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 وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

 

 أ.د.م صباح أبو الفتوح محمد
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المنافسة العالمية التي تنطلق من مدى قدرة الشعوب على المنافسة يعيش العالم في هذا القرن في حقبة 

وتنمية أغلى وأهم الموارد وهو العنصر البشري، ولقد حققت دول فقيرة في الموارد الطبيعية قفزات 

 .اقتصادية ومعرفية هائلة اعتمادا على تنمية الموارد البشرية وبناء مجتمع المعرفة

 عالي في مصر يستدعي من الجامعات تبني استراتيجيات مستقبلية تستطيع منإن الواقع الجديد للتعليم ال

 .خاللها تحقيق الطموح المستقبلي للدولة في بناء مجتمع المعرفة

وانطالقا من إدراك جامعة كفر الشيخ ألهمية التخطيط االستراتيجي فقد تم وضع خطة استراتيجية ترسم 

يحقق الريادة العالمية في العملية التعليمية والبحث العلمي من خاللها خارطة طريقها المستقبلي بما 
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وخدمة المجتمع بالشكل الذي يجعل الجامعة في طليعة الجامعات العالمية المتميزة التي تتبنى اقتصاديات 

المعرفة واالستثمار في العقل البشري، وكذلك تتبنى شراكات مجتمعية وعالمية تحقق من خاللها الرؤى 

 .م 2030لمستقبلية التي تقود إلى اإلبداع والتميز وذلك في إطار رؤية مصر والتطلعات ا

غير أن إعداد الخطط االستراتيجية على مستوى الجامعات ال يكفي إن لم تتبعه عملية تخطيط استراتيجي 

على مستوى الكليات والمراكز وكل وحدات الجامعة، لتمكين الجامعة من تحقيق ما تسعى إليه من 

 بلوغ ما ترنو إليه من آفاق.غايات و
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تتوقع الجامعة من الخطة االستراتيجية اإلسهام في تحسين الكفاءة الداخلية للجامعة وتحقيق جودة و

مخرجاتها وبناء بيئة جاذبة للكفاءات المتميزة وتحقيق متطلبات التقويم واالعتماد األكاديمي على 

 .جامعات وقطاعات المجتمع المختلفةالمستويين المحلي والعالمي وتعزيز الشراكة بين ال

 

 أ . د/ عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقي

رئيس جامعة كفر الشيخ
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 كلمة نائب شئون التعليم والطالب

  

 االستاذ الدكتور

 محمد مصطفى إبراهيم عبدالعال 
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 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

 لتقنياتا أفضل توفير خالل من والعلوم، التعليم مجاالت في الدولية والمعايير النظم أحدث مواكبة على الشيخ كفر جامعة أبتد

 على العمل سوق في أهدافهم تحقيق من لتمكنهم مستوى أعلى على وتعليمية علمية خدمات على للحصول للطالب واإلمكانيات

 اجحةن حلول إيجاد إلى إضافة والخريجين، الطالب من نظرائهم على والتفوق بل لدولية،وا واإلقليمية     المحلية المستويات

 يوالمستقبل الملحة المشاكل لمواجهة
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  مها محمد راتب أبوجازيه/ كلمة األستاذ الدكتور               

 عميد الكلية

 ..................أبنائي و بناتي الطلبة والطالبات  
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 متبعه ومن أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين رب هلل لحمد

 الدين يوم إلى بإحسان

 بعد، أما

 والمستقبل الحاضر في وتحدياتها الحياة لمواجهة وإعداده وجودها. وغاية وثمرتها التعليمية العملية محور هو الطالب إن

 ولديه اإليجابية، والسلوكيات العملية والخبرات النظرية بالمعارف مزود خريج إعداد على الكلية تعمل ذلك من وانطالقا

 توىمس وتطوير عالمية اييرلمع وفقا   الجودة عالي تعليم بتقديم وذلك مجتمعه وتنمية ذاته بناء في توظيفها على القدرة

 بتبني كذلك العمل. سوق حاجة مع يتوافق بما األكاديمية البرامج وتطوير وتحسين للطالب، المقدمة األكاديمية الخدمات

 .الحياة مدي والتعلم المشكالت حل في الذاتي التعلم فلسفة

 دمالقا سيكون و والنجاح والتوكل التوفيق عالىوت سبحانه هللا من أملين الطموحة الكلية هذة فى مستمرة الجهود ومازالت

  .هللا بأذن أجمل

 مكروه كل من وشعبنا وطننا يحفظ وأن ويرضاه يحبه لما يوفقنا أن قدرته جلت هللا اسال الطالبات و الطلبه ابنائي الختام وفي

 .التوفيق ولي وهللا
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 الكلية يدعم

جازية أبو مها أ.د.
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  الفتوح محمد.م.د /صباح أبو أ

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 ... الكلية طالب وبناتي أبنائي
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 التي بيةالطال و االكاديمية باألنشطة حافال جديد دراسي بعام األمنيات وأرق التهنئة بخالص الطالب ألبنائي أتقدم أن يسعدني 

 هدفت التنمية. عجلة دفع في المساهمة على قادر جيل إعداد أجل من مواهبهم وصقل وتنمية الشباب طاقات استثمار إلى تهدف

 بناء يف تساهم التي الشاملة الجودة عناصر من عنصر تعتبر و الشباب لدى االيجابي السلوك تنميه إلى الطالبية األنشطة

 الطالبية. األنشطة مختلف في الفعالة المشاركة إلى الدعوة كانت لذا الجوانب كافه في الطالب شخصيه

 والعملية. العلمية حياتكم وفى دراستكم في والنجاح بالتوفيق لكم هللا أدعو واخيرا

  م /صباح أبو الفتوح محمد ..دأ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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 مقدمه

 

كليات  وهى كليه الزراعه ، التربيه  8م ، وكانت تضم  1984فى البدايه كانت جامعه كفر الشيخ فرعا  لجامعه طنطا منذ عام 

والطب البيطرى والهندسه واآلداب  والتجاره والتربيه النوعيه  والتربيه الرياضيه ، ثم أنشئت جامعه  كفر الشيخ  بتاريخ 

 2013، وفى عام   2012أنشئت كليه العلوم ، ثم اضيفت كليه الصيدله  والتصنيع الدوائي  عام  2009، وفى عام   19/4/2006

انشئت كليه الثروه السمكيه والمصايد  وكليه الطب البشرى  وكليه التمريض  وكليه العالج الطبيعى  ، ثم اضيفت كليه طب الفم 

ع لتبدء الدراسه بها م، ثم اضيفت كليه  االلسن  أضيفت كليه الحاسبات والمعلومات  2015، وفى عام  2014واالسنان  فى عام 



 
   

                                                                                                                                    

 Faculty of Nursing                                                                                    كلية التمريض                                   

 

2021/2020 

ليبلغ عدد كما أضيف كال من معهد علوم وتكنولوجيا النانو ومعهد إكتشاف وتطوير الدواء  2017/  2016مطلع العام الجامعى 

عالميا و االول  على مستوى  الجامعات  الحكومية  المصرية  فى  129كما احتلت الجامعه  الترتيب   شر كليه ،تسعة عكلياتها 

كليات على معامل بحثيه علميه متطوره ذات اغراض واهداف عده وتشتمل هذه ال. تصنيف الجامعات  الخضراء صديقه البيئه 

وار كليه وتقع إلى ج والمستشفى الجامعى  تواكب التطور التكنولوجي، ويضاف الى إنشاءات الجامعه أيضا مستشفى الطلبه ،

صميمها طبقا تم تتى وال العالج الطبيعى وتشتمل على اجهزه حديثه تستخدم فى تشخيص وعالج الطالب واعضاء هيئه التدريس

للمواصفات العالميه ، واحدث االجهزه مواكبه مع التطور التكنولوجى فى تقديم رعايه صحيه متطوره ، مطبقه معايير الجوده 

م ويوجد بالجامعة ايضا  نظا ،( جارى اإلنشاء ) ويضاف إلى هذا مستشفى الطوارىء  العالميه فى تقديم الخدمات المختلفه بها ،

 ( . التعليم المفتوح)ح فيه بتدريس المقررات عن بعد دراسي يسم
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بتقديم خدمات طالبيه اخرى منها تعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بها  ، وتضع كل االهتمام للطالب ذوى تقوم الجامعه  أن كما

 .  ه الطريق الصحيحاالحتياجات الخاصه على سبيل المثال ال الحصر اعداد ارصفه  بطريقه تساعد المكفوفين على معرف

ق كما تشتمل على اهم المراف............. وتقبل الجامعه الطالب الوافدين  من جميع  الدول العربيه واالسالميه واالفريقيه وغيرها

والتى تقدم خدمه متميزه للطالب وهى المدن الجامعيه  والمزوده بمسطحات خضراء تحيط بها من كل جانب ، ايضا توجد 

 . والترفيه لجميع طالب الجامعة ( لطالب كليه التربيه الرياضيه)مفتوحه والتى تستخدم فى الدراسه المالعب ال
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 نبذه مختصره  عن الكلية 

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

المرض، فالممرض يمثل حلقه االتصال بين المريض وبين أفراد الفريق الصحي في المؤسسات الصحية استعاده صحته في حالة 

جسداً وعقالً وروحاً، ويقدم خدمة مباشرة تهدف إلى استيفاء حاجات الفرد واألسرة : المختلفة ،والتمريض علم وفن يهتم بالفرد ككل

