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 أبنائي طالب وطالبات كلية التمريض ...،،،

يسعدني مع بداية العام اجلامعي اجلديد أن أتقدم لكم مجيعًا خبالص التهنئة داعينا              

اهلل سبحانه وتعالي أن يكون عامًا مليئًا بالنجاح واإلجنازات اليت تعود باخلري على مجيع 

وإنين أنتهز هذه املناسبة ألؤكد لكم مجيعًا على أهمية احملافظة على كليتكم اليت هي 

 ملك لكم وألجيال قادمة.

 أبنائي وبناتي...،، 

دائمًا على العلم وأحرصوا أيضًا على أن تقوموا بدور فاعل يف خدمة  احرصوا             

جمتمعكم وسوف توفر لكم الكلية واجلامعة هذا العام العديد من جماالت االنشطة، كما 

ترغبون يف التعبري من خالهلا، كما  سيتاح لكم أيضًا أن تقدموا إبداعاتكم يف اجملاالت اليت

أؤكد لكم أن ثقافة احلوار والدميقراطية هي اساس مهم للتعليم اجلامعي، ومن هنا أؤكد 

على دعم أبنائنا الطالب لتكوين الشخصية املتكاملة للطالب اجلامعي ومبا ينعكس 

 إجيابيًا على مستوى اخلرجيني يف جمال علوم التمريض.

 

 لتوفيق والنجاحمتنياتي للجميع با

  

أ.د.. زينب عبد اللطيف حممد                                                                                                              

عميد الكلية                                                                                                                                    
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 أبنائي الطالب األعزاء،،،،،

الطاالب بالكلياة هاذا الادليل ماع أطياب التمنياات أن         وبنااتي  ألبناائي أن أقدم  لييطيب        

 يفبياان يلازم معرفتاه     عان أ  نفوسهم من تساالل   يفيكون مرشدًا هلم وجيدوا فيه ما جييش 

 ة خالل السنوات الدراسية ملرحلة البكالوريوس.نطاق الكلي

 

 جلميع أبنائنا بالنجاح والتوفيق األمنياتمع أرق 

 
 

حممد عبداهللمساح                                                                                                               أ.د.. 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
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دارة جامعة أسيوط  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                       
  

 

 أمحد عبده جعيص

 

 عصام حممد أمحد
 

 حممد حممد عبد اللطيف

 األستاذ الدكتور

 طارق عبد اهلل مرسي
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إدارة كلية التمريض 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 زينب عبد اللطيف حممد

 

 مساح حممد عبد اهلل

 

 ميمي حممد مكاوي

 

 أبو زيدشلبية السيد 
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 األقسام العلمية بالكلية

 الباطين واجلراحي.قسم متريض  -

  األطفال.قسم متريض  -

 والصحة اإلجنابية. قسم متريض النساء و التوليد -

 النفسى والصحة النفسية. قسم متريض األطفال -

 صحة األسرة واجملتمع.قسم  -

 إدارة التمريض.قسم  -

  احلاالت احلرجة والطوارئ.قسم متريض  -

 متريض املسنني.قسم  -

 

 الدرجات العلمية اليت متنحها الكلية 

 .التمريض علوم يفدرجة البكالوريوس  -

 .أحد ختصصات التمريض يفدبلوم الدراسات العليا  -

 .أحد ختصصات التمريض يفدرجة املاجستري  -

 .أحد ختصصات التمريض يف الدكتوراه درجة  -
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  القدرات لقبول الطالب :أوال ـ اختبار  

 االختبار التحريري ويشمل اختبار  مستوى الطالب يف اللغة االجنليزية.-أ

 واختبار  حتديد السمات الشخصية للطالب. -ب

( وال يقذل الطذول بالنسذبة    03-81اختبار اللياقة البدنية: ويشمل قبول الطالب الذيي يكذوك كتلذة اجلسذم لذب مذا بذني         -ت

 سم( وحتدد بعض التمرينات الرياضية اليت تبني اللياقة البدنية األساسية املطلوبة.861واليكور   سم( 811لإلناث عن  

( من أعضاء هيئة التدريس بالكليذة ورذرى مقابلذة الطذنب عذن      4اجتياز املقابلة الشخصية: وتعقد كل جلنة مكونب من  -ج

 طريق املقابلة الشخصية لكل طالب.

 اإلدماك((. -االيدز–ج( -اللتهاب الكبدي  بالكشف الطيب للفحوصات   ا-د

يف حالة رسوب الطالب يف أي من مراحل االختبارات يتم استبعاده دوك استكمال االختبارات األخرى وخيطر مكتب التنسيق -ه

 بيلك الختيار الرغبة التالية للطالب.

 لب ودفع الرسوم اجلامعية خبزينة الكلية.بعد ظهور النتيجة النهائية لنختبارات يتم استكمال اإلجراءات لقيد الطا-

حيدد اجمللس األعلى للجامعات يف نهاية كل عام جامعي بناء على اقرتاح جمالس اجلامعات بعذد أخذي رأى جمذالس     (44مادة  

الي من بني الكليات املختلفة عدد الطنب من أبنا مجهورية مصر العربية اليين يقبلوك يف كل كلية أو معهد يف العام اجلامعي الت

 احلاصلني على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة املعادلة . 

ومع مراعاة الشروط املؤهلة للقبول بكذل كليذة حيذدد اجمللذس األعلذى للجامعذات عذدد الطذنب الذيين يقبلذوك مذن غذري أبنذاء                      

مجهورية مصر العربية ويصدر بقبوهلم قرار من وزير التعليم العالي ، ويكذوك حتويلذهم ونقذل قيذدهم بقذرار منذب ، وفذى مجيذع         

% مذن عذدد الطذنب املقبذولني مذن أبنذاء مجهوريذة مصذر         83قبولني أو اوحمذولني يف كذل كليذة علذى     األحوال ال جيوز  أك يزيد عدد امل

 العربية . 

 يشرتط قيد الطالب يف اجلامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس : (41مادة  

تيب درجات النجاح مع مراعاة أك يكوك حاصن على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادهلا ويكوك القبول برت -8

 التوزيع اجلغرايف وفقا مل يقرره اجمللس األعلى للجامعات وبعد اخي رأى جمالس اجلامعات وجمالس الكليات.

ويقبل كيلك يف كليات التجارة احلاصلوك على شهادة الثانوية التجارية وفى كليات الزراعة احلاصلوك على شهادة          

 احلاصلوك على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وفى املعاهد العليا  ةراعية وفى كليات اهلندسالدراسة الثانوية الز
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للتمريض احلاصنت على شهادة التمريض العام وفى كليات الرتبية والبنات احلاصلوك على دبلوم املعلمني واملعلمات بنوعية كما 

 يف مستواها يف بعض الكليات.  جيوز قبول احلاصلني على دبلومات املعاهد الفنية وما

( ويقبذل  8وذلك كلب وفقا للنظام وبالشروط الذيت يضذعها اجمللذس األعلذى للجامعذات بعذد أخذي رأى جمذالس اجلامعذات املعنيذة            

احلاصلوك على شهادة الدراسة الثانوية التجارية ، وشهادة الدراسة الثانوية الصذناعية وشذهادة الدراسذة الثانويذة الزراعيذة      

ب إعداد املعلم الفين بكليات الرتبية وشعب معهذد الكفايذة اإلنتاجيذة عامعذة الزقذازيق وذلذك وفقذا للنظذام وبالشذروط          يف شع

 اليت يضعها اجمللس األعلى للجامعات بعد أخي رأى جملس اجلامعة.

ا للقواعذد الذيت يضذعها    أك يثبت الكشف الطيب خلوه من اإلمراض املعدية وصنحيتب ملتابعة الدراسة اليت يتقدم هلا وفقذ  -2

 اجمللس األعلى للجامعات وجمالس الكليات .                           

أك يقدم شهادة تثبت انب حصل على ترخيص باالنتظام يف الدراسة من اجلهة اليت يعمل بها إذا كاك عذامن باحلكومذة أو    -0   

 غريها .

