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 الصفحات أرقاـ المحتويات

 2 كممة عميد الكمية

 3 الكمية وكيل كممة

 4 بالكمية التعريف

 7 الكمية داخل جولة

 10 العممية األقساـ

 10 الكمية تمنحيا التى العممية الدرجات

 13 النقل و االمتحانات تنظيـ

 15 فرص البقاء

 16 الرأفة قواعد

 11 والتحويل القبوؿ شروط

 22 ئوف التعميـ والطالبإدارة ش

 25 إدارة رعاية الطالب

 34 إدارة شئوف االمتياز

 38 إدارة شئوف الخريجيف

 39 إدارة الدراسات العميا

 40 نظاـ الريادة العممية

 43 لوحة الشرؼ ألوائل الفرؽ الدراسية
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 كممة أ.د/ عميد الكمية 
 

 

 

 أ.د/ أمل دمحم دمحم الدخاخنى

 جامعة الزقازيق –يض عميد كلية التمر

 جامعة التمريض كمية في الجديد الدراسي العاـ بداية مع  بكـ أرحب الكراـ وبناتي أبنائي 
 وأتمنى والشخصي العممي المستوى  عمى بيا تطمحوف  التي أىدافكـ تحقيق لكـ متمنية الزقازيق

 تيدؼ لزقازيقا جامعة التمريض كمية أف ونجد التمريضي المجاؿ في طفرة إحداث بمساعدتكـ
 إلى  بواسطتو نطمح الذي واألداء الكفاءة مف عالي مستوى  عمى تمريضية كوادر تخريج إلى

عطائيا الطبية الخدمة تكامل  والجودة. األداء مف عالي مستوى  عمى وا 
يمانا   إصدار يأتي التعميمية، العممية في الرئيسية المحاور أحد يشكل الطالب بأف منا وا 

 الصحيحة المعمومة تكوف  أف عمى الزقازيق جامعة التمريض كمية حرص مفض مف الطالب دليل
 وتنقسـ دراستو فترة أثناء وماعميو مالو عارفا   الطالب يكوف  أف وبيدؼ الطمبة، أبنائنا يدي بيف

 تمحع إذ متغير، ىو ما ومنيا ثابت ماىو منيا قسميف إلى الدليل ىذا في الواردة المعمومات
 في تحدث التي المتغيرات مع واإلنسجاـ الطالب مصمحة تمبية إلى تيدؼ المستمرة التغيرات
 جديد أي بمراعاة معني الطالب فإف لذلؾ المتغير، العالـ ىذا مواكبة بيدؼ والجامعة الكمية
 ة.الجامعي حياتو يخص فيما يصدر

                الحبيب وطننا ألمتنا والعزة والنجاح التوفيق لكـ اتمنى النياية وفى 

 أ.د/ أمل دمحم دمحم الدخاخنى                                                          
       
 عميد الكمية   
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 كممة أ.د/ وكيل الكية لشئوف التعميـ والطالب 

 

  

 
 أ.د/ ايمان شكرى عبدهللا

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 أف الجديد الدراسى العاـ بداية بمناسبة لى يطيب الكمية وطالبات طالب وبناتى أبنائى 
 دراسيا عاما يكوف  أف وجل عز هللا مف متمنيا الدراسة بدء بمناسبة وقدامى جدد طالبا أىنئكـ
 النافع العمـ وتحصيل العمل فى واإلخالص واإلجتياد والجد بالعطاء وحافال جميعا عميكـ سعيدا
 فيو ويسطر ليسجل الجديد الدراسى عامكـ فى جديدة حةصف ببداية أىنئكـ العزيزة. ولمصرنا لكـ
 يـو إلى يعود ال ألنو نغتنمو أف فالبد شييد أعمالنا وعمى جديد عاـ فيو إنجازاتو إنساف كل

 أف األجمل ولكف وطنو ألجل اإلنساف يموت أف الجميل مف الحكماء أحد  قاؿ أحبابى القيامة،
 .ألجمو يعيش

 راية يرفع مف الميـ فميس مجالنا راية ونرفع بالدنا جلأل نعيش أف األجمل مف نعـ 
 أف فاحرصوا عصرنا بيا ونواكب تحدياتنا بيا نواجو راية لمتمريض يرفع أف األىـ ولكف التمريض

 عميو. عبئا وليس فيو تكونوف  مكاف لكل إضافة دائما تكونوا
 خاللو مف تعرفوالت لكـ ومرشدا عونا ليكف الطالب دليل أيديكـ بيف أضع أف ويسعدنى 

 يجعل أف وجل عز هللا داعيا ذلؾ، وغير الطالبية وأننشطيا وأقساميا اإلداريو وأماكنيا كميتـ عمى
 حياتنا. فى عاـ خير العاـ ىذا

 إيماف شكرى  أ.د/

 وكيل الكمية لشئوف التعميـ والطالب
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 التعريف بالكمية
 

 لسنو 937 رقـ الوزاري  القرار صدور تـ 
 بجامعو لمتمريض العالي المعيد بإنشاء 4984
 قبوؿ وتـ الداخمية، الالئحة وصدور الزقازيق
 ،4985/4986 الدراسي بالعاـ لمدراسة الطالبات

 لسنة 222 الجميورية رئيس قرار عمي وبناء
 لمتمريض العالي المعيد مف االسـ تعديل تـ 2222

 ض.التمري كميو إلي

 

 
 معةموقع الكمية بالنسبة لممخطط العاـ لمجا

 

 بعد عمي التمريض كميو تقع 
 لكمية الرئيسي المدخل مف متر 252
 مباني أماميا ويوجد اليميف تجاه التجارة
 خضراء، حديقة وتسبقيا التجارة كميو

 والحقوؽ. واآلداب التربية كميات ويمييا
 مدخل وليا طوابق 5 مف مكوف  والمبنى
  فرعى. مدخل 2و رئيسي

 