أسس علمية ومعارف ومهارات متخصصة تتضمن مجموعة من والمجتمع في الصحة والمرض، ومهنة التمريض تقوم على 

المبادئ المستمدة من العلوم األساسية العامة والصحية والسلوكية، باإلضافة إلى ذلك العناية الشاملة بالمرضى والتي تبنى علي 

على حسن سير العمل ممارسة التمريض اآلمن واألدلة والبراهين وذلك بالتعاون مع باقي أعضاء الفريق الصحي مما يساعد 

 . وتقدم المريض نحو الشفاء ورفع روحه المعنوية بإذن هللا
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وانطالقا من اإليمان العميق بأهمية مهنه التمريض كواحدة من أهم المهن اإلستراتيجية والرئيسية في نظم الرعاية الصحية  

والمرجعية  التمريض ، وتطبيقاً للمعاييراالكاديمية للنهوض بالواقع الصحي،  واستجابة للمتغيرات والمستجدات العالمية في تعليم

تأكيدا على   9/2011/ 26على إنشاء كلية التمريض في  71القومية والعالمية  وافق مجلس جامعة كفر الشيخ في جلسته رقم 

ات الصحية مؤسسضرورة إعداد ممرضين مهنيين مؤهلين قادرين على تقديم الخدمة الصحية ، و تلبيه احتياجات المستشفيات وال

والتعليمية بكفاءة وجوده عاليه  وصوالً إلى النسب المتكافئة والمتعارف عليها عالمياً من عدد الممرضين قياساً إلى عدد األطباء،  

أيضا إعداد جيل من أبناء الوطن يتباهى بانتمائه ويكون قادر على النهوض بالواقع وتحمل المسئولية، وبناء على  موافقة لجنه 

، و على قرار المجلس األعلى للجامعات  في  9/2013/ 26،  30/7/2013،  25/3/2013ع التمريض فى قطا

بانشاء كليه التمريض جامعه كفر الشيخ و استجابة   2013لسنه ( 595)صدر قرار  رئيس  مجلس الوزراء  رقم   24/10/2013

دء لمعاييراالكاديمية والمرجعية القومية والعالمية  ووفق على بللمتغيرات والمستجدات العالمية في تعليم التمريض ، وتطبيقاً ل
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بإتباع نظام  الساعات المعتمدة في الدراسة  باعتباره النسق (  مرحله البكالوريوس)الدراسة  بكلية التمريض جامعه كفر الشيخ  

  . التعليمي المطبق في الجامعات العالمية في تدريس المقررات الدراسية
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تخضع الكلية لنظام القبول بالجامعات المصرية المعمول به في الدولة ، ويشترط فى قبول الطالب إناثا أو ذكورا استيفاء 

 : الشروط التالية  

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

 .انوية العامة شعبة علوم أن يكون حاصال على شهادة الث -2

 .أن تكون اللغة األجنبية األولى هي اللغة االنجليزية  -3

 .أن يكون الئقا صحيا  -4

 أن يجتاز اختبارات القبول التحريرية ، والكشف الطبي ، و المقابلة الشخصية  -5

 أن يكون متفرغ تفرغا تاما للدراسة  -6

 للقبول العامة الشروط

 بالكلية
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أال يكون قد مضى على حصوله على الشهادة المطلوبة للقبول أكثر من المدة المسموح بها طبقا للقواعد والضوابط  -7

 التي يسنها المجلس األعلى للجامعات 

حددها وفقا للشروط والقواعد التي ي( خريجي المعاهد الفنية أو الصحية للتمريض : ) حملة الدبلوم الفني في التمريض   -8

 .األعلى للجامعاتالمجلس 

أن تكون شهادة الثانوية العامة شعبة علوم ويجوز أن يعفى الطالب من حضور بعض المقررات : حملة البكالوريوس  -10

 .الدراسية بعد إجراء  مقاصة 
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 الرؤيه: -
تطمح كلية التمريض جامعة كفرالشيييييييخ أن تكون رائدة في مجال تعليم التمريض  -

ً وإقليمياً و   . دوليا

 الرساله: -
تسعى كلية التمريض جامعة كفرالشيخ فى اثراء المجتمع ببرامج التمريض المبتكرة  -

ية لتقديم خريج  معتمدة من خالل اكاديميةوفقا لمعايير  تطوير الكوادر التمريضيييييي

قادر على المنافسيييييية فى سييييييوق العمل على المسييييييتوى المحلى  ل علمياً ومهنيامؤه

وتدعيم اسييييياليب البحث العلمى فى التدريس ونشييييير االبحاث العلميه مما  واالقليمى

 ينعكس على الرعاية الصحية لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع.

-  : 

 إستراتيجيةالكلية
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 :األهداف اإلستراتيجية -

 :التعليم ، البحث العلمي ، وخدمة المجتمع من خالل : تشمل األهداف اإلستراتيجية لكلية التمريض المحاور الثالثة 

  تميز مناهج التمريض والموازنة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي مع إتباع منهجيات قائمة على تنمية القدرة

 .ريج اإلبداعية لتحقيق الكفاءة والجودة النوعية للخ

  تنمية قدرات الطالب التعليمية بتفعيل االستراتيجيات الحديثة في التعليم والتعلم وتشجيعهم على التعليم المستمر

 .والتدريب لتخريج كوادر متميزة في التخصصات التمريضية المختلفة 

  شكل منظومة البحث العلمي بتطوير برامج الدراسات العليا لتواكب المعايير العالمية من خالل الدعم المستمر لتطوير

 .متكامل توسع الكلية في تلبية احتياجات المجتمع المبنية على تقييم وتحديد هذه االحتياجات 
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  صياغة شراكة فعالة مع إطراف المنظومة الصحية من خالل تقديم استشارات لهيئات مجتمعية محلية وإقليمية بواسطة

 .لكلية العناصر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس با

  تنمية الموارد الذاتية واإلمكانيات المادية للكلية من خالل تفعيل دور الوحدات الخاصة وتحويلها إلى مراكز تميز 

  تفعيل التقويم الذاتي والتحسين المستمر لتحقيق التميز في جميع عناصر مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي. 

 المواصفات العامة لخريج برنامج البكالوريوس في علوم التمريض نظام الساعات المعتمدة * 

 ذو كفاءة متميزة في تقديم الخدمات التمريضية والصحية في المؤسسات المختلفة -

 .قادر على التفكير المنطقي والتحليل وحل المشكالت  -

 د واألسرة والبيئة والمجتمع بشكل ايجابيقادر على توظيف المعارف والمهارات المكتسبة لخدمة الفر -
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 قادر على التواصل واالتصال الفعال مع اآلخرين -

 ذو كفاءة عالية في إعطاء اإلرشادات والتثقيف الصحي -

 لديه كفاءة في  المشاركة  الفعالة في البحث العلمي لتطوير المعارف والمهارات المهنية -

لعالمية وتأثير تلك المستجدات والمتغيرات فى الرعاية التمريضية قادر على التفاعل مع المستجدات والمتغيرات ا -

 والصحية

 لديه الدافع للتعليم والتطوير المستمر والمهارات المهنية المرتبطة بالرعاية التمريضية والصحية -

خالقية القانونية والمعاييراالذو كفاءة عالية في القدرة على االلتزام وتحمل المسئولية واتخاذ القرار بما يتفق مع القواعد  -

 والمهنية

 لديه القدرة على القيادة وإدارة األعمال المسندة إليه -
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 قادر على تبنى  والدفاع عن قضايا المريض والمهنة -
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تضم الكلية سبعة أقسام علمية ، حيث يشرف كل قسم إشرافا علميا على مجموعة مقررات تقع في نطاق تخصصه العلمي والقوائم 

التالية تمثل كل قسم بالكلية والمقررات التي يشرف عليها ،حيث يتولى القسم إعداد مواصفات كل مقرر ومحتوياته ، تتكون الكلية 

 :من األقسام العلمية االتيه 

مسلسل 

 البرنامج

 عدد المقررات األقسام األكاديمية كود القسم

 17 قسم التمريض الباطني الجراحي 1201 1

 3 قسم تمريض األطفال   1202 2

 الكلية أقسام
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 3 قسم تمريض صحة المرأه والتوليد  1203 3

 3 قسم تمريض صحة المجتمع  1204 4

 3 قسم التمريض النفسي والصحة النفسية  1205 5

 3 قسم إدارة التمريض 1206 6

 3 قسم تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ  1207 7
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 جامعة كفر الشيخ  -قواعد التحويل الي كلية التمريض

 -:الطالب المستجدين

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

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

 .أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تعقدها الكلية -

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

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

 .تحويالت بعد مضي  المدة المقررة لبدء وانتهاء التحويالت والمعلنة بالكلية عدم قبول  -

 .أال يكون الطالب قد استنفذ عدد مرات الرسوب بالكلية التي كان مقيدا بها -
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 :الطالب المنقولين إلي المستوى االعلي

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

 بشترط ان يكون الطالب محول من كليه تطبق الئحة الساعات المعتمدة  -

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

تها بالكلية المحول منها شريطه ان الكليه تتبع نظام يقدم الطالب بيان حاله بالمقررات والدرجات للمقررات التي انهي دراس -

 الساعات المعتمدة في الدراسه 

إعفاء الطالب من حضور  امتحان بعض المقررات الدراسية التي سبق دراستها والنجاح فيها بالكليه المحول منها وذلك في  -