 أك يكوك حممود السرية حسن السمعة . -4

على كل طالب يرغب االلتحاق باجلامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكذالوريوس أك   (41مادة  

 للطالب أك يقيد أمسب يف أكثر من كلية يف وقت واحد . زيقيد امسب بإحدى الكليات وال جيو
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 ثانيًا ـ الدراسة واالمتحان : 

تكوك الدراسة على أساس نظام السذنة الكاملذة ، وجيذوز أك تكذوك الدراسذة علذى أسذاس نظذام املراحذل أو الفصذلني             (47مادة  

 الدارسني أو أي نظام أخر طبقا إلحكام اللوائح الداخلية للكليات .

لذيين قضذوا بفذرقهم    ال جيوز للطالب أك يبقى بالفرقة أكثر من سنتني ، وجيوز جمللذس  الكليذة الرتخذيص للطذنب ا     (13مادة  

سنتني يف التقذدم إ  االمتحذاك مذن اجذارج يف السذنة التاليذة يف املقذررات الذيت رسذبوا فيهذا ، وذلذك فيمذا عذدا طذنب الفرقذة                

اإلعدادية والفرقة األو  يف الكليات اليت ليس بها فرقة إعدادية  وجيوز جمللس الكلية عنوة على ما تقدم الرتخذيص لطذنب   

نهائية والفرقة النهائية بفرصذتني للتقذدم إ  االمتحذاك مذن اجذارج . وبالنسذبة إ  الكليذات الذيت تكذوك مذدة           الفرقة قبل ال

الدراسة بها مخس سنوات على األقل يعامل طنب الفرقة الثانيذة بالكليذات الذيت بهذا فرقذة إعداديذة وكذيلك طذنب الفرقذة          

طنب الفرقة قبل النهائية .وإذا رسب طالب الفرقذة النهائيذة فيمذا ال    الثالثة بالكليات اليت ليس بها فرقة إعدادية معاملة 

يزيد على نصف عدد مقررات هيه الفرقة أو يف املقرر الواحد يف الكليات اليت يدرس بها مقرر واحد يف السذنة النهائيذة وذلذك    

 بصرف النظر عن املقررات املختلفة من فرق سابقة رخص لب يف االمتحاك حتى يتم جناحب.

وإذا ختلف الطالب عن دخول االمتحاك بعير قهري يقبلب جملس الكلية فذن حيسذب غيابذب رسذوبا بشذرط إال يزيذد التخلذف عذن         

فرصتني متتاليني أو متفرقتني خنل سين الدراسة بالكلية وجيوز يف حالة الضرورة بقرار من جملس اجلامعة منح فرصة ثالثة 

 حاك بغري عير مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا.للطالب ويعترب الطالب املتغيب عن االمت

 

بالنسبة المتحاك الفرقة النهائية تقرتح هيئة مكتب جلنة كل قطاع من قطاعات التعليم اجلذامعي تشذكيل جلذاك     (18مادة  

سذبة لكذل   ثنثة مشرتكة من أساتية اجلامعات احلاليني أو السابقني المتحانات كل مادة من مواد الداخلة يف اختصاصاتها بالن

 كلية .

ويشرتك أعضاء كل جلنة يف وضع امتحاك املقرر يف كل كلية مع من خيتاره جملس الكليذة مذن أعضذاء هيئذة التذدريس بهذا ويكذوك        

 مقرر اللجنة أقدم األساتية العاملني بها . وتقدم اللجنة تقريرا عن منحظاتها يبلغ إ  اجلامعات وجلنة القطاع .
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 اللجاك السابقة قرار من رئيس اجمللس األعلى للجامعات .ويصدر بتشكيل 

حيسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا للتقديرات اليت حيصل عليها مع مراعاة أال يزيد تقذديره   (12مادة  

ل فيحسذب لذب تقذدير    على مقبول يف املقرر اليي سبق أك رسب فيب أو تغيذب عنذب بغذري عذير مقبذول ، أمذا إذا كذاك قذد تغيذب مقبذو          

 النجاح اليي حيصل عليب .

 يقدر حناج الطالب يف امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات اآلتية : (14مادة  

 مقبول .-جيد -جيد جدا -ممتاز 

 أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات اآلتية :

 ضعيف جدا .-ضعيف 

اللذوائح الداخليذة للكليذات وإذا تضذمن االمتحذاك يف احذد املقذررات         ويكوك تطبيق التقديرات السابقة وفقا للنظام اليي تعينب

امتحانا حتريريا وأخر شفويا أو عمليًا فيعتذرب الغائذب يف االمتحذاك التحريذري غائبذا يف امتحذاك املقذرر وال ترصذد لذب درجذات           

 بشأنب .

 يقدر جناح الطالب يف درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات اآلتية :-

 مقبول .-جيد -جيد جدا -ممتاز 

وحيسب التقدير العام للطنب يف درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس اجملموع الكلذى للذدرجات الذيت حصذلوا عليهذا يف      

 كل السنوات الدراسية كما يتم ترتيبهم وفقا هليا اجملموع .

جذدا وعلذى إال يقذل تقذديرا العذام يف أيذب فرقذة مذن فذرق          ومينح الطالب مرتبة الشرف إذا كاك تقذديره النهذائي ممتذاز أو جيذد     

الدراسية عدا الفرقة اإلعدادية عن جيد جدا ، ويشرتط حلصول الطالب على مرتبذة الشذرف أال يكذوك قذد رسذب يف أي امتحذاك       

 تقدم لب وأية فرقة عدا الفرقة اإلعدادية .

 التحويل ونقل القيد بني الكليات : -ثالثا

ال جيوز النظر يف حتويل طنب الفرقة اإلعدادية واألو  يف الكليذات الذيت لذيس بهذا سذنة إعداديذة بذني الكليذات           (16مادة 

 املتناظرة إال يف احلاالت اآلتية :

إذا كاك الطالب حاصن على احلد األدنى للمجموع اليي وصل إليب القبول يف الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويلب -أ

 التحويل مبوافقة جملس الكليتني..ويتم 
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إذا كاك الطالب غري حاصل على احلد األدنى للمجموع الذيي وصذل إليذب القبذول يف الكليذة فيجذوز التحويذل بقذرار مذن جملذس           -ب

 الكلية اوحمول إليها بناء على توصية من القومسيوك الطيب العام حلالة مرضية .

األدنى للمجموع اليي وصل إليب القبول يف الكلية فيجوز التحويل يف حدود العدد اليي إذا كاك الطالب غري حاصل على احلد -ج

حيدده اجمللس األعلى للجامعات للقبول يف كل كلية الطالب حاصن على شهادة الثانويذة العامذة مذن إحذدى املذدارس الذيت تقذع يف        

 لس األعلى اجلامعات.النطاق اإلقليمي للجامعة وذلك وفقا للنظام وبالشروط اليت يضعها اجمل

أما بالنسذبة لطذنب السذنوات األخذرى فيجذوز حتويذل الطالذب مذن كليذة إ  نظريتهذا يف ذات اجلامعذة أو يف جامعذة أخذرى               -2

 مبوافقة جملس الكليتني املختصتني.

الكليذة عنذد    وعلى طالذب التحويذل تقذديم طلبذب قبذل افتتذاح الدراسذة يف الكليذة الذيت يرغذب التحويذل إليهذا، وجيذوز جمللذس              

 الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هيا التاريخ.

وجيوز نقل قيد الطالب من كلية إ  أخرى غذري منذاظرة يف ذات اجلامعذة أو يف جامعذة أخذرى بقذرار مذن جملذس الكليذتني ،           -0

ن علذى اجملمذوع الذيي    وذلك بشرط أك يكوك سنة حصولب على الثانوية العامة مستوفيا الشروط املؤهلذة للقبذول بالكليذة وحاصذ    

 قبلتب الكلية يف تلك السنة. 

وحيتفظ الطالب باملزايا اليت ختولب إياها الرسوم اجلامعية اليت دفعها وأعمال السنة الذيت تابعهذا واالمتحانذات الذيت      -4

 أداها ، وذلك فيما ال يتعارض مع أحكام النئحة الداخلية للكلية اوحمول إليها.