                                  http://www.nursing.zu.edu.eg     :الموقع االليكترونى لمكمية

                                                                                                     2552342229     :التميفوف والفاكس
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 رسالة كمية التمريض

 

 فى ومساىمة وبحثية تعميمية مؤسسة تكوف  أف يقالزقاز  جامعة - التمريض كمية تطمح 
 واإلقميمي. المحمي المستوي  عمي التمريض كميات مع تنافسية بكفاءة المجتمعية التنمية

 

 

 رؤية الكمية
 

 الجودة معايير يستوفى تمريضي تعميـ بتقديـ الزقازيق جامعة – التمريض كمية تمتـز 
 عممية أبحاث وانتاج الصحية المؤسسات حتياجاتا ويمبى المينة أخالقيات احتراـ عمى ويحث
 مف اطار فى المحمية البيئة لتنمية مجتمعية وتوفيرخدمات الصحية الرعاية كفاءة رفع فى تساىـ
 والتنافسية. الحداثة
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 الغايات واألىداؼ االستراتيجية لكمية التمريض
 

 مية فى مجاؿ التعميـ التمريضى الغاية األولى: زيادة القدرة التنافسية لمكمية كمؤسسة تعمي
 :األىداؼ االستراتيجية

 الجودة لمعايير طبقا البكالوريوس لمرحمة والمقررات البرامج تحديث  

 الطالب خدمات و التعمـ و التعميـ أنشطة تطوير  

 المادية و المالية الموارد تحسيف 

  البشرية الموارد تنمية 

  الفكرية لممكيةا حقوؽ  و بالعدالة الخاصة الممارسات تفعيل 

  الجودة ادارة نظـ تفعيل  

 األىداؼ  الغاية الثانية: تأكيد ىوية الكمية كمركز لمبحث العممى فى عمـو التمريض
 :االستراتيجية

 العميا الدراسات بقطاع النيوض  

 المادية و المالية الموارد تحسيف لمكمية البحثية القدرة كفاءة رفع 

 كفاءة الرعاية الصحية فى المجتمع المحمى األىداؼ  الغاية الثالثة: المساىمة فى رفع
 :االستراتيجية

 المحمى المجتمع فى البيئى و الصحى الوعى تنمية 

  المحمى المجتمع مع الكمية تفاعل تعزيز 
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 ة داخل الكميةلجو 
 

 :ويشمل  الطابق األوؿ

    جانبي(. فرعي مدخل 2و لممبني الرئيسي المدخل(    

 الخزينة. 

 الكمية عميد أ.د/ رتاريةسك مكتب. 

 الكمية عميد أ.د/ مكتب. 

 والطالب التعميـ لشئوف  الكمية وكيل مكتب. 

 العممى والبحث العميا لمدراسات الكمية وكيل مكتب. 

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئوف  الكمية وكيل مكتب. 

 الشباب رعاية قسـ. 

 الطالب شئوف  قسـ. 

 الكنتروؿ. 

 البوفيو. 

 األمف مكتب. 

 التدريس ىيئة أعضاء شئوف  قسـ. 

 الكمية عاـ مدير أ/ مكتب. 

 لمرجاؿ مصمى. 

 والمخازف  المشتريات قسـ. 
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 العميا الدراسات قسـ. 

 الصيانة قسـ. 

 الثقافية والعالقات العامميف شئوف  قسـ. 

 الطبية العيادة. 

 االمتياز شئوف  قسـ. 

 الكتاب مركز. 

 ماليو شئوف  قسـ. 

 العامة العالقات قسـ. 

 ني ويشمل:الطابق الثا

 الجودة ضماف وحده. 

 ومعاونييـ التدريس ىيئو أعضاء السادة مكاتب. 

 واالحتفاالت لممناقشات قاعو. 

 الكمية مجمس قاعة. 

 العممية المجمة. 

 الطابق الثالث ويشمل:   

 3 ج(-ب – )أ الباطني – الجراحي لمتمريض معامل. 

 األطفاؿ تمريض معمل. 

 والتوليد النساء تمريض معمل. 

 المجتمع صحة مريضت معمل. 

 الترتيب عمى والثانية األولى لمفرؽ  أ،ب مدرجات. 
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أى تكىى هؤسست تعليويت وبحخيت وهسبهوت في التٌويت 
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 عميا دراسات قاعة. 

 تدريس قاعات. 

 حالتشري معمل. 

 الطابق الرابع ويشمل: 

 الترتيب عمى والرابعة الثالثة لمفرؽ  د ج، مدرجات. 

 د( والجراحى الباطنى لمتمريض معمل(. 

 تدريس قاعات. 

 الطالب مكتبو. 

 العميا الدراسات مكتبة. 

 2 باالنترنت موصميف كمبيوتر معمل. 

 لمسيدات مصمى. 

 المشروعات ادارة وحدة. 

 التدريب وحدة. 

 الطالب اتحاد غرفة. 

 التمريض لكميات المصرية الجمعية مقر ENSA. 

 الطابق الخامس ويشمل:

 االمتحانات وأعماؿ المحاضرات اللقاء مظمة. 

 تدريس قاعة. 
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 األقساـ العممية بالكمية
 

 الجراحي – الباطني التمريض ـقس. 

 األطفاؿ تمريض قسـ. 

 والتوليد النساء تمريض قسـ. 

 النفسية الصحة تمريض قسـ. 

 المجتمع صحة تمريض قسـ. 

 التمريض إدارة قسـ. 

 المسنيف تمريض قسـ. 

 
 تمنحيا الكميةالدرجات العممية التي 

 

 التالية: العممية تالدرجا الكمية مجمس طمب عمى بناء الزقازيق جامعة مجمس يمنح 

 التمريض عمـو في البكالوريوس درجو. 

 التمريض عمـو في الماجستير درجو. 

 التمريض عمـو في الدكتوراه درجو. 