 .ررات لالئحة الكليةحالة  تطابق عدد ساعات المقررات بالكلية المحول منها مع عدد ساعات المق
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 :الحاصلين علي مؤهالت عليا

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

 . ذكره اكثر من خمس سنوات

 يجوز ان يعفي الطالب من حضور بعض المقررات الدراسية أو من أداء االمتحانات فيها إذا ثبت انه حضر مقررات تعادلها  -

 .%50واجتازها بنجاح علي االتقل نسبة النجاح في هذه ا المقررات عن 
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عليها من المجلس األعلى جنيها سنويا طبقا للقواعد والضوابط المنصوص  8000يقوم الطالب بسداد رسوم دراسية قدرها 

 للجامعات 

 الخدمات  التي تقوم بها اداره شئون التعليم والطالب

 :الفرق  الدراسية المختصة باآلتي/ يقوم موظفي المستويات

 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*  -

 طالب والخاص بتسجيل المتابعه حاله الطالب فى التسجيل والحذف ، واالضافه ، والتنسيق مع مركز المعلومات بالجامعة *  -

 اعالم ومتابعه الطالب الى بيانات او تعليمات من خالل لوحه اإلعالنات ، او شاشه البالزما ، والموقع االلكتروني للكليه *  -
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 ، و ذلك بعد تقديم الطالــــــب البطاقة العسكرية28تأجيل التجنيد للطالب المستحقين للتأجيل حتى سن *  -

 الزمة إليقاف القيد أو األعذار اتخاذ اإلجراءات ال*  -

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

 استيفاء استمارات المدن الجامعية *  -

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لشهادات وبيانات القيد *  -

 ء رأي الطالب في تنظيم جدول االمتحان إعداد الجداول الدراسية وجداول االمتحانات، و ذلك بعد استقرا*  -

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

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستكمال االستمارة الخاصة ببحث الحالة للطالب الغير قادرين عن سداد الرسوم*  -

 المقررة طبقاً لترتيب الطالــــــــــب  في نتيجة  االمتحانحصر الطالب المتفوقين لصرف مكافأة  التفوق  -



 
   

                                                                                                                                    

 Faculty of Nursing                                                                                    كلية التمريض                                   

 

2021/2020 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحضور التربية العسكرية للطالب الذكور*   -

 عمل كارنيه الطالب *  -

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

 تحضير التقارير الخاصة بأعمال االمتحانات /  متحانات إعداد قاعات اال*  -

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

 استيفاء أي إحصائيات تتطلب من المستويات الدراسية المختلفه بالكليه*  -

 ضهماتخاذ اإلجراءات الالزمه في تحويل الطالب إلي اإلدارة الطبية في حالة مر*  -

 إعداد قرارات العقاب الخاصة بالطالب  -

 اتخاذ اإلجراءات الالزمه لمراسله الطالب فى حاله الغياب ، واإلنذارات  -
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 أعمال الخريجين والشهادات.

كيه  وشئون لألقسام االكليني( االمتياز)إرسال خطابات لألقسام  التي سوف يتدرب بها الطالب خالل السنة التدريبية االجباريه  -

 .األفراد ومدير عام المستشفيات

 .إعداد مذكرات للعرض على لجنة االمتياز ومجلس الكلية في حالة انقطاع أو تأجيل لطالب االمتياز  -

 .مراجعة إخالء الطرف الذي يقدم من الخريجين من أقسام الكلية واألقسام التي يتدرب بها الخريجين  -

 .العام  استخراج شهادات االمتياز وبيانات الحالة طوال -

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



 
   

                                                                                                                                    

 Faculty of Nursing                                                                                    كلية التمريض                                   

 

2021/2020 

 برنامج رعاية الطالب المتفوقين

 :أهداف البرنامج 

 االرتقاء بقدرات الطالب ثقافياً ومهارياً وتنمية مواهبهم 

 خلق روح التنافس الشريف بين الطالب 

 إخراج الكامن من طاقاتهم وقدراتهم تقديم الحوافز المادية والمعنوية لحثهم على اإلبداع و. 

 :شروط االلتحاق بالبرنامج 

  يشتمل البرنامج على مجموعة من الشروط التي تؤهل الطالب لاللتحاق بالبرنامج وهي: 

  كحد أدني لاللتحاق بالبرنامج %90أال يقل تقدير الطالب عن 
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  يتم اختيار الطالب الثالثة األوائل من كل مستوى دراسي 

  من الطالب المتميزين البارزين في كافة األنشطة الطالبية في كل لجنه نشاط طالبي ( 2)يتم اختيار عدد. 

  آخر بطالب ويستبدل استبعاده يتم بعد فيما –إذا فقد الطالب أحد الشروط المؤهلة لاللتحاق بالبرنامج   . 

 :مميزات البرنامج 

 نشطة وحفالت الكليةمثل تكريم هؤالء الطالب ضمن أ: مميزات أدبية. 

 مثل المشاركة في حمالت الحفاظ على البيئة وقوافل خدمة المجتمع: مميزات ثقافية. 
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 -:آلية اكتشاف ودعم الطالب المتعثرين دراسياً 

  يقوم المرشد األكاديمي بمراجعة نتائج اختبارات نصف الفصل والتدريب العملي ونهاية الفصل الدراسي لتحديد الطالب

 (. في المقررات األخرى  % 50في المقررات التمريضية والطبية وأقل من % 60الحاصلين على اقل من )المتعثرين 

 رشد األكاديمي للتعرف على مشاكلهم والعمل على وضع إجراء مقابلة شخصية لكل من هؤالء الطالب بواسطة الم

 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 ً  دىم المشكلة لحل اتخذت التي الخطوات –كاديمي بملف لهؤالء الطالب مدونا

  للطالب الدراسي اإلنجاز
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 آلية رعاية الطالب الوافدين

   يقوم قسم شئون التعليم والطالب بإعداد قائمة بالطالب الوافدين بكل مستوى دراسى 

  

  يقوم القسم العلمي بتعريفهم في بداية التحاقهم بالكلية باألقسام العلمية ونظام 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 قسم شئون التعليم والطالب بإعالم الطالب بالتعليمات الواردة من اإلدارة العامة للوافدين أوال بأوليقو . 

  االتصال باإلدارة العامة للوافدين بالجامعة في حال مواجهة الطالب مشكلة إدارية والعمل على حلها. 
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  إعداد خطة بواسطة القسم العلمي المختص للطالب المتأخرين في االلتحاق بالدراسة لمسايرة زمالئهم في الدراسة

 .النظرية والعلمية 
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 المكتبة
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تقوم المكتبة بدور فعال فى تطوير وتنمية العملية التعليمية وذلك عن طريق اقتناء وتوفير الكتب والمراجع العربية واالجنبية 

 . ومتابعة احدث الطبعات لدور النشر عن طريق مراسلة الناشرين بالخارج وكذلك الشراء من دور النشر المختلفة 

 :  مواعيد العمل بالمكتبه

 تفتح المكتبه  من الساعه التاسعه  صباحا  حتى الساعه الثالثه ظهرا عدا ايام  العطالت الرسميه 

 : ـ  شروط االستعارة 

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

صممت معامل المهارات التمريضية لمحاكاه الواقع للتعليم التطبيقي ،  وهى مجهزه بنماذج ومجسمات مختلفة  تماثل جسم 

معمل  أساسيات التمريض ، معمل التمريض الباطني الجراحي  ، معمل التقييم الصحي ، معمل صحة ) اإلنسان وتشمل 

 (  ختبارات العملية  الموضوعية المرأة والتوليد، معمل تمريض األطفال ، معمل اال
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 :قواعد االلتزام بالزى العملى 

 :على جميع طالب الكليه االلتزام بالتعليمات التى توجه من قبل الكليه وذلك لآلتى

 ( (  الفرقه)على ان يوضح اسم الطالب، الكليه ، المستوى الدراسى ) ارتداء الكارنيه 

  االلتزام بالحضور طبقا للمواعيد المحددة  للجدول الدراسى 

  او في قاعات الدراسه / المعامل / التزام الطالب  بالمظهر العام طول الوقت سواء بأماكن التدريب 

  الحذاء الخاص بالتدريب  فى غير مواعيد او اماكن  التدريب / عدم ارتداء الزى 

 ومالبسه مع عدم وضع اى معطرات ذو رائحه نفاذه  على الطالب المحافظه على رائحه جسده 

  او اكسسوارات  ، ويسمح بدبله الزواج فقط / على جميع الطالبات عدم ارتداء اى مجوهرات 
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  او تلوين االظافر ( مكياج) على جميع الطالبات عدم وضع اى مساحيق تجميل 

  ( من ماده قطنيهويفضل ان تكون ) او تى  شيرت ملون / حجاب  / عدم ارتداء طرحه 

  والحذاء ابيض وااللتزام طبقا للمعايير التي تعلنها الكليه (  ابيض)الزى / يكون طول البالطو االبيض ، 

  يجب على الطالب ارتداء البالطو االبيض فوق الزى الخاص بحجره العمليات بمجرد خروج الطالب من الوحده 

  االلتزام بارتداء ساعه ذات عقرب ثوانى 

   واألقالم المشار اليها ( مقاس جيب الزى)عدم اصطحاب اى اوراق او كتب الى مكان التدريب العملى  فيما عدا النوته ،