 ختصة القواعد املنظمة لتحويل الطنب ونقل قيدهم.ويضع جملس اجلامعة امل

وفى مجيع األحوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس اجلامعة اليت يتم التحويل أو النقل إليهذا أو ممذن    -1

 (.8ينيبب من نوابب  

عات اجاضعة لقانوك تنظيم اجلامعذات إال  ال جيوز حتويل ونقل قيد الطنب من كليات أو املعاهد غري تابعة للجام (14مادة  

 إذا كاك الطالب حاصن على احلد األدنى يف شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا للقبول بالكلية املعنية اليت يرغب يف حتويلذب 

.اأو نقل قيده إليها ، وعلى أك يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القبول باجلامعات أو املعاهد العلي
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 نظام تأديب الطالب 

الطنب املقيدوك واملنتسبوك واملرخص هلم بتأدية امتحاك من اجارج واملستمعوك خاضعوك للنظام التأدييب املبني  (820مادة  

 فيما بعد .

 ( يعترب خمالفة تأديبية كل إخنل بالقوانني واللوائح والتقليد اجلامعية وعلى األخص 824مادة 

 م السابق اإلشارة إليب .8747لسنة  261مستبدلة بالقرار اجلمهورية رقم  املادة -8

 األعمال املخلة بنظام الكلية أو املنشآت اجلامعية . -2

 كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو خمل حبسن السري والسلوك داخل اجلامعة أو خارجها . -0

 غش يف امتحاك أو شروع فيب .كل إخنل بنظام امتحاك أو اهلدوء النزم لب وكل  -4

 كل إتنف للمنشآت واألجهزة أو املواد أو الكتب  اجلامعية أو تبديدها . -1

 كل تنظيم للجمعيات داخل اجلامعة أو االشرتاك فيها بدوك ترخيص سابق من السلطات اجلامعية املختصة . -6

ع توقيعات بدوك ترخيص سابق من السلطات اجلامعية توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو مج -4

 املختصة.

 االعتصام داخل املباني اجلامعية أو االشرتاك يف مظاهرات خمالفة للنظام العام أو اآلداب -1

كل طالب يرتكب غشا يف امتحاك أو الشروع فيب ويضبط يف حالة تلبس خيرجب العميد أو من ينوب عنب من جلنذة   (821مادة   

حذذاك وحيذذرم مذذن دخذذول االمتحذذاك يف بذذاقي املذذواد ويعتذذرب الطالذذب راسذذبا يف مجيذذع مذذواد هذذيا االمتحذذاك وحيذذال إ  جملذذس    االمت

 التأديب.

أما فى األحوال األخرى فيبطل االمتحاك بقرار من جملس التأديب أو جملس الكلية ويرتتب عليب بطنك الدرجة العلمية إذا كانت 

 قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

 ( العقوبات التأديبية هي:826مادة 

 التنبيب شفاهب أو كتابة. -8

 اإلنيار. -2

 احلرماك من بعض اجدمات الطنبية. -0

 احلرماك من حضور دروس أحد املقررات ملدة ال راوز شهرًا. -4

 الفصل من الكلية ملدة ال راوز شهرًا. -1    

 احلرماك من االمتحاك يف مقرر أو أكثر. -6
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 قف قيد الطالب لدرجة املاجستري أو الدكتوراه ملدة ال راوز شهرين أو ملدة فصل دراسي.و -4

 إلغاء امتحاك الطالب يف مقرر أو أكثر.  -1

 الفصل من الكلية ملدة راوز فصن دراسيا.  -7

 احلرماك من االمتحاك يف فصل دراسي واحد أو أكثر.  -83

 و الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.حرماك الطالب من القيد للماجستري أ -88

 الفصل من الكلية ملدة تزيد على فصل دراسي. -82

الفصل النهائي من اجلامعة ويبلغ قرار الفصل إ  اجلامعات األخرى ويرتتب عليب عدم صنحية الطالب للقيد أو التقدم -80

 إ  االمتحانات يف جامعات مجهورية مصر العربية .

 نك القرار الصادر بالعقوبة التأديبية عدا التنبيب الشفوي يف ملف الطالب .وجيوز األمر بإع-84

النهائي بعذد مضذى ثذنث سذنوات علذى األقذل مذن تذاريخ صذدور           لوجمللس اجلامعة أك يعيد النظر يف القرار الصادر بالفص-81

 القرار .

 

 ( اهليئات املختصة بتوقيع العقوبات هي :721مادة )

 واألساتذة املساعدون :األساتذة  -7

هلم توقيع العقوبات األربع األو  املبينة يف املادة السابقة عما يقذع مذن الطذنب أثنذاء الذدروس واوحماضذرات واألنشذطة                   

 اجلامعية املختلفة .

 

 عميد الكلية : -2

فذى حالذة حذدوث اضذطرابات أو إخذنل بالنظذام يتسذبب        لب توقيع العقوبات الثماني األو  املبينة يف املادة السابقة ، و             

عنب أو خيشى منب عدم انتظام الدراسة أو االمتحاك يكوك لعميد الكلية توقيع مجيع العقوبات املبينة يف املادة السابقة ، علذى  

هذائي مذن اجلامعذة ،    أك يعرض األمر خنل أسبوعني من تاريخ توقيع العقوبة على جملس التأديب إذا كانت العقوبذة بالفصذل الن  

 وعلى رئيس اجلامعة بالنسبة إ  غري ذلك من العقوبات ، وذلك يف تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .

 

 رئيس اجلامعة : -3

 نع لب توقيع مجيع العقوبات املبينة يف املادة السابقة عدا العقوبة األخرية ، وذلك بعد أخي رأى عميد الكلية ، ولب أك مي          

 الطالب اوحمال إ  جملس التأديب من دخول أمكنة اجلامعة حتى اليوم اوحمدد وحماكمتب .
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 جملس التأديب : وله توقيع مجيع العقوبات . -4

إال بعذد التحقيذق مذع الطالذب كليذة       826ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة يف البند اجامس وما بعده مذن املذادة    (821مادة 

ب فيما هو منسوب إليب فإذا مل حيضر يف املوعد اوحمدد للتحقيذق سذقط حقذب يف مسذاع أقوالذة ويتذو   التحقيذق مذن         ومساع أقوال

 ينتدبب عميد الكلية . 

 وال جيوز لعضو هيئة التدريس املنتدب للتحقيق مع الطالب أك يكوك عضوا يف جملس التأديب.

 ( تكوك نهائية .824وقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة  القرارات اليت تصدر من اهليئات املختصة بت (827مادة 

ومع ذلك روز املعارضة يف القرار الصادر غيابيا من جملس التأديب وذلك يف خنل أسبوع مذن تذاريخ إعننذب إ  الطالذب أو و      

الطالب عن احلضور بغذري عذير    أمره ويعترب القرار حضوريا إذا كاك طلب احلضور قد اعلن إ  شخص الطالب أو و  أمره وختلف

 مقبول .

