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 ىاجد عبد امتّاب امقيري /كنيُ امسيد األستاذ امدكتّر 

 رئيس امجاىعة    

سٕو هللا عنيكً  -ابنائٓ ِبناتي طٕب ِطامبات كنية امتيريض 

 ِرحيتُ ِبركاتُ

ىع اطٕمُ عاو دراسي  جديد يشرق عنٓ جاىعتنا  امغراء ، يطيب 

امشيخ  مٓ  ان أزجٓ امتحية مكه ىن ينتسبّن إمٓ  جاىعُ كفر 

ىن أعضاء ٍيئُ امتدريس ِامعاىنين  ِٔبنائٓ ِبناتٓ  طٕب 

امجاىعة امقداىٓ ىنًَ ِامجدد ، تحيُ مكً  جييعا  ىباركُ ىن 
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أعياق امفؤاد ِنحن نصنع  فٓ حاضرنا ىستقبه  اىتنا، اننٓ 

اتّجُ امٓ اخّتٓ ِزىٕئٓ أساتذٌ  أجٕء امذين يحينّن عنٓ 

ين  يباٍّن باقدس  ىَيُ ِاسيٓ  كاٍنًَ  اشرف رسامُ، ِامذ

غايُ  راجيا ىنًَ ان يتحابّا  ِيتآمفّا ىن اجه امجاىعُ ِامّطن ، 

 ِفٓ سبيه ابنائًَ  امطٕب ِامطامبات 

ابنائٓ ِبناتٓ امطٕب ان ىجتيع امجاىعُ ىجتيع  يتيايز  عيا 

سبقُ  ىن ىراحه امتعنيً ، ٍّ اميجتيع امذْ يصقه  شخصيُ 

خصية  يستنزىُ  ىناخ عنيي  ِجقافي  امطامب  ، ِصقه امش

ان  .ىتييز ، ِحياٌ جاىعيُ  راقيُ ، ٍذا ىا تّفرٌ مكً امجاىعُ  

اميّو األِل منا فٓ امجاىعُ  ٔ ييكن  نسيانُ ، ففيُ تتضح 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

ىعامً امطريق ِتتحدد ىٕىح امَّية ٔن امجاىعُ  ميست  ىكانا  

تشاف متحصيه امعنً ِاميعرفة فقط ، ِإنيا  ٍي فرصُ ٔك

اميّاٍب ِامقدرات ، ٍِٓ فرصُ  أيضا مييارسُ  ىختنف 

أنشطُ  امحقافية  ِأجتياعية ِامرياضية ِامعنيية  ابنائٓ 

ِبناتٓ امطٕب اشيد بكً امجّدٌ فٓ كه عيه يطنب ىنكً حتٓ 

تصنّا امٓ امتييز اميطنّب ِامٓ كه ىاتصبّا إميُ نفّسكً ىن 

ن عنٓ اجبات ِجّدكً  ، درجات عنييُ ىشرفُ حتٓ تكّنّا قادري

سّق امعيه ينتظر امكحير  ِامكحير ىنكً ِٔيزال يطنب  ِبشدٌ 

  .امييرضة ِامييرض اميؤٍه عنييا ِعينيا امقادر عنٓ امينافسة

 اتينٓ مكً  كه امنجاح ِامتفّق  فٓ دراستكً 
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 رئيس امجاىعة   

 

 ىاجد عبد امتّاب امقيري /د  .أ     



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 ىَجُ عبدامعزيز  /تاذ امدكتّر كنية األس              

 عييد امكنية                                      

 ..................أبنائي ِ بناتي امطنبة ِامطامبات  

ىع اطٕمُ عاو دراسٓ جديد ىنئ بامنشاط ِامحيّيُ ِامجد 

 -ِأجتَاد يسعدني أن أرحب بانضياىكً ِامتحاقكً بكنية امتيريض 

مشيخ ِامتٓ تسعٓ جاٍدٌ بخطّات ايجابيُ سريعُ  جاىعة كفر ا

نحّ تبّء ىكانتَا امٕئقة  بين كنيات  امتيريض عنٓ اميستّْ 

أبنائي ِ بناتي امطنبة ِامطامبات  مكً ان  .امقّىٓ ِامعاميي 

تفخرِا بانتيائكً امٓ ىَنُ امتيريض امساىيُ ِامتٓ تّاجُ امكحير 
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يُ امسريعُ ، ِترْ كنيُ ىن امتحديات  فٓ ضّء اميتغيرات امعامي

 فٓ بدِرٍا امقياو عنيَا مزاىا انُ امشيخ كفر جاىعُ–امتيريض 

 ىييز ىيرضُ /ىيرض اعداد ٍِٓ  امتحديات ٍذٌ  اًٍ ىّاجَُ

ا  منقياو بدِرٌ امفعال فٓ اميجتيع  ِقادر عنٓ  ِعيني  عنييا

 -ابنائٓ ِبناتٓ تقّو كنيُ امتيريض .امينافسُ فٓ سّق امعيه 

فر امشيخ بخطّات ايجابيُ  جريئُ ِسريعُ عنٓ طريق جاىعُ ك

امجّدٌ فٓ تقديً امبراىج امتعنييية سعيا منحصّل ِامّصّل امٓ 

أيضا تقّو  .امجّدٌ  ِامٓ أعتياد اميحنٓ ِامعاميٓ بيشيئُ هللا

امكنيُ جاٍدٌ بتّفير اميناخ امعنيٓ  ِامبيئُ امتعنيييُ اميشجعُ 

ير  ىعاىه ىَارات ىجَزٌ عنٓ امتفّق ِأبداع ِذمك بتّف
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بيستنزىات  امتدريب اميٕئيُ ِاميتقدىُ ىن أجَزٌ ِىجسيات 

ِىعدات متغطيُ  احتياجات امتدريب امعينٓ ، ايضا ِتّفير ىعاىه 

امكيبيّتر  متنييُ امقدرات  امتكنّمّجية  بجانب اميَارات امتيريضية ، 

ييع ٍذا ميّاكبُ ىتطنبات  عصر امعّميُ ِامتطّر امسريع فٓ ج

ابنائٓ ِبناتي  األعزاء أشيد بكً بذل امجَد   .ىناحٓ امحياٌ

ِأجتَاد فٓ تحصيه امعنً  ِامقياو  بدِركً فٓ  امبحخ ِأبداع 

ِأستخداو أىحه مٕىكانات امبشريُ ِامياديُ اميتاحُ  بامكنيُ ىع 

امحفاظ عنٓ ىقدرات امكنيُ ، انتيائكً  امٓ امكنيُ يحتاج أبضا 

امرياضية ، )مفاعنٖة في األنشطٖة امطٕبيٖة اميختنفة ىشاركتكً ا
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ِطرح ىقترحاتكً  .............(امحقافية ، امفنية ، امجّامة ، امعنيية 

 ِامتي مَا األجر األكبر عنٓ سير امعينية امتعنييية

أيتَا امطامبة في طنب امنصح ِاإلرشاد ىن  /ٔ تتردد أيَا امطامب  

ا استخداو امّسائه امتعنييية اميتاحة اْ عضّ بداخه امكنيُ ، ايض

بامكنيُ ِاستشارة أعضاء امَيئة امتدريسية ميساعدتكً عنٓ تطّير 

   .ذاتكً

ِفقكً هللا ِِفقنا جييعًا في خدىُ ِطننا    

 امحبيب ىصر 

                                                                             عييدامكنية                  

 ىَجُ عبد امعزيز .د.ا
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 جاىعُ كفر امشيخ فٓ سطّر

 

فٓ امبدايُ كانت جاىعُ كفر امشيخ فرعا  مجاىعُ طنطا ىنذ عاو 

كنيات  ٍِٓ كنيُ امزراعُ ، امتربيُ ِامطب  5و ، ِكانت تضً  4651

امبيطرْ ِامَندسُ ِاآلداب  ِامتجارٌ ِامتربيُ امنّعيُ  ِامتربيُ 

، ِفٓ عاو   46/1/6003جاىعُ  كفر امشيخ  بتاريخ امرياضيُ ، جً أنشئت 
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أنشئت كنيُ امعنّو ، جً اضيفت كنيُ امصيدمُ  ِامتصنيع  6006

انشئت كنيُ امحرٌِ امسيكيُ  6042، ِفٓ عاو   6046امدِائي  عاو 

ِاميصايد  ِكنيُ امطب امبشرْ  ِكنيُ امتيريض  ِكنيُ امعٕج 

،  6041سنان  فٓ عاو امطبيعٓ  ، جً اضيفت كنيُ طب امفً ِأ

، جً اضيفت  أضيفت كنيُ امحاسبات ِاميعنّىات  6042ِفٓ عاو 

 6044 / 6043متبدء امدراسُ بَا ىع ىطنع امعاو امجاىعٓ كنيُ  أمسن 

كيا أضيف كٕ ىن ىعَد عنّو ِتكنّمّجيا امنانّ ِىعَد إكتشاف 

 كيا احتنت شر كنيُ ،تسعة عميبنغ عدد كنياتَا ِتطّير امدِاء 

عامييا ِ أِل  عنٓ ىستّْ  امجاىعات   466امجاىعُ  امترتيب  

 .امحكّىية  اميصرية  فٓ تصنيف امجاىعات  امخضراء صديقُ امبيئُ 
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ِتشتيه ٍذٌ امكنيات عنٓ ىعاىه بححيُ عنييُ ىتطّرٌ ذات اغراض 

ِاٍداف عدٌ تّاكب امتطّر امتكنّمّجي، ِيضاف امٓ إنشاءات 

ِتقع إمٓ  ِاميستشفٓ امجاىعٓ  نبُ ،امجاىعُ أيضا ىستشفٓ امط

جّار كنيُ امعٕج امطبيعٓ ِتشتيه عنٓ اجَزٌ حديحُ تستخدو فٓ 

تً تصيييَا ِامتٓ  تشخيص ِعٕج امطٕب ِاعضاء ٍيئُ امتدريس

طبقا منيّاصفات امعامييُ ، ِاحدث أجَزٌ ىّاكبُ ىع امتطّر 

ر امجّدٌ امتكنّمّجٓ فٓ تقديً رعايُ صحيُ ىتطّرٌ ، ىطبقُ ىعايي

ِيضاف إمٓ ٍذا  امعامييُ فٓ تقديً امخدىات اميختنفُ بَا ،

ِيّجد بامجاىعة ايضا  نظاو  ، (جارْ اإلنشاء  )ىستشفٓ امطّارْء 

  . (امتعنيً اميفتّح)دراسي يسيح فيُ بتدريس اميقررات عن بعد 
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بتقديً خدىات طٕبيُ اخرْ ىنَا تعنيً امنغُ تقّو امجاىعُ  أن كيا

ير امناطقين بَا  ، ِتضع كه أٍتياو منطٕب ذِْ امعربيُ مغ

أحتياجات امخاصُ عنٓ سبيه اميحال ٔ امحصر اعداد ارصفُ  بطريقُ 

  .تساعد اميكفّفين عنٓ ىعرفُ امطريق امصحيح 

ِتقبه امجاىعُ امطٕب امّافدين  ىن جييع  امدِل امعربيُ 

يه عنٓ اًٍ كيا تشت .............ِأسٕىيُ ِأفريقيُ ِغيرٍا

اميرافق ِامتٓ تقدو خدىُ ىتييزٌ منطٕب ٍِٓ اميدن امجاىعيُ  

ِاميزِدٌ بيسطحات خضراء تحيط بَا ىن كه جانب ، ايضا تّجد 

مطٕب كنيُ امتربيُ )اميٕعب اميفتّحُ ِامتٓ تستخدو فٓ امدراسُ 

  .ِامترفيُ مجييع طٕب امجاىعة  (امرياضيُ
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 نبذٌ ىختصرٌ  عن امكنية 

أًٍ ىنظية امصحة امعاميية إمٓ أن امتيريض يعد ىن تشير 

األنشطة امصحية األساسية امتي تسًَ في أرتقاء بصحة اإلنسان 

أيضا استعادٌ صحتُ في حامة اميرض، فامييرض ييحه حنقُ أتصال 

بين اميريض ِبين أفراد امفريق امصحي في اميؤسسات امصحية 

ًٕ  :د ككهاميختنفة ،ِامتيريض عنً ِفن يَتً بامفر جسدًا ِعق

ِرِحًا، ِيقدو خدىة ىباشرة تَدف إمٓ استيفاء حاجات امفرد 

ِاألسرة ِاميجتيع في امصحة ِاميرض، ِىَنة امتيريض تقّو عنٓ 

أسس عنيية ِىعارف ِىَارات ىتخصصة تتضين ىجيّعة ىن 

اميبادئ اميستيدة ىن امعنّو األساسية امعاىة ِامصحية 
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مك امعناية امشاىنة باميرضٓ ِامتي ِامسنّكية، باإلضافة إمٓ ذ