 ( ازرق، احمر، رصاص) من القائم بالتدريس 

   سماعه طبيب + ترمومتر زئبقي + متوسط الحجم (  استاليس)االلتزام بتواجد مقص جراحي 

 ل بالصعود فى الوقت كما هو معلن من قبل الكليه االلتزام بمواعيد وسيله النق 
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  الطالب الغير ملتزم يعتبر غائبا وال يسمح له بالتواجد فى مكان التدريب 

  دقيقه راحه  20- 15لكل طالب الحق فى(Break   ) أثناء وقت التدريب العملي ، تعطى دوريا من خالل جدول يعد

 طالب االلتزام بالمواعيد  بواسطة المدرس االكلينيكى للمقرر ، وعلى كل

  دقيقه راحه فى نهايه اليوم للتدريب العملى وذلك قبل مناقشه ما تم تحقيقه من اهداف عمليه يوميه  15تعطى 

(15 min. break time before conducting post –clinical conference i.e. before debriefing session / each group)  

 

الذي لم يلتزم بقواعد الزى سوف يتم خروجه من المعمل او مكان التدريب ويعتبر غائبا و تحسب ضمن  الطالب: ملحوظه هامه

 أيام غيابه مما يعرضه للحرمان من دخول االمتحانات النهائية

 على جميع الطالب مراجعه ومتابعه  لوحه اإلعالنات ، شاشه البالزما، الموقع االلكتروني بانتظام   
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 : لدراسةاالنقطاع عن ا

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

 : حضور الطالب

من اجمالى الساعات لكل مقرر على حده ، وإذا تجاوزت نسبة الغياب  %75يجب على الطالب أن يحقق نسبة حضور  -

من اجمالى عدد الساعات لكل مقرر يكون لمجلس الكلية الحق في حرمانه من  %25في احد المقررات ( دون عذر مقبول)

،  إال " F"دخول االمتحان النهائي في هذا المقرر ويعتبر راسبا في المقررات التي حرم من امتحاناتها ويرصد له التقدير 

 ( . قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية)إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية 
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إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في اى من مقررات الفصل الدراسي لعذر قهريمقبول من مجلس الكلية   -

يسمح بإعطائه اختبار بديال خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ويحصل على تقدير أداء االختبار البديل و 

 .غير مكتمل(  (ICتسجل الدرجة   

غيب الطالب عن دخول االمتحان النهائي ألي مقرر وتقدم بعذر قهري يقبله مجلس الكلية يسمح له بدخول االمتحان إذا ت -

 .مرة أخري مع االحتفاظ بتقديره في هذا المقرر كامال، و يدخل ضمن حساب المتوسط العام له 

يحرم الطالب من دخول االمتحان التحريري في المقررات التمريضية ما لم يستكمل الحد األدنى للنجاح في التدريب  -

 .وعليه إعادة المقرر دراسة وامتحانا ( علي األقل من مجموع درجات التدريب اإلكليينكى %60)اإلكلينيكي 

 : نظام تقويم أداء الطالب 
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 : األعمال الفصلية

مستوى الطالب في مقرر ما بمجموع درجة األعمال الفصلية ودرجة االمتحان النهائي لهذا المقرر، ودرجه األعمال يقوم نشاط وُ

وال يقل عدد امتحانات أعمال الفصل عن , تقوم بها أعمال الطالب خالل الفصل الدراسيُالفصلية للمقررات هي الدرجة التي 

عاد أو تقارير، أوأي أنشطة تعليمية مختلفة للمقرر، وت, أو بحوث, تدريبات عمليةأثنين، وقد يشمل التقويم امتحانات تحريرية أو

 . أوراق اإلجابة أو التقارير أوالبحوث بعد تصحيحها للطالب خالل أسبوع على األكثر من تاريخ االمتحان

هذا  تقدر درجته بصفر فيكل طالب يتخلف عن أي امتحان معلن مسبقا من امتحانات أعمال الفصل بدون عذر يقبله المحاضر 

االمتحان، وتدخل في حساب درجة أعمال الفصل، أما إذا كان التخلف بعذر مقبول فيمكن للمحاضر أن يسمح للطالب بامتحان 

 .Make up examتعويضي 

 .ة المقرردراستتضمن األعمال الفصلية درجات االمتحانات الدورية والتدريب العملي طبقا لألهداف العملية المرجو تحقيقها من  
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 :االمتحانات

يصدر مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص قرارا بحرمان الطالب من دخول االختبار النهائي إذا تعدت نسبة 

 .في اى مقرر دراسي وتسجل درجته محروم %25غيابه عن 

 

 IC) )جلس الكلية تسجل درجته غير مكتمل اذا تغيب الطالب عن دخول االختبار النهائي ألي مقرر وتقدم بعذر قهري يقبله م

ويسمح له بدخول االختبار مره اخري قبل بداية التسجيل في المستوى الذي يليه مع االحتفاظ بتقديره في هذا المقرر كامال ويدخل 

 ضمن حساب المتوسط العام له
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قبول الطالب السابق إقامتهم بشرط نجاحهم بتقدير جيد على األقل إما الطالبات فيمكن لهم االلتحاق بتخلف مادة في حالة  -1

 .وجود أماكن خالية 

 .أن يكون الطالب منتظما بالجامعة في أقسام الليسانس والبكالوريوس  -2

تي يرى مجلس إدارة المدن سهولة المواصالت إليها أن أن يكون من غير سكان مدينة كفر الشيخ أو المراكز القريبة منها ال -3

 .كيلو متر على األقل مع مالحظة الطرق الترابية والتي ليس لديها مواصالت  50تكون على مسافة 

 بالمدن القبول شروط

 ةيالجامع
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 .إال يكون قد صدر ضده عقوبات تأديبية من الجامعة او الجامعات األخرى  -4

 .مان من اإلقامة من العام السابق مباشرة أال يكون قد وقع عليه أثناء اإلقامة بالمدن عقوبة الحر -5

 .أال يكون  عليه رسوم إقامة للمدن الجامعية أو اى مستحقات أخرى -6

 .يكون الئق صحيا   -7

 .أال يكون من الطلبة المتزوجين  -8

 .بالنسبة للحاالت المرضية يكون القبول بتقرير من اللجنة الطبية  -9
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 رعاية الشباب

 تقوم إدارة رعاية الشباب بالكلية بإعداد البرامج واألنشطة الطالبية ومساعدة قيادات العمل الشبابي بالكلية بإعداد البرامج واألنشطة

الطالبية االجتماعية والرياضية والثقافية والجوالة والخدمة العامة  والجمعيات العلمية إلى جانب الخدمات االجتماعية مثل مساعدة 

 .لغير قادرين على مواصلة الدراسة مساعدة مادية وعينية عن طريق التكافل االجتماعي الطالب ا

أيضا مساعدة قيادات العمل الشبابي من خالل لجان اتحاد الطالب بتنفيذها وفقا لبرنامج زمني في إطار قواعد ونظم ولوائح الكلية 

 .ء للكلية والجامعة لالستفادة منها لتحقيق نمو الشخصية والشعور بالوالء واالنتما

 :تهدف االنشطه الطالبية إلي تحقيق ما يأتي
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  تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي الوطني والقومي بين الطالب وتدريبهم علي القيادة وإتاحة الفرص للتعبير عن

 .أرائهم

  التدريس والعاملينبث الروح الجامعية السليمة بين الطالب وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة. 

 اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهارتهم وتشجيعها. 

 نشر وتشجيع تكوين األسر ودعم أنشطتها. 

  نشر وتنظيم األنشطة الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية واالرتفاع بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها من

 .الطالب
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  خدمة المجتمع بما يعود علي الوطن بالخيرتنظيم اإلفادة من طاقات الطالب في. 

 بث الروح والقيم الرياضية بين الطالب وتشجيع ممارستها والمشاركة في المسابقات والمهرجانات القومية. 

 تنمية النشاط الفني للطالب وإتاحة الفرصة إلبراز وصقل مواهبهم ورفع إنتاجهم الفني . 

  يتضمنه من أنشطة متنوعة تتميز بطابع خاص وتتمثل في حياه المعسكرات نشر الحركة الكشفية بين طالب الكلية بما

 . والخالء والرحالت الكشفية والمهرجانات الكشفية 

  تنمية الروابط االجتماعية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وبث روح التعاون واإلخاء والقيم الجامعية

 .الراسخة 
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 حتياجات تطوره ودعم القيم والتمسك بالعادات والتقاليد وتنمية روح االنتماء تعريف الطالب بخصائص المجتمع وا

 .والوالء للوطن األم مصرنا الحبيبة

 تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية ونشر المعرفة علمياً وتطبيقاً عن طريق نوادي العلوم والجمعيات العلمية 
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 :دليل االنشطه الطالبية

 -:النشاط الرياضي : أوال

النشاط الرياضي من أهم األنشطة التي يقبل عليها الطالب بصفة منتظمة حيث أن الرياضة تشبع رغبات جميع الطالب لما تتميز 

به من تعدد المجاالت التي يجدها الطالب متمشية مع ميوله حيث يقوم النشاط الرياضي  بتنفيذ العديد من األنشطة الرياضية سواء 

ليات الجامعة وعلى مالعب الجامعة وأنشطة خارجية تتنافس فيها الجامعة مع الجامعات المصرية كانت داخلية تقام لطالب ك

 .المختلفة 

 