وجيوز للطالذب الذتظلم مذن قذرار جملذس التأديذب بطلذب يقدمذب إ  رئذيس اجلامعذة خذنل مخسذة عشذر يومذا مذن تذاريخ إبنغذب                  

 بالقرار، ويعرض رئيس اجلامعة ما يقدم إليب من تظلمات على جملس اجلامعة للنظر فيها .
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 الفرقة األوىل

 الفصل الدراسي األول
 

 المقــــــــــــــــــــــــــرر

عدد ساعات التدريس 

 في األسبوع
زمن 

االمتحان 

 التحريري

 توزيع درجات النهاية العظمى
 النهاية

 العظمى

 األولالفصل الدراسي 

 عملي نظري
أعمال 

 السنة
 العملي الشفهي  التحريري

 146 36 14 06 54 3 9 3 أساسيات التمريض  -1

 166 -- 26 06 -- 2 -- 2 ميكروبيولوجي  -2

 166 -- 26 06 -- -- -- 2 تشريح  -3

 166 -- 26 06 -- -- -- 2 فسيولوجي -5

 06 26 2 -- 2 مصطلحات طبية -4
-- -- 166 

 2 -- -- -- 166 -- -- 166 (I) لغة إجنليزية  -7

 166 -- -- 166 -- -- -- 2 حاسب إىل  -0

 746 -- -- -- -- -- 9 14 اجملموع

 

 

 :ملحوظة 

 .موعد االمتحان نهاية الفصل الدراسي األول 
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 الفرقة األوىل

 الفصل الدراسي الثاني
 

 املقــــــــــــــــــــــــــرر

التدريس عدد ساعات 

 يف األسبوع
زمن 

االمتحان 

 التحريري

 توزيع درجات النهاية العظمى

 النهاية

 العظمى

 لثانيالفصل الدراسي ا

 عملي نظري

أعمال 

 السنة

 العملي الشفهي  التحريري

 3 9 3 54 06 14 36 146 (Iمتريض باطين وجراحي )  -1

 166 -- 26 06 -- 2 -- 2 طفليات  -2

 166 -- -- 166 -- 2 -- 2 علم النفس-3

 166 -- --- 166 -- 2 -- 2 تغذية عالجية  -5

 2 -- 2  166 -- -- 166 (II) لغة إجنليزية -4

 166 -- 26 06 26 -- -- 2 أدأب وأخالقيات املهنة -0

 046 -- -- -- -- -- 9 13 اجملموع

 

 :ملحوظة 

 .موعد االمتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 
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 الفرقة الثانية

 الفصل الدراسي األول

 

 املقــــــــــــــــــــــــــرر

عدد ساعات التدريس يف 

 األسبوع

زمن 

االمتحان 

 التحريري

 توزيع درجات النهاية العظمى

 النهاية

 العظمى

 الفصل الدراسي األول

 عملي نظري

أعمال 

 السنة

 العملي الشفهي  التحريري

راحي اجلباطين والتمريض ال -1

 (II) عامال
3 9 3 54 06 14 36 146 

 -- 2 -- 2 عامة ال الباطنة -2
166 -- -- 166 

 -- 2 -- 2 عامةالراحة اجل -3
166 -- -- 166 

 -- 2 -- 2 الباثولوجي اإلكلينيكي  -5
166 -- -- 166 

 -- 2 -- 2 اإلحصال احليو  -4
166 -- -- 166 

 26 2 -- 2 التقييم الصحي  -0
06 26 -- 166 

 046 -- -- -- -- -- 9 13 اجملموع

 

 :ملحوظة 

 .موعد االمتحان يف نهاية الفصل الدراسي األول 
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 الفرقة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني
 

 املقــــــــــــــــــــــــــرر

عدد ساعات 

التدريس فى 

 األسبوع
زمن 

االمتحان 

 التحريري

 العظمىتوزيع درجات النهاية 

 النهاية

 العظمى

الفصل الدراسي 

 لثانيا

 عملي نظري

أعمال 

 السنة

 العملي الشفهي  التحريري

 راحي اجلباطين وال التمريض -1

 (III)اخلاص 
3 9 3 54 06 14 36 146 

 266 06 26 06 56 3 12 3 والطوارئ احلرجة احلاالت متريض -2

 166 -- 26 06 -- 2 -- 2 والطوارئ احلرجة احلاالتطب   -3

 546 -- -- -- -- -- 21 0 اجملموع

 
 

 : ملحوظة

  . موعد االمتحان فى نهاية الفصل الدراسي الثاني 
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 الفرقة الثالثة

 الفصل الدراسي األول
 

 املقــــــــــــــــــــــــــرر

 عدد ساعات التدريس يف األسبوع
زمن 

االمتحان 

 التحريري

 النهاية درجات النهاية العظمىتوزيع 

 العظمى

 الفصل الدراسي األول

 العملي الشفهي  التحريري أعمال السنة عملي نظري

متريض النسال والتوليد والصحة  -1

 اإلجنابية
3 9 3 54 06 14 36 146 

 166 -- 26 06 -- 2 -- 2 طب النسال والتوليد -2

 -- 2 -- 2 مقدمة يف طرق التدريس -3
166 --  166 

 يفالنظريات واالجتاهات احلديثة  -5

 ضالتمري
2 -- 2 -- 166 -- -- 166 

 166 -- -- 166 -- 2 -- 2 علم األدوية-4

 446 -- -- -- -- -- 9 11 اجملموع

 

 : ملحوظة

 متريض النساال وطاب النساال جمموعاة اوىل     إىل جمموعتني الفرقة الثالثة  م طالب يقسيتم ت

 الفصال  يف  االطفال وطب وجراحة االطفاال جمموعاة ثانياة وياتم التباادل بينهماا      ومتريض 

 .الثاني الدراسي

 .يعقد االمتحان لكل جمموعة يف نهاية كل فصل دراسي 
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 الفرقة الثالثة

 الفصل الدراسي الثاني
 

 املقــــــــــــــــــــــــــرر

عدد ساعات التدريس فى 

 األسبوع
زمن 

االمتحان 

 التحريري

 النهاية توزيع درجات النهاية العظمى

 العظمى

الفصل الدراسي 

 الثاني

 العملي الشفهي  التحريري أعمال السنة عملي نظري

 146 36 14 06 54 3 9 3 متريض األطفال -1

 166 -- 26 06 -- 2 -- 2 األطفال طب -2

 166 -- 26 06 -- 2 -- 2 األطفال جراحة -3

 166 -- -- 166 -- 2 -- 2 ضالتمري مقدمة يف ادارة -5

 166 -- -- 166 -- 2 -- 2 وبائيات -4

 446 -- -- -- -- -- 9 11 اجملموع

 

 : ملحوظة

 دراسي فصل كل نهاية يف جمموعة لكل االمتحان يعقد . 
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 الفرقة الرابعة
 الفصل الدراسي األول

 

 املقــــــــــــــــــــــــــرر

عدد ساعات 

التدريس يف 

 األسبوع
زمن 

االمتحان 

 التحريري

 توزيع درجات النهاية العظمى

 النهاية

 العظمى
الفصل الدراسي 

 األول

 عملي نظري

أعمال 

 السنة

 العملي الشفهي  التحريري

 146 36 14 06 54 3 9 3 صحة األسرة واجملتمع متريض -1

 146 36 14 06 54 3 9 3 املسنني متريض -2

 2 اجملتمع طب -3
-- 2 -- 06 26 -- 166 

 2 طب املسنني -5
-- 2 -- 06 26 -- 166 

 466 -- -- -- -- -- 10 16 اجملموع
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 الفرقة الرابعة
 الفصل الدراسي الثاني

 

 املقــــــــــــــــــــــــــرر

عدد ساعات التدريس يف 

 األسبوع

زمن 

االمتحان 

 التحريري

 العظمىتوزيع درجات النهاية 

 النهاية

 العظمى

 الثانيالفصل الدراسي 

 عملي نظري

أعمال 

 السنة

 العملي الشفهي  التحريري

 146 36 14 06 54 3 9 3 التمريض إدارة -1

التمريض النفسي والصحة  -2

 النفسية 
3 9 3 54 06 14 36 146 

 166 -- 26 06 -- 2 -- 2 النفسي طبال -3

 566 -- -- -- -- -- 10 0 اجملموع

 

 :ملحوظة 

 صحة األسرة والمجتمع وتمريض المسنين وطب  تمريض مجموعتين إلى الرابعة الفرقة  طالب تقسيم يتم

 النفسي طبالوالنفسي و الصحة النفسية  تمريضالو إدارة التمريض  اولى مجموعة المجتمع وطب المسنين

 .  بينهما في الفصل الدراسي الثاني  التبادل ويتم ثانية مجموعة

 دراسي فصل كل نهاية في مجموعة لكل االمتحان يعقد . 