 :مف الالئحة الداخمية الثةالمادة الث
 الدراسية المقررات جميع اجتيازه بعد التمريض عمـو في البكالوريوس درجة الطالب يمنح 
 .بنجاح
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 :مف الالئحة الداخمية المادة الرابعة
 كل وتحتوي  دراسية سنوات أربع التمريض عمـو في البكالوريوس درجة لنيل الدراسة مدة 

 والمؤسسات بالمستشفيات )االمتياز( إجبارية تدريبية سنة وتعقبيا دراسييف فصميف عمى منيا
 .التمريض كمية إشراؼ تحت الصحية

 :المادة السابعة مف الالئحة الداخمية
 :التمريض عمـو في البكالوريوس درجة لنيل الدراسية قرراتالم 

 عمـو التمريض: :أوال   
 تمريض - والتوليد النسا تمريض - (4و 3و 2و 1) والجراحى الباطنى التمريض 
 – (2و 1) التمريض إدارة – النفسية الصحة تمريض – المجتمع صحة تمريض – األطفاؿ
 .(2 و1) المسنيف تمريض

 طبية: : عمـوثانيا   
 طفيميات( – )بكتريولوجى ميكروبيولوجى - حيوية وكيمياء تغذية – فسيولوجى تشريح 
 تشخيصية )أشعة تشخيصية عمـو – تطبيقية ادوية – باثولوجى – عامة جراحة – باطنة أمراض

 باطنة تخصصات وأذف( )انف – عظاـ – رمد – )مسالؾ جراحة تخصصات معممية( فحوص –
 امراض -وسمـو شرعى طب أعصاب( -وصدر قمب – طوارئ  طب – وكبد ىضمى )جياز
 طب – نفسية أمراض – أطفاؿ وجراحة أمراض – عامة صحة ادارة – وبائيات – والتوليد النساء
 مسنيف.

 : عمـو إنسانية:ثالثا   
 النمو. نفس عمـ – إنسانية عالقات -النفس عمـ – االجتماع عمـ 

 عمـو مساعدة: :رابعا   
 صحى. تثقيف – اإلحصاء مبادئ – بحث طرؽ  – انجميزية لغة 
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 :المادة الثامنة مف الالئحة الداخمية
 االتية: التقديرات بأحد والطبة التمريضية المواد فى الطالب نجاح يقدر 

  الدرجات مجموع من   فأكثر %85    ممتاز 

 الدرجات مجموع من  %85 من اقل الى %75 من   جدا جيد 

 الدرجات مجموع من  %75 من اقل الى %65 من   جيد 

 الدرجات مجموع من  %65 من اقل الى %61 من   مقبول 

 االتية: التقديرات بأحد والطبية التمريضية المواد فى الطالب رسوب يقدر 

 الدرجات مجموع من  % 61 من اقل إلى %31 من   ضعيف 

 الدرجات مجموع من    %31 من اقل  جدا ضعيف 

 االتية: التقديرات بأحد المساعدة والمواد اإلنسانية العمـو فى الطالب نجاح يقدر 

  الدرجات مجموع من    فأكثر %85   ممتاز 

 الدرجات مجموع من  %85 من اقل الى %75 من   جدا جيد 

 الدرجات مجموع من  %75 من اقل الى %65 من   جيد 

 الدرجات مجموع من  %65 من اقل الى %51 من   مقبول 
 االتية: التقديرات بأحد المساعدة والمواد اإلنسانية العمـو فى لطالبا رسوب يقدر 

 الدرجات مجموع من  % 51 من اقل إلى %31 من   ضعيف 

 الدرجات مجموع من    %31 من اقل  جدا ضعيف 

 

 

 



   

 

 
                                                                        

 

 -13- 

 جبهعت السقبزيق -الرسبلت: تلتسم كليت التوريض 

بتقدين تعلين توريضي يستىفي هعبيير الجىدة ويحج علي احترام 

أخالقيبث الوهٌت ويلبي احتيبجبث الوؤسسبث الصحيت وإًتبد أبحبث 

رعبيت ا لصحيت وتىفير خدهبث هجتوعيت علويت تسبهن في رفع كفبءة ال

 لتٌويت البيئت الوحليت في إطبر هي الحداحت والتٌبفسيت.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                         2312009/055فبكس الكليت:  –تليفىى  

 

 جبهعت السقبزيق –الرؤيت" تطوح كليت التوريض 

أى تكىى هؤسست تعليويت وبحخيت وهسبهوت في التٌويت 

عيت بكفبءة تٌبفسيت هع كليبث التوريض علي الوجتو

 الوستىي الوحلي واإلقليوي.

 
 تنظيـ االمتحانات والنقل

 

 :المادة التاسعة مف الالئحة الداخمية
 المقررات فى دراسي فصل كل نياية فى بكالوريوسال وامتحانات النقل امتحانات تعقد 

 .الالئحة بيذه لمجدوؿ طبقا فرقتو فى الطالب درسيا التى

 :المادة العاشرة مف الالئحة الداخمية
 االمتحاف حضور نسبة مستوفيا يكوف  أف مقررات أى امتحاف الطالب لدخوؿ يشترط 
 قرارا المختصة األقساـ مجمس مبط عمى بناءا الكمية مجمس ويصدر %75 عف تقل ال النيائى
 ىذه وفى الحضور، نسبة فييا يستوفى لـ التى المقررات في لالمتحاف التقدـ مف الطالب بحرماف
 الطالب قدـ إذا اال فييا المتحانات التقدـ مف حـر التى المقررات فى راسبا الطالب يعتبر الحالة
 المادة في بتقديره يحتفع وبذلؾ مقبوؿ بعذر غائبا فيعتبر الكمية، مجمس يقبمو مقبوال عذرا

 .فييا المتغيب

 :مف الالئحة الداخمية عشر المادة الحادية
 أو المقررات جميع في نجح إذا تمييا التى الفرقة الى بيا المقيد الفرقة مف الطالب ينقل 