تبنٓ عني ىيارسة امتيريض اآلىن ِاألدمة ِامبراٍين ِذمك بامتعاِن 

ىع باقي أعضاء امفريق امصحي ىيا يساعد عنٓ حسن سير امعيه 

 . ِتقدو اميريض نحّ امشفاء ِرفع رِحُ اميعنّية بإذن هللا

حدة ِانطٕقا ىن اإلييان امعييق بأٍيية ىَنُ امتيريض كّا 

ىن أًٍ اميَن اإلستراتيجية ِامرئيسية في نظً امرعاية امصحية 

مننَّض بامّاقع امصحي،  ِاستجابة منيتغيرات ِاميستجدات 

امعاميية في تعنيً امتيريض ، ِتطبيقًا منيعاييرأكادييية 

ِاميرجعية امقّىية ِامعاميية  ِافق ىجنس جاىعة كفر امشيخ في 

تأكيدا عنٓ   6/6044/ 63امتيريض في  عنٓ إنشاء كنية 44جنستُ رقً 
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ضرِرة إعداد ىيرضين ىَنيين ىؤٍنين قادرين عنٓ تقديً امخدىة 

امصحية ، ِ تنبيُ احتياجات اميستشفيات ِاميؤسسات امصحية 

ًٔ إمٓ امنسب اميتكافئة  ِامتعنييية بكفاءة ِجّدٌ عاميُ  ِصّ

دد األطباء،  ِاميتعارف عنيَا عامييًا ىن عدد امييرضين قياسًا إمٓ ع

أيضا إعداد جيه ىن أبناء امّطن يتبآٍ بانتيائُ ِيكّن قادر عنٓ 

امنَّض بامّاقع ِتحيه اميسئّمية، ِبناء عنٓ  ىّافقة مجنُ قطاع 

، ِ عنٓ قرار  6/6042 /63،  20/4/6042،  62/2/6042امتيريض فٓ 

صدر قرار  رئيس  ىجنس   61/40/6042اميجنس األعنٓ منجاىعات  في 

بانشاء كنيُ امتيريض جاىعُ كفر   6042مسنُ  (262)زراء  رقً امّ

امشيخ ِ استجابة منيتغيرات ِاميستجدات امعاميية في تعنيً 
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امتيريض ، ِتطبيقًا منيعاييرأكادييية ِاميرجعية امقّىية ِامعاميية  

ىرحنُ )ِِفق عنٓ بدء امدراسة  بكنية امتيريض جاىعُ كفر امشيخ  

باع نظاو  امساعات اميعتيدة في امدراسة  باعتبارٌ بإت  (امبكامّريّس

امنسق امتعنييي اميطبق في امجاىعات امعاميية في تدريس 

   .اميقررات امدراسية
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تخضع امكنية منظاو امقبّل بامجاىعات اميصرية اميعيّل بُ في 

امدِمة ، ِيشترط فٓ قبّل امطٕب إناجا أِ ذكّرا استيفاء 

  :امشرِط امتامية  

يكّن ىصري امجنسية ، ِيجّز قبّل غير اميصريين ِفقا أن  -1

 .منتعنييات امينظية مذمك

 .أن يكّن حاصٕ عنٓ شَادة امحانّية امعاىة شعبة عنّو  -2

 .أن تكّن امنغة األجنبية األِمٓ ٍي امنغة أنجنيزية  -3

 .أن يكّن ٔئقا صحيا  -4

 للقبول العامة الشروط

 بالكلية
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أن يجتاز اختبارات امقبّل امتحريرية ، ِامكشف امطبي ، ِ  -5

 ابنة امشخصية اميق

 أن يكّن ىتفرغ تفرغا تاىا مندراسة  -6

أٔ يكّن قد ىضٓ عنٓ حصّمُ عنٓ امشَادة اميطنّبة  -7

منقبّل أكحر ىن اميدة اميسيّح بَا طبقا منقّاعد 

 ِامضّابط امتي يسنَا اميجنس األعنٓ منجاىعات 

خريجي اميعاٍد  ) :حينة امدبنّو امفني في امتيريض   -5

ِفقا منشرِط ِامقّاعد امتي  (تيريض امفنية أِ امصحية من

 .يحددٍا اميجنس األعنٓ منجاىعات
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أن تكّن شَادة امحانّية امعاىة شعبة  :حينة امبكامّريّس  -40

عنّو ِيجّز أن يعفٓ امطامب ىن حضّر بعض اميقررات 

 .امدراسية بعد إجراء  ىقاصة 

 

  :امرؤية

جّدة ِاإلبداع أن تكّن ىتييزة ىحنيا ِإقنيييا ِىصنفُ عامييا بام

في ىجال تعنيً امتيريض باإلضافة إمٓ امتييز في تّفير امرعاية 

 .امصحية ِفٓ إبداعَا في ىجال امبحخ امعنيي 

 

 إستراتيجيةالكلية
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  :امرسامة  -

تسعٓ كنية امتيريض إمٓ امتييز في نشر اميعرفة امعنيية ىن 

خٕل تقديً امبراىج امتعنييية اميطّرة ذات امجّدة في ضّء 

ِإخضاعَا منتقّيً امدِري ِفقا ميعايير أتجاٍات اميعاصرة 

امجّدة امعاميية خٕل ىرحنتي امبكامّريّس ِامدراسات امعنيا ، 

كيا تَدف امكنية متطبيق أساميب امبحخ امعنيي في امتدريس 

ِنشر األبحاث امعنيية ىحنيا ِإقنيييا ِعامييا ، أيضا تتيح امكنية 

ة اميَارات امفرصة منتعنيً اميستير ِامتدريب ىن اجه تنيي

امعنيية ِامعينية ىيا ينعكس عنٓ أنشطة خدىة امبيئة ِصحة 

اميجتيع ىن خٕل تدعيً امتعاِن ىع ىختنف امَيئات امصحية 
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ِكنيات امجاىعة اميختنفة ِىراكز امبحخ امعنيي عنٓ اميستّْ 

 .اميحنٓ ِأقنييٓ ِامدِمي 

 :األٍداف اإلستراتيجية -

 :ة امتيريض اميحاِر امحٕجة تشيه األٍداف اإلستراتيجية مكني

 :امتعنيً ، امبحخ امعنيي ، ِخدىة اميجتيع ىن خٕل 

  تييز ىناٍج امتيريض ِاميّازنة بين امدراسة امنظرية

ِامتطبيق امعيني ىع إتباع ىنَجيات قائية عنٓ تنيية 

 .امقدرة اإلبداعية متحقيق امكفاءة ِامجّدة امنّعية منخريج 

 ييية بتفعيه أستراتيجيات تنيية قدرات امطٕب امتعن

امحديحة في امتعنيً ِامتعنً ِتشجيعًَ عنٓ امتعنيً 
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اميستير ِامتدريب متخريج كّادر ىتييزة في امتخصصات 

 .امتيريضية اميختنفة 

  تطّير براىج امدراسات امعنيا متّاكب اميعايير امعاميية ىن

خٕل امدعً اميستير متطّير ىنظّىة امبحخ امعنيي بشكه 

ه تّسع امكنية في تنبية احتياجات اميجتيع اميبنية ىتكاى

 .عنٓ تقييً ِتحديد ٍذٌ أحتياجات 

  صياغة شراكة فعامة ىع إطراف امينظّىة امصحية ىن خٕل

تقديً استشارات مَيئات ىجتيعية ىحنية ِإقنييية بّاسطة 

 .امعناصر اميتييزة ىن أعضاء ٍيئة امتدريس بامكنية 
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  ِاإلىكانيات اميادية منكنية ىن خٕل تنيية اميّارد امذاتية

 تفعيه دِر امّحدات امخاصة ِتحّينَا إمٓ ىراكز تييز 

  تفعيه امتقّيً امذاتي ِامتحسين اميستير متحقيق امتييز

 .في جييع عناصر ىجال امتعنيً امجاىعي ِامبحخ امعنيي 

اميّاصفات امعاىة مخريج برناىج امبكامّريّس في عنّو  *

 اعات اميعتيدة امتيريض نظاو امس

ذِ كفاءة ىتييزة في تقديً امخدىات امتيريضية ِامصحية  -

 في اميؤسسات اميختنفة

 .قادر عنٓ امتفكير امينطقي ِامتحنيه ِحه اميشكٕت  -



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

قادر عنٓ تّظيف اميعارف ِاميَارات اميكتسبة مخدىة امفرد  -

 ِاألسرة ِامبيئة ِاميجتيع بشكه ايجابي

 مفعال ىع اآلخرينقادر عنٓ امتّاصه ِأتصال ا -

 ذِ كفاءة عامية في إعطاء اإلرشادات ِامتحقيف امصحي -

مديُ كفاءة في  اميشاركة  امفعامة في امبحخ امعنيي  -

 متطّير اميعارف ِاميَارات اميَنية

قادر عنٓ امتفاعه ىع اميستجدات ِاميتغيرات امعاميية ِتأجير  -

 يةتنك اميستجدات ِاميتغيرات فٓ امرعاية امتيريضية ِامصح

مديُ امدافع منتعنيً ِامتطّير اميستير ِاميَارات اميَنية  -

 اميرتبطة بامرعاية امتيريضية ِامصحية
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ذِ كفاءة عامية في امقدرة عنٓ أمتزاو ِتحيه اميسئّمية  -

ِاتخاذ امقرار بيا يتفق ىع امقّاعد امقانّنية ِاميعاييرأخٕقية 

 ِاميَنية

 األعيال اميسندة إميُ مديُ امقدرة عنٓ امقيادة ِإدارة -

 قادر عنٓ تبنٓ  ِامدفاع عن قضايا اميريض ِاميَنة -

 

تضً امكنية سبعة أقساو عنيية ، حيخ يشرف كه قسً إشرافا 

عنييا عنٓ ىجيّعة ىقررات تقع في نطاق تخصصُ امعنيي 

ِامقّائً امتامية تيحه كه قسً بامكنية ِاميقررات امتي يشرف 

 الكلية أقسام
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عداد ىّاصفات كه ىقرر ِىحتّياتُ ، عنيَا ،حيخ يتّمٓ امقسً إ

 :تتكّن امكنية ىن األقساو امعنيية أتيُ 

ىسنسه 

 امبرناىج

عدد  األقساو األكادييية كّد امقسً

 اميقررات
 44 قسً امتيريض امباطني امجراحي 4604 4

 2 قسً تيريض األطفال   4606 6

 2 قسً تيريض صحة اميرأٌ ِامتّميد  4602 2

 2 يض صحة اميجتيع قسً تير 4601 1

2 4602 
قسً امتيريض امنفسي ِامصحة 

 امنفسية 
2 
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 2 قسً إدارة امتيريض 4603 3

4 4604 
قسً تيريض امحأت امحرجة 

 ِامطّارئ 
2 

 ييكن أضافُ أقساو عنييُ أخرْ  ***
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 جاىعة كفر امشيخ  -قّاعد امتحّيه امي كنية امتيريض

 -:امطٕب اميستجدين

 (.شعبة امعنّو)حاصه عني امحانّية امعاىة أن يكّن امطامب  - -

أن يكّن امطامب حاصه عني امحد األدنٓ ميجيّع امدرجات امذي  -

 .ِصه إميُ امقبّل بامكنية

 .أن يجتاز امطامب اختبارات امقبّل امتي تعقدٍا امكنية -

أن تكّن امنغة األجنبية األِمي ٍي امنغة اإلنجنيزية ِيستحني  -

 .ىن ذمك خريجّ ىدارس امنغات

قرارات اميجنس )ىن امطٕب  %(40)أٔ يزيد عدد اميحّمين عن  -

  (األعنٓ منجاىعات
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تحّيٕت بعد ىضي  اميدة اميقررة مبدء ِانتَاء عدو قبّل  -

 .امتحّيٕت ِاميعننة بامكنية 

أٔ يكّن امطامب قد استنفذ عدد ىرات امرسّب بامكنية امتي كان  -

 .ىقيدا بَا

 :أعني امطٕب امينقّمين إمي اميستّْ

بشترط ان يكّن امطامب ناجح ِىنقّل إمي ىستّْ اعني في  -

 امكنية اميحّل ىنَا 

بشترط ان يكّن امطامب ىحّل ىن كنيُ تطبق ٔئحة امساعات  -

 اميعتيدة 

 .ىن امطٕب مكه ىستّْ دراسي %(40)أٔ يزيد عدد اميحّمين عن  -
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انَي يقدو امطامب بيان حامُ باميقررات ِامدرجات منيقررات امتي  -

دراستَا بامكنية اميحّل ىنَا شريطُ ان امكنيُ تتبع نظاو 

 امساعات اميعتيدة في امدراسُ 

إعفاء امطامب ىن حضّر  اىتحان بعض اميقررات امدراسية امتي  -

سبق دراستَا ِامنجاح فيَا بامكنيُ اميحّل ىنَا ِذمك في 

حامة  تطابق عدد ساعات اميقررات بامكنية اميحّل ىنَا ىع عدد 

 .اعات اميقررات مٕئحة امكنيةس
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 :امحاصنين عني ىؤٍٕت عنيا