 ثانيا النشاط الثقافي  -
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يهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للطالب بحيث يصبح إنسانا صالحا يرتبط بوطنه وحب االنتماء إليه والتضحية : النشاط الثقافي

شاط ضروري لتنميه الوعي الثقافي لدى الطالب وتوسيع مداركهم وإكسابهم خبرات ومهارات تساعدهم على من أجله وهذا الن

 التعرف على مجتمعهم والمساهمة في تقدمه

 

وهو نشاط اإلبداع العلمي واالبتكار لطالب الجامعة وهو تنشيط لمهارة البحث العلمي للطالب كما انه الجانب : النشاط العلمي

المهارى في تطبيق التكنولوجيا العلمية المتاحة في مجال تطبيقي ويهدف هذا النشاط إلى رعاية الطالب ذو القدرات االبتكارية 

 العلمية ووضع ابتكاراتهم 
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 أو(  لفنيا التذوق – النحت – الرسم) هدف هذا النشاط إلى رعاية الطالب الموهوبين في نشاط الفنون التشكيلية ي: النشاط الفني

 الغناء – ديالفر الغناء)  الكورال نشاط أو(  الجماعي العزف – الفردي العزف)  الموسيقى نشاط أو(  التمثيل)  المسرحية الفنون نشاط

 ( .  الجماعي

وتعمل على نشر الحركة الكشفية بين طالب الكلية بما يتضمنه من أنشطة متنوعة تتميز بطابع خاص  :العامةالجوالة والخدمة 

 . وتتمثل في حياه المعسكرات والخالء والرحالت الكشفية والمهرجانات الكشفية 

 لتدريس بالكلية وبث روحوتعمل على تنمية الروابط االجتماعية بين الطالب وأعضاء هيئة ا :النشاط االجتماعي والرحالت 

 التعاون واإلخاء والقيم الجامعية الراسخة 

 -:صندوق التكافل االجتماعي
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  (أخري مساعدات أي - الدراسية الرسوم – الجامعية المدينة)المساعدات المادية الخاصة 

 الشروط : 

 1-أن يكون الطالب مستجد في فرقته. 

 2-أن يكون الطالب مصري الجنسية. 

 3-   بنوع واحد من المساعداتيستفيد. 

 -:المستندات المطلوبة

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

 مفردات مرتب أو سركي المعاش أو الحيازة الزراعية لولي األمر. 

 يتم تقديمها لمكتب رعاية الشباب. 
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 آلية البحث

  االجتماعي ومفردات المرتب وصوره من البطاقه العائليه لولي األمر لألخصائي االجتماعييقوم الطالب بتقديم البحث. 

  يقوم األخصائي االجتماعي بتفريغ بيانات الطالب في سجل خاص بذلك ويقوم بعمل متوسط دخل الفرد وعدد أفراد

 .األسرة

  فة الحاالت الخاصة وعدد الطالب األخصائية االجتماعية لمعر/ يتم مراجعة أبحاث الطالب بواسطة األخصائي

 .المتقدمين للدعم ومعرفة الميزانية الموجودة وبناءا عليه يتم تحديد متوسط الطالب الذي يحصل علي الدعم

  يتم تحديد قيمة المبلغ لمساعدة الطالب من خالل صندوق التكافل االجتماعي بالكلية سواء كان مصروفات دراسية/ 

 .خريمدينه جامعية أو مساعدات أ

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

يتم توزيع الكتاب الجامعي  على الطالب  غير القادرين من ميزانيه  دعم الكتاب وذلك بعد اجراء بحوث  اجتماعيه  للطالب   

  الراغبين فى هذه الخدمة
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اصــدر السيد رئيس الجمهورية قرار جمهوري بإصدار القانون رقم  6/5/1973بناء على موافـقـة مجـلس الشعــب في 

ميـة الوعي بغرض تن( الليسانس والبكالوريوس )             بتدريس التربية العسكرية بمرحلة التعليم الجامعي 1973لسنة  46

 العسكرية التربية برنامج
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ة أجيـال من الشبـاب تصـلـح لتأدية الخدمة العسكرية وذلك وفقا لما حددته وزارة الدفاع العسكري لـدى الطــالب وتنشئ

 بالتنسيق مع الجامعات المصرية من خالل إنشاء إدارة التربية العسكرية بكل جامعة

على بدء تدريس مادة التربية العسكرية للطالب الذكور  1995/ 3/7هذا وقد وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في  

الذين يحملون الجنسية المصرية والمقيدين بالفرقة اإلعدادية واألولى بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية وذلك اعتبارا من 

الليسانس ) ة وذلك عن طريق دورات تدريبية وتدرسيه على أن يراعى عدم منح الطالب درج 1995/1996العام الجامعي 

إال بعد اجتاز دورة التربية العسكرية بنجاح وعلى ذلك فنحن نهبب الطالب ضرورة حضور دورة التربية ( والبكالوريوس 

 ي المواعيد التي تحددها الجامعة العسكرية ف

 

 
 الصحية الرعاية

 للطالب
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 :.يحصل الطالب على الخدمة الصحية من 

 مستشفى الطلبة بجامعه كفر الشيخ  وتقع المستشفى بداخل الحرم الجامعي    -أ  

  الشيخ بكفر الجامعة مستشفى –ب 
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 تأديب الطالب

  -: يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالء بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص

 .األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشات الجامعية  -

 .نافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها كل فعل يت -

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

تعطيل الدراسة أو التحريض عليه واالمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألعمال الجامعية األخرى  -

 .التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها 

 .كل إتالف للمنشات واألجهزة أو الكتب الجامعية أو تبديدها  -

 .يتم  إجراء تحقيق مع الطالب المشكو فى حقه وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من قبل الشئون القانونية بالكلية  -
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 .يتم مجازاة الطالب بعقوبة لعدم العودة لمثل ذلك مستقبال  -
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 العقوبات التأديبية 

 .التنبيه شفاهه أو كتابة  -

 .الحرمان من بعض الخدمات الطالبية  -

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

 .الحرمان من االمتحان  -

 .الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز فصال دراسيا  -

الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى ويترتب عليه عدم صالحية الطالب للقيد أو التقدم  -

 . إلى االمتحانات في أي جامعة وتبلغ القرارات  إلى ولى أمر الطالب 

 جامعه كفر الشيخ ميثاق الشرف لطالب كليه التمريض 
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انه جزء ال يتجزأ من الفريق الصحي ، لذا  فان سلوكياته  وأخالقياته  يجب أن  تتماشى يجب على طالب بكليه التمريض أن يدرك 

مع سلوك وأخالقيات هذه المهنة ، وان يكون  على دراية  كاملة بمحتويات هذا الميثاق ، ويهدف هذا الميثاق الى  التأكيد على 

ر أهميه العمل فى فريق طبي متجانس للوصول الى شفاء أهميه  حسن السلوك في التعامل مع المرضى والمجتمع ككل ، واظها

المريض فى جو من التراحم والموده ، كما يؤكد الميثاق على اهميه احترام الطالب لزمالئه وأساتذته ، وزياده الثقة في التعامالت 

 :بين 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 خاطئ مع اى زميل دراسه او عضو هيئه تدريس  سواء كان هذا داخل الحرم الجامعى او خارجه 

  االستيالء على حق زميل آخر فى  الحصول على  اى ماده علميه  بجميع صورها 



 
   

                                                                                                                                    

 Faculty of Nursing                                                                                    كلية التمريض                                   

 

2021/2020 

 سرقه العلميه سواء فى  كتابه األبحاث العلمية او الواجبات وغيرها الغش فى االمتحانات ال 

  التستر على من يخترق ميثاق الشرف  او عدم القيام  بالتدخل  الالئق  لوقف اى تجاوز لميثاق الشرف 

 :اإلجراءات القانونيه عند  اإلخالل بميثاق الشرف

 قعه ومرتكبيها الى عميد الكليه ، حيث تشكل لجنه  من أعضاء هيئه التدريس للتحقيق يتم تقديم  تقرير  كتابى بشان الوا

فى هذا الشأن ، وفى حال ثبوت  ان الطالب مذنب  يقوم العميد باتخاذ اإلجراءات القانونيه و االجراء المناسب  مع 

 طبيعة الجريمة المرتكبة  
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 الخطة الدراسية 
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 الفصل الدراسي األول –المستوى األول 

 إسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 أعمال فصلية

 تحريري عملي شفوي

 الدرجة

مدة 

 اإلمتحان
إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quzzes) 

مشروع 

 / بحث
 صغرى عظمى عملي

NUR 120101 (1)ساسيات التمريضأ 
    3ن+3

 عمليم
10 5 5 30 - 10 40 100 60 3 

MED 120101 ( 1التشريح) 2 60 100 60 20 - - - - 20 ع1ن+ 2 

MED 120102 ( 1الفسيولوجي) 2 60 100 80 - - - - - 20 ن2 

120103 MED 3 60 100 80 - - - 5 - 15 ن3 تغذية وكيمياء حيوية 

SUP 120101 2 50 100 80 - - - - - 20 ن2 علم إجتماع 
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 الفصل الدراسي األول( –متطلبات جامعة إجبارية " المستوى األول 

 إسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 أعمال فصلية

 تحريري عملي شفوي

 الدرجة

مدة 

 اإلمتحان
إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quzzes) 