 كوف ت أال عمى أدنى فرقة مف أو فرقتة مف مقرريف عمى يزيد ال فيما بعذر غائبا أو راسبا كاف
 والجراحى الباطنى التمريض ىى: التمريضية والمواد المقرريف، ىذيف بيف مف التمريضية المواد

 – المجتمع صحة تمريض – األطفاؿ تمريض – والتوليد النسا تمريض – (4و 3و 2و 4)
 .(2و4 المسنيف) تمريض – (2و 4) التمريض ادارة – النفسية الصحة تمريض

 :ئحة الداخميةمف الال  عشر المادة الثانية
 فييا تدرس التى الفرقة طالب مع مقررات مف فيو رسب فيما االمتحانات الطالب يؤدى 
 .مقبوؿ بتقدير الحالة ىذه فى نجاحو ويعتبر المادة
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 :مف الالئحة الداخمية عشر المادة الثالثة
 لطالب امتحاف عاـ( كل مف سبتمبر شير )خالؿ األوؿ الدراسى الفصل بداية فى يعقد 

 .دراسييف مقرريف عمى يزيد ال فيما الغائبيف أو الراسبيف الرابعة لفرقةا

 :مف الالئحة الداخمية عشر المادة الرابعة
 تقدير فإف عمميا أو شفويا حتى أو تحريريا اختبارا المقررات احد فى االمتحاف تضمف إذا 
 إلى باالضافة والعممى والشفوى  التحريرى  االختبار درجات مجموع مف يتكوف  المقرر ىذا الطالب
 .درجة لو ترصد وال المقرر في غائبا التحريرى  االمتحاف مف الغائب الطالب ويعتبر السنة أعماؿ

 :مف الالئحة الداخمية عشر المادة الخامسة
 )أ،ب((4و )أ،ب(3و )أ،ب(2و )أ،ب(4) انجميزية لغة وىى المجزاة لممقررات بالنسبة 

 المجموع في رسب إذا أما المقرر جزئي مجموع في نجح إذا ررالمق في ناجحا الطالب يعتبر فإنو
 بيا يدرس التي الفرقة طالب مع فيو رسب الذي المقرر جزء في امتحانا يؤدى فإنو لممقرر الكمي
 .المقرر ىذا

 :مف الالئحة الداخمية عشر المادة السادسة
 يستكمل لـ ما يضبةالتمر  لممقررات الدراسى الفصل نياية امتحاف دخوؿ مف الطالب يحـر 

 مجموع مف  األقل عمى % 62) العممية والدروس السنة اعماؿ درجات فى لمنجاح األدنى الحد
 .التالية السنة فى وعمميا نظريا المادة دراسة إعادة وعمية الدرجات(

 :مف الالئحة الداخمية عشر المادة السابعة
 عمى المقررات جميع في الخارج مف لالمتحاف يتقدـ الذى لمطالب الكمية الدراجات تحسب 

 .فقط النيائى التحريرى  االمتحاف درجة
 :مف الالئحة الداخمية عشر المادة الثامنة

 وكذلؾ منيا كل ساعات وعدد والعممية والنظرية الدراسية لممقررات االتية الجداوؿ تبيف 
 تفصميا. مقرر كل مع الدرجات وتوزيع ونوعية االمتحاف ساعات عدد

 :تاسعو عشر مف الالئحة الداخميةالماده ال
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 في شير 42 لمدة تدريبية سنة البكالوريوس درجة عمى حصولو بعد الطالب يقضى 
 .التمريض كمية إشراؼ تحت الجامعية المستشفيات

 :الماده العشروف مف الالئحة الداخمية
 االمتحانات خالؿ األربع لمفرؽ  الكمية لطالب شفيية )امتحانات( جمسات عقد يتـ 
 .شفوي  بيا التي لممواد األربع لمفرؽ  الثاني والدور الدراسييف لمفصميف التحريرية

 
 فرص البقاء

 

 كميات بيا فرقة اعدادية كميات ليس بيا فرقة اعدادية الفرقة
 سنتاف مف الداخل ويفصل  اعدادى
 سنتاف مف الداخل + سنو مف الخارج سنتاف مف الداخل ويفصل أولى
 سنوات مف الخارج 3سنتاف مف الداخل+  لداخل + سنو مف الخارجسنتاف مف ا ثانية
 سنوات مف الخارج 3سنتاف مف الداخل+  سنوات مف الخارج 3سنتاف مف الداخل+  ثالثة

 رابعة
 سنوات مف الخارج 3سنتاف مف الداخل+ 

واذا رسب فيما ال يزيد عف نصف عدد 
 مقررات الفرقة يمنح فرص حتى ينجح

 سنوات مف الخارج 3+ سنتاف مف الداخل
واذا رسب فيما ال يزيد عف نصف عدد 

 مقررات الفرقة يمنح فرص حتى ينجح

 غيابػػو يحسػػب فػػال الكميػػة مجمػػس يقبمػػو قيػػرى  بعػػذر االمتحػػاف دخػػوؿ عػػف الطالػػب تخمػػف اذا 
 جػدا. ضػعيف بتقػدير راسػبا مقبػوؿ عػذر بغيػر االمتحػاف عػف المتغيب الطالب ويعتبر رسوبا.
 التنفيذية( الالئحة مف 08 مادة مف 3 )فقرة

 يتقػػدـ اف أكثػر أو مػادة فػػى االمتحػاف أداء عػف مقبػػوؿ عػذر يمنعػو الػػذى الطالػب عمػى يجػب 
 مػػف سػػاعة 24 خػػالؿ او قبػػل الطمػػب تقػػديـ يكػػوف  وأف عػػذره بقبػػوؿ الكميػػة عميػػد الػػى بطمػػب
 طبيػة بشػيادة ثبػت اذا مقبػوال المرضػى العػذر ويعتبػر االعتػذار محػل المحػدد االمتحػاف موعد