عني أ  (جانّية عاىُ شعبة عنيٓ عنّو )حينة درجة امبكامّريّس -

يكّن قد ىضي عني حصّمُ عني اميؤٍه امجاىعي امسابق ذكرٌ 

  .اكحر ىن خيس سنّات

يجّز ان يعفي امطامب ىن حضّر بعض اميقررات امدراسية أِ ىن  -

 ٔىتحانات فيَا إذا جبت انُ حضر ىقررات تعادمَا أداء ا

ِاجتازٍا بنجاح عني أتقه نسبة امنجاح في ٍذٌ ا اميقررات عن 

20.% 

جنيَا سنّيا طبقا  5000يقّو امطامب بسداد رسّو دراسية قدرٍا 

 منقّاعد ِامضّابط امينصّص عنيَا ىن اميجنس األعنٓ منجاىعات 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 شئّن امتعنيً ِامطٕبامخدىات  امتي تقّو بَا ادارٌ 

 :امفرق  امدراسية اميختصة باآلتي /يقّو ىّظفي اميستّيات

 امقياو باألعيال امتي تتطنبَا اختبارات امقبّل * -

استٕو ىنفات امطٕب اميستجدين ِاميقبّمين بامكنية بعد   -

 اجتيازًٍ اختبارات امقبّل  ِذمك  طبقًا مكشّف ىكتب امتنسيق   

 يه اميقررات في بداية كه فصه دراسياستٕو استيارة تسج * -
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رئيس  .د.زيارٌ ىيحنٓ مجنُ قطاع امتيريض يرافقًَ ا

امجاىعُ ِامسادٌ نّاب رئيس امجاىعُ  ٔدارٌ شئّن امتعنيً 

 ِامطٕب 

ىتابعُ حامُ امطٕب فٓ امتسجيه ِامحذف ، ِأضافُ ،  * -

 ب ِامتنسيق ىع ىركز اميعنّىات بامجاىعة ِامخاص بتسجيه امطٕ
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اعٕو ِىتابعُ امطٕب ْٔ بيانات اِ تعنييات ىن خٕل مّحُ  * -

 اإلعٕنات ، اِ شاشُ امبٕزىا ، ِاميّقع أمكترِني منكنيُ 

، ِ ذمك 65تأجيه امتجنيد منطٕب اميستحقين منتأجيه حتٓ سن  * -

 بعد تقديً امطامٖٖٖٖٖٖب امبطاقة امعسكرية

 أِ األعذار اتخاذ اإلجراءات امٕزىة إليقاف امقيد  * -

استيفاء استيارات اشتراك امسكك امحديدية ِ اميّاصٕت بعد  * -

 سداد امرسّٖٖو  امدراسية

 استيفاء استيارات اميدن امجاىعية  * -

 اتخاذ اإلجراءات امٕزىة مشَادات ِبيانات امقيد  * -
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إعداد امجداِل امدراسية ِجداِل أىتحانات، ِ ذمك بعد  * -

 يً جدِل أىتحان استقراء رأي امطٕب في تنظ

استيفاء بطاقات امرقً امقّىي منطٕب امراغبين في  *  -

 استخراجَا بعد سداد امرسّو

اتخاذ اإلجراءات امٕزىة ٔستكيال أستيارة امخاصة ببحخ  * -

 امحامة منطٕب امغير قادرين عن سداد امرسّو

حصر امطٕب اميتفّقين مصرف ىكافأة  امتفّق اميقررة طبقًا  -

 مطامٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖب  في نتيجة  أىتحانمترتيب ا

 اتخاذ اإلجراءات امٕزىة محضّر امتربية امعسكرية منطٕب امذكّر *  -

 عيه كارنيُ امطٕب  * -
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أىتحانات  /كشّف اىتحانات أعيال امسنُ /عيه أرقاو امجنّس * -

 أىتحانات امنَائية /امعينيُ  /امشفّية

ارير امخاصة بأعيال تحضير امتق  /إعداد قاعات أىتحانات  * -

 أىتحانات 

سجه امطٕب  /سجه امتجنيد منطٕب امذكّر /عيه سجه امطٕب * -

 امّافدين

استيفاء أي إحصائيات تتطنب ىن اميستّيات امدراسية  * -

 اميختنفُ بامكنيُ

اتخاذ اإلجراءات امٕزىُ في تحّيه امطٕب إمي اإلدارة امطبية  * -

 في حامة ىرضًَ
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 ب امخاصة بامطٕب إعداد قرارات امعقا -

اتخاذ اإلجراءات امٕزىُ ميراسنُ امطٕب فٓ حامُ امغياب ،  -

 ِاإلنذارات 

 أعيال امخريجين ِامشَادات.

إرسال خطابات مألقساو  امتي سّف يتدرب بَا امطٕب خٕل  -

مألقساو أكنينيكيُ  ِشئّن  (أىتياز)امسنة امتدريبية أجباريُ 

 .تاألفراد ِىدير عاو اميستشفيا

إعداد ىذكرات منعرض عنٓ مجنة أىتياز ِىجنس امكنية في حامة  -

 .انقطاع أِ تأجيه مطٕب أىتياز 
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ىراجعة إخٕء امطرف امذي يقدو ىن امخريجين ىن أقساو امكنية  -

 .ِاألقساو امتي يتدرب بَا امخريجين 

 .استخراج شَادات أىتياز ِبيانات امحامة طّال امعاو  -

  . (أىتياز /امطٕب  )ب امخاصة بامطٕب  إعداد قرارات امعقا -

 برناىج رعاية امطٕب اميتفّقين

 :أٍداف امبرناىج 

 ًَأرتقاء بقدرات امطٕب جقافيًا ِىَاريًا ِتنيية ىّاٍب 

 خنق رِح امتنافس امشريف بين امطٕب 
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  تقديً امحّافز اميادية ِاميعنّية مححًَ عنٓ اإلبداع ِإخراج

 .راتًَ امكاىن ىن طاقاتًَ ِقد

 :شرِط أمتحاق بامبرناىج 

  يشتيه امبرناىج عنٓ ىجيّعة ىن امشرِط امتي تؤٍه

 :امطٕب مٕمتحاق بامبرناىج ٍِي 

  كحد أدني مٕمتحاق بامبرناىج %60أٔ يقه تقدير امطامب عن 

  يتً اختيار امطٕب امحٕجة األِائه ىن كه ىستّْ دراسي 

  زين امبارزين في كافة ىن امطٕب اميتيي (6)يتً اختيار عدد

 .األنشطة امطٕبية في كه مجنُ نشاط طٕبي 
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  إذا فقد امطامب أحد امشرِط اميؤٍنة مٕمتحاق بامبرناىج– 

   . آخر بطامب ِيستبدل استبعادٌ يتً بعد فييا

 :ىييزات امبرناىج 

 ىحه تكريً ٍؤٔء امطٕب ضين أنشطة  :ىييزات أدبية

 .ِحفٕت امكنية

 ىحه اميشاركة في حيٕت امحفاظ عنٓ  :ىييزات جقافية

 .امبيئة ِقّافه خدىة اميجتيع
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 -:آمية اكتشاف ِدعً امطٕب اميتعحرين دراسيًا 

  يقّو اميرشد األكادييي بيراجعة نتائج اختبارات نصف امفصه

ِامتدريب امعيني ِنَاية امفصه امدراسي متحديد امطٕب 

يقررات في ام % 30امحاصنين عنٓ اقه ىن )اميتعحرين 

  (.في اميقررات األخرْ  % 20امتيريضية ِامطبية ِأقه ىن

  إجراء ىقابنة شخصية مكه ىن ٍؤٔء امطٕب بّاسطة اميرشد

األكادييي منتعرف عنٓ ىشاكنًَ ِامعيه عنٓ ِضع حنّل 

 عينية 

  في حال امّقّف عنٓ سبب تعحر امطامب يتً  ىتابعة حه

ة مشئّن امتعنيً اميشكنة ِامتّاصه بين كٕ ىن ِكيه امكني
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ِامطٕب ِاميرشد أكادييٓ ِامقسً امعنيي اميعنٓ حتٓ 

 .يرتفع ىعدل إنجاز امطامب 

  ُيحتفظ اميرشد األكادييي بينف مَؤٔء امطٕب ىدِنًا ب

 ىدْ اميشكنة محه اتخذت امتي امخطّات –طبيعة اميشكنة 

  منطامب امدراسي اإلنجاز

 آمية رعاية امطٕب امّافدين

  ًشئّن امتعنيً ِامطٕب بإعداد قائية بامطٕب يقّو قس

 امّافدين بكه ىستّْ دراسٓ  
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  يقّو امقسً امعنيي بتعريفًَ في بداية امتحاقًَ بامكنية

باألقساو امعنيية ِنظاو امدراسة ِامخدىات امتي تقدىَا 

امكنية ِامشخص امذي ييكن امنجّء إميُ في حامة ِجّد اْ 

 ىشكنة 

 -يّن بامتدريس امصعّبات امنغّية ىراعاة األساتذة امقائ

  .مَؤٔء امطٕب ِامتأكد ىن استيعابًَ

  يقّو قسً شئّن امتعنيً ِامطٕب بإعٕو امطٕب بامتعنييات

  .امّاردة ىن اإلدارة امعاىة منّافدين أِٔ بأِل

  أتصال باإلدارة امعاىة منّافدين بامجاىعة في حال ىّاجَة

 .حنَا امطامب ىشكنة إدارية ِامعيه عنٓ 
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  إعداد خطة بّاسطة امقسً امعنيي اميختص منطٕب

اميتأخرين في أمتحاق بامدراسة ميسايرة زىٕئًَ في 

 .امدراسة امنظرية ِامعنيية 

 

 

 

 المكتبة
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تقّو اميكتبة بدِر فعال فٓ تطّير ِتنيية امعينية امتعنييية 

ِذمك عن طريق اقتناء ِتّفير امكتب ِاميراجع امعربية ِأجنبية 

ة احدث امطبعات مدِر امنشر عن طريق ىراسنة امناشرين ِىتابع

  .بامخارج ِكذمك امشراء ىن دِر امنشر اميختنفة 

   :ىّاعيد امعيه باميكتبُ

تفتح اميكتبُ  ىن امساعُ امتاسعُ  صباحا  حتٓ امساعُ امحامحُ 

 ظَرا عدا اياو  امعطٕت امرسييُ 

  :ٖ  شرِط أستعارة 

 عارة منقراءٌ بداخه اميكتبُ منطامب امحق فٓ أست -4
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 ان يكّن امطامب ىسددا منرسّو امدراسية -6

 غير ذمك ىن امطٕب ٔ حق مُ فٓ أستعارة -2

 اميستعير ىنزو بتعّيض ىا يتنف اِ يفقد ىن امكتب  -1
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 ىعاىه اميَارات امتيريضية

صييت ىعاىه اميَارات امتيريضية ميحاكاٌ امّاقع منتعنيً 

ىجَزٌ بنياذج ِىجسيات ىختنفة  تياجه  امتطبيقي ،  ٍِٓ

ىعيه  أساسيات امتيريض ، ىعيه  )جسً اإلنسان ِتشيه 

امتيريض امباطني امجراحي  ، ىعيه امتقييً امصحي ، ىعيه صحة 

اميرأة ِامتّميد، ىعيه تيريض األطفال ، ىعيه أختبارات 

   (امعينية  اميّضّعية 
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 :قّاعد أمتزاو بامزْ امعينٓ 

نٓ جييع طٕب امكنيُ أمتزاو بامتعنييات امتٓ تّجُ ىن قبه ع

 :امكنيُ ِذمك مآلتٓ

 ُعنٓ ان يّضح اسً امطامب، امكنيُ ،  )ارتداء امكارني

   ( (امفرقُ)اميستّْ امدراسٓ 

  ٓأمتزاو بامحضّر طبقا منيّاعيد اميحددة  منجدِل امدراس 

 أىاكن امتزاو امطامب  باميظَر امعاو طّل امّقت سّاء ب

 اِ في قاعات امدراسُ  /اميعاىه  /امتدريب 

  ْامحذاء امخاص بامتدريب  فٓ غير ىّاعيد اِ  /عدو ارتداء امز

 اىاكن  امتدريب 
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  عنٓ امطامب اميحافظُ عنٓ رائحُ جسدٌ ِىٕبسُ ىع عدو