مشروع 

 / بحث
 صغرى عظمى عملي

Gen 120101 2 50 100 80 - - - - - 20 ن2 حقوق اإلنسان 

Gen 120101 2 50 100 80 - - - - - 20 ن2 لغة إنجليزية 

 الدرجة تحريري عملي شفوي أعمال فصلية إسم المقرر كود المقرر
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 الفصل الدراسي الثاني –المستوى األول 

 

 (الثانيالفصل الدراسي  –" المستوى األول  إختياريةمتطلبات جامعة 

عدد الساعات 

 المعتمدة

إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quzzes) 

 /مشروع

 بحث
 صغرى عظمى عملي

مدة 

 اإلمتحان

NUR 120102 
ساسيات أ

 (2)التمريض

معملي+ن+3

 ع3
10 5 5 30 - 10 40 100 60 3 

MED 120104 ( 2التشريح) 2 60 100 60 - - - - - 20 ن2 

120105 MED ( 2الفسيولوجي) 2 60 100 80 - - - - - 20 ن2 

120106 MED 3 60 100 80 - - - - - 20 ن2 بكتريولوجي 

102107 MED 2 60 100 80 - - - - - 20 ن2 طفيليات 



 
   

                                                                                                                                    

 Faculty of Nursing                                                                                    كلية التمريض                                   

 

2021/2020 

 إسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 فصليةأعمال 

 تحريري عملي شفوي

 الدرجة

مدة 

 اإلمتحان
إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quzzes) 

مشروع 

 / بحث
 صغرى عظمى عملي

Gen 120103 2 50 100 80 - - - - - 20 ن2 إختياري جامعة 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي األول –المستوى الثاني 
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 إسم المقرر كود المقرر
الساعات عدد 

 المعتمدة

 أعمال فصلية

 تحريري عملي شفوي

 الدرجة

مدة 

 اإلمتحان
إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quizzes) 

 /مشروع

 بحث
 صغرى عظمى عملي

NUR 120203 
التمريض الباطني 

 (1الجراحي )
 3 60 100 40 10 - 30 5 5 10 ع4 ن+3

NUR 120204 2 60 100 40 10 - 30 5 5 10 معملي2ن+2 التقييم الصحي 

MED120201 3 60 100 80 - - - - - 20 ن3 باثوفسيولوجي 

MED120202 2 60 100 80 - - - - - 20 ن2 عقاقير 

SUP120201 2 50 100 80 - - - - - 20 ن2 علم نفس 

 

 (الثانيالفصل الدراسي  – الثاني" المستوى  إختياريةمتطلبات جامعة 
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 إسم المقرر المقرركود 

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 أعمال فصلية

 تحريري عملي شفوي

 الدرجة

مدة 

 اإلمتحان
إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quizzes

) 

مشروع 

 / بحث
 صغرى عظمى عملي

Gen 120201 2 50 100 80 - - - - - 20 ن2 إختياري جامعة 

 

 الفصل الدراسي الثاني –المستوى الثاني 

 إسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 أعمال فصلية

 تحريري عملي شفوي

 الدرجة

مدة 

 اإلمتحان
إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quizzes) 

 /مشروع

 بحث
 صغرى عظمى عملي
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NUR 120205 
تمريض باطني 

 (2جراحي )
 3 60 100 40 10 - 30 5 5 10 ع4 ن+3

MED 120203 2 60 100 80 - - - - - 20 ن2 أدوية تطبيقية 

NUR120206 
في المعلوماتية 

 التمريض
 2 60 100 80 - - - - - 20 معملي1ن+1

SUP120202 
إستراتيجية التعليم 

 والتثقيف الصحي
 2 50 100 80 - - - - - 20 ن2

NUR120207 

النواحي القانونية 

واألخالقية في 

 التمريض

 2 60 100 80 - - - - - 20 ن2

NUR120208 
التواصل والعالقات 

 اإلنسانية
 2 60 100 80 - - - - - 20 ن2

 الفصل الدراسي االول –المستوى الثالث 

 الدرجة تحريري عملي شفوي أعمال فصلية إسم المقرر كود المقرر
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عدد الساعات 

 المعتمدة

إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quizzes) 

 /مشروع

 بحث
 صغرى عظمى عملي

مدة 

 اإلمتحان

120301 NUR 3 60 100 40 10 - 30 5 5 10 ع4 ن+3 تمريض األطفال 

120302 NUR 
النمو والتطور في 

 مراحل الحياة
 2 60 100 80 - - - - - 20 ن2

120303 NUR 3 60 100 40 10 - 30 5 5 10 عملي4ن+3 تمريض طوارئ 

MED120301 2 60 100 80 - - - - - 20 ن2 تغذية تطبيقية 

 

 الفصل الدراسي الثاني –المستوى الثالث 

 الدرجة تحريري عملي شفوي أعمال فصلية إسم المقرر كود المقرر
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عدد الساعات 

 المعتمدة

إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quizzes) 

 /مشروع

 بحث
 صغرى عظمى عملي

مدة 

 اإلمتحان

120304 NUR 
تمريض صحة المرأة 

 والتوليد
 3 60 100 40 10 - 30 5 5 10 ع4 ن+3

120305 NUR 2 60 100 80 - - - - - 20 ن2 البحث في التمريض 

SUP 120301 3 50 100 80 - - - - - 20 ن2 مبادئ اإلحصاء 

MED120301 2 60 100 80 - - - - - 20 ن3 وبائيات 

ELECT.120301 2 50 100 80 - - - - - 20 ن2 إختياري 

 

 الفصل الدراسي الثاني" -متطلبات جامعة إختيارية " المستوى الثالث

 الدرجة تحريري عملي شفوي أعمال فصلية إسم المقرر كود المقرر
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عدد الساعات 

 المعتمدة

إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quizzes) 

 /مشروع

 بحث
 صغرى عظمى عملي

مدة 

 اإلمتحان

GEN 120301 2 50 100 80 - - - - - 20 ن2 إختياري جامعة 

 

 

 إسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 أعمال فصلية

 تحريري عملي شفوي

 الدرجة

مدة 

 اإلمتحان
إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quizzes) 

 /مشروع

 بحث
 صغرى عظمى عملي

120401 NUR 
تمريض صحة 

 مجتمع
 3 60 100 40 10 - 30 5 5 10 ع4 ن+3

120402 NUR 2 60 100 40 10 - 30 5 5 10 ع2ن+2 إدارة تمريض 
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 الفصل الدراسي األول –المستوى الرابع 

 

 الفصل الدراسي الثاني –المستوى الرابع 

 الدرجة تحريري عملي شفوي أعمال فصلية إسم المقرر كود المقرر

120403 NUR 
مهارات تطوير العاملين 

 في التمريض
 2 60 100 80 - - - - - 20 ن2

120404 NUR 
القائمة على الممارسةةةةةة 

 الدليل
 2 60 100 80 - - -   20 ن3

ELECT 120401 2 50 100 - - - - - - 20 ن2 إختياري 
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عدد الساعات 

 المعتمدة

إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quizzes) 

 /مشروع

 بحث
 صغرى عظمى عملي

مدة 

 اإلمتحان

120405 NUR 
تمريض الصحة 

 النفسية والعقلية
 3 60 100 40 10 - 30 5 5 10 ع4 ن+3

120406 NUR 3 60 100 40 10 - 30 5 5 10 ع4ن+3 تمريض حاالت حرجة 

120407 NUR 2 60 100 - 50 25 - 25 - - ن2 مشروع التخرج 

 

 الفصل الدراسي الثاني" -جامعة إختيارية " المستوى الرابعمتطلبات 

 إسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 أعمال فصلية

 تحريري عملي شفوي

 الدرجة

مدة 

 اإلمتحان
إختبار نصف 

 فصلي

(midterm) 

إختبارات 

 دورية

(quizzes) 

 /مشروع

 بحث
 صغرى عظمى عملي
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GEN 120301  2 50 100 80 - - - - - 20 ن2 جامعةإختياري 
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 نظام االمتياز

 :وصف برنامج االمتياز

يتيح برنامج االمتياز الفرصة لخريجي كلية التمريض صقل المهارات التمريضية المختلفة التي اكتسبت خالل سنوات 

الدراسة باإلضافة إلى التدريب على ممارسة وتطبيق نظم الرعاية التمريضية االساسيه والمعتمدة على البراهين ، أيضا 

 لتي تستخدم في تقديم الرعاية التمريضية ، والصحية ، هذا تحت إشرافالتدريب واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وا

 .كلية التمريض بالتعاون مع المؤسسات الصحية التي يتم فيها التدريب 
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 : رسالة برنامج االمتياز 

يث ح  تنبع رسالة برنامج االمتياز من الرسالة الشاملة لكلية التمريض والتي تتفق بدورها مع رسالة جامعة كفر الشيخ

ترتكز على اعداد خريج على درجة عالية من الكفاءة والجودة والتميز تسمح له بالمنافسة في سوق العمل على المستوى 

 القومي واإلقليمي والدولي

 ( : السنه التدريبيه االجباريه)أهداف برنامج االمتياز 

 : الهدف العام 

مريض الباطنه ت) يهدف برنامج االمتياز إلى صقل مهارات خريجي كلية التمريض في التخصصات اإلكلينيكية المختلفة 

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



 
   

                                                                                                                                    

 Faculty of Nursing                                                                                    كلية التمريض                                   

 

2021/2020 

ريق دمج المعلومات والمهارات والسلوكيات المكتسبة خالل تسمح لهم بالتطوير المستمر شخصيا ومهنيا ، وذلك عن ط