 (14/5/1975 بالتمرير الجامعو )مجمس .بالجامعة الطبية االدارة تعتمدىا
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 قواعد الرأفة
 

 لنظاـ الموحده القواعد 26/5/2229 بتاريخ 396 رقـ بجمستو الجامعو مجمس قرر 
 الفرقو عمى 2228/2229 العاـ مف اعتبارا تطبيقيا بدأ التى الجامعو ومعاىد بكميات الرأفو
 كالتالى. ياتدريج األولى

 لجنة االمتحاف العامة )لجنة الممتحنيف(: .1

 الجامعات تنظيـ لقانوف  التنفيذية االئحة مف (74) المادة مف االخيرة الفقرة لحكـ اعماال 
 المقررات امتحاف لجاف مف المعيد أو الكمية عميد مف بقرار العامة االمتحاف لجنة تشكل

 شأف فى تراه ما واقتراح لمراجعتيا االمتحاف نتيجة عمييا وتعرض حدة عمى فرقة كل فى الدراسية
 المختمفة. لممقررات بالنسبو الطالب تقديرات مستوى 

  يمى: ما يراعى الذكر سالف قانونا المقرر الختصاصيا المجنو تمؾ أداء مجاؿ وفى 

 ماعاجت يكوف  وال برئاستو وتجتمع الكميو عميد مف العامو االمتحاف لمجنة الدعوه توجو :أوال  
 بالفرقو. االمتحاف لجاف أعضاء أغمبية بحضور اال صحيحا المجنو

 النيائية النتيجة فى لمنظر األوؿ الدراسى الفصل نياية فى المجنو اجتماع يكوف  :ثانيا  
 اجتماع فيكوف  الممتدة المواد اما الفصل ىذا فى المنتيية الدراسية المقررات المتحاف
 دراسى.ال العاـ نياية فى بشأنيا المجنو

 الكمية مجمس وثائق مف المحضر ىذا يعتبر اف عمى المجنو باجتماع محضر يدوف  :ثالثا  
 لمعمل االمتحاف لجنة اقتراحات بشأف الكميو مجمس قرار رسميا الكنتروؿ ويبمغ

 بمقتضاه.
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 قواعد الرأفة:   .2

 الرأفة: تقدير فى اآلتى مراعاة الكميات مجالس عمى 

 تطبق اف عمى الرأفة قواعد تطبيق بدوف  ىى كما األوؿ دراسىال الفصل نتيجة تعمف 2/4
 معا. الفصميف لنتيجة الثانى الفصل نيايو فى القواعد تمؾ

 الطالب بيا المقيد الدراسية السنو ومقررات التخمف مقررات عمى الرأفو قواعد تطبق 2/2
 لمطالب. فائدة أقصى يحقق بما العاـ لنفس

 بالكميات الفرقة مواد لكافة العظمى النيايات مجموع مف %3 الرأفة درجات نسبة 2/3
 العظمى النياية مف %45 أقصى وبحد أكثر أو واحد مقرر عمى موزعو – النظرية
 الواحد. لممقرر

 بالكميات الفرقة مواد لكافة العظمى النيايات مجموع مف %2 الرأفة درجات نسبة 2/4
 العظمى النياية مف %42 قصىأ وبحد أكثر أو واحد مقرر عمى موزعو – العممية
 الواحد. لممقرر

 منقوؿ الى راسب مف حالتو تغيير حالة فى الرأفة قواعد تطبيق مف الطالب يستفيد 2/5
 مادتيف او بمادة منقوؿ ومف بمادة منقوؿ الى بمادتيف منقوؿ ومف مادتيف أو بمادة
 مواد. بدوف  ناجح الى

 الكميات فى %4 الى الرأفة درجات تزداد النيائى لمفصل المعرضيف لمطالب بالنسبة 2/6
 الكميات فى %6و الواحد لممقرر العظمى النياية مف %45 أقصى بحد العممية
 حالتو تتغير اف بشرط الواحد لممقرر العظمى النياية مف %22 أقصى بحد النظرية

 ناجح. او مادتيف أو بمادة منقوؿ الى

 يكوف  أال بشرط العاـ التقدير تعديلل % 2.5 أقصى بحد التراكمى المجموع يرفع 2/7
 دراسية. سنو اية فى الرأفة قواعد مف استفاد قد الطالب
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 فى تدخل ال والتى وجدت( اف المشابية )والمواد االنساف حقوؽ  لمقرر بالنسبة 2/8
 العظمى النياية مف أقصى كحد %5 عمى فييا الطالب يحصل التراكمى، المجموع
 ،47/4 بتاريخ الصادر الجامعو مجمس ربقرا االلتزاـ مع – لدرجتيا
22/2/2225 

 توجييات عامة: .3

 الدرجة وترصد الفرؽ  لجميع لممادة النيائى المجموع فى الدرجة نصف يجبر 3/4
 شيت. الكنتروؿ بكشوؼ الصحيحة

 المقررات ثـ أوال النجاح الى األقرب األساسية المقررات عمى الرأفة قواعد تطبق 3/2
 الطالب. لصالح الرأفة درجة وركس تجبر بحيث األخرى 

 التقديرات حيث مف الكمية عميو درجت الذى باالسموب لمسنو النيائية النتيجة تعمف 3/3
 التراكمى. الكمى والمجموع العاـ بالتقدير لمتخرج العامة النتيجة وتعمف والدرجات

 تطبيق بيفو  الممتحنيف( )لجنة العاـ االمتحاف لجنة أعماؿ بيف الفصل عمى التأكيد 3/4
 الموحدة. القواعد ىذه

 والباقيف المستجديف االعدادية أو األولى الفرؽ  طالب جميع عمى القواعد ىذه تطبق 3/5
 اما 2228/2229 الجامعى العاـ مف اعتبارا الجامعو ومعاىد بكميات لالعادة
 مجمس بقرار عمييا المنصوص الرأفة قواعد شأنيـ فى فيسرى  العمى لمفرؽ  بالنسبة