 المعاهد    ث. ع    المجموع التراكمي  

 ----      0011             الفرقة األولى

 0011              0011             الفرقة الثانية

 0011    0011             الفرقة الثالثة

 011      011               الفرقة الرابعة

 0011    0011             المجموع  
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ةإلدارات اليت يتعامل معها الطالب بالكليا 

 

 اخلرجيني -إدارة شئون الطالب 

 توفر للطنب استخراج البطاقات اجلامعية واستمارات القيد . -

 حسب اللوائح والقواعد املنتظمة ليلك.عمل إجراءات التحويل من كلية إ  أخرى  -

 عند دخول االمتحاك بعير قهري وعرضب على جملس الكلية . بالنسبة للطنبرهيز اإلجراءات  - 

 عمل إجراءات رميد القيد فى حالة تقدم الطالب بعير مقبول بعد موافقة جملس الكلية . -

 ورديد اعتمادها عند التوثيق للتعاقد أو اإلعارة للخارج .إجراءات تسليم الشهادات املستخرجة من شئوك اجرجيني  -

 إعداد اجلداول الدراسية للفصول الدراسية واملقررات املختلفة.-

 إعداد مقرتحات جداول االمتحانات للفصول الدراسية.-

 

 مكتبة الكلية 

أو اجلامعذذات األخذذرى ابتذذداء  مذذن    تقذذدم املكتبذذة خذذدماتها للسذذادة أعضذذاء هيئذذة التذذدريس والطذذنب مذذن داخذذل اجلامعذذة               

 مساءًا، وتضم املكتبة قاعتاك: 1صباحًا إ   1303الساعة

  الطالبقاعة 

وتشذذمل الكتذذب العلميذذة الذذيت يسذذتخدمها الطالذذب يف مجيذذع اجملذذاالت العلميذذة التذذى يدرسذذها خذذنل األعذذوام الدراسذذية ملرحلذذب       

 البكالوريوس.

 

 قاعة الدراسات العليا 

يف جمذاالت التمذريض املختلفذة، وأكثذر مذن ألذف        (text)ألف كتاب علمي باللغة االجنليزية  82تضم املكتبة على حوالي            

 كتاب باللغة العربية يف جمال التمريض والصحة.
 

 املكتبة الثقافية 

 كتاب. 2133حتتوى على كتب دينية وأدبية واجتماعية ونفسية وتارخيية وغريها من أنواع املعارف وتبلغ ما يقرب من        

 رسالة ماجستري يف جماالت التمريض املختلفة. 843رسالة دكتوراه ، وما يقرب من  43قاعة الدراسات العليا حوالي  -
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 يف علوم التمريض والقواميس العلمية. الدوريات العلمية األجنبية املتخصصة -

 وأعضاء هيئة التدريس للمستفيدين من املكتبة .-ماكينات تصوير ختدم الطنب -

 لنطنع والبحث . -أجهزة حاسب متصلة بشبكة االنرتنت ومزودة بطابعات  -

 

 نادي تكنولوجيا املعلومات

علومات وجامعة أسيوط  م إنشاء نذوادي تكنولوجيذا املعلومذات ، ومذن بينهذا نذادي       باالتفاق مع وزارة االتصاالت وامل                       

تكنولوجيا املعلومات بكلية التمريض لكي يتحول العامل بسرعة كبرية حنو عصر املعلومات واملعرفة وتتسابق الدول يف اإلعداد 

 والدخول جملتمع املعلومات العاملي.

 وحيتوى النادي على:

 آلي بأحدث املواصفات التكنولوجية مزودة كلها بنقاط االنرتنت. ( حاسب81عدد   -

 جهاز عرض داتا شو وشاشة عرض .-
 

 أنشطة النادي

 يوفر النادي استخدام االنرتنت وكيفية التعامل معب . -

 تدريب ذاتي للشباب واألطفال بالنادي . -

 طباعة األوراق واألحباث العلمية. -

 

 معمل احلاسب اآللي للطالب 

 ( جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة الدولية وخيدم طنب الفرقة األو  .21حيتوى كل عمل على    -

 ( معامل حاسب اآللي.0تضم الكلية عدد   -
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 أهداف إدارة رعاية الشباب

 

 إكسذاب الطنب روح املواطنذذة الصذاحلذذة مذذذن خنل املشاركة يف األنشطة الطنبية.-8

 الشعذور بالتذرويح والسعذادة واالستذمتذاع باحلياة الطيبة.-2

 مساعذدة الطنب كي جيتازوا مرحلة النمذو من خنل دجمهم يف األنشطة الطنبية. -0

 واجهذة مشذكذذنت وإثذذراء قذدراتهذذذم ليذذؤدوا دورهذذذذم فذذذي اجملتمع.املساهمذة فذي مساعذدة الطنب علذى م-4

 تنميذذة قذذذدرة الطنب علذى اجذدمذذة العذامذذذة وممارستها. -1

 تنمية القدرات واملواهذب املختلفة لذدى الطنب سواء كانت اجتماعية أو ثقافيذة أو فنية أو رياضيذذذذة. -6

ا ميكنهذم من القدرة على التفكري اإلبداعي الناض  وتأهيلب لتحمذل الواجبذذذذات واملسئوليات حنو دعم شخصية الطنب مب-4

 الوطن.

وضذذع وتنظذذيم املشروعاذذذت والذذربام  الطنبيذذة الذذيت ختذذدم أهذذداف الكليذذة املنبثقذذة مذذن أهذذداف اجلامعذذة أهذذداف اجلامعذذذة   -1

 وتساهم بإجيابية يف بناء وتطويذر اجملتمع.

 

االجتماعية اليت تقدمها إدارة رعاية الشباب اخلدمات 

 

 . القيام بعمل أحباث اجتماعية بغرض مساعدة الطنب اوحمتاجني 

  الكلية( –إقامة املعارض اجريية لطنب  اجلامعة 

 . إقامة معرض األدوات الكتابية 

       وجبذات كاملذة أسذبوعيًا قيمذة     ( جنيهذًا لعذدد سذت    81توزيع بونات التغيية  مطهي من املطعذم املركذزي( قيمذة البذوك

 جنيهًا فقط ال غري . 231الوجبة 

 .املشاركة فى القوافل الصحية للتوعية اليت يقوم بها الطنب من الكلية 
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استمارة استبيان لألنشطة  

 

 ذذم / ذذذذذذذذذاالسذذذذ

.............................................................................................................. 

 

 عنواك السكن الدائذذم /

........................................................................................................................ 

 

 عنذذواك السكن احلالي/ 

....................................................................................................................... 

 

        رقم البطاقة /    ....................................     تاريخ صدورها /  ...................................                

                 

 تاريخ امليند /  ................................                         

 

 ال      (                          ألى نشاط ؟                                                        نعم      (                                                 هل لك ممارسات سابقة           

 

 اذكر نوع النشاط ؟           

........................................................................................................................ 

 

 إذا كنت من ممارس النشاط فما هي املراكز اليت حصلت عليها من قبل؟

 هل حصلت على إي مراكز يف ممارسة النشاط؟

........................................................................................................................ 