سنوات الدراسة واكتساب مهارات عملية بالممارسات اإلكلينيكية في شتي مجاالت التدريب وذلك للوصول بالخريج إلى 

الفريق  يالمستوى الذي يمكنه من تقديم الرعاية التمريضية الشامله ذات الجودة العالمية والقيام بدوره كعضو فعال ف

 . الصحي 

 : النتائج التعليمية المستهدفة لبرنامج االمتياز 

 :بنهاية البرنامج يكون الخريج قادرا على : المعرفة والفهم  -1

 إظهار المعلومات والمفاهيم الخاصة برعاية الحاالت المختلفة للمرضي -

 فهم وممارسة الوظائف االدارية الالزمة لجودة الرعاية التمريضية  -

 لمعلومات المكتسبة وتزويدها بما هو جديد تحديث ا -
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 : يكون الخريج قادرا على: المهارات الذهنية  -2

 التشخيص التمريضي للحاالت المختلفة  -

 استخدام التفكير النقدي في حل المشاكل االكلينيكية  -

 استخدام التقنيات الحديثة لتقديم الرعاية التمريضية المتكاملة -

 

 ـ يكون الخريج قادر على :المهارات المهنية والعملية  -3

 تطبيق االداء التمريضي لجميع الحاالت بمهاره  -

 تقديم رعاية تمريضية متخصصة للحاالت المختلفة بكفاءة عالية  -

 تصميم واعداد وتنفيذ خطط تمريضيه للحاالت المختلفة  -
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 تطبيق الرعاية التمريضيه للحاالت الحرجة  -

 يكون الخريج قادرا على : المهارات العامة 

 تطبيق طرق االتصال المختلفة التى تساعد على الوصول الى الرعاية التمريضية الكاملة   -

 المشاركة في اعداد وتقديم تثقيف صحى للمرضي وأسرهم  -

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

 التعاون مع الفريق الصحي  -

 هارة التعامل مع التقنيات الحديثة بم -

 :  نظام السنة التدريبية

 الطالبة بالسنة التدريبية النجاح في جميع المقررات الدراسية /يشترط اللتحاق الطالب -1
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ساعه اتصال   36ساعه معتمده اى ما يعادل  12تعادل ( شهرا 12مدتها )السنة التدريبية سنة ميالدية كاملة  -2

 اسبوعيا  تقسم الى فترات  متتاليه طبقا للخطه الموضوعه من قبل الكليه 

 : تبدأ السنة التدريبية طبفا للمواعيد التالية

 اعتبارا من أول اكتوبر بالنسبه  للطالب الناجحين فى دور  يونيه والفصل الصيفى 

  اعتبارا من أول مايو للطالب الناجحين  فى دور يناير    . 

 

يعلن عن بدء السنة التدريبية في كل عام عند اعالن النتيجة النهائية من دراسة المقررات واجتياز الطالب بنجاح ،    .1

وعلى الطالب الناجحين التوجه إلى ادارة الخريجين بقسم شئون الطالب ، واالطالع على موقع الكلية االلكتروني، وأماكن 
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قد البرنامج االرشادى عن  بدء السنة التدريبية وكذا االطالع على جداول توزيع اإلعالنات الخاصة لمعرفة تاريخ ومكان ع

 . طالب االمتياز على أماكن التدريب المختلفة 

   Internship Orientation program( البرنامج التوجيهى)يبدأ برنامج االمتياز بفترة تدريبية ارشادية عامة   .2

 متياز في كل المجموعات التخصصية حضور هذه الفترة االرشادية ومدتها اسبوعان بالكلية وعلى طالب اال

من اجمالى   %90او تقل  نسبه حضوره  عن ( البرنامج التوجيهى)يحرم الطالب  الذى يتخلف  عن حضور فتره  االعداد  -3

 فتره االعداد  من االلتحاق بسنه االمتياز التدريبيه

 الطالب  الذى لم يستكمل  النسبه المئويه  لحضور البرنامج التوجيهى   يتم التحاقه بالدوره التاليه  -4

 :المنهج العلمى لسنه االمتياز
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يجب وضع منهج يحتوى على  عدد من مقررات التدريب العملى خاص بسنه االمتياز على ان يتسم بالطابع  .1

تطبيق الفعلى حيث يتم توجيهه على اهميه التعليم المستمر من خالل تقديم التطبيقى  ، ويجب على الطالب  استمراريه ال

 المشاريع فى التخصصات المختلفه  وتطبيقها  وتقديم تقارير عن نتائجها 

م ، والتعلي   Self-directed learningيجب على طالب االمتياز االلتزام بآليه التطبيق الفعلى ، واتباع منهجيه التعلم الذاتى  .  2

 .    continuing educationالمستمر 

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

 

وحل  دوره  ،/ يتم اجراء يوم علمى  فى نهايه كل شهر  لعرض ومناقشه  المواضيع العلميه الخاصه بالتدريب العملى  -2

 ه المشكالت  التى تطرا فى هذه الدور
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 : مجاالت التدريب 

 : تتحدد بالتخصصات التاليه

 ( شهران)   التمريض الباطنى الجراحى 

 (شهران)   وحده العنايه المركزه  

 (شهران)    تمريض االطفال  

 ( شهران)  تمريض صحه االم وحديثى الوالده  

 (شهران)    اداره التمريض  

 

 يجب ان يذكر مجال التدريب التخصصى فى شهاده  اتمام السنه التدريبيه 
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 : نظام التقويم خالل السنة التدريبية 

يقوم امتياز التمريض بتدوين المهام اليومية التى ينفذها في سجل االداء اليومي الخاص به ثم يعتمد هذا السجل يوميا من 

على ان يتم اعتماده اسبوعيا من رئيس ( من الكلية )احد اعضاء مجموعة االشراف على االمتياز في هذا التخصص 

 المجموعة 

ومي الخاص بة في نهاية كل دورة تدريبية الى رئيس المجموعة حيث يتم تقييمة يسلم امتياز التمريض سجل االداء الي -

 كما هو منصوص عليه في كتيب تدريب امتياز التمريض بالدورات االجبارية)تبعا لما قام بتفيذه بالنسبة لما يجب ان يقوم به 

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

في نهاية كل دورة تدريبية تسلم استمارة التقويم الخاص باداء االمتياز في الدورة الى رئيس قسم ادارة التمريض بالكلية  -

 بعد اعتماده من رئيس مجموعة االشراف على االمتياز في التخصص  
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از ث يحدد اذا كان امتييقوم قسم ادارة التمريض باستكمال التقويم االخرى للوصول الى التقويم النهائي للدورة حي -

 التمريض قد اجتاز الدورة او تقرر له اعادة الدورة

اذا كان تقويم االمتياز غير مرضي فقد يقرر له اعادة الدورة بناءا على موافقة مجلس قسم ادارة التمريض ولجنة   -

ة ى ميعاد اعادة الدورة في نهاياالمتياز ومجلس الكلية وعليه مراجعة مكتب شئون االمتياز بادارة شئون الطالب للتعرف عل

 السنة التدريبية   

 

 

 :      اجتياز السنه التدريبيه
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على االقل فى كل تخصص من تخصصات  %60يشترط  الجتياز  سنه االمتياز التدريبيه بنجاح  حصول الخريج على 

 التدريب 

 فى حاله رسوب  الطالب  فى فتره تدريبيه او اكثر يقوم  باعاده  ما رسب فيه فى نهايه  السنه التدريبيه 

 :نظام الحضور  وااللتزام والتاجيل

على االقل من المده المقرره  للتدريب فى كل دوره من دورات التدريب ( %90)يشترط لنجاح طالب االمتياز  حضور  -1

 االكلينيكى 

من دورات التدريب  االكلينيكى  يتم اعاده  الفتره ( دوره)فى اى وحده %10لطالب  نسبه الغياب باكثر من اذا تجاوز ا -2

 التدريبيه  كامله فى الدوره المعنيه كامله  فى نهايه السنه  
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يحق للطالب  تاجيل التدريب  فى السنه التدريبيه  كامله او  تاجيل دوره او اكثر  خالل السنه  التدريبية  على ان  يكون   -3

 العذر مقبوال  من لجنه االمتياز 

قل ت فى حاله تأجيل دوره  او أكثر خالل السنه التدريبيه  يجب التقدم  للتأجيل  قبل  بدايه  فتره الدوره  بمده كافيه  ال -4

 . قبل بدء فتره التدريب المرغوب تاجيلها( من الشهر 20يوم ) عن  عشره ايام 
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 برنامج طالب امتياز كلية التمريض 

 :وصف برنامج االمتياز

يتيح برنامج االمتياز الفرصة لخريجي كلية التمريض صقل المهارات التمريضية المختلفة التي 

التدريب على ممارسة وتطبيق نظم الرعاية التمريضية االساسيه اكتسبت خالل سنوات الدراسة باإلضافة إلى 

والمعتمدة على البراهين ، أيضا التدريب واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي تستخدم في تقديم الرعاية 

التمريضية ، والصحية ، هذا تحت إشراف كلية التمريض بالتعاون مع المؤسسات الصحية التي يتم فيها 

 .يب التدر

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

كفر الشيخ  حيث ترتكز على اعداد خريج على درجة عالية من الكفاءة والجودة والتميز تسمح له بالمنافسة 

 في سوق العمل على المستوى القومي واإلقليمي والدولي 

 