 ِضع اْ ىعطرات ذِ رائحُ نفاذٌ 

  اِ  /عنٓ جييع امطامبات عدو ارتداء اْ ىجٍّرات

 ، ِيسيح بدبنُ امزِاج فقط  اكسسّارات 

  (ىكياج )عنٓ جييع امطامبات عدو ِضع اْ ىساحيق تجييه 

 اِ تنّين أظافر 

  ُِيفضه ان  )اِ تٓ  شيرت ىنّن  /حجاب   /عدو ارتداء طرح

  (تكّن ىن ىادٌ قطنيُ

  ِامحذاء ابيض   (ابيض)امزْ  /يكّن طّل امبامطّ أبيض ،

 ننَا امكنيُ ِأمتزاو طبقا منيعايير امتي تع
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  يجب عنٓ امطامب ارتداء امبامطّ أبيض فّق امزْ امخاص

 بحجرٌ امعينيات بيجرد خرِج امطامب ىن امّحدٌ 

  ٓأمتزاو بارتداء ساعُ ذات عقرب جّان 

    ٓعدو اصطحاب اْ اِراق اِ كتب امٓ ىكان امتدريب امعين

، ِاألقٕو اميشار اميَا  (ىقاس جيب امزْ)فييا عدا امنّتُ 

  (ازرق، احير، رصاص )ىن امقائً بامتدريس 

   ىتّسط امحجً   (استاميس)أمتزاو بتّاجد ىقص جراحي+ 

 سياعُ طبيب  +ترىّىتر زئبقي 

  ٍّ أمتزاو بيّاعيد ِسينُ امنقه بامصعّد فٓ امّقت كيا

 ىعنن ىن قبه امكنيُ 
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  ٓامطامب امغير ىنتزو يعتبر غائبا ِٔ يسيح مُ بامتّاجد ف

 دريب ىكان امت

  ٓدقيقُ راحُ  60- 42مكه طامب امحق ف(Br eak )   أجناء ِقت

امتدريب امعيني ، تعطٓ دِريا ىن خٕل جدِل يعد بّاسطة 

اميدرس أكنينيكٓ منيقرر ، ِعنٓ كه طامب أمتزاو 

 باميّاعيد 

  ٓدقيقُ راحُ فٓ نَايُ اميّو منتدريب امعينٓ  42تعط

 داف عينيُ يّىيُ ِذمك قبه ىناقشُ ىا تً تحقيقُ ىن اٍ
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( 15 mi n.  br eak  t i me bef or e conduct i ng post  –

cl i ni cal  conf er ence i . e.  bef or e debr i ef i ng 

sessi on /  each gr oup)   

 

امطامب امذي مً ينتزو بقّاعد امزْ سّف يتً خرِجُ  :ىنحّظُ ٍاىُ

ىن اميعيه اِ ىكان امتدريب ِيعتبر غائبا ِ تحسب ضين أياو غيابُ 

 ضُ منحرىان ىن دخّل أىتحانات امنَائيةىيا يعر

عنٓ جييع امطٕب ىراجعُ ِىتابعُ  مّحُ اإلعٕنات ، شاشُ امبٕزىا، 

 اميّقع أمكترِني بانتظاو   
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  :أنقطاع عن امدراسة

امطامب اميستير امذي سجه ِانقطع عن امدراسة ِمً يقدو طنب 

 يعتبر راسباانسحاب 

  :حضّر امطٕب

ىن اجيامٓ  %42مطامب أن يحقق نسبة حضّريجب عنٓ ا  -

دِن )امساعات مكه ىقرر عنٓ حدٌ ، ِإذا تجاِزت نسبة امغياب 

ىن اجيامٓ عدد امساعات  %62في احد اميقررات  (عذر ىقبّل

مكه ىقرر يكّن ميجنس امكنية امحق في حرىانُ ىن دخّل 

أىتحان امنَائي في ٍذا اميقرر ِيعتبر راسبا في اميقررات 

،  إٔ إذا تقدو  "F"حرو ىن اىتحاناتَا ِيرصد مُ امتقدير  امتي
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قانّن تنظيً امجاىعات ِٔئحتُ )بعذر يقبنُ ىجنس امكنية 

  . (امتنفيذية

إذا مً يتيكن امطامب ىن حضّر أختبار امنَائي في اْ ىن   -

ىقررات امفصه امدراسي معذر قَرييقبّل ىن ىجنس امكنية 

خٕل ىدة ٔ تتجاِز نَاية امفصه  يسيح بإعطائُ اختبار بديٕ

امدراسي امتامي ِيحصه عنٓ تقدير أداء أختبار امبديه ِ تسجه 

Iامدرجة    C))  غير ىكتيه. 

إذا تغيب امطامب عن دخّل أىتحان امنَائي ألي ىقرر ِتقدو  -

بعذر قَري يقبنُ ىجنس امكنية يسيح مُ بدخّل أىتحان ىرة 
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ي ٍذا اميقرر كاىٕ، ِ يدخه ضين أخري ىع أحتفاظ بتقديرٌ ف

 .حساب اميتّسط امعاو مُ 

يحرو امطامب ىن دخّل أىتحان امتحريري في اميقررات  -

امتيريضية ىا مً يستكيه امحد األدنٓ مننجاح في امتدريب 

عني األقه ىن ىجيّع درجات امتدريب  %30)اإلكنينيكي 

 .ِعنيُ إعادة اميقرر دراسة ِاىتحانا  (اإلكنيينكٓ

  :نظاو تقّيً أداء امطٕب 

  :األعيال امفصنية

يقّو نشاط ِىستّْ امطامب في ىقرر ىا بيجيّع درجة األعيال ُ

امفصنية ِدرجة أىتحان امنَائي مَذا اميقرر، ِدرجُ األعيال 
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تقّو بَا أعيال امطامب خٕل ُامفصنية منيقررات ٍي امدرجة امتي 

عيال امفصه عن أجنين، ِٔ يقه عدد اىتحانات أ ,امفصه امدراسي

أِ  ,أِ بحّث ,ِقد يشيه امتقّيً اىتحانات تحريرية أِتدريبات عينية

تقارير، أِأي أنشطة تعنييية ىختنفة منيقرر، ِتعاد أِراق اإلجابة أِ 

امتقارير أِامبحّث بعد تصحيحَا منطامب خٕل أسبّع عنٓ األكحر ىن 

  .تاريخ أىتحان

عنن ىسبقا ىن اىتحانات أعيال كه طامب يتخنف عن أي اىتحان ى

امفصه بدِن عذر يقبنُ اميحاضر تقدر درجتُ بصفر في ٍذا 

أىتحان، ِتدخه في حساب درجة أعيال امفصه، أىا إذا كان امتخنف 
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بعذر ىقبّل فييكن منيحاضر أن يسيح منطامب باىتحان تعّيضي 

Make up exam. 

ة ِامتدريب تتضين األعيال امفصنية درجات أىتحانات امدِري 

 .امعيني طبقا مألٍداف امعينية اميرجّ تحقيقَا ىن دراسة اميقرر

 :أىتحانات

يصدر ىجنس امكنية بناء عنٓ طنب ىجنس امقسً اميختص قرارا 

بحرىان امطامب ىن دخّل أختبار امنَائي إذا تعدت نسبة غيابُ عن 

 .في اْ ىقرر دراسي ِتسجه درجتُ ىحرِو 62%
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عن دخّل أختبار امنَائي ألي ىقرر ِتقدو بعذر اذا تغيب امطامب 

) )قَري يقبنُ ىجنس امكنية تسجه درجتُ غير ىكتيه  I C  ِيسيح

مُ بدخّل أختبار ىرٌ اخري قبه بداية امتسجيه في اميستّْ امذي 

ينيُ ىع أحتفاظ بتقديرٌ في ٍذا اميقرر كاىٕ ِيدخه ضين 

 حساب اميتّسط امعاو مُ

  



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 

 

امسابق إقاىتًَ بشرط نجاحًَ بتقدير جيد عنٓ قبّل امطٕب  -1

األقه إىا امطامبات فييكن مًَ أمتحاق بتخنف ىادة في حامة 

 .ِجّد أىاكن خامية 

أن يكّن امطامب ىنتظيا بامجاىعة في أقساو امنيسانس  -2

 .ِامبكامّريّس 

أن يكّن ىن غير سكان ىدينة كفر امشيخ أِ اميراكز امقريبة  -3

إدارة اميدن سَّمة اميّاصٕت إميَا أن ىنَا امتي يرْ ىجنس 

 بالمدن القبول شروط

 ةيالجامع
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كينّ ىتر عنٓ األقه ىع ىٕحظة امطرق  20تكّن عنٓ ىسافة 

 .امترابية ِامتي ميس مديَا ىّاصٕت 

إٔ يكّن قد صدر ضدٌ عقّبات تأديبية ىن امجاىعة اِ امجاىعات  -4

 .األخرْ 

أٔ يكّن قد ِقع عنيُ أجناء اإلقاىة باميدن عقّبة امحرىان ىن  -5

 .ىة ىن امعاو امسابق ىباشرة اإلقا

أٔ يكّن  عنيُ رسّو إقاىة منيدن امجاىعية أِ اْ ىستحقات  -6

 .أخرْ

 .يكّن ٔئق صحيا   -7
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 .أٔ يكّن ىن امطنبة اميتزِجين  -8

 .بامنسبة منحأت اميرضية يكّن امقبّل بتقرير ىن امنجنة امطبية  -9
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 رعاية امشباب

براىج ِاألنشطة امطٕبية تقّو إدارة رعاية امشباب بامكنية بإعداد ام

ِىساعدة قيادات امعيه امشبابي بامكنية بإعداد امبراىج ِاألنشطة 

امطٕبية أجتياعية ِامرياضية ِامحقافية ِامجّامة ِامخدىة امعاىة  

ِامجيعيات امعنيية إمٓ جانب امخدىات أجتياعية ىحه ىساعدة 

ية ِعينية امطٕب امغير قادرين عنٓ ىّاصنة امدراسة ىساعدة ىاد

 .عن طريق امتكافه أجتياعي 

أيضا ىساعدة قيادات امعيه امشبابي ىن خٕل مجان اتحاد امطٕب 

بتنفيذٍا ِفقا مبرناىج زىني في إطار قّاعد ِنظً ِمّائح امكنية 
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مٕستفادة ىنَا متحقيق نيّ امشخصية ِامشعّر بامّٔء ِأنتياء 

 .منكنية ِامجاىعة 

 :إمي تحقيق ىا يأتي تَدف أنشطُ امطٕبية

  تنيية امقيً امرِحية ِاألخٕقية ِامّعي امّطني ِامقّىي

بين امطٕب ِتدريبًَ عني امقيادة ِإتاحة امفرص منتعبير عن 

 .أرائًَ

  بخ امرِح امجاىعية امسنيية بين امطٕب ِتّجيق امرِابط

 .بينًَ ِبين أعضاء ٍيئة امتدريس ِامعاىنين

 ِىَارتًَ ِتشجيعَااكتشاف ىّاٍب امطٕب ِقدرات ًَ. 
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 نشر ِتشجيع تكّين األسر ِدعً أنشطتَا. 

  نشر ِتنظيً األنشطة امرياضية ِأجتياعية ِامكشفية

ِامفنية ِامحقافية ِأرتفاع بيستّاٍا ِتشجيع اميتفّقين 

 .فيَا ىن امطٕب

  تنظيً اإلفادة ىن طاقات امطٕب في خدىة اميجتيع بيا

 .يعّد عني امّطن بامخير

 رِح ِامقيً امرياضية بين امطٕب ِتشجيع ىيارستَا بخ ام

 .ِاميشاركة في اميسابقات ِاميَرجانات امقّىية
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  تنيية امنشاط امفني منطٕب ِإتاحة امفرصة إلبراز ِصقه

  .ىّاٍبًَ ِرفع إنتاجًَ امفني

  نشر امحركة امكشفية بين طٕب امكنية بيا يتضينُ ىن

في حياٌ  أنشطة ىتنّعة تتييز بطابع خاص ِتتيحه

اميعسكرات ِامخٕء ِامرحٕت امكشفية ِاميَرجانات 

  .امكشفية 

  تنيية امرِابط أجتياعية بين امطٕب ِأعضاء ٍيئة امتدريس

 .بامكنية ِبخ رِح امتعاِن ِاإلخاء ِامقيً امجاىعية امراسخة 
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  ًتعريف امطامب بخصائص اميجتيع ِاحتياجات تطّرٌ ِدع

تقاميد ِتنيية رِح أنتياء امقيً ِامتيسك بامعادات ِام

 .ِامّٔء منّطن األو ىصرنا امحبيبة

  تنيية امقدرات امعنيية ِامتكنّمّجية ِنشر اميعرفة عنييًا

 ِتطبيقًا عن طريق نّادي امعنّو ِامجيعيات امعنيية
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 :دميه أنشطُ امطٕبية

