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 القمري التواب عبد ماجد/ الدكتور األستاذ السيد كلمه 

 الجامعة ئيسر       
 سالم هللا عليكم ورحمته وبركاته- ابنائى وبناتي طالب وطالبات كلية التمريض

مع اطالله عاام رراساي  يدياد ي ارى علاى يام تناا  ال اراب ل ي يا  لاى  ا    ياى 

التحيااة لكاا  مااب ينتلاابج  علااى  يام ااه ك اار ال ااي   مااب  ع اااب  ي ااه التاادري  

وال ااامليب  ونبنااائى وبناااتى  طااالب القام ااة ال اادامى ماانيم والقاادر ل تحيااه لكاام  

رنا ملات ب   امتناال انناى يمي ا  مباركه مب  عمااى ال ادار ونحاب ن انع  ااى حا ا

اتجيه الى اخجتى و مالئى انسااته   انياالب الاهيب يحملاج  علاى كاا ليم  ا ار  

رسااالهل والااهيب  يبااا ج  باهاادو  ميمااه واساامى  مايااه  راييااا ماانيم ا  يتحااابجا  

 ويتآل جا مب اي  القام ه والجطب ل واى سبي  ابنائيم  ال الب وال البات 

ا  مقتماع القام اه مقتماع  يتماايم  عماا ساب ه  ماب مراحا  ابنائى وبناتى ال الب 

الت ليم ل  ج المقتمع الهى ي      خ يه ال الا   ل وقا   ال خ اية  يلاتلممه  

مناخ علمي  وث ااي  متميم ل وحيا  يام يه  راهيه ل  ها ماا تاجار  لكام القام اه    

ح م ااالم ال رياا  ا  اليااجم الول لنااا اااى القام ااه  ن يمكااب  نلاايانه ل ا يااه تت اا

وتتحدر مالمح اليجياة ن  القام اه  ليلام  مكاناا  لتح اي  ال لام والم رااة ا ا  ل 

وعنمااا   ااي ارقااه نكت ااا  المجا اا  وال اادرات ل و ااى ارقااه   ي ااا لممارسااه  

مختلف انن  ه  الث ااية  وانيتماعية والريا ية وال لمية  ابنائى وبناتى ال االب 
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م  ي ل  منكم حتى ت لجا الى التميم الم لجب والاى كا  ا يد بكم القجر  اى ك  ع

مات بجا عليه ن جسكم ماب ررياات علمياه م اراه حتاى تكجناجا هاارريب علاى اثباات 

وياااجركم  ل ساااجى ال مااا  ينت ااار الكثيااار  والكثيااار مااانكم ونيااامال ي لااا   وب اااد  

 الممر ة والممرض المد   علميا وعمليا ال ارر على المناالة  

 ل النجاح والتفوق  فى دراستكم اتمنى لكم  ك

 رئي  القام ة                                       

                                                                             
 أ. د / ماجد عبد التواب القمري       
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 ال ميم  كلمة الستاذ الدكتجر / ميقه عبد              

 عميد الكلية                                      

  بنائي و بناتي ال لبة وال البات                    

مع اطالله عام رراسى يديد ملئ بالن اط والحيجيه والقد وانيتيار يلا دني     رحا  

يام ة ك ر ال ي  والتى تل ى يا د  بخ اجات  -بان مامكم والتحاهكم بكلية التمريض 

يا الالئ ة  بيب كليات  التمريض على الملاتجى ال اجمى انتايقابيه سري ه  نحج تبجب مك

 وال المي   

 بنائي و بناتي ال لبة وال البات  لكم ا  ت خروا بانتمائكم الاى ميناه التماريض اللااميه 

والتى تجايه الكثير مب التحديات  اى  اجب المت يارات ال المياه اللاري ه ل وتارى كلياه 

يام ااه ك اار ال ااي  انااه لمامااا علييااا ال يااام باادور ا اااى مجاييااه ا اام   ااه  –يض التماار

التحديات  و ى اعدار ممرض/ ممر اه مميام علمياا  وعملياا  لل ياام بادور  ال  اال ااى 

 المقتمع  وهارر على  المنااله اى سجى ال م    

ي اااه يام اااه ك اار ال ااي  بخ ااجات ايقابيااه  ير -ت ااجم كليااه التمااريضابنااائى وبناااتى 

ة سا يا للح اجل والجقاجل الاى ياوسري ه على طري  القجر  اى ت اديم الباراما الت ليم

ى بم اي ه هللا   ي اا ت اجم الكلياه يا اد  بتاجاير مالقجر   والى انعتماار المحلاى وال اال

المناخ ال لمى  والبي اه الت ليمياه الم اق ه علاى الت اجى وانبادا  وذلار بتاجاير  م اما  

ماااب  ييااام  ومقلااامات والمت دماااه لممات  التااادري  المالئماااه مياااارات مقيااام  بملااات

وتااجاير م اماا  الكمبيااجتر  لتنميااه اي ااا وم اادات لت  يااه  احتيايااات التاادري  ال ملااى ل 
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ال اادرات  التكنجلجييااة  بقاناا  الميااارات التمري ااية ل  ااها لمجاكبااه مت لبااات  ع اار 

 ال جلمه والت جر اللريع اى يميع مناحى الحيا    

وبناااتي  العااماب   اايد بكاام بااهل القيااد وانيتيااار اااى تح ااي  ال لاام  وال يااام  ابنااائى 

باادوركم اااى  البحااد وانباادا  وانسااتخدام انمثاا  لالمكانااات الب ااريه والماريااه المتاحااه  

بالكلياه مااع الح ااا  علااى م ادرات الكليااه ل انتمااائكم  الااى الكلياه يحتااا   ب ااا م اااركتكم 

ياا ة المختل ااة يالريا ااية ل الث اايااة ل ال نيااة ل القجالااة ل ال اعلاا ة اااي الن  اا ة ال الب

 ال لمية              ( وطرح م ترحاتكم والتي ليا الثر الكبر على سير ال ملية الت ليمية

 

ن تتاررر  ييااا ال الاا  /  يتياا ال البااة اااي طلا  الن ااح واضر ااار ماب اى ع ااج بااداخ   

يااة المتاحااة بالكليااه واست ااارا  ع اااب اليي ااة الكليااه ل اي ااا اسااتخدام الجسااائ  الت ليم

 التدريلية لملاعدتكم على ت جير ذاتكم   

            

 وا كم هللا ووا نا يمي اً اي خدمه وطننا الحبي  م ر 

                                                                                    

 عميد الكلية 

                                                                             

 ا.د. مهجه عبد العزيز
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 سطور فى الشيخ كفر جامعه

 
ل وكانام ت ام  م 1984اى البدايه كانم يام ه ك ر ال ي  ارعا  لقام ه طن ا منه عام 

كلياات  و اى كلياه المراعاه ل التربياه وال ا  البي ارى واليندساه والراب  والتقااار   8

والتربياااه النجعياااه  والتربياااه الريا ااايه ل ثااام  ن ااا م يام اااه  ك ااار ال اااي   بتااااري  

 ن ااا م كلياااه ال لاااجم ل ثااام ا اااي م كلياااه ال ااايدله   2009ل وااااى عاااام   19/4/2006

ان ااا م كلياااه الثااارو  اللااامكيه  2013ل وااااى عاااام   2012والت ااانيع الااادوائي  عاااام 

والم ايد  وكليه ال   الب رى  وكليه التماريض  وكلياه ال اال  ال بي اى  ل ثام ا اي م 

  ااي م كليااه الحاساابات  2015ل واااى عااام  2014كليااه طاا  ال اام وانساانا   اااى عااام 

بلااع عاادر لي 2016/  2015والم لجمااات لتباادب الدراسااه بيااا مااع م لااع ال ااام القااام ى 

علاى   انول و عالمياا 130سته ع ر كليه ل كماا احتلام القام اه  الترتيا    16كلياتيا 

ملااتجى  القام ااات  الحكجميااة  الم اارية  اااى ت اانيف القام ااات  الخ ااراب قاادي ه 
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البي ه   وت تم   ه  الكليات علاى م اما  بحثياه علمياه مت اجر  ذات اماراض وا ادا  

تجاك  الت جر التكنجلجييل وي ا  الى عن اابات القام اه  ي اا ملت ا ى ال لباه عد  

ل وت ع على يجار كليه ال ال  ال بي ى وت تم  على اييم  حديثه تلتخدم اى ت اخي  

وعال  ال الب واع ااب  ي اه التادري   ل ي اا  الاى  اها الملت ا ى القاام ى والتاى 

ه هللا تاام ت ااميميا طب ااا للمجاقاا ات سااج  يااتم ااتتاحيااا اااى ال رياا  ال اياا  بم ااي 

ال الميااه ل واحاادج انيياام  مجاكبااه مااع الت ااجر التكنجلااجيى اااى ت ااديم رعايااه قااحيه 

مت ااجر  ل م ب ااه م ااايير القااجر  ال الميااه اااى ت ااديم الخاادمات المختل ااه بيااا ل ويجيااد 

 (   بالقام ة اي ا  ن ام رراسي يلمح ايه بتدري  الم ررات عب ب د يالت ليم الم تجح

ت جم القام ه بت ديم خدمات طالبيه اخارى منياا ت لايم الل اه ال ربياه ل يار النااط يب كما 

انحتيايات الخاقه على سبي  المثاال ن الح ار  ىل الب ذووت ع ك  ان تمام لبيا  ل 

 اعدار ارق ه  ب ري ه تلاعد المك جايب على م راه ال ري  ال حيح   

مااب يميااع  الاادول ال ربيااه وانسااالميه واناري يااه   وت باا  القام ااه ال ااالب الجااااديب

ومير ا              كما ت تم  على ا م المراا  والتى ت دم خدمه متميم  لل االب و اى 

المد  القام ياه  والمامور  بملا حات خ اراب تحاي  بياا ماب كا  يانا  ل اي اا تجياد 

يه الريا ايه( والتراياه المالع  الم تجحه والتى تلتخدم اى الدراسه يل الب كليه الترب

   لقميع طالب القام ة 
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  الكلية عن مختصره نبذه

 األساسية الصحية األنشطة أهم من يعد التمريض أن إلى العالمية الصحة منظمة تشير

 المرض، حالة في صحته استعاده أيضا اإلنسان بصحة االرتقاء في تسهم التي

 المؤسسات في الصحي الفريق أفراد وبين المريض بين االتصال حلقه يمثل فالممرض

 ويقدم وروحا ، وعقل   جسدا  : ككل بالفرد يهتم وفن علم ،والتمريض المختلفة الصحية

 والمرض، الصحة في والمجتمع واألسرة الفرد حاجات استيفاء إلى تهدف مباشرة خدمة

 تتضمن متخصصة ومهارات ومعارف علمية أسس على تقوم التمريض ومهنة

 والسلوكية، والصحية العامة األساسية العلوم من المستمدة المبادئ من مجموعة

 اآلمن التمريض ممارسة علي تبنى والتي بالمرضى الشاملة العناية ذلك إلى باإلضافة

 على يساعد مما الصحي الفريق أعضاء باقي مع بالتعاون وذلك والبراهين واألدلة

 . هللا بإذن المعنوية روحه ورفع الشفاء نحو المريض وتقدم العمل سير حسن

 المهاان أهاام ماان كواحاادة التمااريض مهنااه بأهميااة العميااق اإليمااان ماان وانطلقااا 