 .29/4/2222 بتاريخ (242) رقـ بالجمسة الصادر امعةالج
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 شروط القبوؿ والتحويل بالكمية

 

 :نبذة عف سياسات القبوؿ بالكمية
 مع التنسيق مكتب خالؿ مف وذلؾ لمدولة العامة السياسة بالكمية القبوؿ سياسات تتبع 
 .2229/2242 الدراسي العاـ مف اعتبارا   اإلقميمي التوزيع نظاـ تطبيق

 واألىداؼ. والغايات الرسالة مع القبوؿ سياسات تتوافق 

 الكمية. مجمس مف واعتمادىا األقساـ بواسطة السياسات ىذه إعداد تـ 

 سنويا . السياسات ىذه مراجعة يتـ 

 الجديد. العاـ طالب عمى لتطبيقيا المقترحة التعديالت اعتماد يتـ 

 :شفافية إعالف إجراءات القبوؿ بالمؤسسة
 االلكتروني الكمية موقع وعمى الطالب بدليل الطالب وتوزيع قبوؿ سياسات تعمف. 

 ومكاتب بالكمية اإلعالف بموحات معمقات صورة في الطالب وتوزيع قبوؿ سياسات تعمف 
 .الطالب شئوف 

 والطالب التعميـ لشئوف  الكمية وكيل خالؿ مف المقبوليف لمطالب تعريفية برامج تنظيـ يتـ 
 .الطمبة واتحاد الطالب شئوف  يمكتب مع بالتنسيق

 الجدد. الطالب لمساعدة الرئيسي الكمية مدخل في استعالمات مكتب انشاء يقترح 

 سياسات القبوؿ بالكمية:
 يمي: ما البكالوريوس درجة عمى لمحصوؿ وذكورا( )إناثا الطالب قبوؿ في يشترط 

( )شعبة العامة الثانوية حممة :أوال    األولى األجنبية المغة تكوف  أف عمى يعادليا ما أو العمـو
 المغات. مدارس خريجي ذلؾ مف ويستثنى اإلنجميزية المغة ىي
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 تمريض( دراسية سنوات وثالث اإلعدادية )شيادة لمتمريض الفنية الثانوية شيادة حممة :ثانيا  
 لمجامعات. األعمى المجمس يحددىا التي واالعداد والقواعد لمشروط وفقا

 في تمريض  دراسة وسنتاف العامة الثانوية )شيادة التمريض في الفني ـوالدبم حممة :ثالثا  
 عمى %75 عمى اصميفحو  التخرج حديثي يكونوا أف عمى لمتمريض( الفنية المعاىد
 والقواعد لمشروط وفقا الثانية بالفرقة الطالب ىؤالء قبوؿ ويتـ الدبمـو درجات مف األقل

 مجامعات.ل االعمى المجمس يحددىا التي واالعداد

 بعد وذلؾ %72 عمى الحاصميف لمتمريض الفنية الثانوية المدارس خريجي الكمية تقبل 
 لمجامعات. األعمى المجمس ينظمو الذي المعادلة امتحاف اجتياز

( شعبة عامة )ثانوية البكالوريوس حممة :رابعا    حصولو عمى مضى قد يكوف  آال عمى عمـو
 حضور مف الطالب يعفى أف ويجوز عاميف مف ثرأك ذكره السابق الجامعي المؤىل عمى
 تعادليا مقررات حضر انو ثبت إذا فييا االمتحانات أداء مف أو الدراسة مقررات بعض

  لمالئحة. طبقا االقل عمي بنجاح واجتيازىا

  :خامسا  

 مجمس يقررىا التي القبوؿ اختبارات اجتياز بالكمية لمقبوؿ المرشحيف الطالب جميع عمى 
 الكمية.

 بالكميو. الخاص الطبى الكشف اجتياز بالكمية لمقبوؿ المرشحيف الطالب جميع عمى 

 بذلؾ. اقرار الطالب ويوقع األربع الدراسيو السنوات فى لمدراسو التفرغ الطالب جميع عمى 

 التحويل مف والى الكمية:سياسات 
  أخرى: تمريض لكمية الزقازيق جامعة تمريض كمية مف لمتحويل 

 والقوانيف الموائح حسب %(42) بنسبة فرقة كل في التحويل نسب بتحديد والجامع تقـو 
 لذلؾ. المنظمة
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 مف التحويل في رغبتو فيو يطمب كتابي بطمب الكمية مف التحويل في الراغب الطالب يتقدـ 
 العميد. قبل مف الطمب ىذا اعتماد ويتـ الكمية

 والدرجات بالتقديرات حالة افبي عمى لمحصوؿ لمكمية الطالب يتوجو العميد موافقة بعد 
 إلمكانية لمتحويل الالزمة القانونية اإلجراءات لعمل إلييا التحويل المراد الجية إلى لتقديمو
 عدمو. مف قبولو

 مف إلييا الوارد الخطاب عمى بناءا   إلييا التحويل المراد الكمية إلى الطالب ممف إرساؿ يتـ 
 التحويل. جية

ويل عف النسبة المحددة يتـ إجراء تنسيق داخمي معتمدا  عمى في حالة زيادة رغبات التح
 أسس:
 الطالب تقدير. 

 الكمية ومكاف  الطالب  إقامة بيف المسافة. 

 إنثى( )ذكر/ الطالب نوع. 