 

وإذا كنت ترغب يف ممارسة أي نشاط فعليك أك تقوم بتحديد نوع النشاط الذيي ترغذب فيذب باالسذتمارة املرفقذة والذيت حتتذوى        

 لشباب:على مجيع األنشطة برعاية ا
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 بـــال أرغ بــــارغ اطـــنوع النش

 النشـــــــــــاط الريــــــاضي

   كرة القدم

   كرة اليد

   كرة السلة

   كرة الطائرة

   تنس الطاولة

   اللياقة البدنية

 النشـــــــــــــاط الثقـــــايف

   حفظ قران كريم وأحاديث

   معلومات عامة

   شعر

   إنشاد ديين–زجل 

   قصة قصرية

 النشــــــــــــــــاط الفنـــي

   العزف على اآلالت املوسيقية

   الفن املسرحي " متثيل "

   الرسم على الزجاج

   غناء

   تقليــد

   الرســم

   فنون شعبيـــة

 النشـــــــــــاط االجتمـــــــاعي

   الشطرنـــج

   املثاليةالطالب 

   أحباث اجتماعية

   جمالت حائط

   الرحــالت

 نشــــاط األســــر )يشمل مجيع األنشطة السابقة (

 النشـــــــــــــاط العلمــــــــي

   علميأفضل قصة خيال 

   علمي CDأفضل 

   أحباث علمية خمتلفة
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الالئحة الطالبية اخلاصة بانتخابات احتاد الطالب 

 

 االحتادات الطنبية   

اجلامعات املصرية احلكومية هي التنظيمات الشرعية اليت تعرب عن أراء الطنب وطموحذاتهم بالكليذات واملعاهذد                            

واجلامعات املصرية وميارسوك من خنهلا  كافة األنشطة الطنبيذة ، وهذى الذيت ترعذى مصذاحلهم وتقذوم علذى تنظذيم وكفالذة          

 سة النشاط الطنبي وهى ممثلهم أمام اجلهات املعنية .ممار
 

  :ويهدف االحتاد إ 

 العمل على إعداد جيل قادر على حتمل املسئولية وخدمة الوطن . -

 متثيل الطنب يف القرارات والسياسات املتعلقة بهم والدفاع عن مصاحلهم  وحقوقهم . -

 هات املختلفة لتوفري وحتسني اجدمات املقدمة هلم .الدفاع عن مصاحل مجوع الطنب والتواصل مع اجل -

العمل على حذل مشذاكل الطذنب وتذوفري أسذباب الراحذة ووسذائل املعيشذة هلذم داخذل اجلامعذة  وخارجهذا ومتابعذة الشذكاوى                -

الس والتظلمذذات مذذن طذذنب الكليذذات واجلامعذذات أمذذام اجلهذذات اإلداريذذة وتقذذديم كذذل سذذبل الذذدعم واملسذذاعدة للطذذنب أمذذام جمذذ   

 التأديب.

العمل على إبراز القيم اجملتمعيذة اهلادفذة وااللتذزام بالتقاليذد اجلامعيذة فذى كافذة األنشذطة تنظذيم األنشذطة الطنبيذة             -

وغريهذا وتوسذيع قاعذدة املشذاركة وحتفيذز       ةالرياضية واالجتماعية والكشذفية والفنيذة والثقافيذة والسياسذية والتكنولوجيذ     

 على املشاركة وتشجيع املتميزين فيها . بالطن
 

 ( من الئحة االحتادات الطنبية 087مادة  

 تشكل االحتادات الطنبية من طنب الكليات واملعاهد اجلامعية املقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس .
 

 ويشرتط فيمن يتقدم للرتشيح لعضوية جلاك جمالس االحتادات أك يكوك :

 تعا عنسية مجهورية مصر العربية .متم -

 مستجدا يف فرقتب سواء أكاك مسجن بنظام االنتظام أو االنتساب املوجة . -

 جنيهات . 83% حبد أدنى 0مسددا لرسوم االحتاد  -
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قذد رد إليذب   أك ال يكوك قد سبق احلكم علية بعقوبة فى جناية أو فى جنحة من اجلنح املاسذة بالشذرف واالعتبذار مذا مل يكذن       -

 اعتباره.

ولطنب التعليم املفتوح والدراسات العليا والوافدين املسددين لرسوم االحتاد احلق فى ممارسذة كافذة أنشذطة االحتذاد                     

 دوك أك يكوك هلم حق االنتخاباك التقدم للرتشيح .    
 

 ( من الئحة االحتادات الطنبية  023مادة  

اب جمالس االحتادات وجلانها سنويا خنل ستة أسابيع من بدء الدراسذة فذى كذل عذام دراسذي علذى أك يفذتح        يتم انتخ             

باب الرتشيح خنل األسبوع الرابع من بداية العام الدراسي ويصدر قرار من وزير التعلذيم العذالي بتحديذد مواعيذد االنتخابذات      

خيتص جملس احتاد كل جامعة بتحديد املواعيذد التفصذيلية ويعتمذدها    بناء على اقرتاح احتاد طنب مصر قبل املوعد اوحمدد و

 رئيس اجلامعة قبل بدء إجراءات االنتخابات بأسبوع .

وحيق الى طالب مقيد فى فرقتب اإلدالء بصوتب دوك أي شذرط ، وال جيذوز اسذتخدام الشذعارات الطائفيذة أو الفئويذة أو                        

 احلزبية فى االنتخابات .
 

 ( من الئحة االحتادات الطنبية  028ادة  م

يشرتط لصحة االنتخابات يف جلاك احتاد طنب الكليات واملعاهد حضور اى عدد من الطنب اليين هلم حق االنتخابات                  

 يف كل فرقة دراسية .

 رشحني احلاصلني على أعلى األصوات .ويعلن فوز املرشح احلاصل على أعلى األصوات وفى حالة التساوي تتم اإلعادة بني امل
 

 ( من الئحة االحتادات الطنبية  024مادة  

 يشكل جملس احتاد طنب الكلية أو املعهد سنويا من :

رئيس ونائب رئيس يتم انتخابهما من أمني وأمني مساعد كل جلنة ويعلن فوز املرشح احلاصل علذى أكثذر مذن نصذف األصذوات       -

احد املرشحني على النسبة املطلوبة من األصوات تتم اإلعادة بذني االثذنني احلاصذلني علذى      الصحيحة وفى حالة عدم حصول

أعلى نسبة من األصوات مع عدم ازدواج املناصب ويتم إعادة االنتخابات يف جلاك الرئيس ونائب الرئيس اليت كاك يشذغلها  

 قيل انتخابب.
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 نتخابهم من أعضاء كل جلنة .األمناء واألمناء املساعدين للجاك االحتاد يتم ا -

ويقرتح جملس االحتاد اثنني من أعضاء هيئة التدريس لكل جلنة من جلذاك اجمللذس مذن ذوى اجذربة يف جمذال نشذاط اللجنذة إ         

عميد الكلية أو املعهذد ليختذار مذن بينهمذا مستشذارا للجنذة للعمذل حتذت إشذراف وكيذل الكليذة أو املعهذد لشذئوك التعلذيم والطذنب                

 الدعم واملشورة . لتقديم

تشكل جلنة برئاسة وكيل الكلية أو املعهد لشئوك التعليم والطنب وعضوية احذد أعضذاء هيئذة التذدريس بالكليذة أو املعهذد        -

ومدير رعاية الشباب وأربعة من أعضاء جملذس االحتذاد احذدهما رئذيس االحتذاد الختيذار هيئذة أداريذب معاونذة جمللذس االحتذاد            

 العاملني بالكلية وفى حالة االختنف بني أعضاء اللجنة يتم اللجوء إ  التصويت . وكيلك مدير مالي من

جيوز جمللس االحتاد منح العضوية الشرفية للطنب املنتظمني أو طنب االنتساب أو االنتساب املوجذب أو التعلذيم املفتذوح أو     -

عن ثنثة أعضاء سنويا دوك أك يكوك هلم حق التصذويت يف   اجرجيني اليين كاك هلم دور ريادي يف العمل الطنبي ومبا ال يزيد

 اجللسات.
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منوذج استمارة طلب ترشيح لعضوية جلان النشاط باحتاد الطالب 

 

 ........................كلية ..................................االسم رباعي ........................... اسم الشهرة 

 تاريخ امليند:......................... حمل امليند .............................السنة الدراسية ....................

 الشعبة  ..............................اإلمييل ......................................... 

 ..................................................-عنها :اللجنة اليت يرغب الرتشيح 

 حمل اإلقامة .............................. تليفوك ارضي ......................  تليفوك حممول .......................

 ..اسم وا  األمر................................. صناعتب............................

 عنوانب  ييكر لو كاك متوفى(..........................................................

 

 السيد األستاذ الدكتور/وكيل الكلية لشئوك التعليم والطنب........................

 أرجو قبول ترشيحي لعضوية احتاد الطنب بالكلية عن اللجنة /.....................
 