 واساتجابة  الصاحي، باالواقع للنهاوض الصاحية الرعاية نظم في والرئيسية اإلستراتيجية

 للمعاييراالكاديمياااة وتطبيقاااا   ، التماااريض تعلااايم فاااي العالمياااة والمساااتجدات للمتغيااارات

 علاى 71 رقام جلساته فاي الشايخ كفار جامعاة مجلس وافق  والعالمية القومية والمرجعية

 مهنياين ممرضاين إعاداد ضارورة علاى تأكيادا  9/2011/ 26 فاي التمريض كلية إنشاء

 والمؤسساات المستشافيات احتياجات تلبيه و ، الصحية الخدمة تقديم على قادرين مؤهلين

 عليهاا والمتعاارف المتكافئاة النساب إلى وصوال    عاليه وجوده بكفاءة والتعليمية الصحية

 الاوطن أبنااء مان جيال إعاداد أيضاا  األطبااء، عادد إلى قياسا   الممرضين عدد من عالميا  

 موافقاة  على وبناء المسئولية، وتحمل بالواقع النهوض على قادر ويكون بانتمائه يتباهى
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 قارار على و ، 9/2013/ 26 ، 30/7/2013 ، 25/3/2013 فى التمريض قطاع لجنه

  الااواراء مجلااس  رئاايس  قاارار صاادر  24/10/2013 فااي  للجامعااات األعلااى المجلااس

 للمتغيارات استجابة و الشيخ كفر جامعه التمريض كليه بانشاء  2013 لسنه( 595) رقم

 والمرجعياااة للمعاييراالكاديمياااة وتطبيقاااا   ، التماااريض تعلااايم فاااي العالمياااة والمساااتجدات

 مرحلاه)  الشايخ كفار جامعاه التمريض بكلية  الدراسة بدء على ووفق  والعالمية القومية

 التعليمااي النسااق باعتباااره  الدراسااة فااي المعتماادة الساااعات  نظااام بإتباااع(  البكاالوريوس

 .  الدراسية المقررات تدريس في العالمية الجامعات في المطبق
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 وي ترط ل الدولة اي به الم مجل الم رية بالقام ات ال بجل لن ام الكلية تخ ع

 :   التالية ال روط استي اب ذكجرا  و عناثا ال الب هبجل اى

 للتعليمات وفقا المصريين غير قبول ويجوز ، الجنسية مصري يكون أن -1

 .لذلك المنظمة

 . علوم شعبة العامة الثانوية شهادة على حاصال يكون أن -2

 . االنجليزية اللغة هي األولى األجنبية اللغة تكون أن -3

 . صحيا الئقا يكون أن -4

 المقابلة و ، الطبي والكشف ، التحريرية القبول اتاختبار يجتاز أن -5

  الشخصية

  للدراسة تاما تفرغا متفرغ يكون أن -6

 من أكثر للقبول المطلوبة الشهادة على حصوله على مضى قد يكون أال -7

 األعلى المجلس يسنها التي والضوابط للقواعد طبقا بها المسموح المدة

  للجامعات

 الصحية أو الفنية المعاهد خريجي: )  التمريض في الفني الدبلوم حملة  -8

 .للجامعات األعلى المجلس يحددها التي والقواعد للشروط وفقا(  للتمريض

 ويجوز علوم شعبة العامة الثانوية شهادة تكون أن:  البكالوريوس حملة -10

 . مقاصة  إجراء بعد الدراسية المقررات بعض حضور من الطالب يعفى أن

 

 

 بالكلية لل بجل ال امة ال روط

 الكلية عستراتيقية
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  :الرؤية  -

   تكج  متميما محليا وعهليميا وم ن ه عالميا بالقجرا واضبدا  اي مقال ت ليم 

التمريض باض ااة على التميم اي تجاير الرعاية ال حية واى عبداعيا اي مقال 

 البحد ال لمي  

 : الرسالة -

تل ى كلية التمريض على التميم اي ن ر الم راة ال لمية مب خالل ت ديم البراما 

الت ليمية الم جرا ذات القجرا اي  جب انتقا ات الم اقرا وعخ اعيا للت جيم 

الدوري وا ا لم ايير القجرا ال المية خالل مرحلتي البكالجريجو والدراسات ال ليا 

لبحد ال لمي اي التدري  ون ر البحاج ل كما تيد  الكلية لت بي   سالي  ا

 ي ا تتيح الكلية ال رقة للت ليم الملتمر ل ال لمية محليا وعهليميا وعالميا 

والتدري  مب اي  تنمية الميارات ال لمية وال ملية مما ين ك  على  ن  ة خدمة 

البي ة وقحة المقتمع مب خالل تدعيم الت او  مع مختلف اليي ات ال حية 

لقام ة المختل ة ومراكم البحد ال لمي على الملتجى المحلى وانهليمى وكليات ا

 والدولي  

 :اإلستراتيجية األهداف -

ت م  ال دا  اضستراتيقية لكلية التمريض المحاور الثالثة : الت ليم ل البحد ال لماي ل 

 : وخدمة المقتمع مب خالل

  والت بيا  ال ملاي ماع تميم منا ا التمريض والمجا نة بايب الدراساة الن رياة

عتباا  منيقيااات هائماة علااى تنميااة ال ادرا اضبداعيااة لتح يا  الك ااابا والقااجرا 

 النجعية للخريا  

  تنمية هدرات ال الب الت ليمية بت  ي  انستراتيقيات الحديثة اي الت ليم

والت لم وت قي يم على الت ليم الملتمر والتدري  لتخريا كجارر متميما اي 

 مري ية المختل ة  التخ  ات الت
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  ت جير براما الدراسات ال ليا لتجاك  الم ايير ال المية مب خالل الدعم

الملتمر لت جير من جمة البحد ال لمي ب ك  متكام  تجسع الكلية اي تلبية 

 احتيايات المقتمع المبنية على ت ييم وتحديد  ه  انحتيايات  

 ب خالل ت ديم است ارات قيامة  راكة ا الة مع عطرا  المن جمة ال حية م

ليي ات مقتم ية محلية وعهليمية بجاس ة ال ناقر المتميما مب  ع اب  ي ة 

 التدري  بالكلية  

  تنمية المجارر الهاتية واضمكانيات المارية للكلية مب خالل ت  ي  رور الجحدات

 الخاقة وتحجيليا على مراكم تميم 

 ي  التميم اي يميع عناقر ت  ي  الت جيم الهاتي والتحليب الملتمر لتح 

 مقال الت ليم القام ي والبحد ال لمي  
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 البكالوريوس برنامج لخريج العامة المواصفات* 

  المعتمدة الساعات نظام التمريض علوم في

ذو ك ابا متميما اي ت ديم الخدمات التمري ية وال حية اي المدسلات  -

 المختل ة

 وح  الم كالت  هارر على الت كير المن  ي والتحلي   -

هارر على تج يف الم ار  والميارات المكتلبة لخدمة ال رر والسرا والبي ة  -

 والمقتمع ب ك  ايقابي

 هارر على التجاق  وانت ال ال  ال مع الخريب -

 ذو ك ابا عالية اي عع اب اضر ارات والتث يف ال حي -

لم ار  لديه ك ابا اي  الم اركة  ال  الة اي البحد ال لمي لت جير ا -

 والميارات المينية

هارر على الت اع  مع الملتقدات والمت يرات ال المية وتأثير تلر الملتقدات  -

 والمت يرات اى الرعاية التمري ية وال حية

لديه الدااع للت ليم والت جير الملتمر والميارات المينية المرتب ة بالرعاية  -

 التمري ية وال حية

على انلتمام وتحم  المل جلية واتخاذ ال رار بما يت   ذو ك ابا عالية اي ال درا  -

 مع ال جاعد ال انجنية والم اييرانخالهية والمينية

 لديه ال درا على ال يارا وعرارا العمال الملندا عليه -

 هارر على تبنى  والداا  عب ه ايا المريض والمينة -
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حيد ي ر  ك  هلم ع رااا علميا على مقمجعة ت م الكلية سب ة  هلام علمية ل 

م ررات ت ع اي ن اى تخ  ه ال لمي وال جائم التالية تمث  ك  هلم بالكلية 

والم ررات التي ي ر  علييا لحيد يتجلى ال لم ععدار مجاق ات ك  م رر ومحتجياته 

 ل تتكج  الكلية مب الهلام ال لمية انتيه :

 مسلسل

 البرنامج

 المقررات عدد األكاديمية ساماألق القسم كود

 17 الجراحي الباطني التمريض قسم 1201 1

 3  والطوارئ الحرجة الحاالت تمريض قسم 1202 2

 3   األطفال تمريض قسم 1203 3

 3  والتوليد المرأه صحة تمريض قسم 1204 4

 3  المجتمع صحة تمريض قسم 1205 5

 3  النفسية والصحة النفسي التمريض قسم 1206 6

 3 التمريض إدارة قسم 1207 7

 يمكب   ااه  هلام علميه  خرى  ***

  الكلية  هلام
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  الشيخ كفر جامعة -التمريض كلية الي التحويل قواعد

 -:ال الب الملتقديب

 أن يكون الطالب حاصل علي الثانوية العامة )شعبة العلوم(. - -

وصل إليه القبول أن يكون الطالب حاصل علي الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي  -

 بالكلية.

 أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تعقدها الكلية. -

أن تكون اللغة األجنبية األولي هي اللغة اإلنجليزية ويستثني من ذلك خريجو  -

 مدارس اللغات.

%( من الطالب )قرارات المجلس األعلى 10أال يزيد عدد المحولين عن ) -

 للجامعات( 

المدا الم ررا لبدب وانتياب التحجيالت والم لنة   م ي تحجيالت ب دعدم قبول  -

 .بالكلية 

 أال يكون الطالب قد استنفذ عدد مرات الرسوب بالكلية التي كان مقيدا بها. -

 

 انعلي:الملتجى ال الب المن جليب علي 

 

 رط ان يكون الطالب ناجح ومنقول إلي مستوى اعلي في الكلية المحول منها تبش -

 رط ان يكون الطالب محول من كليه تطبق الئحة الساعات المعتمدة تبش -

 %( من الطالب لكل مستوى دراسي.10أال يزيد عدد المحولين عن ) -

يقدم الطالب بيان حاله بالمقررات والدرجات للمقررات التي انهي دراستها بالكلية  -

 المحول منها شريطه ان الكليه تتبع نظام الساعات المعتمدة في الدراسه 
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إعفاء الطالب من حضور  امتحان بعض المقررات الدراسية التي سبق دراستها  -

تطابق عدد ساعات المقررات   والنجاح فيها بالكليه المحول منها وذلك في حالة

 بالكلية المحول منها مع عدد ساعات المقررات لالئحة الكلية.

