلمتإل ب  بلتمإلضاية ما لر  ستكمم بلح  بال ةف للنداح مف بلت حإلم بل ال  ما  موي بال -
 . % علف بالقم ما مدموي    ا  بلت  ض  بالكلينياف( وعلين بعا ه بلمتإل    ب ة وبمتحاةا61)

                                                                                    نموذج التخرج            

, و لك اا  تاب تن ادمي  بلمتإل ب  بلتا ب تازها انداح, وةذلك تخر ه "نموذج التخرج" قبل بداية فصل التخرج ت م بل ال  بلمتوق  
ما بلمإلا  بلمتإل ب  بلباقية دكماي مت لبا  بلبإلةام  بل  ب ا بلمسدم مين بل ال   وضد  أن  ابأ هذب بلنمو ج الاإلبف مبااإل 

وضد  أن  حتوا بلنمو ج علف  ف  ف اا  بعتما ه )ا ون بلتالير وبل ةل(     ب كا  ما وبتوقيان, ثر  سلر د ب ة بلتبوي وبلتسديم
 ما  في  تس ج  ةامم بلإل وم بل  ب ية 

  

                                                                             متطلبات التخرج    
  من  بل ال  بل   ة بلداماية ب ولف )بلباالو ضوي( اا  يكماي  مي  بلمت لبا  بلتالية:

  ع م تداوز بلح  ب قصف لسنوب  بل  ب ةف    1
نبتااا للخ ااة     ااوب  ةاةاات ي با ضااة أو بمتيا ضااةبل  ب ااابلبإلةااام   مااايكماااي  مياا  مت لبااا  بلساااعا  بلماتماا ة بلم لوبااة    2

 بل  ب ية للكلية 
  3 1بلحصوي علف ما ي تإلبكما ال  تم عا    3
   ب  ةامم بلمصإلوما  بل  ب ية    4
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 نظام الامتياز

 اعة  12 اعة ماتم ه ما بلمستوضا  بل  ب ية ب  ب  انداح علين قاا  متإلة ت  ضبية تاا ي  145اا  ب تيفا  بل ال  لا   
 ماتم ه أ بوعيا ) نن مية  ة( لفتإلة بالمتياز 

متياز اوى  م ة بلت  ض  بلاملا لهؤال  بل ةل ةذلك بداإلبف علف تنفيذها وتتييمهاف ةما تختص أ اا ا  ب ة تختص لدنة بال 
 كم ماجتالق ا  ون بالمتياز 

  )طبقا لالئحه الموحده لبرنامج االمتياز(التخصصية جت  ل بل ةل ما ب قسام / بلور ب  

% علف ب قم ما 61لتمإلضا اا  ب تيازه انداح  مي  تخصصا  بلت  ض  )م بو  حصم بلمت  ل علف    ة بلباالو ضوي ما عل -
 كم قسر / ور ة تخصصية( 

مناظإلة االمحامظا  بلما بلمست فيا  بلداماية بلتاااة لكليا  بلتمإلضا  للمت  ل )بالمتياز( قاا  بلسنة بلت  ضبية بد با ضة  دوز  
ةهاىا  في   اتتإلضإل ةفإلبل يخ اماة  –م  موبماة ةلية بلتمإلضا بلدامان   اا  موبمتن  مدلش بلكلين وموبمتن  مدلش بلمختلفة 

 ح  تياز بلمت  ل متإلة بلت  ض  انداب 
 