 متحويل مف كمية تمريض أخرى الى كميو التمريض جامعة الزقازيق: ل
 رئيس قبل مف اعتماده يتـو  المركزى  التحويالت مكتب طريق عف يتـ الكميو الى التحويل 

 المركزى  التحويالت مكتب ويقـو والطالب. التعميـ لشئوف  الجامعو رئيس نائب أو الجامعو
 الكميو. الى الطالب ممف بارساؿ

 التدريس ىيئة أعضاء مف وعدد والطالب التعميـ لشئوف  الكميو وكيل برئاسو لجنو تشكل 
 المحوليف. لمطالب المعادالت لعمل وذلؾ

 والمواد منيا المحوؿ بالكمية الطالب درسيا التى المواد تتضمف حيث المعادلو عمل يتـ 
 بالكميو. دراستيا وتتـ يدرسيا لـ التى

 ماده انيا عمى منيا المحوؿ بالكمية يدرسيا لـ التى المواد دراسة الطالب عمى يتعيف 
  االمتحاف. بعد كامال بتقديره االحتفاظ مع تحميميو
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 يةالخدمات الطالب

 إدارة شئوف التعميـ والطالب
 

 وىى: لمطالب الخدمات مف مجموعة تقدـ بالكمية عامة ادارة ىى 

 المستندات المطموبػػػػػو نوع الخدمػػػو

 استخراج الكارنية الجامعي .1
 إيصاؿ سداد الرسوـ الدراسية 
 صور شخصيو 

 استخراج شيادة قيد .2
 إيصاؿ سداد رسوـ الشيادة 
 بطاقة الطالب 

 الطالب لمخارج أوراؽ سفر .3
  استخراج شيادة قيد إلدارة الجوازات بعد تحديد

 الموقف مف التجنيد لمطالب الذكور

 تأجيل التجنيد .4
 نمازج التجنيد 
 البطاقة العسكرية 

 االعتذار عف أداء االمتحاف .5
 طمب باسـ أد/عميد الكميو 
 تقرير طبي أو مستند يبرر العذر 

 إيقاؼ القيد لغير الحاالت المرضية .6
  باسـ أد/عميد الكميوطمب 
 مستند يبرر اإليقاؼ 

 التحويل لإلدارة الطبية .7
 سداد الرسوـ الدراسية 
 استخراج البطاقة الصحية معتمدة 

 عقد لجاف امتحانات خاصة .8
 داخل الكميه 
 )خارج الكميو )بمستشفي الطمبة 

 طمب باسـ أد/ عميد الكميو 
 المستند الذي يبرر عقد لجنو خاصة 
 ة بما يفيد تواجده خطاب مف مستشفي الطمب

 بالمستشفي واف حالتو تستدعي عقد لجنو خاصة

 بياف الحالة الدراسية ونتائج الفرؽ السابقة .9
 طمب باسـ أد/ عميد الكميو 
 صوره شخصيو لمطالب 
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 اعتماد شيادة القيد مف الجامعة .10
 الشيادة المطموب اعتمادىا 
 صوره شخصيو لمطالب 

 التحويل مف الكمية إلى كميو أخرى  .11

  باسـ أد/ عميد الكميوطمب 
 بياف الحالة الدراسية 
 إخالء طرؼ مف الكميو 

 التحويل إلى الكمية مف كميو أخرى  .12

يػػػػتـ ذلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػق اإلدارة المركزيػػػػة لمتحػػػػويالت 
)إدارة شػػػػػػػػػػػئوف التعمػػػػػػػػػػػيـ والطػػػػػػػػػػػالب        بالجامعػػػػػػػػػػة
 بالجامعة(

 سحب ممف الطالب .13
    

 يتـ ذلؾ عف طريق الطالب شخصيا:
 د الكميو طمب باسـ أد/ عمي 
 إخالء طرؼ مف الكميو 
 سداد الرسوـ الدراسية 

 االشتراؾ في انتخابات االتحاد .14

 بطاقة الطالب+ وصل المصروفات 
 طمب ترشيح 

 استمارة استطالع رأى 

 ( صورة شخصية2عدد ) 

  قرش 90دمغة فئة 

 شيادة ممارسة نشاط 

الطالب القيػاـ  التصديقات المطموبة مف شئوف  .15
 بيا

 جتماعي لرعاية الشباباستمارة البحث اال 
 استخراج بطاقة شخصيو 
 استمارة المدينة الجامعية 
 استمارة المعاشات 
 استمارة األوقاؼ 
 صوره طبق األصل 
 استفسارات الطالب 
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 استخراج: .16
شػػػػيادة تخػػػػرج تقػػػػدير عػػػػاـ بالمغػػػػة العربيػػػػة  - 

 واألجنبية
 شيادة تقدير األربع سنوات -
نجم -  يزي شيادة تقدير السنو الرابعة عربي وا 

 إيصاؿ سداد الرسوـ المستحقة 
 صور شخصيو 
 )إثبات شخصيو )بطاقة 
 نفس المستندات لجميع الشيادات 

 اعتماد شيادات مف الجامعة .17

  طمب باسـ أد/ عميد الكميو 
 الشيادة المطموب اعتمادىا 
 صور شخصيو لمطالب 

 طمب باسـ أد/ عميد الكميو  تغيير االسـ .18
 يصاؿ قيد األح  واؿ المدنيةوثيقة تصحيح واثبات وا 
 استمارة النجاح في الثانوية العامة 
 شيادة الميالد األصمية 

 الرسـو الدراسية:

 .األربعة الفرؽ  مف فرقة لكل مصريا جنييا 120 عف عبارة الدراسية الرسـو 

 موظف فرقة ولكل المختمفة الفرؽ  لطالب السابقة الخدمات الطالب شوف  ادارة وتقدـ 
 عنيا: مسئوؿ

 مدير عاـ شئوف التعميـ والطالب    براىيـ نصرإبراىيـ إ أ/ 

 األولى الفرقة مسئوؿ    أ/ سارة دمحم عطية 

 الثانية الفرقة مسئوؿ                          دمحم دمحم ابراىيـ أ/ 

 الثالثة الفرقة مسئوؿ   زىزىاف عبد الرحمف  أ/ 

 الرابعة الفرقة مسئوؿ    اعتماد أحمد حسف أ/ 
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 الطالباية إدارة رع
 

 980 بالكمية الطالب عدد ويبمغ لمطالب المتكاممة الرعاية تقدـ بالكمية عامة إدارة ىي 
 محور ىو الطالب يكوف  حيث والثقافية والرياضية االجتماعية الرعاية ينالوف  وطالبة طالب
 بالكمية. الشباب رعاية بإدارة العمل فريق جميع ورعاية اىتماـ

 :ندوؽ التكافل االجتماعيالخدمات التي يقدميا ص

 الالزمة االجتماعية البحوث إجراء بعد وذلؾ القادر غير لمطالب النقدية المساعدات. 