 :عليا مؤهالت علي الحاصلين

علوم( علي اال يكون قد مضي علمى حملة درجة البكالوريوس ) ثانوية عامه شعبة  -

 علي حصوله علي المؤهل الجامعي السابق ذكره اكثر من خمس سنوات. 

ة أو من أداء االمتحانات يمقررات الدراسالي الطالب من حضور بعض يجوز ان يعف -

 فيها إذا ثبت انه حضر مقررات تعادلها 

 %.50مقررات عن ال واجتازها بنجاح علي االتقل نسبة النجاح في هذه ا

طبقا للقواعد والضوابط  ينييا سنجيا 8000يقوم الطالب بسداد رسوم دراسية قدرها 

 المنصوص عليها من المجلس األعلى للجامعات 

-  

  جم بيا  ارار    ج  الت ليم وال البتالخدمات  التي 

  المخت ة بالتي: ي جم مج  ي الملتجيات/ ال رى  الدراسية 

 القيام باألعمال التي تتطلبها اختبارات القبول*  -

استالم ملفات الطالب المستجدين والمقبولين بالكلية بعد اجتيازهم اختبارات القبول    -

 وذلك  طبقاً لكشوف مكتب التنسيق   

 * استالم استمارة تسجيل المقررات في بداية كل فصل دراسي -
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لقنه ه ا  التمريض يراا يم ا ر  رئي  القام ه واللار  نجاب ممثلى  يار  

 نرار    ج  الت ليم وال الب  رئي  القام ه 

-  

* متابعه حاله الطالب فى التسجيل والحذف ، واالضافه ، والتنسيق مع مركز  -

 الطالب  المعلومات بالجامعة والخاص بتسجيل

بيانات او تعليمات من خالل لوحه اإلعالنات ، او  الىالطالب  ومتابعه اعالم * -

 شاشه البالزما ، والموقع االلكتروني للكليه 

، و ذلك بعد تقديم 28* تأجيل التجنيد للطالب المستحقين للتأجيل حتى سن  -

 الطالــــــب البطاقة العسكرية

 * اتخاذ اإلجراءات الالزمة إليقاف القيد أو األعذار  -

* استيفاء استمارات اشتراك السكك الحديدية و المواصالت بعد سداد الرســوم   -

 الدراسية

 لجامعية * استيفاء استمارات المدن ا -

 * اتخاذ اإلجراءات الالزمة لشهادات وبيانات القيد  -
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* إعداد الجداول الدراسية وجداول االمتحانات، و ذلك بعد استقراء رأي الطالب  -

 في تنظيم جدول االمتحان 

 * استيفاء بطاقات الرقم القومي للطالب الراغبين في استخراجها بعد سداد الرسوم  -

الستكمال االستمارة الخاصة ببحث الحالة للطالب  * اتخاذ اإلجراءات الالزمة -

 الغير قادرين عن سداد الرسوم

حصر الطالب المتفوقين لصرف مكافأة  التفوق المقررة طبقاً لترتيب الطالــــــــــب   -

 في نتيجة  االمتحان

 * اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحضور التربية العسكرية للطالب الذكور  -

  * عمل كارنيه الطالب -

* عمل أرقام الجلوس/ كشوف امتحانات أعمال السنه/ االمتحانات الشفوية/ العمليه  -

 /االمتحانات النهائية 

 * إعداد قاعات االمتحانات /  تحضير التقارير الخاصة بأعمال االمتحانات  -

 * عمل سجل الطالب/ سجل التجنيد للطالب الذكور/ سجل الطالب الوافدين -

 تطلب من المستويات الدراسية المختلفه بالكليه* استيفاء أي إحصائيات ت -

 * اتخاذ اإلجراءات الالزمه في تحويل الطالب إلي اإلدارة الطبية في حالة مرضهم -

 إعداد قرارات العقاب الخاصة بالطالب  -

 اتخاذ اإلجراءات الالزمه لمراسله الطالب فى حاله الغياب ، واإلنذارات  -

 والشهادات الخريجين أعمال.

طابااات لسقسااام  التااي سااوف يتاادرب بهااا الطااالب خااالل الساانة التدريبيااة إرسااال خ -

 وشئون األفراد ومدير عام المستشفيات. االكلينيكيه  لسقسام االجباريه )االمتياز(
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إعداد مذكرات للعرض على لجنة االمتياز ومجلس الكلية في حالاة انقطااع أو تأجيال  -

 لطالب االمتياز .

يقاادم ماان الخااريجين ماان أقسااام الكليااة واألقسااام التااي مراجعااة إخااالء الطاارف الااذي  -

 يتدرب بها الخريجين .

 استخراج شهادات االمتياز وبيانات الحالة طوال العام . -

 ( . االمتياز/  الطالب)  بالطالب إعداد قرارات العقاب الخاصة  -

 المتفوقين الطالب رعاية برنامج

 : البرنامج أهداف

  ثقافياً ومهارياً وتنمية مواهبهماالرتقاء بقدرات الطالب 

 خلق روح التنافس الشريف بين الطالب 

  تقديم الحوافز المادية والمعنوية لحثهم على اإلبداع وإخراج الكامن من طاقاتهم

 وقدراتهم .

 

 : بالبرنامج االلتحاق شروط

  يشتمل البرنامج على مجموعة من الشروط التي تؤهل الطالب لاللتحاق

 بالبرنامج وهي :

  كحد أدني لاللتحاق بالبرنامج90أال يقل تقدير الطالب عن % 

  مستوى دراسي يتم اختيار الطالب الثالثة األوائل من كل 

 ( من الطالب المتميزين البارزين في كافة األنشطة الطالبية 2يتم اختيار عدد )

 في كل لجنه نشاط طالبي .

 فيما بعد يتم استبعاده  –امج إذا فقد الطالب أحد الشروط المؤهلة لاللتحاق بالبرن

 ويستبدل بطالب آخر .  

 
 : البرنامج مميزات
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 مثل تكريم هؤالء الطالب ضمن أنشطة وحفالت الكلية.مميمات  ربية : 

 مثل المشاركة في حمالت الحفاظ على البيئة وقوافل خدمة مميمات ث ااية :

 المجتمع.
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 -: دراسيا   المتعثرين الطالب ودعم اكتشاف آلية

  يقوم المرشد األكاديمي بمراجعة نتائج اختبارات نصف الفصل والتدريب

العملي ونهاية الفصل الدراسي لتحديد الطالب المتعثرين )الحاصلين على اقل 

% في المقررات  50% في المقررات التمريضية والطبية وأقل من 60من 

 األخرى (. 

 رشد األكاديمي إجراء مقابلة شخصية لكل من هؤالء الطالب بواسطة الم

 للتعرف على مشاكلهم والعمل على وضع حلول عملية 

  في حال الوقوف على سبب تعثر الطالب يتم  متابعة حل المشكلة والتواصل

بين كال من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والمرشد االكاديمى والقسم 

 العلمي المعنى حتى يرتفع معدل إنجاز الطالب .

 به طبيعة المشكلة يحتفظ المرشد األ ً  –كاديمي بملف لهؤالء الطالب مدونا

 الخطوات التي اتخذت لحل المشكلة مدى اإلنجاز الدراسي للطالب 

 

 الوافدين الطالب رعاية آلية

  مستوى يقوم قسم شئون التعليم والطالب بإعداد قائمة بالطالب الوافدين بكل

  دراسى 

  

  تعريفهم في بداية التحاقهم بالكلية باألقسام العلمية ونظام بيقوم القسم العلمي

الدراسة والخدمات التي تقدمها الكلية والشخص الذي يمكن اللجوء إليه في حالة 

 وجود اى مشكلة 

  

 - مراعاة األساتذة القائمون بالتدريس الصعوبات اللغوية لهؤالء الطالب والتأكد

 من استيعابهم. 

  

 م والطالب بإعالم الطالب بالتعليمات الواردة من اإلدارة يقوم قسم شئون التعلي

 العامة للوافدين أوال بأول. 
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  االتصال باإلدارة العامة للوافدين بالجامعة في حال مواجهة الطالب مشكلة

 إدارية والعمل على حلها .

  

  إعداد خطة بواسطة القسم العلمي المختص للطالب المتأخرين في االلتحاق

 ايرة زمالئهم في الدراسة النظرية والعلمية .بالدراسة لمس

 
 

 

 

 

 

تقوم المكتبة بدور فعال فى تطوير وتنمياة العملياة التعليمياة وذلاك عان طرياق اقتنااء 

وتوفير الكتب والمراجع العربية واالجنبية ومتابعة احدث الطبعاات لادور النشار عان 

 طريق مراسلة الناشرين بالخارج وكذلك الشراء من دور النشر المختلفة . 

 :  بالمكتبه العمل مواعيد

 المكتبة
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تفااتح المكتبااه  ماان الساااعه التاسااعه  صااباحا  حتااى الساااعه الثالثااه ظهاارا عاادا ايااام  

 العطالت الرسميه 

 :  انست ارا  روط   

 للطالب الحق فى االستعارة للقراءه بداخل المكتبه  -1

 ان يكون الطالب مسددا للرسوم الدراسية -2

 غير ذلك من الطالب ال حق له فى االستعارة -3

 المستعير ملزم بتعويض ما يتلف او يفقد من الكتب  -4
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 التمريضية المهارات معامل

صممت معامل المهارات التمريضية لمحاكاه الواقع للتعليم التطبيقي ،  وهاى مجهازه 

بنماذج ومجسمات مختلفة  تماثل جسم اإلنسان وتشمل ) معمال  أساسايات التماريض 

، معمل التمريض الباطني الجراحي  ، معمال التقيايم الصاحي ، معمال صاحة المارأة 

 ختبارات العملية  الموضوعية (  والتوليد، معمل تمريض األطفال ، معمل اال
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 هجاعد انلتمام بالمى ال ملى :

 على يميع طالب الكليه انلتمام بالت ليمات التى تجيه مب هب  الكليه وذلر لآلتى:

  ارتداب الكارنيهي على ا  يج ح اسم ال ال ل الكليه ل الملتجى الدراسى

 يال رهه( (  

  انلتمام بالح جر طب ا للمجاعيد المحدرا  للقدول الدراسى 

  التمام ال ال   بالم ير ال ام طجل الجهم سجاب بأماكب التدري  / الم ام  / او

 اي هاعات الدراسه 

   عدم ارتداب المى / الحهاب الخاص بالتدري   اى مير مجاعيد او اماكب

 التدري  

  على ال ال  المحاا ه على رائحه يلد  ومالبله مع عدم و ع اى م  رات

 ذو رائحه ن اذ  

  على يميع ال البات عدم ارتداب اى مقج رات / او اكللجارات  ل ويلمح

 بدبله الموا  ا   

  على يميع ال البات عدم و ع اى ملاحي  تقمي  ي مكيا ( او تلجيب ان اار 

 /  ي وي    ا  تكج  مب مار  او تى   يرت ملج   عدم ارتداب طرحه / حقاب

 ه نيه( 

  يكج  طجل البال ج انبيض / المى يابيض(  ل والحهاب ابيض وانلتمام طب ا

 للم ايير التي ت لنيا الكليه 

  يق  على ال ال  ارتداب البال ج انبيض اجى المى الخاص بحقر  ال مليات

 بمقرر خرو  ال ال  مب الجحد  
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  انلتمام بارتداب ساعه ذات ع رب ثجانى 