 بقبول فائق االحرتام،،،وتفضلوا 

 توقيع الطالب                                                                                                                                                                        

 

انتسذاب ( مسذددا لرسذوم االحتذاد مقيذدا      –الطالب .................متمتعًا عنسية مجهورية مصذر العربيذة وطالب نظذامي    

 بالفرقة ................

 م وهو مستجد فى فرقتب وأنة مل يسبق احلكم علية فى جناية أو جنحة من اجلنح املاسة بالشرف 23/    23عن العام اجلامعي    

 ية                                                            شئوك الطنبخا م الكل

 قرار جلنة فحص الطالب ...................................................................................................

 إيصال استنم الرتشح رقم              (                                                                                                                          

 

 االسم .................................. التوقيع ................................. التاريخ ...............................
 

 خا م الكلية                                                                                                                                                                          
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منوذج استمارة اشرتاك يف مسابقة الطالب املثالي علي مستوي اجلامعة 

بيانات الطالب 

 

 الكلية ............. الفرقة ...............  التخصص ................االسم ................. 

 ...........تاريخ امليند .....جهة صدورها .................... رقم البطاقة ................. 

 هاتف ...............                                                  حممول ..................

 .............حمل اإلقامة أثناء اإلجازة بالتفصيل...........................

 ..............حمل اإلقامة أثناء الدراسة بالتفصيل.........................

 باق(      -منقول -حالة القيد :   مستجد

 توقيع الطالب/ الطالب                                                                                                                   

  

 م ورأى جلنة التحكيميتقي

 

 الطالبدرجة  الدرجة جمال  التقييم

 02 التفوق العلمي 

 02 اإلجادة فى اللغات 

 02 الوعي الثقايف والديين 

إجيابية املشاركة فى األنشطة 

 الطالبية 

02 

 02 الوعي السياسي واالجتماعي 

 02 اخلطابة والقدرة على التعبري 

 02 الشخصية واملظهر العام 

 02 أنشطة أخرى خارج نطاق اجلامعة 

 

 

نام  السنة التدريبية ااالمتيازا                                              املوحدة لربالالئحة الداخلية 

مرحلة البكالوريوس 
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 املقدمة   

سذذنة االمتيذذاز هذذي فذذرتة تدريبيذذة إجباريذذة مكثفذذة علذذى مجيذذع الطذذنب النذذاجحني يف السذذنة الدراسذذية للفرقذذة الرابعذذة /              

املستوى الرابع   الساعات املعتمدة  . أك اهلدف من سنة االمتياز هو التطبيق األمثل للمعلومات النظرية والعملية اليت اكتسبها 

جلامعيذة يف اجملذال العلمذي . تعتذرب هذيه السذنة متطلذب أساسذي للحصذول علذى تذرخيص ممارسذة مهنذة              الطالب خذنل الدراسذة ا  

اسبوع (يقضيها الطنب يف املستشفيات اجلامعية / التعليميذة ،   44شهر  82التمريض . تشمل فرتة التدريب يف هيه السنة على 

 ا كامل عملهم حتت إشراف مباشر من الكلية واملستشفى.ينتقل خنهلا الطنب بني األقسام املختلفة للمستشفى ميارس فيه

اك سنة االمتيذاز   السذنة التدريبيذة ( تعتذرب خذربة وظيفيذة خاصذة صذممت خصيصذا لتسذمح لطذنب االمتيذاز بتطبيذق مذا                          

راسذة العلميذة فهذى    تعلموه خنل سنوات الدراسة يف اجملال العلمذي ، فهذي متذنح الفرصذة للحصذول علذى اجذربة املدنيذة علذى الد         

 تسهل انتقال الطالب / الطالبة فى مكاك العمل الواقعي بعد التخرج 

 

 املادة األو  : 

 وصف الربنام  -8

مينح برنام  االمتياز الفرصة جرجيي كلية التمريض صقل املهارات التمريضية املختلفة من معذارف ومهذارات وسذلوكيات التذى     

راسذة باإلضذافة ا  التذدريب علذى ممارسذة وتطبيذق نظذم اجذدمات التمريضذية مذن خذنل             م التدريب عليها خذنل سذنوات الد  

 يتم التدريب فيها. اليتالتعاوك مع املؤسسات الصحية 

 

 اهلدف العام -2

 م اكتسذابها أثنذاء مرحلذة الدراسذة      يهف برنام  االمتياز ا  زيادة كفاءة طنب التمريض وحتسني قدراتهم ومهذاراتهم التذى  

 النظرية والعملية بالكلية وإعطائهم الفرص لتطبيق اجربة العملية اليت اكتسبها الطنب فى أماكن التدريب العملية. 
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 املادة الثانية 

  بعد استيفاء الطالب لعدد الساعات الدراسية او املعتمدة يف السنوات /  املستويات الدراسية املخلفة  االربع ( بنجاح

سذاعة معتمذدة أي   82عليب قضاء فرته تدريبية اجبارية مدتها اثنى عشر شهر ميندي   سنة ميندية كاملذة ( وتعذادل   

 ات متتالية طبقا للخطة املوضوعة من قبل الكلية . ساعة اتصال أسبوعيا تقسم ا  فرت 06ما يعادل 

  .ال يسمح للطنب مزاولة مهنة التمريض ما مل جيتاز السنة التدريبية بنجاح 

  مذن إمجذالي   73حيرم الطالب اليى يتخلف عن حضور فرتة اإلعداد   الربنام  التوجيهي ( او تقل نسبة حضوره عن %

 ز التدريبية.فرتة األعداد من االلتحاق سنة االمتيا

 املادة الثالثة 

يف علذوم التمذريض بعذد     سحيصل طنب االمتياز على شهادة قضاء سذنة االمتيذاز الذيت تؤهلذب للحصذول علذى درجذة البكذالوريو        

 % على األقل يف كل قسم / وحدة ختصصية.63اجتيازه بنجاح مجيع ختصصات التدريب يف السنة التدريبية على 

 

 نة التدريبية املادة الرابعة : بدء الس

  تبدأ السنة التدريبية   االمتياز ( جلميع الطنب الناجحني يف الدور األول من اول سبتمرب  كل عام 

  تبدأ سنة االمتياز التدريبية للطنب الناجحني يف الدور الثاني من أول ديسمرب من نفس العام 

    االمتيذاز ( اعتبذارا مذن أكتذوبر بالنسذبة للنذاجحني يف دور يونيذو         ةلطنب الساعات املعتمدة تبذدء السذنة التدريبيذ  

 والفصل الصيفي اعتبار من اول مايو للناجحني يف دور يناير 

 ملادة اجامسة : أماكن التدريب ا

        يتم تدريب طنب االمتياز باملستشفيات اجلامعية او أي مؤسسة تعليمية أخرى مذن خذنل التنسذيق والتقذويم مذن قبذل

 ية.الكل
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        يف حالذذة التذذدريب يف مستشذذفيات خاصذذة جيذذب اال تتعذذدى فذذرتة التذذدريب عذذن شذذهراك لكذذل طالذذب واك تتذذوافر لذذدى

املستشفى مواصفات مطابقة ملواصفات املستشفيات اجلامعية من حيث احلجذم والتخصصذات العنجيذة بهذا وذلذك بعذد       

 موافقة جملس الكلية واجلامعة.

 بسنة االمتياز   املادة السادسة ؛ شروط االلتحاق

      يشرتط لنلتحاق بسنة االمتياز حضور واجتياز فرتة اإلعداد املنعقدة قبلها ومذدتها أسذبوعاك   الذربام  التذوجيهي-

(orientation  program 

          مذذن إمجذالي فذذرتة  73حيذرم الطالذب الذذيي يتخلذف فذذرتة اإلعذداد  الربنذام  التذذوجيهي ( او تقذل نسذذبة حضذوره عذن %

 االلتحاق بسنة االمتياز التدريبية .اإلعداد من 

 . الطالب اليى مل يستكمل النسبة املئوية حلضور الربنام  التوجيهي يتم التحاقب بالدورة الثالثة 

  املادة السابعة ؛ املنه  العلمي    

    يقذرتح  جيب وضع منه  على عدد من مقررات التدريب العلمي خاص بسنة االمتياز على اك يتسذم بالطذابع التطبيقذي و

التعلم الياتي وأيضا جيب على الطالب استمرارية التطبيق الفعلي حيث يتم توجيهب علذى أهميذة العلذيم املسذتمر مذن      

 خنل تقديم املشاريع يف التخصصات املختلفة وتطبيقها وتقديم تقارير عن نتائجها .