 -:امنشاط امرياضي  :أِٔ

ب بصفة ا امطٕامنشاط امرياضي ىن أًٍ األنشطة امتي يقبه عنيَ

ىنتظية حيخ أن امرياضة تشبع رغبات جييع امطٕب ميا تتييز بُ ىن 

تعدد اميجأت امتي يجدٍا امطامب ىتيشية ىع ىيّمُ حيخ يقّو 

امنشاط امرياضي  بتنفيذ امعديد ىن األنشطة امرياضية سّاء كانت 

داخنية تقاو مطٕب كنيات امجاىعة ِعنٓ ىٕعب امجاىعة ِأنشطة 

 .فيَا امجاىعة ىع امجاىعات اميصرية اميختنفة  خارجية تتنافس
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 جانيا امنشاط امحقافي  -

يَدف إمٓ تكّين امشخصية اميتكاىنة منطامب  :امنشاط امحقافي

بحيخ يصبح إنسانا صامحا يرتبط بّطنُ ِحب أنتياء إميُ ِامتضحية 

ىن أجنُ ٍِذا امنشاط ضرِري متنييُ امّعي امحقافي مدْ امطٕب 

ركًَ ِإكسابًَ خبرات ِىَارات تساعدًٍ عنٓ ِتّسيع ىدا

 امتعرف عنٓ ىجتيعًَ ِاميساٍية في تقدىُ

.  
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ٍِّ نشاط اإلبداع امعنيي ِأبتكار مطٕب امجاىعة  :امنشاط امعنيي

ٍِّ تنشيط ميَارة امبحخ امعنيي منطٕب كيا انُ امجانب اميَارْ 

ِيَدف  في تطبيق امتكنّمّجيا امعنيية اميتاحة في ىجال تطبيقي

ٍذا امنشاط إمٓ رعاية امطٕب ذِ امقدرات أبتكارية امعنيية ِِضع 

 ابتكاراتًَ 

يَدف ٍذا امنشاط إمٓ رعاية امطٕب اميٍّّبين  :امنشاط امفني

 أِ ( امفني امتذِق – امنحت – امرسً )في نشاط امفنّن امتشكينية 

 فامعز ) اميّسيقٓ نشاط أِ ( امتيحيه ) اميسرحية امفنّن نشاط

 – امفردي امغناء ) امكّرال نشاط أِ ( امجياعي امعزف – امفردي

  . ( امجياعي امغناء
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ِتعيه عنٓ نشر امحركة امكشفية بين  :امجّامة ِامخدىة امعاىة

طٕب امكنية بيا يتضينُ ىن أنشطة ىتنّعة تتييز بطابع خاص 

ِتتيحه في حياٌ اميعسكرات ِامخٕء ِامرحٕت امكشفية 

  .مكشفية ِاميَرجانات ا

ِتعيه عنٓ تنيية امرِابط أجتياعية  :امنشاط أجتياعي ِامرحٕت 

بين امطٕب ِأعضاء ٍيئة امتدريس بامكنية ِبخ رِح امتعاِن ِاإلخاء 

 ِامقيً امجاىعية امراسخة 

 -:صندِق امتكافه أجتياعي

  امرسّو – امجاىعية اميدينة)اميساعدات اميادية امخاصة 

 (أخري عداتىسا أي - امدراسية
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 امشرِط:  

 4-ُأن يكّن امطامب ىستجد في فرقت. 

 6-أن يكّن امطامب ىصري امجنسية. 

 2-  يستفيد بنّع ِاحد ىن اميساعدات. 

 -:اميستندات اميطنّبة

  بحخ اجتياعي ىن ِحدة امشئّن اإلجتياعيُ اميتّاجدة

 .بامينطقة امسكنية امتابع مَا امطامب

 حيازة امزراعية مّمي ىفردات ىرتب أِ سركي اميعاش أِ ام

 .األىر

 يتً تقدييَا ميكتب رعاية امشباب. 
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 آمية امبحخ

  يقّو امطامب بتقديً امبحخ أجتياعي ِىفردات اميرتب

ِصّرٌ ىن امبطاقُ امعائنيُ مّمي األىر مألخصائي 

 .أجتياعي

  يقّو األخصائي أجتياعي بتفريغ بيانات امطامب في سجه

خه امفرد ِعدد أفراد خاص بذمك ِيقّو بعيه ىتّسط د

 .األسرة

  األخصائية  /يتً ىراجعة أبحاث امطٕب بّاسطة األخصائي

أجتياعية ميعرفة امحأت امخاصة ِعدد امطٕب اميتقدىين 
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مندعً ِىعرفة امييزانية اميّجّدة ِبناءا عنيُ يتً تحديد 

 .ىتّسط امطامب امذي يحصه عني امدعً

 امب ىن خٕل صندِق يتً تحديد قيية اميبنغ ميساعدة امط

 /امتكافه أجتياعي بامكنية سّاء كان ىصرِفات دراسية 

 .ىدينُ جاىعية أِ ىساعدات أخري

 ِكيه امكنية مشئّن امتعنيً   .د.تعرض امحأت امخاصة عني أ

 .ِامطٕب
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 دعً امكتاب امجاىعي 

يتً تّزيع امكتاب امجاىعي  عنٓ امطٕب  غير امقادرين ىن ىيزانيُ   

امكتاب ِذمك بعد اجراء بحّث  اجتياعيُ  منطٕب  امراغبين فٓ دعً 

 ٍذٌ امخدىة 

 

اصٖٖدر امسيد  3/2/4642بناء عنٓ ىّافٖقٖة ىجٖنس امشعٖٖب في 

مسنة  13رئيس امجيَّرية قرار جيَّري بإصدار امقانّن رقً 

            بتدريس امتربية امعسكرية بيرحنة امتعنيً امجاىعي 4642

بغرض تنييٖة امّعي امعسكري مٖدْ  (ِامبكامّريّس  امنيسانس )

امطٖٖٕب ِتنشئة أجيٖال ىن امشبٖاب تصٖنٖح متأدية امخدىة 

 العسكرية التربية برنامج
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امعسكرية ِذمك ِفقا ميا حددتُ ِزارة امدفاع بامتنسيق ىع 

امجاىعات اميصرية ىن خٕل إنشاء إدارة امتربية امعسكرية بكه 

 جاىعة

 2/4نعقدة في  ٍذا ِقد ِافق ىجنس امجاىعة بجنستُ امي

عنٓ بدء تدريس ىادة امتربية امعسكرية منطٕب امذكّر  4662/

امذين يحينّن امجنسية اميصرية ِاميقيدين بامفرقة اإلعدادية 

ِاألِمٓ بامكنيات امتي ميس بَا فرقة إعدادية ِذمك اعتبارا ىن 

ِذمك عن طريق دِرات تدريبية  4662/4663امعاو امجاىعي 

امنيسانس  )ٓ عدو ىنح امطامب درجة ِتدرسيُ عنٓ أن يراع

إٔ بعد اجتاز دِرة امتربية امعسكرية بنجاح ِعنٓ  (ِامبكامّريّس 
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ذمك فنحن نَبب امطٕب ضرِرة حضّر دِرة امتربية امعسكرية 

 تحددٍا امجاىعة ي اميّاعيد امتي ف

 

 

 :.يحصه امطامب عنٓ امخدىة امصحية ىن 

يخ  ِتقع اميستشفٓ ىستشفٓ امطنبة بجاىعُ كفر امش -أ  

 بداخه امحرو امجاىعي   

  امشيخ بكفر امجاىعة ىستشفٓ –ب 

 للطالب الصحية الرعاية
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 تأديب امطٕب

يعتبر ىخامفة تأديبية كه إخٕء بامقّانين ِامنّائح ِامتقاميد 

  -: امجاىعية ِعنٓ األخص

 .األعيال اميخنة بنظاو امكنية أِ امينشات امجاىعية  -

ه بحسن امسير كه فعه يتنافٓ ىع امشرف ِامكراىة أِ ىخ -

 .ِامسنّك داخه امجاىعة أِ خارجَا 

 .كه طامب يرتكب غش في اىتحان ِيضبط في حامة تنبس  -

تعطيه امدراسة أِ امتحريض عنيُ ِأىتناع اميدبر عن حضّر  -

امدرِس ِاميحاضرات ِاألعيال امجاىعية األخرْ امتي تقضٓ 

 .امنّائح باميّاظبة عنيَا 
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 .امكتب امجاىعية أِ تبديدٍا  كه إتٕف منينشات ِاألجَزة أِ -

يتً  إجراء تحقيق ىع امطامب اميشكّ فٓ حقُ ِسياع  -

أقّامُ فييا ٍّ ىنسّب إميُ ىن قبه امشئّن امقانّنية 

 .بامكنية 

 .يتً ىجازاة امطامب بعقّبة معدو امعّدة ميحه ذمك ىستقبٕ  -
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 امعقّبات امتأديبية 

 .امتنبيُ شفاٍُ أِ كتابة  -

 .امخدىات امطٕبية  امحرىان ىن بعض -

 .امحرىان ىن حضّر درِس أحد اميقررات ميدة ٔ تتجاِز شَر  -

 .امحرىان ىن أىتحان  -

 .امفصه ىن امكنية ميدة ٔ تتجاِز فصٕ دراسيا  -

امفصه امنَائي ىن امجاىعة ِيبنغ قرار امفصه إمٓ امجاىعات  -

األخرْ ِيترتب عنيُ عدو صٕحية امطامب منقيد أِ امتقدو 

ىتحانات في أي جاىعة ِتبنغ امقرارات  إمٓ ِمٓ أىر إمٓ أ

  .امطامب 
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 جاىعُ كفر امشيخ ىيحاق امشرف مطامب كنيُ امتيريض 

يجب عنٓ طامب بكنيُ امتيريض أن يدرك انُ جزء ٔ يتجزأ ىن امفريق 

امصحي ، مذا  فان سنّكياتُ  ِأخٕقياتُ  يجب أن  تتياشٓ ىع 

، ِان يكّن  عنٓ دراية  كاىنة سنّك ِأخٕقيات ٍذٌ اميَنة 

بيحتّيات ٍذا امييحاق ، ِيَدف ٍذا امييحاق امٓ  امتأكيد عنٓ 

أٍييُ  حسن امسنّك في امتعاىه ىع اميرضٓ ِاميجتيع ككه ، 

ِاظَار أٍييُ امعيه فٓ فريق طبي ىتجانس منّصّل امٓ شفاء 

اميريض فٓ جّ ىن امتراحً ِاميّدٌ ، كيا يؤكد امييحاق عنٓ 

احتراو امطامب مزىٕئُ ِأساتذتُ ، ِزيادٌ امحقة في اٍييُ 
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امتعاىٕت بين جييع  أطراف  اميؤسسة امتعنييية ِيعد  ىرتكب  

 :األفعال امتامية  خارقا مييحاق امشرف

   ٓعدو تقديً امرعاية امتيريضية ِامخدىة امعٕجية اميحن

 منيريض 

  عدو امحفاظ عنٓ سريُ اميريض 

  ْزىيه دراسُ اِ عضّ ٍيئُ ارتكاب سنّك خاطئ ىع ا

 تدريس  سّاء كان ٍذا داخه امحرو امجاىعٓ اِ خارجُ 

  ٌأستيٕء عنٓ حق زىيه آخر فٓ  امحصّل عنٓ  اْ ىاد

 عنييُ  بجييع صّرٍا 
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  امسرقُ امعنييُ سّاء فٓ  كتابُ األبحاث امعنيية اِ امّاجبات

 ِغيرٍا امغش فٓ أىتحانات 

 رف  اِ عدو امقياو  امتستر عنٓ ىن يخترق ىيحاق امش

 بامتدخه  امٕئق  مّقف اْ تجاِز مييحاق امشرف 

 :اإلجراءات امقانّنيُ عند  اإلخٕل بييحاق امشرف

  يتً تقديً  تقرير  كتابٓ بشان امّاقعُ ِىرتكبيَا امٓ عييد

امكنيُ ، حيخ تشكه مجنُ  ىن أعضاء ٍيئُ امتدريس منتحقيق 

امب ىذنب  يقّو فٓ ٍذا امشأن ، ِفٓ حال جبّت  ان امط

امعييد باتخاذ اإلجراءات امقانّنيُ ِ أجراء اميناسب  ىع 

 طبيعة امجريية اميرتكبة  
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 امخطة امدراسية ميتطنبات امجاىعة

رغبة ىن امجاىعة في بناء خنفية عنيية ِجقافية عاىة مجييع امطٕب 

امذين ينتحقّن بَا، فقد اشترطت عنٓ جييع طٕبَا دراسة اجني 

ساعات إجبارية ينتزو جييع امطٕب  1ة ىعتيدة، ىنًَ عشر ساع

ساعات أخرْ ىن بين قائية  5بدراستَا ِامنجاح فيَا، ِكذمك اختيار 

ىن اميقررات أختيارية، ِذمك ِفقا ميا يطرح ىنَا في كه فصه 

ِقد رِعي في اختيار ِتصييً تنك اميقررات أن تنبحق ىن  .دراسي

ة ىَارات امطٕب عنٓ امتعاِن أٍداف امكنية ِامجاىعة في تنيي

  .ِامتّاصه ِامتعاىه ىع اميجتيع
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كّد 