   عدم اق حاب اى اوراى او كت  الى مكا  التدري  ال ملى  ايما عدا النجته

يم او يي  المى( ل والهالم الم ار الييا مب ال ائم بالتدري  ي ا رىل 

 احمرل رقاص( 

   انلتمام بتجايد م   يراحي ياستالي (  متجس  الحقم + ترمجمتر  ئب ي

 ماعه طبي  + س

  انلتمام بمجاعيد وسيله الن   بال  جر اى الجهم كما  ج م لب مب هب  الكليه 

   ال ال  ال ير ملتمم ي تبر مائبا ون يلمح له بالتجايد اى مكا  التدري 

 

  ي رهي ه راحه 20- 15لك  طال  الح  اىBreak  )   ثناب وهم التدري 

اس ة المدرو انكلينيكى للم رر ال ملي ل ت  ى روريا مب خالل يدول ي د بج

 ل وعلى ك  طال  انلتمام بالمجاعيد 

 

  رهي ه راحه اى نيايه اليجم للتدري  ال ملى وذلر هب  مناه ه ما تم  15ت  ى

 تح ي ه مب ا دا  عمليه يجميه 

(15 min. break time before conducting post –clinical conference 

i.e. before debriefing session / each group)  
 

 

الطالب الذي لم يلتزم بقواعد الزى : ملحوظه هامه

سوف يتم خروجه من المعمل او مكان التدريب 

ويعتبر غائبا و تحسب ضمن أيام غيابه مما يعرضه 

 ل االمتحانات النهائيةوللحرمان من دخ

 

على جميع الطالب مراجعه ومتابعه  لوحه اإلعالنات ، 

 شاشه البالزما، الموقع االلكتروني بانتظام   
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 : الدراسة عن االنقطاع

 يعتبر انسحاب طلب يقدم ولم الدراسة عن وانقطع سجل الذي المستمر الطالب

  راسبا

 : الطالب حضور

 مقرر لكل الساعات اجمالى من% 75حضور نسبة يحقق أن الطالب على يجب  -

% 25 المقررات احد في( مقبول عذر دون) الغياب نسبة تجاوزت وإذا ، حده على

 من حرمانه في الحق الكلية لمجلس يكون مقرر لكل الساعات عدد اجمالى من

 من حرم التي المقررات في راسبا ويعتبر المقرر هذا في النهائي االمتحان دخول

 قانون) الكلية مجلس يقبله بعذر تقدم إذا إال  ،" F" التقدير له ويرصد امتحاناتها

 ( . التنفيذية والئحته الجامعات تنظيم

 الفصل مقررات من اى في النهائي االختبار حضور من الطالب يتمكن لم إذا  -

 مدة خالل بديال اختبار بإعطائه يسمح الكلية مجلس من مقبول قهري لعذر الدراسي

 و  البديل االختبار أداء تقدير على ويحصل التالي الدراسي الفصل نهاية تتجاوز ال

 .مكتمل غير(  (IC   الدرجة تسجل

 يقبله قهري بعذر وتقدم مقرر ألي النهائي االمتحان دخول عن الطالب تغيب إذا -

 هذا في بتقديره االحتفاظ مع أخري مرة االمتحان بدخول له يسمح الكلية مجلس

 . له العام المتوسط حساب ضمن يدخل و كامال، المقرر

 لم ما التمريضية المقررات في التحريري االمتحان دخول من الطالب يحرم -

 مجموع من األقل علي% 60) اإلكلينيكي التدريب في للنجاح األدنى الحد يستكمل

 . وامتحانا دراسة المقرر إعادة وعليه( اإلكليينكى التدريب درجات

 :  الطالب أداء تقويم نظام

 : الفصلية األعمال

 ود جووو  الفصووو    األعمووو   د جووو  بمجمووو   مووو  مقووو   فووو  الط لووو  ومسووو     نشووو   يقووو  ُ
 تقو  ُ ال و  الد جو  هو  ل مقو  ا  الفصو    األعم   ود جه المق  ، لهذا النه ئ  االم ح ن

 عوو  الفصوو  أعموو   ام ح نوو   عوودد يقوو  وال, الد اسوو  الفصوو  خوو   الط لوو  أعموو   بهوو 
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 تقووو    ، أو, بحووو   أو, عم  ووو  أوتووود      تح    ووو  ام ح نووو   ال قووو    يشوووم  وقووود أثنووو  ،
 بعووود أوال حووو   ال قووو     أو اإلج بووو  أو اق وتعووو د ل مقووو  ، مخ  فووو  تع  م ووو  أنشوووط  أوأي

 .  االم ح ن ت   خ م  األكث  ع ى أس    خ   ل ط ل  تصح حه 
 عوذ  بودون  الفصو  أعمو   ام ح نو   مو  مسو ق  مع   ام ح ن أي ع  ي خ ف ط ل  ك 

 أعمو   د جو  حسو   فو  وتودخ  االم حو ن، هوذا فو  بصوف  د ج وه تقود  المح ض  يق  ه
 ب م حوو ن ل ط لوو  يسووم  أن ل مح ضو  فوو م   مق وو   بعووذ  ال خ وف كوو ن إذا أموو  الفصو ،

 .Make up exam تع  ض 
 لألهوودا  ط قو  العم و  وال وود    الدو  و  االم ح نو   د جوو   الفصو    األعمو   ت ضوم  

 .المق   د اس  م  تحق قه  الم ج  العم   
 :االمتحانات

 مو  الط لو  بح مو ن قو ا ا المخو   القسو  مج و  ط و  ع وى بنو   الك  و  مج و  يصد 
 وتسوج  د اسو  مقو   ا  فو % 25 عو  غ  بوه نسو   تعود  إذا النهو ئ  االخ  و   دخ  
 .مح و  د ج ه

 

 مج و  يق  وه قه ي  بعذ  وتقد  مق   ألي النهائي االختبار دخول عن الطالب تغيب اذا
 بدايو  ق و  اخو ي  مو   االخ  و   بودخ   لوه و سوم  IC) ) م  م  غ   د ج ه تسج  الك   

 و ووودخ  كووو م  المقووو   هوووذا فووو  ب قووودي   االح فووو   مووو  ي  وووه الوووذي المسووو     فووو  ال سوووج  
 له الع   الم  سط حس   ضم 
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هبجل ال الب اللاب  عهامتيم ب رط نقاحيم بت دير ييد على اله  عما ال البات  -1

 ايمكب ليم انلتحاى بتخلف مارا اي حالة ويجر  ماكب خالية  

    يكج  ال ال  منت ما بالقام ة اي  هلام الليلان  والبكالجريجو   -2

التي يرى    يكج  مب مير سكا  مدينة ك ر ال ي   و المراكم ال ريبة منيا  -3

كيلج متر  50مقل  عرارا المد  سيجلة المجاقالت علييا    تكج  على ملااة 

 على اله  مع مالح ة ال رى الترابية والتي لي  لدييا مجاقالت  

 عن يكج  هد قدر  د  ع جبات تأريبية مب القام ة او القام ات الخرى   -4

حرما  مب اضهامة مب ال ام  ن يكج  هد وهع عليه  ثناب اضهامة بالمد  ع جبة ال -5

 اللاب  مبا را  

  ن يكج   عليه رسجم عهامة للمد  القام ية  و اى ملتح ات  خرى  -6

 يكج  نئ  قحيا    -7

  ن يكج  مب ال لبة المتموييب   -8

 بالنلبة للحانت المر ية يكج  ال بجل بت رير مب اللقنة ال بية   -9

  

 القام ية بالمد  ال بجل  روط
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 الشباب رعاية

 قيادات ومساعدة بيةالطال واألنشطة البرامج بإعداد بالكلية الشباب رعاية إدارة تقوم

 والرياضية االجتماعية الطالبية واألنشطة البرامج بإعداد بالكلية الشبابي العمل

 االجتماعية الخدمات جانب إلى العلمية والجمعيات  العامة والخدمة والجوالة والثقافية

 عن وعينية مادية مساعدة الدراسة مواصلة على قادرين الغير الطالب ةمساعد مثل

 . االجتماعي التكافل طريق

 وفقا بتنفيذها الطالب اتحاد لجان خالل من الشبابي العمل قيادات مساعدة أيضا

 نمو لتحقيق منها لالستفادة الكلية ولوائح ونظم قواعد إطار في زمني لبرنامج

 . والجامعة للكلية واالنتماء بالوالء والشعور الشخصية

 :يأتي ما تحقيق إلي الطالبية االنشطه تهدف

 الطالب بين والقومي الوطني والوعي واألخالقية الروحية القيم تنمية 

 .أرائهم عن للتعبير الفرص وإتاحة القيادة علي وتدريبهم

 أعضاء وبين بينهم الروابط وتوثيق الطالب بين السليمة الجامعية الروح بث 

 .والعاملين التدريس هيئة

 وتشجيعها ومهارتهم وقدراتهم الطالب مواهب اكتشاف. 

 أنشطتها ودعم األسر تكوين وتشجيع نشر. 

 والثقافية والفنية والكشفية واالجتماعية الرياضية األنشطة وتنظيم نشر 

 .الطالب من فيها المتفوقين وتشجيع بمستواها واالرتفاع

 الوطن علي يعود بما المجتمع خدمة في الطالب طاقات من اإلفادة تنظيم 

 .بالخير
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 في والمشاركة ممارستها وتشجيع الطالب بين الرياضية والقيم الروح بث 

 .القومية والمهرجانات المسابقات

 ورفع مواهبهم وصقل إلبراز الفرصة وإتاحة للطالب الفني النشاط تنمية 

 . الفني إنتاجهم

 تتميز متنوعة أنشطة من يتضمنه بما الكلية طالب بين الكشفية الحركة نشر 

 الكشفية والرحالت والخالء المعسكرات حياه في وتتمثل خاص بطابع

 .  الكشفية والمهرجانات

 وبث بالكلية التدريس هيئة وأعضاء الطالب بين االجتماعية الروابط تنمية 

 . الراسخة الجامعية والقيم واإلخاء التعاون روح

 والتمسك القيم ودعم تطوره واحتياجات المجتمع بخصائص الطالب تعريف 

 .الحبيبة مصرنا األم للوطن والوالء االنتماء روح وتنمية والتقاليد بالعادات

 طريق عن وتطبيقا   علميا   المعرفة ونشر والتكنولوجية العلمية القدرات تنمية 

 العلمية والجمعيات العلوم نوادي
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 :الطالبية االنشطه دليل