  سذذاعات أسذذبوعيا ( لذذرتك اجملذذال  4 ا 2% مذذن السذذنة التدريبيذذة   23جيذذب اال يتعذذدى حجذذم املقذذررات بسذذنة االمتيذذاز

 للتدريب العملي .

            يتم إجراء يوم علمي يف نهاية كل شذهر لعذرض ومناقشذة املواضذيع العلميذة اجاصذة بالتذدريب العلمذي لكذل دورة وحذل

 املشكنت اليت تطرأ يف هيه الدورة.
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 املادة الثامنة : جماالت التدريب  

 التالية:تتحدد جماالت التدريب بالتخصصات 

 )التمريض الباطين للبالغني   شهراك 

  )وحدة العناية املركزة  شهراك 

  )التمريض اجلراحي للبالغني  شهراك 

  ) متريض األطفال   شهراك 

  )صحة االم وحديثي الوالدة  شهراك 

  )إدارة متريض  شهراك 

  )وحدات التدريب االختيارية  شهراك 

 الطالبة االمتياز يف الوحدات التدريبية ، وذلك بعذد موافقذة جلنذة بكليذة      حتدد الفرتة االختيارية من قبل الطالب /

   .التمريض لكى يصقل فيها مهاراتب

   ، علذذى الطالذذب تذذدريب يكذذوك اك علذذىجيذذب اك يذذيكر جمذذال للتذذدريب التخصصذذي فذذى شذذهادة إمتذذام السذذنة التدريبيذذة 

 اليت تتطلب مهارات عالية.قسام األقسام امليكورة وأيضا األ يف والطوارئ احلرجة احلاالت

 

 : جلنة األشراف على السنة التدريبية  املادة التاسعة

تتشكل جلنة األشراف على السنة التدريبية   االمتياز ( بالكلية حتت رئاسة وكيل الكلية لشئوك خدمة اجملتمذع والبيئذة او مذن    

املنسق االكادميي بالكلية وتشكل جلنة االمتياز من كل يقوم بعملها ويقوم باإلشراف على التنفيي رئيس قسم ادارة التمريض او 

 من : 

 والبيئة  رئيسا (وعضوية كل من: وكيل الكلية لشئوك خدمة اجملتمع

  .رئيس جملس قسم ادارة التمريض او املنسق االكادميي 

  .املنسق االكادميي االمتياز 
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 إلكلينيكية املختلفة  اجملموعات التخصصية(.رؤساء اجملموعات املشكلة لإلشراف على االمتياز يف التخصصات ا 

 .مدير عام التمريض باملستشفيات اجلامعية 

  جيوز إضافة بعض مديري الوحدات اليت يتدرب بها طنب االمتياز إ  اللجنة يف حالة ما يستدعى األمر ليلك 

 ممثل عن طنب االمتياز .

 جلنة االمتياز  تاملادة العاشرة : اختصاصا 

 االمتياز باالمتياز باليت:ختتص جلنة 

 .إعداد خطة برنام  التدريب العلمي لسنة االمتياز التدريبية 

  .حتديد جماالت التدريب اإلكلينيكي اليت سيتدرب بها طنب االمتياز 

 . التنسيق بني الكلية وأماكن التدريب 

  .اإلشراف واملتابعة على تنفيي خطة التدريب املوضوعة 

 رتض تنفيي اجطة التدريبية واقرتاح احللول املناسبة هلا.مناقشة املشاكل اليت تع 

  .تقويم الربنام  فى نهاية سنة االمتياز التدريبية 

    وضع التصور واملقرتحات جطط مستقبلية للربنام  التدرييب مع األخي فى االعتبار االستفادة املثلى لطذنب االمتيذاز

 واحتياجات .

  سوق العمل من اجرجيني 

 اء الراى فى طلبات التأجيل أو إعادة الذدورات التدريبيذة لطذنب االمتيذاز قبذل العذرض علذى جلنذة شذئوك          النظر وإبد

 االمتياز 

      علذى تذدريب طذنب     فتقييم اماكن التدريب بناء على التقارير املقدمة من أعضذاء هيئذة التذدريس القذائمني باألشذرا

 االمتياز طبقا للتخصص     
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  سق االكادميياملادة احلادية عشر: املن

املنسق االكادميي لربنام  االمتياز هذو عضذو هيئذة تذدريس يقذوم بالتنسذيق االكذادميي لكذل شذئوك الربنذام  حيذث يكلذف                        

بالقيام باملهام وأعباء السنة التدريبية وميكن قيامة باملشاركة يف املسئولية مع رئيس القسم العلمي إلدارة التمريض تذتلخص  

 تياز باالتي:مهام املنسق االكادميي لنم

  .االشراف على برنام  سنة االمتياز مبا يتفق مع اهداف كلية التمريض واملستشفيات املعنية 

 .حضور االجتماعات التلى هلا عنقة بطنب االمتياز مع جلاك الكلية وادارة املستشفيات 

 ص تدريب طنب االمتياز. التنسيق بني ادارة املستشفيات اجلامعية املعنية وادارة كلية التمريض يف كل ما خي 

  .حصر عدد طنب االمتياز على األقسام مبا يتناسب مع إعدادهم وأهداف كلية التمريض 

  .تقديم املقرتحات بشاك تطوير التدريب العلمي وإدخال التعدينت املطلوبة يف اللوائح والتعليمات حسب املتغريات 

 املستشفيات وجلنة االمتياز بالكلية. مراجعة النئحة التنظيمية لطنب االمتياز مع إدارة 

  .التخطيط حلل املشاكل وإدخال التحسينات والتعديات بالتنسيق مع هيئة التمريض واإلدارة املركزية للمستشفى 

  .تدعيم العنقات واالراهات مع أعضاء الفريق الصحي يف األقسام املعنية 

  .متابعة تقارير أعضاء هيئة التدريس وموجهات االمتياز من حيث الغياب والتقديرات واملشاكل اجاصة 

 .املشاركة يف إعداد برنام  الدورات املختلفة لنمتياز واعتمادها من اللجنة 

  .تقييم الربنام  التدرييب اثناء وعند انتهاء سنة االمتياز 

  شراف على االمتيازجمموعات اإلاملادة الثانية عشر :    

 يوجد أربعة جمموعات لإلشراف على طنب االمتياز يف التخصصات االكلينيكية التالية:

 838.التمريض الباطين واجلراحي . 

 238 .متريض صحة االم وحديثي الوالدة . 

 038 .ختصص األطفال . 

 438 .إدارة التمريض . 

 831 .حاالت حرجة وطوارئ . 
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   ن مذدرس مذن قسذم إدارة التمذريض ويعاونذب عذدد مذن معذاوني أعضذاء هيئذة التذدريس            تتكوك كل جمموعة ختصصذية مذ

 معيدين و مدرسني مسذاعدين (مذن كذل قسذم ادارة التمذريض بالكليذة وكذيلك القسذم التخصصذي بالكليذة ويكذوك لكذل             

 جمموعة رئيسا ونائبا للرئيس.  .

          واإلشذراف ألداء طالذب االمتيذاز كمذا ختذتص هذيه       ختتص كذل جمموعذة بتنفيذي الربنذام  التذدرييب مذن خذنل املتابعذة

اجملموعة مبناقشة املشكنت اليت تعرتض التدريب وكذيلك عذرض مقرتحذات اجملموعذة حلذل هذيه املشذاكل علذى جلنذة          

 االمتياز .

  تقوم اجملموعات املكلفة باإلشراف بتقديم تقارير دورية عن سري العمل واي منحظات او توصيات لرئيس اللجنة على

 تكوك مسجلة وموثقة. اك

      

 

 

  