 اميقرر
 اسً اميقرر

كّد 

اميت

 طنب

اميتطنب 

 امسابق

ىحا

 ضرة

تيار

 ين

ىع

 ىه

ِرش

 /ة

ىزرع

 ة

ى

ج

ى

ِ

 ع

ساعا

ت 

ىعت

 ىدة

                                        اميقررات اإلجبارية                                                                               

 ساعات ىعتيدة  1

 6 6 0 0 0 6   مغة انجنيزية 70201

00000 
حقّق اإلنسان 

 ِاميّاطنة

  
6 0 0 0 6 6 
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 1 1 0 0 0 1 اميجيّع امجزئي

                                           اميقررات أختيارية                                                                          

 ساعات ىعتيدة 5

10001 
اميشرِعات امزراعية 

 امصغيرة

  
6 0 0 0 6 6 

 6 6 0 0 0 6   ىَارات امتّاصه 20500

30001 
نشأة امعنّو امطبية 

 ِتطّرٍا

  
6 0 0 0 6 6 

40001 
امحاسب اآلمي 

 ِتطبيقاتُ امَندسية

  
6 0 0 0 6 6 
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50001 
امجدِْ دراسة 

 ِتقّيً اميشرِعات

  
6 0 0 0 6 6 

60001 
جقافة امفنّن 

 امبصرية ِامسيعية

  
6 0 0 0 6 6 

 6 6 0 0 0 6   امنغة امعربية 70142

 6 6 0 0 0 6   امحقافة امرياضية 80000

90001 
أخٕقيات ِىَارات 

 امبحخ امعنيي

  
6 0 0 0 6 6 

 45 45 0 0 0 45 اميجيّع امجزئي
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ية دراسة ٍذٌ اميقررات في أي ىستّْ دراسي  بيا ٔ منطامب حر *

ىن  (64)ادة يتجاِز حدِد امعبء امدراسي امينصّص عنية في امي

    .ٍذٌ امٕئحة
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 امخطُ امدراسيُ 

 اميستّْ األِل

 امفصه امدراسي األِل

 

ىتطنب 

 سابق

/ ساعة ىعتيدة      ىقرر 

اسً   

 اميقرر

 

 كّد اميقرر
ىتطنب 

 ىتزاىن
ع ىجيّ

 امساعات

عين

 ي

ىعين

 ي
 نظري

Med 

120102 
 2 2 - 3 تسجيه

أساسيات 

 (4)امتيريض 
NUR 120101 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

Med 

120101 
 6 4 - 2 تسجيه

  (4)امتشريح 
MED 120101 

 
 6 - - 6 تسجيه

امفسيّمّجي 

(4)  

MED 120102 

 

 2 - - 2 تسجيه

تغذية 

ِكييياء 

 حيّية

120103MED 

 SUP 120101 عنً اجتياع 6 - - 6 تسجيه 

 اميجيّع  46 1 --- 43  



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 

 امفصه امدراسي امحاني

ىتطن

ب 

ىتزاى

 ن

ىتطنب 

 سابق

/ ساعة ىعتيدة  اسً اميقرر ىقرر 

ىجيّع  كّد اميقرر

 امساعات
 نظري ىعيني عيني

 
NUR 

120101 
4 2 4 2 

أساسيات 

امتيريض 

(6) 

NUR 

120102 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 Med 

120101 
6 - - 6 

امتشريح 

(6)  
MED120104 

 Med 

120102 
6 - - 6 

امفسيّمّج

  (6)ي 
120105MED  

 

---- 6 - - 6 
بكتريّمّج

 ي
120106MED  

 

---- 6 - - 6 

 

 

 طفينيات

120107MED  



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 
 42 2 4 44 

اميجي 

 ِع 

 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 اميستّْ امحاني

 امفصه األِل

ىتطنب 

 ىتزاىن
ىتطنب 

 سابق

/ ساعة ىعتيدة              

 ىقرر

اسً    

 اميقرر

ىجيّع  كّد اميقرر

امساعا

 ت

عي*

 مي

ىعي*

 مي

نظر

 ي

 

 

NUR 

NUR 

120101 

NUR 

4  1 --- 2 

امتيريض 

امباطني 

 (4امجراحي 

NUR   

120203 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

120204 120102 

Med 

120101 

Med 

120102 

 

NUR 

120203     

Med 

120101 

MED120104 

1 - 6 6 

امتقييً 

 NUR 120204 امصحي

-- MED 2 -  MED120201باجّفسيّم 2 - -



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

120102 

MED 

120105 

 

     ِجٓ

-- Med 

120102 

MED 

120105     

   

 

6 - - 6 

 عقاقير

MED120202 

   



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

--- 
 SUP 120201 عنً نفس 6 - - 6 ----

 اميجيّع   46 6 1 45  

 

 امفصه امحاني 

ىتطنب 

 ىتزاىن
ىتطنب 

 سابق

/ ساعة ىعتيدة  اسً اميقرر ىقرر 

ىجيّع  كّد اميقرر

 امساعات

عين

 ي

ىعين

 ي

نظر

 ي

--

--

- 

NUR   

120203 

4 1 - 2 
تيريض 

باطني 

NUR   

120205 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

NUR   

120204 

 ن 6جراحي 

--

--

-- 
MED 120202 6 - - 6 

أدِيُ  

 تطبيقية

MED 

120203   

 

 6 - 4 4 

اميعنّىاتب

ٌ  في 

 امتيريض 

NUR   

120206 

- 

 

 6 -- - 6 
استراتيجيُ 

امتعنيً 

SUP 

120202 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

ِامتحقيف 

 امصحي 

-   
- 

 

6 - - 6 

احي امقانّنية امنّ

ِأخٕقيُ في 

 امتيريض 

NUR   

120207 

 
 6 -- -- 6 

امتّاصه ِامعٕقات 

 أنسانيُ  

NUR   

120208 

 اميجيّع   46 4 1 44  

 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 اميستّْ امحامخ 

 امفصه امدراسي األِل 

 

ىتطنب 

 ىتزاىن
ىتطنب 

 سابق

/ ساعة ىعتيدة اسً  ىقرر 

ىجيّع  كّد اميقرر اميقرر

 امساعات
 نظري ىعيني يعين

-

-

-

-

NUR   

120203 

NUR   

120204 

4 1 --- 2 
تيريض 

 األطفال
120301NUR  



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

-

-

-  

NUR   

120205 

 

-

-

-

-

-

-  

----- 6 
- - -

- 
- - - 6 

امنيّ 

ِامتطّر 

في 

ىراحه 

 امحياة 

120302NUR 

---
NUR   4 1 --- 2  120303تيريضNUR 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

- 120203 

NUR   

120204 

NUR   

120205 

- 

 طّارئ 

---

-- 
120103MED 6 --- ---- 6 

تغذيُ 

تطبيقي

 ٌ 

MED 120301 

 اميجيّع   40 ---- 5 45  

 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 ىنحّظُ ٍاىُ جدا: 

ييكن منطامب  تسجيه  اْ ىن اميقررات أتيُ عنٓ ىدار   **

فصه  دراسي امّ  ِجاني  ِبيا ٔ يتعارض منحد "اميستّْ امحامخ 

تيريض  : "ساعة ىعتيدٌ في امفصه 60"األقصٓ مساعات امتسجيه 

األطفال، تيريض صحة اميراٌ ِامتّميد،تيريض امطّارئ،  طرق امبحخ 

ِىقرر اختياري كنيُ فٓ حامُ طرح فٓ امتيريض ، ىبادئ أحصاء ،  

                                                                     اْ ىنَا

 

 

 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 

 امفصه امدراسي امحاني

 

ىتطنب 

 ىتزاىن

ىتطنب 

 سابق
/ ساعة ىعتيدة  ىقرر 

 اسً اميقرر

 كّد اميقرر

 
ىجيّع 

 امساعات
 نظري ىعيني عيني

- - -

- - -

-  

NUR   

120203 

NUR   

4 1 --- 2 

تيريض صحة 

اميرأة 

 ِامتّميد

NUR 

120304 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

120204 

NUR   

120205 

 

- - -

- - -  
----- 6 

- - -

- 
- - - 6 

امبحخ في 

 امتيريض

120305N

UR 

    -

-----

- 

 

----- 

6 ---- --- 6 
ىبادئ  

 اإلحصاء

SUP1203

01 

-  

SUP12030

120103MED 2 ---- ---- 2 
 MED ئياتِبا

120301 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

1 

 
 6 --- --- 6 

ELECT12 اختياري

0301 

 اميجيّع   46 ---- 1 43  

 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 اميستّْ امرابع

 امفصه امدراسي األِل 

ىتطنب 

 ىتزاىن
ىتطنب 

 سابق

/ ساعة ىعتيدة  اسً اميقرر ىقرر 

ىجيّع  كّد اميقرر

 امساعات

عين

 ي

ىعين

 ي

نظر

 ي

- - - - - - - 

 

 

NUR   

120301  

 

NUR   

4 1 --- 2 

تيريض صحة 

 ىجتيع
NUR 

120401     



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

120304 

 

- - -

- - -  
----- 1 6 - - - 6 

 NUR إدارة تيريض

120402 

------

- 

 

----- 

6 ---- --- 6 

ىَارات 

تطّير 

امعاىنين في 

 امتيريض

NUR 

120403 

 

------ 6 ---- ---- 6 
امييارسة 

امقائية عنٓ 

NUR 

120404 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 امدميه

.ELECT اختياري 6 --- --- 6    

 اميجيّع  44 ---- 3 44  

 ىنحّظُ ٍاىُ جدا: 

ييكن منطامب  تسجيه  اْ ىن اميقررات أتيُ عنٓ ىدار   **

فصه  دراسٓ اِل  ِجانٓ  ِبيا ٔ يتعارض منحد "اميستّْ امرابع 

تيريض  "ساعُ ىعتيدٌ فٓ امفصه 60"أقصٓ مساعات امتسجيه 

امنفسيُ ،  صحة اميجتيع، تيريض امحأت امحرجة، تيريض امصحة

 ادارٌ تيريض، ِىقرر اختيارْ كنيُ 

 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 اميستّْ امرابع

 امفصه امدراسي امحاني

 

ىتطنب 

 ىتطنب سابق ىتزاىن

/ ساعة ىعتيدة  اسً اميقرر ىقرر 

ىجيّع  كّد اميقرر

 امساعات
 عيني

ىعين

 ي

نظر

 ي

- - - - - - - 

 

NUR 120301 

 

NUR   120304 

 

4 1 --- 2 

 

 

 

تيريض 

120405NU

R 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

امصحة  

امنفسية 

 عقنية ِام

- - -

- - -  

NUR   120203 

NUR   120204 

NUR   120205 

 

4 1   - - - 2 

تيريض 

120406NU حأت حرجُ 

R 

------

- 
 

------ 

6 --- --- 6 
ىشرِع 

 امتخرج 

120407NU

R 

 اميجيّع   5 ---- 5 43  



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

  (اختياري كنيُ)اميقررات أختيارية 

كّد 

 اميقرر
 اسً اميقرر

كّد 

 اميقرر

اميتطنب 

 امسابق
 ىعيني عيني  ىحاضرة

ساعة 

 ىعتيدة

 امفصه امدراسي األِل

 6 0 0 6   امطب امبديه 

 
ىبادئ 

 امتأٍيه

 
 

6 
0 0 6 

 امفصه امدراسي امحاني

 6 0 0 6  امضغّط  



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

امنفسية 

 ِامتكيف

 6 0 0 6   دراسات بيئية 

 

تخطيط 

ِتنسيق 

 اميستشفيات

 

 

6 

0 0 6 

 

اميفاٍيً 

 امحديحة في

 امتيريض

 

 

6 

0 0 6 

 6 0 0 6  امتغذية في  



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

امصحة 

 ِاميرض

 6 0 0 6   عنً امّراجُ  

 

  منطامب حرية دراسة ٍذٌ اميقررات بيا ٔ يتجاِز حدِد امعبء

       .ىن ٍذٌ امٕئحة (64)امدراسي امينصّص عنية في اميادة 

 نظاو أىتياز

 :ِصف برناىج أىتياز

فرصة مخريجي كنية امتيريض صقه يتيح برناىج أىتياز ام

اميَارات امتيريضية اميختنفة امتي اكتسبت خٕل سنّات 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