 -: الريا ي الن اط:  ون

 أن حيث منتظمة بصفة الطالب عليها يقبل التي األنشطة أهم من الرياضي النشاط

 يجدها التي المجاالت تعدد من به تتميز لما الطالب جميع رغبات تشبع الرياضة

 األنشطة من العديد بتنفيذ  الرياضي النشاط يقوم حيث ميوله مع متمشية الطالب

 الجامعة مالعب وعلى الجامعة كليات لطالب تقام داخلية كانت سواء الرياضية

 . المختلفة المصرية الجامعات مع الجامعة فيها تتنافس خارجية شطةنوأ

  الث ااي الن اط ثانيا -

 إنسانا يصبح بحيث للطالب المتكاملة الشخصية تكوين إلى يهدف :الث ااي الن اط

 ضروري النشاط وهذا أجله من والتضحية إليه االنتماء وحب بوطنه يرتبط صالحا

 ومهارات خبرات وإكسابهم مداركهم وتوسيع الطالب لدى الثقافي الوعي لتنميه

 تقدمه في والمساهمة مجتمعهم على التعرف على تساعدهم

.  
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 تنشيط وهو الجامعة لطالب واالبتكار العلمي اإلبداع نشاط وهو :ال لمي الن اط

 العلمية التكنولوجيا تطبيق في المهارى الجانب انه كما للطالب العلمي البحث لمهارة

 القدرات ذو الطالب رعاية إلى النشاط هذا ويهدف تطبيقي مجال في المتاحة

  ابتكاراتهم ووضع العلمية اريةاالبتك

 الفنون نشاط في الموهوبين الطالب رعاية إلى النشاط هذا يهدف :ال ني الن اط

(  التمثيل)  سرحيةمال الفنون نشاط أو(  الفني التذوق – النحت – الرسم)  التشكيلية

 الغناء)  الكورال نشاط أو(  الجماعي العزف – الفردي العزف)  الموسيقى نشاط أو

 ( .  الجماعي الغناء – الفردي

وت م  على ن ر الحركة الك  ية بيب طالب الكلية بما  :العامة والخدمة الجوالة

يت منه مب  ن  ة متنجعة تتميم ب ابع خاص وتتمث  اي حيا  الم لكرات والخالب 

 والرحالت الك  ية والميريانات الك  ية   

 
 الطالب بين االجتماعية الروابط تنمية على وتعمل :والرحالت االجتماعي النشاط 

  الراسخة الجامعية والقيم واإلخاء التعاون روح وبث بالكلية التدريس هيئة وأعضاء

 

 

 -:االجتماعي التكافل صندوق

 أي - الدراسية الرسوم – الجامعية المدينة) الخاصة المادية المساعدات 
 (أخري مساعدات

 الشروط : 

 1-.أن يكون الطالب مستجد في فرقته 
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 2-.أن يكون الطالب مصري الجنسية 

 3-   واحد من المساعدات.يستفيد بنوع 

 

 -:المطلوبة المستندات

 السكنية بالمنطقة المتواجدة اإلجتماعيه الشئون وحدة من اجتماعي بحث 
 .الطالب لها التابع

 األمر لولي الزراعية الحيازة أو المعاش سركي أو مرتب مفردات. 
 الشباب رعاية لمكتب تقديمها يتم. 

 البحث آلية

 البطاقه من وصوره المرتب ومفردات االجتماعي البحث بتقديم الطالب يقوم 

 .االجتماعي لألخصائي األمر لولي العائليه

 ويقوم بذلك خاص سجل في الطالب بيانات بتفريغ االجتماعي األخصائي يقوم 

 .األسرة أفراد وعدد الفرد دخل متوسط بعمل

 االجتماعية األخصائية/  األخصائي بواسطة الطالب أبحاث مراجعة يتم 

 الميزانية ومعرفة للدعم المتقدمين الطالب وعدد الخاصة الحاالت لمعرفة

 .الدعم علي يحصل الذي الطالب متوسط تحديد يتم عليه وبناءا الموجودة

 االجتماعي التكافل صندوق خالل من الطالب لمساعدة المبلغ قيمة تحديد يتم 

 .أخري مساعدات أو جامعية مدينه/  دراسية مصروفات كان سواء بالكلية

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل.  د.أ علي الخاصة الحاالت تعرض. 

 

  الجامعي الكتاب دعم
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 الكتاب دعم  ميزانيه من القادرين غير  الطالب على  الجامعي الكتاب توزيع يتم 

  الخدمة هذه فى الراغبين  للطالب  اجتماعيه  بحوث اجراء بعد وذلك

    

 

 

 

 

 رئيس السيد اصــدر 6/5/1973 في الشعــب مجـلس موافـقـة على بناء

 التربية بتدريس 1973 لسنة 46 رقم القانون بإصدار جمهوري قرار الجمهورية

 تنميـة بغرض(  والبكالوريوس الليسانس)  الجامعي التعليم بمرحلة العسكرية

 الخدمة لتأدية تصـلـح الشبـاب من أجيـال وتنشئة الطــالب لـدى العسكري الوعي

 من المصرية الجامعات مع بالتنسيق الدفاع وزارة حددته لما وفقا وذلك العسكرية

 جامعة بكل العسكرية التربية إدارة إنشاء خالل

 بدء على 1995/ 3/7  في المنعقدة بجلسته الجامعة مجلس وافق وقد هذا

 المصرية الجنسية يحملون الذين الذكور للطالب العسكرية التربية مادة تدريس

 وذلك إعدادية فرقة بها ليس التي بالكليات واألولى اإلعدادية بالفرقة والمقيدين

 تدريبية دورات طريق عن وذلك 1995/1996 الجامعي العام من اعتبارا

 إال(  والبكالوريوس الليسانس)  درجة الطالب منح عدم يراعى أن على وتدرسيه

 ال لكرية التربية برناما
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 ضرورة الطالب نهبب فنحن ذلك وعلى بنجاح العسكرية التربية دورة اجتاز بعد

 . الجامعة تحددها التي المواعيد في العسكرية التربية دورة حضور
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 يح   ال ال  على الخدمة ال حية مب : 

   الملت  ى بداخ  الحرم القام ي وت ع  ال لبة بقام ه ك ر ال ي  ملت  ى  -   

  ملت  ى القام ة بك ر ال ي  –ب 

 لل الب ال حية الرعاية
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

 تأري  ال الب

ي تبر مخال ة تأريبية ك  عخالب بال جانيب واللجائح والت اليد القام ية وعلى 

  -: الخ 

 . الجامعية المنشات أو الكلية بنظام المخلة األعمال -

 داخل والسلوك السير بحسن مخل أو والكرامة الشرف مع يتنافى فعل كل -

 . خارجها أو الجامعة

 . تلبس حالة في ويضبط امتحان في غش يرتكب طالب كل -

 الدروس حضور عن المدبر واالمتناع عليه التحريض أو الدراسة تعطيل -

 ظبةابالمو اللوائح تقضى التي األخرى الجامعية واألعمال والمحاضرات

 . عليها

 . تبديدها أو الجامعية الكتب أو واألجهزة للمنشات إتالف كل -

 هو فيما أقواله وسماع حقه فى المشكو الطالب مع تحقيق إجراء  يتم -

 . بالكلية القانونية الشئون قبل من إليه منسوب

 . مستقبال ذلك لمثل العودة لعدم بعقوبة الطالب مجازاة يتم -

-  
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

 ال  جبات التأريبية 

 . كتابة أو شفاهه التنبيه -

 . الطالبية الخدمات بعض من الحرمان -

 . شهر تتجاوز ال لمدة المقررات أحد دروس حضور من الحرمان -

 . االمتحان من الحرمان -

 . دراسيا فصال تتجاوز ال لمدة الكلية من الفصل -

 ويترتب األخرى الجامعات إلى الفصل قرار ويبلغ الجامعة من النهائي الفصل -

 وتبلغ جامعة أي في االمتحانات إلى التقدم أو للقيد الطالب صالحية عدم عليه

 .  الطالب أمر ولى إلى  القرارات
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

  التمريض كليه لطالب الشرف ميثاق
  الشيخ كفر جامعه

كليه التماريض أن يادرك اناه جازء ال يتجازأ مان الفرياق الصاحي ، لاذا  ب يجب على طالب

، وان  فااان ساالوكياته  وأخالقياتااه  يجااب أن  تتماشااى مااع ساالوك وأخالقيااات هااذه المهنااة

يكون  على دراية  كاملة بمحتويات هذا الميثااق ، ويهادف هاذا الميثااق الاى  التأكياد علاى 

أهميه  حسن السلوك في التعامل مع المرضى والمجتمع ككل ، واظهار أهمياه العمال فاى 

فريق طبي متجانس للوصول الى شفاء المريض فى جو من التراحم والماوده ، كماا يؤكاد 

احتارام الطالاب لزمالئاه وأسااتذته ، وزيااده الثقاة فاي التعاامالت باين  الميثاق علاى اهمياه

 جميع  أطراف  المؤسسة التعليمية ويعد  مرتكب  األفعال التالية  خارقا لميثاق الشرف:

  عدم تقديم الرعاية التمريضية والخدمة العالجية المثلى  للمريض 

  عدم الحفاظ على سريه المريض 

  ارتكاب سلوك خااط  ماع اى زميال دراساه او عضاو هيئاه تادريس  ساواء كاان

 هذا داخل الحرم الجامعى او خارجه 

  االسااتيالء علااى حااق زمياال آخاار فااى  الحصااول علااى  اى ماااده علميااه  بجميااع

 صورها 

  السرقه العلميه سواء فى  كتابه األبحاث العلمية او الواجبات وغيرهاا الغاف فاى

 االمتحانات 

 على من يخترق ميثاق الشرف  او عدم القيام  بالتدخل  الالئق  لوقاف اى  التستر

 تجاوز لميثاق الشرف 

 :اإلجراءات القانونيه عند  اإلخالل بميثاق الشرف
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

  يتم تقديم  تقرير  كتابى بشان الواقعه ومرتكبيهاا الاى عمياد الكلياه ، حياث تشاكل

، وفاى حاال ثباوت  ان  لجنه  من أعضاء هيئه التادريس للتحقياق فاى هاذا الشاأن

االجاراء المناساب  ماع  القانونياه و الطالب مذنب  يقوم العميد باتخاذ اإلجاراءات

 طبيعة الجريمة المرتكبة  
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

 الخطة الدراسية لمتطلبات الجامعة

رغبة من الجامعة في بناء خلفية علمية وثقافية عامة لجمياع الطاالب الاذين يلتحقاون بهاا، 

ساااعات  4بهااا دراسااة اثنااي عشاار ساااعة معتماادة، ماانهم فقااد اشااترطت علااى جميااع طال

ساعات أخارى مان  8إجبارية يلتزم جميع الطالب بدراستها والنجاح فيها، وكذلك اختيار 

بين قائمة من المقررات االختيارية، وذلك وفقا لما يطرح منها في كل فصل دراسي. وقاد 

الكلياة والجامعاة فاي تنمياة روعي في اختيار وتصميم تلك المقررات أن تنبثق من أهداف 