 ( : السنه التدريبيه االجباريه)أهداف برنامج االمتياز 

 : الهدف العام 

يهدف برنامج االمتياز إلى صقل مهارات خريجي كلية التمريض في التخصصات اإلكلينيكية المختلفة 

تمريض الباطنه ،تمريض الجراحة ، تمريض األطفال ،تمريض صحة االم وحديثى الوالده ، إدارة ) 
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ماكن تدريب متميزة تسمح لهم بالتطوير المستمر شخصيا ومهنيا ، وذلك عن طريق دمج في أ(  التمريض

المعلومات والمهارات والسلوكيات المكتسبة خالل سنوات الدراسة واكتساب مهارات عملية بالممارسات 

اية عاإلكلينيكية في شتي مجاالت التدريب وذلك للوصول بالخريج إلى المستوى الذي يمكنه من تقديم الر

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

 : النتائج التعليمية المستهدفة لبرنامج االمتياز 

 :بنهاية البرنامج يكون الخريج قادرا على : المعرفة والفهم  -4

 إظهار المعلومات والمفاهيم الخاصة برعاية الحاالت المختلفة للمرضي -

 فهم وممارسة الوظائف االدارية الالزمة لجودة الرعاية التمريضية  -

 تحديث المعلومات المكتسبة وتزويدها بما هو جديد  -
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 : يكون الخريج قادرا على: المهارات الذهنية  -5

 التشخيص التمريضي للحاالت المختلفة  -

 استخدام التفكير النقدي في حل المشاكل االكلينيكية  -

 حديثة لتقديم الرعاية التمريضية المتكاملةاستخدام التقنيات ال -

 ـ يكون الخريج قادر على :المهارات المهنية والعملية  -6

 تطبيق االداء التمريضي لجميع الحاالت بمهاره  -

 تقديم رعاية تمريضية متخصصة للحاالت المختلفة بكفاءة عالية  -

 تصميم واعداد وتنفيذ خطط تمريضيه للحاالت المختلفة  -

 تطبيق الرعاية التمريضيه للحاالت الحرجة  -
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 يكون الخريج قادرا على : المهارات العامة  -7

 تطبيق طرق االتصال المختلفة التى تساعد على الوصول الى الرعاية التمريضية الكاملة   -

 المشاركة في اعداد وتقديم تثقيف صحى للمرضي وأسرهم  -

 (دوات والحلقات النقاشية الن) المشاركة في اعداد انشطة تعليمية مختلفة  -

 التعاون مع الفريق الصحي  -

 التعامل مع التقنيات الحديثة بمهارة  -

 

 :  نظام السنة التدريبية

 الطالبة بالسنة التدريبية النجاح في جميع المقررات الدراسية /يشترط اللتحاق الطالب -5
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ساعه  36ساعه معتمده اى ما يعادل  12تعادل ( شهرا 12مدتها )السنة التدريبية سنة ميالدية كاملة  -6

 اتصال  اسبوعيا  تقسم الى فترات  متتاليه طبقا للخطه الموضوعه من قبل الكليه 

 

 : تبدأ السنة التدريبية طبفا للمواعيد التالية

 اعتبارا من أول اكتوبر بالنسبه  للطالب الناجحين فى دور  يونيه والفصل الصيفى 

 لناجحين  فى دور يناير اعتبارا من أول مايو للطالب ا    . 

 

يعلن عن بدء السنة التدريبية في كل عام عند اعالن النتيجة النهائية من دراسة المقررات واجتياز الطالب   .1

بنجاح ،  وعلى الطالب الناجحين التوجه إلى ادارة الخريجين بقسم شئون الطالب ، واالطالع على موقع 
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الخاصة لمعرفة تاريخ ومكان عقد البرنامج االرشادى عن  بدء السنة  الكلية االلكتروني، وأماكن اإلعالنات

 . التدريبية وكذا االطالع على جداول توزيع طالب االمتياز على أماكن التدريب المختلفة 

 

   Internship Orientation program( البرنامج التوجيهى)يبدأ برنامج االمتياز بفترة تدريبية ارشادية عامة    .2

 ومدتها اسبوعان بالكلية وعلى طالب االمتياز في كل المجموعات التخصصية حضور هذه الفترة االرشادية 

او تقل  نسبه حضوره  عن ( البرنامج التوجيهى)يحرم الطالب  الذى يتخلف  عن حضور فتره  االعداد  -7

 من اجمالى  فتره االعداد  من االلتحاق بسنه االمتياز التدريبيه 90%

 

 الطالب  الذى لم يستكمل  النسبه المئويه  لحضور البرنامج التوجيهى   يتم التحاقه بالدوره التاليه  -8
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 :المنهج العلمى لسنه االمتياز

يجب وضع منهج يحتوى على  عدد من مقررات التدريب العملى خاص بسنه االمتياز على ان يتسم بالطابع  .1

التطبيق الفعلى حيث يتم توجيهه على اهميه التعليم المستمر من التطبيقى  ، ويجب على الطالب  استمراريه 

 خالل تقديم المشاريع فى التخصصات المختلفه  وتطبيقها  وتقديم تقارير عن نتائجها 

   Self-directed learningيجب على طالب االمتياز االلتزام بآليه التطبيق الفعلى ، واتباع منهجيه التعلم الذاتى  .  2

 .    continuing educationليم المستمر ، والتع

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

حل دوره  ، و/ يتم اجراء يوم علمى  فى نهايه كل شهر  لعرض ومناقشه  المواضيع العلميه الخاصه بالتدريب العملى  -4

 المشكالت  التى تطرا فى هذه الدوره 
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 : مجاالت التدريب 

 : تتحدد بالتخصصات التاليه

 ( شهران)   التمريض الباطنى الجراحى  

 (شهران)   وحده العنايه المركزه   

 (شهران)    تمريض االطفال   

 ( شهران)  تمريض صحه االم وحديثى الوالده   

 (شهران)    اداره التمريض   

 

 يجب ان يذكر مجال التدريب التخصصى فى شهاده  اتمام السنه التدريبيه 



 
   

                                                                                                                                    

 Faculty of Nursing                                                                                    كلية التمريض                                   

 

2021/2020 

 :االشراف على السنه التدريبيه

يخضع طالب االمتياز الشراف كل من كلية التمريض وادارة المستشفي او المؤسسة الصحية التى يتم التدريب فيها 

 (كال فيما يخصه 

 نظام التقويم خالل السنة التدريبية 

يقوم امتياز التمريض بتدوين المهام اليومية التى ينفذها في سجل االداء اليومي الخاص به ثم يعتمد هذا السجل 

على ان يتم اعتماده اسبوعيا من ( من الكلية )يوميا من احد اعضاء مجموعة االشراف على االمتياز في هذا التخصص 

 رئيس المجموعة 
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يسلم امتياز التمريض سجل االداء اليومي الخاص بة في نهاية كل دورة تدريبية الى رئيس المجموعة حيث يتم  -

 التمريض تيازام تدريب كتيب في عليه منصوص هو كما)تقييمة تبعا لما قام بتفيذه بالنسبة لما يجب ان يقوم به 

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

 

في نهاية كل دورة تدريبية تسلم استمارة التقويم الخاص باداء االمتياز في الدورة الى رئيس قسم ادارة التمريض  -

 بالكلية بعد اعتماده من رئيس مجموعة االشراف على االمتياز في التخصص  

از التقويم النهائي للدورة حيث يحدد اذا كان امتي يقوم قسم ادارة التمريض باستكمال التقويم االخرى للوصول الى -

 التمريض قد اجتاز الدورة او تقرر له اعادة الدورة
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اذا كان تقويم االمتياز غير مرضي فقد يقرر له اعادة الدورة بناءا على موافقة مجلس قسم ادارة التمريض   -

دارة شئون الطالب للتعرف على ميعاد ولجنة االمتياز ومجلس الكلية وعليه مراجعة مكتب شئون االمتياز با

 اعادة الدورة في نهاية السنة التدريبية   

 :     اجتياز السنه التدريبيه

على االقل فى كل تخصص من تخصصات  %60يشترط  الجتياز  سنه االمتياز التدريبيه بنجاح  حصول الخريج على 

 التدريب 

 فى حاله رسوب  الطالب  فى فتره تدريبيه او اكثر يقوم  باعاده  ما رسب فيه فى نهايه  السنه التدريبيه 
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 :نظام الحضور  وااللتزام والتاجيل

على االقل من المده المقرره  للتدريب فى كل دوره من ( %90)يشترط لنجاح طالب االمتياز  حضور  -5

 دورات التدريب االكلينيكى 

من دورات التدريب  االكلينيكى  يتم ( دوره)فى اى وحده %10اذا تجاوز الطالب  نسبه الغياب باكثر من  -6

 اعاده  الفتره التدريبيه  كامله فى الدوره المعنيه كامله  فى نهايه السنه  

 

يحق للطالب  تاجيل التدريب  فى السنه التدريبيه  كامله او  تاجيل دوره او اكثر  خالل السنه  التدريبية   -7

 على ان  يكون  العذر مقبوال  من لجنه االمتياز 
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فى حاله تأجيل دوره  او أكثر خالل السنه التدريبيه  يجب التقدم  للتأجيل  قبل  بدايه  فتره الدوره  بمده  -8

 . قبل بدء فتره التدريب المرغوب تاجيلها( من الشهر 20يوم ) تقل عن  عشره ايام  كافيه  ال

 

 