امدراسة باإلضافة إمٓ امتدريب عنٓ ىيارسة ِتطبيق نظً 

امرعاية امتيريضية أساسيُ ِاميعتيدة عنٓ امبراٍين ، أيضا 

امتدريب ِاستخداو ِسائه امتكنّمّجيا امحديحة ِامتي 

عاية امتيريضية ، ِامصحية ، ٍذا تحت تستخدو في تقديً امر

إشراف كنية امتيريض بامتعاِن ىع اميؤسسات امصحية امتي 

 .يتً فيَا امتدريب 

  :رسامة برناىج أىتياز 

تنبع رسامة برناىج أىتياز ىن امرسامة امشاىنة مكنية امتيريض 

ِامتي تتفق بدِرٍا ىع رسامة جاىعة كفر امشيخ  حيخ ترتكز 

ريج عنٓ درجة عامية ىن امكفاءة ِامجّدة ِامتييز عنٓ اعداد خ



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

تسيح مُ بامينافسة في سّق امعيه عنٓ اميستّْ امقّىي 

 ِاإلقنييي ِامدِمي

  : (امسنُ امتدريبيُ أجباريُ)أٍداف برناىج أىتياز 

  :امَدف امعاو 

يَدف برناىج أىتياز إمٓ صقه ىَارات خريجي كنية 

تيريض  )يكية اميختنفة امتيريض في امتخصصات اإلكنين

امباطنُ ،تيريض امجراحة ، تيريض األطفال ،تيريض صحة أو 

في أىاكن تدريب ىتييزة   (ِحديحٓ امّٔدٌ ، إدارة امتيريض

تسيح مًَ بامتطّير اميستير شخصيا ِىَنيا ، ِذمك عن 

طريق دىج اميعنّىات ِاميَارات ِامسنّكيات اميكتسبة 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

ىَارات عينية بامييارسات  خٕل سنّات امدراسة ِاكتساب

اإلكنينيكية في شتي ىجأت امتدريب ِذمك منّصّل بامخريج 

إمٓ اميستّْ امذي ييكنُ ىن تقديً امرعاية امتيريضية 

امشاىنُ ذات امجّدة امعاميية ِامقياو بدِرٌ كعضّ فعال في 

  .امفريق امصحي 

  :امنتائج امتعنييية اميستَدفة مبرناىج أىتياز 

بنَاية امبرناىج يكّن امخريج قادرا  :ِامفًَ اميعرفة  -1

 :عنٓ 

إظَار اميعنّىات ِاميفاٍيً امخاصة برعاية امحأت  -

 اميختنفة منيرضي



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

فًَ ِىيارسة امّظائف أدارية امٕزىة مجّدة امرعاية  -

 امتيريضية 

 تحديخ اميعنّىات اميكتسبة ِتزِيدٍا بيا ٍّ جديد  -

  :درا عنٓيكّن امخريج قا :اميَارات امذٍنية  -2

 امتشخيص امتيريضي منحأت اميختنفة  -

 استخداو امتفكير امنقدي في حه اميشاكه أكنينيكية  -

استخداو امتقنيات امحديحة متقديً امرعاية امتيريضية  -

 اميتكاىنة

 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

ٖ يكّن امخريج قادر :اميَارات اميَنية ِامعينية  -3

 عنٓ 

 تطبيق أداء امتيريضي مجييع امحأت بيَارٌ  -

رعاية تيريضية ىتخصصة منحأت اميختنفة  تقديً -

 بكفاءة عامية 

 تصييً ِاعداد ِتنفيذ خطط تيريضيُ منحأت اميختنفة  -

 تطبيق امرعاية امتيريضيُ منحأت امحرجة  -

 يكّن امخريج قادرا عنٓ  :اميَارات امعاىة 

تطبيق طرق أتصال اميختنفة امتٓ تساعد عنٓ   -

 امكاىنة امّصّل امٓ امرعاية امتيريضية 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

اميشاركة في اعداد ِتقديً تحقيف صحٓ منيرضي  -

 ِأسرًٍ 

امندِات  )اميشاركة في اعداد انشطة تعنييية ىختنفة  -

 (ِامحنقات امنقاشية 

 امتعاِن ىع امفريق امصحي  -

 امتعاىه ىع امتقنيات امحديحة بيَارة  -

   :نظاو امسنة امتدريبية

بية امطامبة بامسنة امتدري/يشترط ٔمتحاق امطامب -1

 امنجاح في جييع اميقررات امدراسية 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

 (شَرا 46ىدتَا )امسنة امتدريبية سنة ىيٕدية كاىنة  -2

ساعُ اتصال   23ساعُ ىعتيدٌ اْ ىا يعادل  46تعادل 

اسبّعيا  تقسً امٓ فترات  ىتتاميُ طبقا منخطُ اميّضّعُ 

 ىن قبه امكنيُ 

 : تبدأ امسنة امتدريبية طبفا منيّاعيد امتامية

 ا ىن أِل اكتّبر بامنسبُ  منطٕب امناجحين فٓ دِر  اعتبار

 يّنيُ ِامفصه امصيفٓ

  اعتبارا ىن أِل ىايّ منطٕب امناجحين  فٓ دِر يناير.     

 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

يعنن عن بدء امسنة امتدريبية في كه عاو عند اعٕن امنتيجة   .1

امنَائية ىن دراسة اميقررات ِاجتياز امطامب بنجاح ،  ِعنٓ 

متّجُ إمٓ ادارة امخريجين بقسً شئّن امطٕب امطٕب امناجحين ا

، ِأطٕع عنٓ ىّقع امكنية أمكترِني، ِأىاكن اإلعٕنات 

امخاصة ميعرفة تاريخ ِىكان عقد امبرناىج أرشادْ عن  بدء 

امسنة امتدريبية ِكذا أطٕع عنٓ جداِل تّزيع طٕب أىتياز 

  .عنٓ أىاكن امتدريب اميختنفة 

أىتياز بفترة تدريبية ارشادية عاىة   يبدأ برناىج .2

I (امبرناىج امتّجيَٓ) nt er nshi p Or i ent at i on pr ogr am   



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

ِىدتَا اسبّعان بامكنية ِعنٓ طٕب أىتياز في كه 

 اميجيّعات امتخصصية حضّر ٍذٌ امفترة أرشادية 

امبرناىج )يحرو امطامب  امذْ يتخنف  عن حضّر فترٌ  أعداد  -3

ىن اجيامٓ  فترٌ  %60تقه  نسبُ حضّرٌ  عن اِ  (امتّجيَٓ

 أعداد  ىن أمتحاق بسنُ أىتياز امتدريبيُ

امطامب  امذْ مً يستكيه  امنسبُ اميئّيُ  محضّر امبرناىج  -4

 امتّجيَٓ   يتً امتحاقُ بامدِرٌ امتاميُ 

 :امينَج امعنيٓ مسنُ أىتياز

 يجب ِضع ىنَج يحتّْ عنٓ  عدد ىن ىقررات امتدريب .1

امعينٓ خاص بسنُ أىتياز عنٓ ان يتسً بامطابع امتطبيقٓ  ، 
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ِيجب عنٓ امطامب  استيراريُ امتطبيق امفعنٓ حيخ يتً تّجيَُ 

عنٓ اٍييُ امتعنيً اميستير ىن خٕل تقديً اميشاريع فٓ 

 امتخصصات اميختنفُ  ِتطبيقَا  ِتقديً تقارير عن نتائجَا 

بآميُ امتطبيق امفعنٓ ،  يجب عنٓ طامب أىتياز أمتزاو  .6

Selِاتباع ىنَجيُ امتعنً امذاتٓ   f - di r ect ed l ear ni ng    ،

contِامتعنيً اميستير  i nui ng educat i on   .  

ىن امسنُ  %60ٔ تتعدْ حجً اميقررات بسنُ أىتياز   -1

  (ساعات  اسبّعيا 1-6)امتدريبيُ 
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 يتً اجراء يّو عنيٓ  فٓ نَايُ كه شَر  معرض ِىناقشُ  -2

دِرٌ  ، ِحه  /اميّاضيع امعنييُ امخاصُ بامتدريب امعينٓ 

 اميشكٕت  امتٓ تطرا فٓ ٍذٌ امدِرٌ 

  :ىجأت امتدريب 

  :تتحدد بامتخصصات امتاميُ

  (شَران)   امتيريض امباطنٓ امجراحٓ 

 (شَران)   ِحدٌ امعنايُ اميركزٌ  

 (شَران)    تيريض أطفال  

  (شَران)  ٔدٌ تيريض صحُ أو ِحديحٓ امّ 

 (شَران)    ادارٌ امتيريض  
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يجب ان يذكر ىجال امتدريب امتخصصٓ فٓ شَادٌ  اتياو 

 امسنُ امتدريبيُ 

  :نظاو امتقّيً خٕل امسنة امتدريبية 

يقّو اىتياز امتيريض بتدِين اميَاو اميّىية امتٓ ينفذٍا في 

ىن  سجه أداء اميّىي امخاص بُ جً يعتيد ٍذا امسجه يّىيا

احد اعضاء ىجيّعة أشراف عنٓ أىتياز في ٍذا امتخصص 

 عنٓ ان يتً اعتيادٌ اسبّعيا ىن رئيس اميجيّعة  (ىن امكنية )

يسنً اىتياز امتيريض سجه أداء اميّىي امخاص بة في  -

نَاية كه دِرة تدريبية امٓ رئيس اميجيّعة حيخ يتً تقييية 
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كيا ٍّ )ن يقّو بُ تبعا ميا قاو بتفيذٌ بامنسبة ميا يجب ا

ىنصّص عنيُ في كتيب تدريب اىتياز امتيريض بامدِرات أجبارية 

 ىن اقه ىرضي غير –فاكحر   %30ىرضي   )ِيتً ِضع امتقّيً  (

30)%  

في نَاية كه دِرة تدريبية تسنً استيارة امتقّيً امخاص  -

باداء أىتياز في امدِرة امٓ رئيس قسً ادارة امتيريض بامكنية 

اعتيادٌ ىن رئيس ىجيّعة أشراف عنٓ أىتياز في بعد 

 امتخصص  
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يقّو قسً ادارة امتيريض باستكيال امتقّيً أخرْ منّصّل  -

امٓ امتقّيً امنَائي مندِرة حيخ يحدد اذا كان اىتياز امتيريض 

 قد اجتاز امدِرة اِ تقرر مُ اعادة امدِرة

اعادة امدِرة اذا كان تقّيً أىتياز غير ىرضي فقد يقرر مُ   -

بناءا عنٓ ىّافقة ىجنس قسً ادارة امتيريض ِمجنة أىتياز 

ِىجنس امكنية ِعنيُ ىراجعة ىكتب شئّن أىتياز بادارة شئّن 

امطٕب منتعرف عنٓ ىيعاد اعادة امدِرة في نَاية امسنة 

 امتدريبية   
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      : اجتياز امسنُ امتدريبيُ

يبيُ بنجاح  حصّل امخريج عنٓ يشترط  ٔجتياز  سنُ أىتياز امتدر

 عنٓ أقه فٓ كه تخصص ىن تخصصات امتدريب  30%

فٓ حامُ رسّب  امطامب  فٓ فترٌ تدريبيُ اِ اكحر يقّو  باعادٌ  

 ىا رسب فيُ فٓ نَايُ  امسنُ امتدريبيُ 

 :نظاو امحضّر  ِأمتزاو ِامتاجيه

عنٓ أقه ىن  %(60)يشترط منجاح طامب أىتياز  حضّر  -1

ميدٌ اميقررٌ  منتدريب فٓ كه دِرٌ ىن دِرات امتدريب ا

 أكنينيكٓ 
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فٓ اْ  %40اذا تجاِز امطامب  نسبُ امغياب باكحر ىن  -2

ىن دِرات امتدريب  أكنينيكٓ  يتً اعادٌ  امفترٌ  (دِرٌ)ِحدٌ

 امتدريبيُ  كاىنُ فٓ امدِرٌ اميعنيُ كاىنُ  فٓ نَايُ امسنُ  

فٓ امسنُ امتدريبيُ  كاىنُ اِ   يحق منطامب  تاجيه امتدريب  -3

تاجيه دِرٌ اِ اكحر  خٕل امسنُ  امتدريبية  عنٓ ان  يكّن  امعذر 

 ىقبّٔ  ىن مجنُ أىتياز 

فٓ حامُ تأجيه دِرٌ  اِ أكحر خٕل امسنُ امتدريبيُ  يجب  -4

امتقدو  منتأجيه  قبه  بدايُ  فترٌ امدِرٌ  بيدٌ كافيُ  ٔ تقه 

قبه بدء فترٌ امتدريب  (ىن امشَر 60يّو  )عن  عشرٌ اياو 

  .اميرغّب تاجينَا
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 برناىج طٕب اىتياز كنية امتيريض 

 :ِصف برناىج أىتياز

يتيح برناىج أىتياز امفرصة مخريجي كنية 

امتيريض صقه اميَارات امتيريضية اميختنفة امتي 

اكتسبت خٕل سنّات امدراسة باإلضافة إمٓ امتدريب 

نظً امرعاية امتيريضية  عنٓ ىيارسة ِتطبيق

أساسيُ ِاميعتيدة عنٓ امبراٍين ، أيضا امتدريب 

ِاستخداو ِسائه امتكنّمّجيا امحديحة ِامتي 

تستخدو في تقديً امرعاية امتيريضية ، ِامصحية ، 
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ٍذا تحت إشراف كنية امتيريض بامتعاِن ىع 