 .  مهارات الطالب على التعاون والتواصل والتعامل مع المجتمع

كود 
 المقرر

 اسم المقرر

كود 
المتط
 لب

المتطلب 
 السابق

محا
 ضرة

تماري
 ن

معم
 ل

ورشة
 /
مزرع
 ة

م
ج
م
و 
 ع

ساعا
ت 
معتمد

 ة

            المقررات اإلجبارية                                                                                                           

 ساعات معتمدة  4

 2 2 0 0 0 2   لغ  انج  ز   70201

 2 2 0 0 0 2   حق ق اإلنس ن والم اطن  00000

 4 4 0 0 0 4 المجم   الجزئ 

           المقررات االختيارية                                                                                                          

 ساعات معتمدة 8

10001 
المش وع   الز اع   

 الصغ  ة

  
2 0 0 0 2 2 

 2 2 0 0 0 2   مه  ا  ال  اص  20500
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

 2 2 0 0 0 2   الع    الط    وتط  ه نشأة  30001

40001 
الح س  اآلل  وتط  ق ته 

 الهندس  

  
2 0 0 0 2 2 

50001 
د اس  الجدو  وتق    

 المش وع  

  
2 0 0 0 2 2 

60001 
ثق ف  الفن ن ال ص    

 والسمع  

  
2 0 0 0 2 2 

 2 2 0 0 0 2   ال غ  الع ب   70142

 2 2 0 0 0 2   الثق ف  ال   ض   80000

90001 
أخ ق    ومه  ا  ال حث 

 الع م 

  
2 0 0 0 2 2 

 18 18 0 0 0 18 المجم   الجزئ 

* لل ال  حرية رراسة  ه  الم ررات اي  ي ملتجى رراسي  بما ن يتقاو  حدور ال  ب 

 ( مب  ه  الالئحة         21الدراسي المن جص علية اي المارا ي
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

  الدراسيه الخطه

 األولالمستوى 
 الفصل الدراسي األول

 

 متطلب

 سابق

     مقرر / معتمدة ساعة

اس

   م

الم

 قرر

 

 المقرر كود

 متطلب

 متزامن
مجمو

 ع

الساعا

 ت

 عملي
معمل

 ي

نظر

 ي

Med 

120102 
 3 3 - 6 تسجيل

 أس س   
 (1) ال م  ض

NUR 120101 

Med 

120101 
 2 1 - 3 تسجيل

 MED ( 1) ال ش   

120101 

 
 2 - - 2 تسجيل

 الفس  ل ج 
(1 ) 

MED 

120102 

 
 3 - - 3 تسجيل

 وك م    تغذي 
 ح    

120103 
MED 

 SUP 120101 اج م   ع   2 - - 2 تسجيل 

المجمو  12 4 --- 16  
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

 ع

 

 الفصل الدراسي الثاني

متط

 لب

متزام

 ن

 متطلب

 سابق

 اسم مقرر / معتمدة ساعة

 المقرر
 مجموع المقرر كود

الساعا

 ت

عمل

 ي

معمل

 ي
 نظري

 NUR 

120101 
7 3 1 3 

 أساسيات

 (2) التمريض
NUR 120102 

 Med 120101 2 - - 2 ( 2) التشريح MED120104  

 
Med 120102 2 - - 2 

 الفسيولوجي

(2 ) 

120105 

MED  

 
---- 2 - - 2 

 120106 بكتريولوجي

MED  

 
---- 2 - - 2 

 
 

 طفيليات

120107 

MED  

 
 15 3 1 11 

المجمو 

  ع
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

 المستوى الثاني
 الفصل األول

 متطلبببببببببببببببببببببببببببب
 متزامن

 سابق متطلب

 / معتمببببدة سبببباعة            

 مقرر

 اسبببببببببببببببببببببببببم   
 المقرر

 مجموع المقرر كود
الساعا

 ت

عمل*
 ي

معمل*
 ي

 نظري 

 

 

NUR 

120204 

NUR 

120101 

NUR 

120102 

Med 120101 

Med 120102 

 

7  4 --- 3 

 التمريض
 الباطني

 (1 الجراحي

NUR   120203    

NUR 

120203     

Med 120101 

MED120104 
4 - 2 2 

 التقييم
 NUR 120204 الصحي

-- MED 

120102 

MED 

120105 

 

3 -- - 3 

باثوفسيولوج
 ى

MED120201 

        

-- Med 120102 

MED 

120105        

 

2 - - 2 

 عقاقير

MED120202 
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

 SUP 120201 نفس علم 2 - - 2 ---- ---

  المجموع  12 2 4 18  

 

 الفصل الثاني 

متطل

 ب

متزام

 ن

 متطلب

 سابق

 المقرر اسم مقرر / معتمدة ساعة

 كود

 المقرر
 مجموع

الساعا

 ت

عم

 لي

معم

 لي

نظر

 ي

--

--

- 

NUR   
120203 

NUR   
120204 

7 4 - 3 

 تمريض

 جراحي باطني

 ن 2

NUR   
120205    

--

--

-- 
MED 120202 2 - - 2 

  أدويه

 تطبيقية
MED 

120203       

 
 2 - 1 1 

  المعلوماتبه

  التمريض في
NUR   

120206 

- 

  2 -- - 2 

 استراتيجيه

 التعليم

 والتثقيف

  الصحي

SUP 
120202 

 القانونية النواحي 2 - - 2 -   -

 في واالخالقيه

NUR   
120207       
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

  التمريض 

 
 2 -- -- 2 

 والعالقات التواصل

   االنسانيه
NUR   

120208 

  لمجم  ا  12 1 4 17  
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

  الثالث المستوى
 الفصل الدراسي األول 

 

متطل
 ب

متزام
 ن

 متطلب
 سابق

 اسم مقرر / معتمدة ساعة
 المقرر

 المقرر كود
مجمو

 ع
الساعا

 ت

عمل
 ي

معمل
 ي

نظر
 ي

---
---
- 

NUR   
120203 

NUR   
120204 

NUR   
120205 

 

7 4 --- 3 
 تمريض
 األطفال

120301 NUR  

---
--- 

----- 2 ---- --- 2 

 النمو
 والتطور

 مراحل في
  الحياة

120302 NUR 

--
-- 

NUR   
120203 

NUR   
120204 

NUR   
120205  

- 

7 4 --- 3 
 تمريض
  طوارئ

120303 NUR 

--
--
- 

120103 
MED 

2 --- ---- 2 
 تغذيه

 MED 120301  تطبيقيه
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

 
 18 8 ---- 10 

 
  المجموع

 
 ملحوظه هامه جدا: 

 فصل" الثالث المستوى  مدار على االتيه المقررات من اى  تسجيل  للطالب يمكن** 

 ساعة 20" التسجيل لساعات األقصى للحد يتعارض ال وبما  وثاني  الو دراسي 

 والتوليد،تمريض المراه صحة تمريض األطفال، تمريض" : الفصل في معتمده
 فى كليه اختياري ومقرر  ، االحصاء مبادئ ، التمريض فى البحث طرق  الطوارئ،

  منها اى طرح حاله
 
 
 
 

 الفصل الدراسي الثاني
 

 متطلب
 متزامن

 متطلب
 سابق

 مقرر / معتمدة ساعة
 المقرر اسم

 كود
 المقرر

 

مجمو
 ع

الساعا
 ت

عمل
 ي

معمل
 ي

نظر
 ي

-----
-- 

NUR   
120203 

NUR   
120204 
NUR   
120205 

 

7 4 --- 3 

 صحة تمريض
 والتوليد المرأة

NUR 
120304  

-----
- 

----- 2 ---- --- 2 
 في البحث

 التمريض
120305 

NUR 
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

    -
-----
- 

  
----- 

2 ---- --- 2 
 اإلحصاء  مبادئ

SUP12030
1 

- 
SUP12030
1 

120103 

MED 
3 ---- ---- 3 

 وبائيات
MED 

120301 

 
 2 --- --- 2 

ELECT120 اختياري
301 

  المجموع  12 ---- 4 16  
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

الرابع المستوى  
 الفصل الدراسي األول  

 متطلب
 متطلب متزامن

 سابق

 اسم مقرر / معتمدة ساعة
 كود المقرر

 المقرر
 مجموع
الساعا

 ت

عمل
 ي

معم
 لي

نظ
 ري

-------  
 

 
NUR   

120301  
 

NUR   
120304 

 

7 4 --- 3 

 صحة تمريض
 مجتمع

NUR 
120401      

------ 
----- 4 2 --- 2 

 NUR تمريض إدارة
120402 

-----
-- 

 
----- 

2 ---- --- 2 
 تطوير مهارات

 في العاملين
 التمريض

NUR 
120403 

 
------ 2 ---- ---- 2 

 القائمة الممارسة
 الدليل على

NUR 
120404  

 .ELECT اختياري 2 --- --- 2  

 المجموع  11 ---- 6 17  

 ملحوظه هامه جدا: 
  فصل" الرابع المستوى  مدار على االتيه المقررات من اى  تسجيل  للطالب يمكن** 

 ساعه 20" التسجيل لساعات االقصى للحد يتعارض ال وبما  وثانى  اول دراسى

 تمريض الحرجة، الحاالت تمريض المجتمع، صحة تمريض" الفصل فى معتمده
  كليه اختيارى ومقرر تمريض، اداره ، النفسيه الصحة

 
 الرابع مستوىال
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

 الفصل الدراسي الثاني
 

 متطلب
 متطلب متزامن

 سابق

 اسم مقرر / معتمدة ساعة
 كود المقرر

 المقرر
 مجموع
الساعا

 ت

عمل
 ي

معم
 لي

نظ
 ري

-------  
 NUR 120301 

 

 NUR   120304 

 
 

7 4 --- 3 

 
 
 

 الصحة تمريض
  والعقلية النفسية

120405 

NUR 

------ NUR   120203 

NUR   120204 
NUR   120205 

 

7 4   --- 3 

 حاالت تمريض
 120406  حرجه

NUR 

------
- 

 
------ 

2 --- --- 2 
  التخرج مشروع

120407 

NUR 

  المجموع  8 ---- 8 16  

 

 

 

 ( كليه اختياري) االختيارية المقررات
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

 كود
 المقرر

 المقرر اسم
 كود

 المقرر

 المتطلب
 السابق

 معملي  عملي محاضرة
 ساعة
 معتمدة

 األول الدراسي الفصل

 2 0 0 2   البديل الطب 

 2 0 0 2   التأهيل مبادئ 

 الثاني الدراسي الفصل

 
 النفسية الضغوط
 والتكيف

 
 

2 
0 0 2 

 2 0 0 2   يةئبي دراسات 

 
 وتنسيق تخطيط

 المستشفيات
 

 
2 

0 0 2 

 
 في الحديثة المفاهيم
 التمريض

 
 

2 
0 0 2 

 
 الصحة في التغذية

 والمرض
 

 
2 

0 0 2 

 2 0 0 2    الوراثه علم 

 

 الدراسي العبء حدود يتجاوز ال بما المقررات هذه دراسة حرية للطالب 

 .      الالئحة هذه من( 21) المادة في علية المنصوص

   

 نظام االمتياز

 

 وقف برناما انمتيا :
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 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

صاااقل المهاااارات  يتااايح برناااامج االمتيااااز الفرصاااة لخريجاااي كلياااة التماااريض