 .اميؤسسات امصحية امتي يتً فيَا امتدريب 

  :ز رسامة برناىج أىتيا

تنبع رسامة برناىج أىتياز ىن امرسامة امشاىنة 

مكنية امتيريض ِامتي تتفق بدِرٍا ىع رسامة جاىعة 

كفر امشيخ  حيخ ترتكز عنٓ اعداد خريج عنٓ درجة 

عامية ىن امكفاءة ِامجّدة ِامتييز تسيح مُ 

بامينافسة في سّق امعيه عنٓ اميستّْ امقّىي 

 ِاإلقنييي ِامدِمي 
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  : (امسنُ امتدريبيُ أجباريُ)ج أىتياز أٍداف برناى

  :امَدف امعاو 

يَدف برناىج أىتياز إمٓ صقه ىَارات خريجي 

 )كنية امتيريض في امتخصصات اإلكنينيكية اميختنفة 

تيريض امباطنُ ،تيريض امجراحة ، تيريض األطفال 

  (،تيريض صحة أو ِحديحٓ امّٔدٌ ، إدارة امتيريض

ىتييزة تسيح مًَ بامتطّير في أىاكن تدريب 

اميستير شخصيا ِىَنيا ، ِذمك عن طريق دىج 

اميعنّىات ِاميَارات ِامسنّكيات اميكتسبة خٕل 

سنّات امدراسة ِاكتساب ىَارات عينية بامييارسات 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

اإلكنينيكية في شتي ىجأت امتدريب ِذمك منّصّل 

بامخريج إمٓ اميستّْ امذي ييكنُ ىن تقديً امرعاية 

ضية امشاىنُ ذات امجّدة امعاميية ِامقياو امتيري

  .بدِرٌ كعضّ فعال في امفريق امصحي 

  :امنتائج امتعنييية اميستَدفة مبرناىج أىتياز 

بنَاية امبرناىج يكّن امخريج  :اميعرفة ِامفًَ  -4

 :قادرا عنٓ 

إظَار اميعنّىات ِاميفاٍيً امخاصة  -

 برعاية امحأت اميختنفة منيرضي
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امّظائف أدارية امٕزىة فًَ ِىيارسة  -

 مجّدة امرعاية امتيريضية 

تحديخ اميعنّىات اميكتسبة ِتزِيدٍا  -

 بيا ٍّ جديد 

  :يكّن امخريج قادرا عنٓ :اميَارات امذٍنية  -5

 امتشخيص امتيريضي منحأت اميختنفة  -

استخداو امتفكير امنقدي في حه  -

 اميشاكه أكنينيكية 

ً امرعاية استخداو امتقنيات امحديحة متقدي -

 امتيريضية اميتكاىنة
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ٖ يكّن امخريج قادر :اميَارات اميَنية ِامعينية  -6

 عنٓ 

 تطبيق أداء امتيريضي مجييع امحأت بيَارٌ  -

تقديً رعاية تيريضية ىتخصصة منحأت اميختنفة  -

 بكفاءة عامية 

 تصييً ِاعداد ِتنفيذ خطط تيريضيُ منحأت اميختنفة  -

 ُ منحأت امحرجة تطبيق امرعاية امتيريضي -

 يكّن امخريج قادرا عنٓ  :اميَارات امعاىة  -7

تطبيق طرق أتصال اميختنفة امتٓ تساعد   -

 عنٓ امّصّل امٓ امرعاية امتيريضية امكاىنة 
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اميشاركة في اعداد ِتقديً تحقيف  -

 صحٓ منيرضي ِأسرًٍ 

اميشاركة في اعداد انشطة تعنييية  -

 (ة امندِات ِامحنقات امنقاشي )ىختنفة 

 امتعاِن ىع امفريق امصحي  -

 امتعاىه ىع امتقنيات امحديحة بيَارة  -

 

   :نظاو امسنة امتدريبية

امطامبة بامسنة امتدريبية /يشترط ٔمتحاق امطامب -5

 امنجاح في جييع اميقررات امدراسية 



 الشيخكفر جامعه التمريض كليه

7102/7102 

ىدتَا )امسنة امتدريبية سنة ىيٕدية كاىنة  -6

 23ساعُ ىعتيدٌ اْ ىا يعادل  46تعادل  (شَرا 46

ساعُ اتصال  اسبّعيا  تقسً امٓ فترات  ىتتاميُ 

 طبقا منخطُ اميّضّعُ ىن قبه امكنيُ 

 

 : تبدأ امسنة امتدريبية طبفا منيّاعيد امتامية

  اعتبارا ىن أِل اكتّبر بامنسبُ  منطٕب

 امناجحين فٓ دِر  يّنيُ ِامفصه امصيفٓ

  ٓاعتبارا ىن أِل ىايّ منطٕب امناجحين  ف

     .دِر يناير 
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يعنن عن بدء امسنة امتدريبية في كه عاو عند اعٕن   .1

امنتيجة امنَائية ىن دراسة اميقررات ِاجتياز امطامب 

بنجاح ،  ِعنٓ امطٕب امناجحين امتّجُ إمٓ ادارة 

امخريجين بقسً شئّن امطٕب ، ِأطٕع عنٓ ىّقع 

امكنية أمكترِني، ِأىاكن اإلعٕنات امخاصة ميعرفة 

عقد امبرناىج أرشادْ عن  بدء امسنة تاريخ ِىكان 

امتدريبية ِكذا أطٕع عنٓ جداِل تّزيع طٕب 

  .أىتياز عنٓ أىاكن امتدريب اميختنفة 
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يبدأ برناىج أىتياز بفترة تدريبية ارشادية عاىة    .2

I (امبرناىج امتّجيَٓ) nt er nshi p Or i ent at i on 

pr ogr am    ِىدتَا اسبّعان بامكنية ِعنٓ طٕب

أىتياز في كه اميجيّعات امتخصصية حضّر ٍذٌ 

 امفترة أرشادية 

يحرو امطامب  امذْ يتخنف  عن حضّر فترٌ  أعداد  -7

 %60اِ تقه  نسبُ حضّرٌ  عن  (امبرناىج امتّجيَٓ)

ىن اجيامٓ  فترٌ أعداد  ىن أمتحاق بسنُ أىتياز 

 امتدريبيُ
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محضّر   امطامب  امذْ مً يستكيه  امنسبُ اميئّيُ -8

 امبرناىج امتّجيَٓ   يتً امتحاقُ بامدِرٌ امتاميُ 
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 :امينَج امعنيٓ مسنُ أىتياز

يجب ِضع ىنَج يحتّْ عنٓ  عدد ىن ىقررات امتدريب  .1

امعينٓ خاص بسنُ أىتياز عنٓ ان يتسً بامطابع 

امتطبيقٓ  ، ِيجب عنٓ امطامب  استيراريُ امتطبيق 

ُ امتعنيً امفعنٓ حيخ يتً تّجيَُ عنٓ اٍيي

اميستير ىن خٕل تقديً اميشاريع فٓ امتخصصات 

 اميختنفُ  ِتطبيقَا  ِتقديً تقارير عن نتائجَا 

يجب عنٓ طامب أىتياز أمتزاو بآميُ امتطبيق امفعنٓ   .6

Sel، ِاتباع ىنَجيُ امتعنً امذاتٓ   f - di r ect ed 
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l ear ni ng    ِامتعنيً اميستير ،cont i nui ng 

educat i on   .  

ىن امسنُ  %60ٔ تتعدْ حجً اميقررات بسنُ أىتياز   -3

  (ساعات  اسبّعيا 1-6)امتدريبيُ 

يتً اجراء يّو عنيٓ  فٓ نَايُ كه شَر  معرض ِىناقشُ   -4

دِرٌ  ، ِحه  /اميّاضيع امعنييُ امخاصُ بامتدريب امعينٓ 

 اميشكٕت  امتٓ تطرا فٓ ٍذٌ امدِرٌ 

  :ىجأت امتدريب 

  :ت امتاميُتتحدد بامتخصصا
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  امتيريض امباطنٓ امجراحٓ  

  (شَران) 

  ِحدٌ امعنايُ اميركزٌ   

 (شَران) 

   تيريض أطفال   

 (شَران) 

 تيريض صحُ أو ِحديحٓ امّٔدٌ   

  (شَران) 

   ادارٌ امتيريض   

 (شَران) 
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يجب ان يذكر ىجال امتدريب امتخصصٓ فٓ شَادٌ  اتياو 

 امسنُ امتدريبيُ 

 :ف عنٓ امسنُ امتدريبيُأشرا

يخضع طٕب أىتياز ٔشراف كه ىن كنية امتيريض ِادارة 

اميستشفي اِ اميؤسسة امصحية امتٓ يتً امتدريب فيَا 

 (كٕ فييا يخصُ 

 نظاو امتقّيً خٕل امسنة امتدريبية 

يقّو اىتياز امتيريض بتدِين اميَاو اميّىية امتٓ 

ص بُ جً يعتيد ٍذا ينفذٍا في سجه أداء اميّىي امخا
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امسجه يّىيا ىن احد اعضاء ىجيّعة أشراف عنٓ أىتياز 

عنٓ ان يتً اعتيادٌ اسبّعيا  (ىن امكنية )في ٍذا امتخصص 

 ىن رئيس اميجيّعة 

يسنً اىتياز امتيريض سجه أداء اميّىي امخاص بة  -

في نَاية كه دِرة تدريبية امٓ رئيس اميجيّعة حيخ 

ا قاو بتفيذٌ بامنسبة ميا يجب ان يتً تقييية تبعا مي

 اىتياز تدريب كتيب في عنيُ ىنصّص ٍّ كيا)يقّو بُ 

 ) امتقّيً ِضع ِيتً ( أجبارية بامدِرات امتيريض

  %(30 ىن اقه ىرضي غير –  فاكحر %30  ىرضي
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في نَاية كه دِرة تدريبية تسنً استيارة امتقّيً  -

قسً ادارة امخاص باداء أىتياز في امدِرة امٓ رئيس 

امتيريض بامكنية بعد اعتيادٌ ىن رئيس ىجيّعة 

 أشراف عنٓ أىتياز في امتخصص  

يقّو قسً ادارة امتيريض باستكيال امتقّيً أخرْ  -

منّصّل امٓ امتقّيً امنَائي مندِرة حيخ يحدد اذا كان 

 اىتياز امتيريض قد اجتاز امدِرة اِ تقرر مُ اعادة امدِرة

أىتياز غير ىرضي فقد يقرر مُ اعادة اذا كان تقّيً   -

امدِرة بناءا عنٓ ىّافقة ىجنس قسً ادارة امتيريض 

ِمجنة أىتياز ِىجنس امكنية ِعنيُ ىراجعة ىكتب 
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شئّن أىتياز بادارة شئّن امطٕب منتعرف عنٓ ىيعاد 

 اعادة امدِرة في نَاية امسنة امتدريبية   

     : اجتياز امسنُ امتدريبيُ

ٔجتياز  سنُ أىتياز امتدريبيُ بنجاح  حصّل امخريج عنٓ   يشترط

 عنٓ أقه فٓ كه تخصص ىن تخصصات امتدريب  30%

فٓ حامُ رسّب  امطامب  فٓ فترٌ تدريبيُ اِ اكحر يقّو  باعادٌ  

 ىا رسب فيُ فٓ نَايُ  امسنُ امتدريبيُ 
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 :نظاو امحضّر  ِأمتزاو ِامتاجيه

عنٓ  %(60)از  حضّر يشترط منجاح طامب أىتي -5

أقه ىن اميدٌ اميقررٌ  منتدريب فٓ كه دِرٌ ىن 

 دِرات امتدريب أكنينيكٓ 

فٓ  %40اذا تجاِز امطامب  نسبُ امغياب باكحر ىن  -6

ىن دِرات امتدريب  أكنينيكٓ   (دِرٌ)اْ ِحدٌ

يتً اعادٌ  امفترٌ امتدريبيُ  كاىنُ فٓ امدِرٌ 

  اميعنيُ كاىنُ  فٓ نَايُ امسنُ 
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يحق منطامب  تاجيه امتدريب  فٓ امسنُ امتدريبيُ   -7

كاىنُ اِ  تاجيه دِرٌ اِ اكحر  خٕل امسنُ  

امتدريبية  عنٓ ان  يكّن  امعذر ىقبّٔ  ىن مجنُ 

 أىتياز 

فٓ حامُ تأجيه دِرٌ  اِ أكحر خٕل امسنُ امتدريبيُ   -8

يجب امتقدو  منتأجيه  قبه  بدايُ  فترٌ امدِرٌ  

ىن  60يّو  )ٔ تقه عن  عشرٌ اياو   بيدٌ كافيُ

  .قبه بدء فترٌ امتدريب اميرغّب تاجينَا (امشَر

 

 