خالل سانوات الدراساة باإلضاافة إلاى التادريب التمريضية المختلفة التي اكتسبت 

علاااى ممارساااة وتطبياااق نظااام الرعاياااة التمريضاااية االساسااايه والمعتمااادة علاااى 

البااراهين ، أيضااا التاادريب واسااتخدام وسااائل التكنولوجيااا الحديثااة والتااي تسااتخدم 

فااي تقااديم الرعايااة التمريضااية ، والصااحية ، هااذا تحاات إشااراف كليااة التمااريض 

 ؤسسات الصحية التي يتم فيها التدريب .بالتعاون مع الم

 رسالة برناما انمتيا  : 

تنبع رسالة برنامج االمتياز من الرسالة الشاملة لكلية التمريض والتي تتفق بدورها 

عداد خريج على درجة عالية من امع رسالة جامعة كفر الشيخ  حيث ترتكز على 

ق العمل على المستوى القومي الكفاءة والجودة والتميز تسمح له بالمنافسة في سو

 واإلقليمي والدولي

 ياللنه التدريبيه انيباريه( :   دا  برناما انمتيا  

 اليد  ال ام : 

يهدف برنامج االمتياز إلى صقل مهارات خريجي كلية التمريض في 

التخصصات اإلكلينيكية المختلفة ) تمريض الباطنه ،تمريض الجراحة ، 

، إدارة التمريض(  في  االم وحديثى الوالده صحةتمريض األطفال ،تمريض 

وذلك عن ، أماكن تدريب متميزة تسمح لهم بالتطوير المستمر شخصيا ومهنيا 

طريق دمج المعلومات والمهارات والسلوكيات المكتسبة خالل سنوات الدراسة 

واكتساب مهارات عملية بالممارسات اإلكلينيكية في شتي مجاالت التدريب 
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ول بالخريج إلى المستوى الذي يمكنه من تقديم الرعاية التمريضية وذلك للوص

 ذات الجودة العالمية والقيام بدوره كعضو فعال في الفريق الصحي .  الشامله

 : النتائا الت ليمية الملتيداة لبرناما انمتيا  

 : على قادرا الخريج يكون البرنامج بنهاية:  والفهم المعرفة -1
 للمرضي المختلفة الحاالت برعاية الخاصة والمفاهيم المعلومات إظهار -
   التمريضية الرعاية لجودة الالزمة االدارية الوظائف وممارسة فهم -
   جديد هو بما وتزويدها المكتسبة المعلومات تحديث -

 
 : على قادرا الخريج يكون : الذهنية المهارات -2
   المختلفة للحاالت التمريضي التشخيص -
   االكلينيكية المشاكل حل في النقدي التفكير استخدام -
 المتكاملة التمريضية الرعاية لتقديم الحديثة التقنيات استخدام -

 
  على قادر الخريج يكون ـ: والعملية المهنية المهارات -3
  بمهاره الحاالت لجميع التمريضي االداء تطبيق -
  عالية بكفاءة المختلفة للحاالت متخصصة تمريضية رعاية تقديم -
   المختلفة للحاالت تمريضيه خطط وتنفيذ واعداد تصميم -
  الحرجة للحاالت التمريضيه الرعاية تطبيق -

 يكون الخريج قادرا على  الميارات ال امة :

تطبيق طرق االتصال المختلفة التى تساعد على الوصول الى الرعاية   -

 التمريضية الكاملة 

 المشاركة في اعداد وتقديم تثقيف صحى للمرضي وأسرهم  -

 المشاركة في اعداد انشطة تعليمية مختلفة ) الندوات والحلقات النقاشية ( -

 التعاون مع الفريق الصحي  -

 التعامل مع التقنيات الحديثة بمهارة  -

 

 ن ام اللنة التدريبية:  
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يشترط اللتحاق الطالب/الطالبة بالسنة التدريبية النجاح في جميع  -1

 المقررات الدراسية 

اعه س 12شهرا ( تعادل 12ميالدية كاملة )مدتها السنة التدريبية سنة  -2

اتصال  اسبوعيا  تقسم الى فترات  متتاليه ساعه  36معتمده اى ما يعادل 

 طبقا للخطه الموضوعه من قبل الكليه 

 

 : تبد  اللنة التدريبية طب ا للمجاعيد التالية

   اعتبارا من أول اكتوبر بالنسبه  للطالب الناجحين فى دور

 فصل الصيفىيونيه وال

     . اعتبارا من أول مايو للطالب الناجحين  فى دور يناير 

 

يعلن عن بدء السنة التدريبية في كل عام عند اعالن النتيجة النهائية   .1

من دراسة المقررات واجتياز الطالب بنجاح ،  وعلى الطالب الناجحين التوجه إلى 

وقع الكلية االلكتروني، ادارة الخريجين بقسم شئون الطالب ، واالطالع على م

وأماكن اإلعالنات الخاصة لمعرفة تاريخ ومكان عقد البرنامج االرشادى عن  بدء 

السنة التدريبية وكذا االطالع على جداول توزيع طالب االمتياز على أماكن التدريب 

 المختلفة . 

 

يباااادأ برنااااامج االمتياااااز بفتاااارة تدريبيااااة ارشااااادية عامااااة  )البرنااااامج   .2

وماادتها اساابوعان بالكليااة    Internship Orientation programالتااوجيهى( 

 وعلى طالب االمتياز في كل المجموعات التخصصية حضور هذه الفترة االرشادية 

 

يحرم الطالب  الذى يتخلف  عن حضور فتره  االعاداد )البرناامج التاوجيهى( او  -3

اق بسانه االمتيااز % من اجمالى  فتره االعداد  من االلتح90تقل  نسبه حضوره  عن 

 التدريبيه

 

الطالااب  الااذى لاام يسااتكمل  النساابه المئويااه  لحضااور البرنااامج التااوجيهى   يااتم  -4

 التحاقه بالدوره التاليه 

 

 :المنيا ال لمى للنه انمتيا 
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يجب وضع منهج يحتوى على  عدد من مقررات التدريب العملى  .1

خاص بسنه االمتياز على ان يتسم بالطابع التطبيقى  ، ويجب على الطالب  

استمراريه التطبيق الفعلى حيث يتم توجيهه على اهميه التعليم المستمر من خالل 

 ن نتائجها تقديم المشاريع فى التخصصات المختلفه  وتطبيقها  وتقديم تقارير ع

.  يجب على طالب االمتياز االلتزام بآليه التطبيق الفعلى ، واتباع منهجيه التعلم 2

 continuing، والتعليم المستمر    Self-directed learningالذاتى  

education    . 

 4-2% من السنه التدريبيه )20ال تتعدى حجم المقررات بسنه االمتياز   -1

 ساعات  اسبوعيا( 

 

جراء يوم علمى  فى نهايه كل شهر  لعرض ومناقشه  المواضيع العلميه يتم ا -2

 الخاصه بالتدريب العملى / دوره  ، وحل المشكالت  التى تطرا فى هذه الدوره 

 مقانت التدري  : 

 تتحدد بالتخصصات التاليه: 

 )شهران(    التمريض الباطنى الجراحى 

 )شهران(   وحده العنايه المركزه  

 )شهران(    تمريض االطفال  

 )شهران(   تمريض صحه االم وحديثى الوالده  

 )شهران(    اداره التمريض  

 

 يق  ا  يهكر مقال التدري  التخ  ى اى  يار   اتمام اللنه التدريبيه 
 

 :  التدريبية السنة خالل التقويم نظام

 اليدومي االداء سدجل فدي ينفدذها التدى اليوميدة المهدام بتددوين التمريض امتياز يقوم

 علدى االشدراف مجموعدة اعضداء احدد مدن يوميدا السدجل هذا يعتمد ثم به الخاص

 رئدي  مدن اسدبوعيا اعتمداده يتم ان على(  الكلية من) التخصص هذا في االمتياز

  المجموعة

 دورة كل نهاية في بة الخاص اليومي االداء سجل التمريض امتياز يسلم -
 ان يجب لما بالنسبة بتفيذه قام لما تبعا تقييمة يتم حيث المجموعة رئي  الى تدريبية



  الشيخ كفر جامعه                                                                         التمريض كليه

60                                                                  2016  /2017                                

 الشيخ كفر جامعه
  الطالب دليل

 بالدورات التمريض امتياز تدريب كتيب في عليه منصوص هو كما) به يقوم

 من اقل مرضي غير –  فاكثر% 60  مرضي)  التقويم وضع ويتم(  االجبارية

60% ) 
 
 في االمتياز باداء الخاص التقويم استمارة تسلم تدريبية دورة كل نهاية في -

 مجموعة رئي  من اعتماده بعد بالكلية التمريض ادارة قسم رئي  الى الدورة
   التخصص في االمتياز على االشراف

 
 التقويم الى وصوللل االخرى التقويم باستكمال التمريض ادارة قسم يقوم -

 له تقرر او الدورة اجتاز قد التمريض امتياز كان اذا يحدد حيث للدورة النهائي
 الدورة اعادة
 
 على بناءا الدورة اعادة له يقرر فقد مرضي غير االمتياز تقويم كان اذا  -

 مراجعة وعليه الكلية ومجل  االمتياز ولجنة التمريض ادارة قسم مجل  موافقة
 في الدورة اعادة ميعاد على للتعرف الطالب شئون بادارة االمتياز شئون مكتب
    التدريبية السنة نهاية
 

    :      التدريبيه السنه اجتياز

 

% على 60ي ترط  نيتيا   سنه انمتيا  التدريبيه بنقاح  ح جل الخريا على 

 انه  اى ك  تخ   مب تخ  ات التدري  

اى حاله رسجب  ال ال   اى اتر  تدريبيه او اكثر ي جم  باعار   ما رس  ايه اى 

 نيايه  اللنه التدريبيه 

 

 :والتاجيل وااللتزام  الحضور نظام

%( على االقل من المده المقرره  90يشترط لنجاح طالب االمتياز  حضور ) -1

 للتدريب فى كل دوره من دورات التدريب االكلينيكى 
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% فى اى وحده)دوره( من 10اذا تجاوز الطالب  نسبه الغياب باكثر من  -2

ره المعنيه دورات التدريب  االكلينيكى  يتم اعاده  الفتره التدريبيه  كامله فى الدو

   كامله  فى نهايه السنه

 

 او دوره تاجيل  او كامله  التدريبيه السنه فى  التدريب تاجيل  للطالب يحق -3

  االمتياا لجنه من  مقبوال العذر  يكون  ان على  التدريبية  السنه خلل  اكثر

 

  قبل  للتأجيل  التقدم يجب  التدريبيه السنه خلل أكثر او  دوره تأجيل حاله فى -4

 قبل( الشهر من 20 يوم)  ايام عشره  عن تقل ال  كافيه بمده  الدوره فتره  بدايه

 . تاجيلها المرغوب التدريب فتره بدء
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 برناما طالب امتيا  كلية التمريض 

 وقف برناما انمتيا :

صقل  يتيح برنامج االمتياز الفرصة لخريجي كلية التمريض

اكتسبت خالل سنوات الدراسة المهارات التمريضية المختلفة التي 

باإلضافة إلى التدريب على ممارسة وتطبيق نظم الرعاية التمريضية 

االساسيه والمعتمدة على البراهين ، أيضا التدريب واستخدام وسائل 

التكنولوجيا الحديثة والتي تستخدم في تقديم الرعاية التمريضية ، 

مع المؤسسات  والصحية ، هذا تحت إشراف كلية التمريض بالتعاون

 الصحية التي يتم فيها التدريب .

 رسالة برناما انمتيا  : 

تنبع رسالة برنامج االمتياز من الرسالة الشاملة لكلية التمريض 

والتي تتفق بدورها مع رسالة جامعة كفر الشيخ  حيث ترتكز على 

عداد خريج على درجة عالية من الكفاءة والجودة والتميز تسمح له ا

 ة في سوق العمل على المستوى القومي واإلقليمي والدولي بالمنافس

 ياللنه التدريبيه انيباريه( :   دا  برناما انمتيا  

 اليد  ال ام : 

يهدف برنامج االمتياز إلى صقل مهارات خريجي كلية 

التمريض في التخصصات اإلكلينيكية المختلفة ) تمريض الباطنه 

االم وحديثى  ،تمريض صحة،تمريض الجراحة ، تمريض األطفال 
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، إدارة التمريض(  في أماكن تدريب متميزة تسمح لهم  الوالده

وذلك عن طريق دمج المعلومات ، بالتطوير المستمر شخصيا ومهنيا 

والمهارات والسلوكيات المكتسبة خالل سنوات الدراسة واكتساب 

مهارات عملية بالممارسات اإلكلينيكية في شتي مجاالت التدريب 

لك للوصول بالخريج إلى المستوى الذي يمكنه من تقديم الرعاية وذ

ذات الجودة العالمية والقيام بدوره كعضو فعال  الشاملهالتمريضية 

 في الفريق الصحي . 

 : النتائا الت ليمية الملتيداة لبرناما انمتيا  

 : على قادرا الخريج يكون البرنامج بنهاية:  والفهم المعرفة -4
 الحداالت برعايدة الخاصدة والمفاهيم المعلومات إظهار -

 للمرضي المختلفة
 لجدددودة الالزمدددة االداريدددة الوظدددائف وممارسدددة فهدددم -

   التمريضية الرعاية
   جديد هو بما وتزويدها المكتسبة المعلومات تحديث -

 
 : على قادرا الخريج يكون : الذهنية المهارات -5

   المختلفة للحاالت التمريضي التشخيص -
   االكلينيكية المشاكل حل في النقدي التفكير استخدام -
 التمريضددية الرعايددة لتقددديم الحديثددة التقنيددات اسددتخدام -

 المتكاملة
 

  على قادر الخريج يكون ـ: والعملية المهنية المهارات -6
  بمهاره الحاالت لجميع التمريضي االداء تطبيق -
 المختلفددة للحدداالت متخصصددة تمريضددية رعايددة تقددديم -

  عالية بكفاءة
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 للحدددداالت تمريضدددديه خطددددط وتنفيددددذ واعددددداد تصددددميم -
   المختلفة

  الحرجة للحاالت التمريضيه الرعاية تطبيق -
 

 يكون الخريج قادرا على  الميارات ال امة : -7

تطبيق طرق االتصال المختلفة التى تساعد على الوصول الى   -

 الرعاية التمريضية الكاملة 

المشاركة في اعداد وتقديم تثقيف صحى للمرضي  -

 وأسرهم 

المشاركة في اعداد انشطة تعليمية مختلفة ) الندوات  -

 والحلقات النقاشية (

 التعاون مع الفريق الصحي  -

 التعامل مع التقنيات الحديثة بمهارة  -

 

 ن ام اللنة التدريبية:  

ح في جميع يشترط اللتحاق الطالب/الطالبة بالسنة التدريبية النجا -5

 المقررات الدراسية 

 12شهرا ( تعادل 12السنة التدريبية سنة ميالدية كاملة )مدتها  -6

اتصال  اسبوعيا  تقسم الى ساعه  36اعه معتمده اى ما يعادل س

 فترات  متتاليه طبقا للخطه الموضوعه من قبل الكليه 

 

 : تبد  اللنة التدريبية طب ا للمجاعيد التالية

  اكتوبر بالنسبه  للطالب الناجحين فى دور  اعتبارا من أول

 يونيه والفصل الصيفى

     . اعتبارا من أول مايو للطالب الناجحين  فى دور يناير 

 

يعلن عن بدء السنة التدريبية في كل عام عند اعالن النتيجة النهائية   .1

من دراسة المقررات واجتياز الطالب بنجاح ،  وعلى الطالب 

ادارة الخريجين بقسم شئون الطالب ، واالطالع  الناجحين التوجه إلى

على موقع الكلية االلكتروني، وأماكن اإلعالنات الخاصة لمعرفة 

تاريخ ومكان عقد البرنامج االرشادى عن  بدء السنة التدريبية وكذا 
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االطالع على جداول توزيع طالب االمتياز على أماكن التدريب 

 المختلفة . 

 

يباااادأ برنااااامج االمتياااااز بفتاااارة تدريبيااااة ارشااااادية عامااااة  )البرنااااامج   .2

ومااادتها    Internship Orientation programالتاااوجيهى( 

اساااابوعان بالكليااااة وعلااااى طااااالب االمتياااااز فااااي كاااال المجموعااااات 

 التخصصية حضور هذه الفترة االرشادية 

 

يحاارم الطالااب  الااذى يتخلااف  عاان حضااور فتااره  االعااداد )البرنااامج  -7

% ماان اجمااالى  فتااره 90التااوجيهى( او تقاال  نساابه حضااوره  عاان 

 االعداد  من االلتحاق بسنه االمتياز التدريبيه

 

الطالب  الذى لم يستكمل  النسبه المئويه  لحضور البرنامج التاوجيهى    -8

 يتم التحاقه بالدوره التاليه 
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 :المنيا ال لمى للنه انمتيا 

مقررات التدريب العملى يجب وضع منهج يحتوى على  عدد من  .1

خاص بسنه االمتياز على ان يتسم بالطابع التطبيقى  ، ويجب على 

الطالب  استمراريه التطبيق الفعلى حيث يتم توجيهه على اهميه التعليم 

المستمر من خالل تقديم المشاريع فى التخصصات المختلفه  وتطبيقها  

 وتقديم تقارير عن نتائجها 

متياز االلتزام بآليه التطبيق الفعلى ، واتباع منهجيه .  يجب على طالب اال2

، والتعليم المستمر    Self-directed learningالتعلم الذاتى  

continuing education    . 

 

 4-2% من السنه التدريبيه )20ال تتعدى حجم المقررات بسنه االمتياز   -3

 ساعات  اسبوعيا( 

 

يتم اجراء يوم علمى  فى نهايه كل شهر  لعرض ومناقشه  المواضيع العلميه  -4

 الخاصه بالتدريب العملى / دوره  ، وحل المشكالت  التى تطرا فى هذه الدوره 

 مقانت التدري  : 

 تتحدد بالتخصصات التاليه: 

  التمريض الباطنى الجراحى  

 )شهران(  

 )شهران(   وحده العنايه المركزه   

 )شهران(    تمريض االطفال   

 )شهران(   تمريض صحه االم وحديثى الوالده   

 )شهران(    اداره التمريض   

 

 يق  ا  يهكر مقال التدري  التخ  ى اى  يار   اتمام اللنه التدريبيه 
 

 ان را  على اللنه التدريبيه:

 

يخضع طالب االمتياز الشراف كل من كلية التمريض وادارة المستشفي او 

 (المؤسسة الصحية التى يتم التدريب فيها كال فيما يخصه 
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  التدريبية السنة خالل التقويم نظام

 االداء سجل في ينفذها التى اليومية المهام بتدوين التمريض امتياز يقوم

 االشراف مجموعة اعضاء احد من يوميا السجل هذا يعتمد ثم به الخاص اليومي

 من اسبوعيا اعتماده يتم ان على(  الكلية من) التخصص هذا في االمتياز على

  المجموعة رئي 

 
 دورة كل نهاية في بة الخاص اليومي االداء سجل التمريض امتياز يسلم -

 بالنسبة بتفيذه قام لما تبعا تقييمة يتم حيث المجموعة رئي  الى تدريبية
 امتياز تدريب كتيب في عليه منصوص هو كما) به يقوم ان يجب لما

% 60  مرضي)  التقويم وضع ويتم(  االجبارية بالدورات التمريض

 ( %60 من اقل مرضي غير –  فاكثر
 

 االمتياز باداء الخاص التقويم استمارة تسلم تدريبية دورة كل نهاية في -
 رئي  من اعتماده بعد بالكلية التمريض ادارة قسم رئي  الى الدورة في

   التخصص في االمتياز على االشراف مجموعة
 
 التقويم الى وصوللل االخرى التقويم باستكمال التمريض ادارة قسم يقوم -

 او الدورة اجتاز قد التمريض امتياز كان اذا يحدد حيث للدورة النهائي
 الدورة اعادة له تقرر

 
 على بناءا الدورة اعادة له يقرر فقد مرضي غير االمتياز تقويم كان اذا  -

 وعليه الكلية ومجل  االمتياز ولجنة التمريض ادارة قسم مجل  موافقة
 ميعاد على للتعرف الطالب شئون بادارة االمتياز شئون مكتب مراجعة
    التدريبية السنة نهاية في الدورة اعادة

 

 :     التدريبيه السنه اجتياز
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% على 60ي ترط  نيتيا   سنه انمتيا  التدريبيه بنقاح  ح جل الخريا على 

 انه  اى ك  تخ   مب تخ  ات التدري  

اى حاله رسجب  ال ال   اى اتر  تدريبيه او اكثر ي جم  باعار   ما رس  ايه اى 

 نيايه  اللنه التدريبيه 

 

 :والتاجيل وااللتزام  الحضور نظام

%( على االقل من 90يشترط لنجاح طالب االمتياز  حضور ) -5

المده المقرره  للتدريب فى كل دوره من دورات التدريب 

 االكلينيكى 

% فى اى 10اذا تجاوز الطالب  نسبه الغياب باكثر من  -6

وحده)دوره( من دورات التدريب  االكلينيكى  يتم اعاده  الفتره 

   كامله  فى نهايه السنه التدريبيه  كامله فى الدوره المعنيه

 

  او كامله  التدريبيه السنه فى  التدريب تاجيل  للطالب يحق -7

  يكون  ان على  التدريبية  السنه خلل  اكثر او دوره تاجيل

  االمتياا لجنه من  مقبوال العذر

 

  التقدم يجب  التدريبيه السنه خلل أكثر او  دوره تأجيل حاله فى -8

 عشره  عن تقل ال  كافيه بمده  الدوره فتره  بدايه  قبل  للتأجيل

 المرغوب التدريب فتره بدء قبل( الشهر من 20 يوم)  ايام

 . تاجيلها
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