 عائمو يفقد الذي لمطالب الوفاة إعانات تقديـ. 

 نفسو الطالب تفقد التي لألسرة إعانات تقديـ. 

 الشراء عمي القادر غير لمطالب الدراسية الكتب تقديـ. 

 المعاؽ لمطالب تعويضيةال األجيزة تقديـ. 

 :كيفية الحصوؿ عمي إعانة مالية أو دعـ الكتاب
 الخاصة البيانات وملء بالكمية الشباب رعاية قسـ مف اجتماعي( )بحث استمارة سحب يتـ 

 االعتماد. أماكف جميع باالستمارة وموضح بيا

 الطالب ليا ابعالت االجتماعية الشئوف  مف ذلؾ بعد ثـ بالكمية الطالب شئوف  قسـ مف تعتمد 
 مف ثـ سكنو. بمقر الطالب ليا التابع الزراعية التعاونية الجمعية مف تعتمد ثـ سكنو. بمقر
ذا موظفا. كاف إذا المرتب بمفردات الطالب أمر ولي جية  متوفيا هللا قدر ال األمر ولي كاف وا 
 الوفاة. شيادة مف صوره يرفق

 الشباب رعاية بقسـ المختص إلى بند لك اعتمادات مف االنتياء بعد البحث تسميـ يتـ 
 بالكمية.
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 ذلؾ بعد وظروفو، حالتو حسب بحث كل وتحديد االجتماعية األبحاث اعتماد لجنو تشكل يتـ 
 .لمصندوؽ  المشكمة والجنة الصندوؽ  إدارة مجمس رئيس مف األبحاث تعتمد

 :لجنو دعـ الكتاب الجامعي
 ادةلإلع الباقي وليس المنقوؿ لمطالب الدعـ يمنح. 

 قادريف الغير الطالب عمي الدعـ يوزع. 

 الجامعة. عف نيابة الكميو مجمس يضعيا قواعد عمي بناء الدعـ توزيع يتـ 

 المسؤليف عف األبحاث االجتماعية بالكمية:

 الفرقة األولى  دمحم عمى الديف سعيدأستاذ/  - 

 الفرقة الثانية   دمحم حسيف إبراىيـأستاذ/  - 

 الفرقة الثالثة    وؽ دمحم فار أستاذ/  - 

 الفرقة الرابعة   رشاد سميرأستاذ/ دمحم  - 

 :واتحاد طالب الكميوالطالب رعاية 
 :لجنة النشاط الثقافي .1

 إصدار خالؿ مف الطالب لدي والثقافية األدبية الطاقة بتنمية المجنة ىذه وتختص 
قامة والثقافي األدبي إنتاجيف تحوي  التي المجالت  األدبية والمسابقات والدينية ةالثقافي الندوات وا 

 عمي الثقافي الدوري  في واالشتراؾ وثقافية عمميو برحالت والقياـ والمقاؿ والقصة الشعر في
 الجامعة. مستوي 

 مشرؼ المجنة:

 دمحم عمى الديف سعيدأستاذ/  
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 :المجنة الفنية .2

 الشعبية نوف الف إبراز عمي والعمل لمطالبات الفني النشاط تنميو عمي المجنة ىذه تعمل 
قامة والمسرحيات والفناء  خالؿ مف الطالب بيف الفنية والمسابقات بيف الخاصة المعارض وا 
 بالكمية. تقاـ التي الحفالت

 مشرؼ المجنة:

 دمحم عمى الديف سعيدأستاذ/  

 :المجنة الرياضية .3

 في الطالب ويشترؾ وخارجيا بالكمية الرياضية األنشطة بجميع الرياضية المجنة تقـو 
 وفي مواىبو مع يتماش الذي النشاط مزاولو في الحق ولمطالب الطالبية األنشطة جميع
 طاولو - تنس - اليد - الطائرة -السمة كره مثل بالكمية الموجودة الرياضية األلعاب كافو
 .شطرنج....الخ –

 في يالثان المركز الكميو وتحتل بالجامعة الداخمي الدوري  في باالشتراؾ الكميو طالب وتقـو 
 الجامعة. مستوي  عمي األنشطة جميع

 الرياضية. الجامعة منتخبات فرؽ  في الكميو طالب اشتراؾ 

 والعامميف. الكميو لطمبو الطريق سباؽ في اشتراؾ 

 مشرؼ المجنة:

 دمحم رشاد سميرأستاذ/  

 :لجنة األسر .4

 لتنسيقوا نشاطيا دعـ عمى وتعمل بالكمية المختمفة األسر تكويف إلى المجنة ىذه تيدؼ 
 .بالكمية المختمفة األنشطة بيف

 بالكمية أسرة أي إلى االنضماـ في الحق المستجدة لمطالبة. 
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 واجتماعية وفنية ثقافية أنشطة كانت سواء المختمفة باألنشطة األسر لجنة تعمل 
 .ورحالت

 مشرؼ المجنة:

 دمحم رشاد سميرأستاذ/  

 :والخدمة العامة لجنة الجوالة .5

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة مشروعات يف المجنة ىذه تساىـ. 

 المحافظة أو الجامعة أو بالكمية الخاصة واالحتفاالت المناسبات في المجنة ىذه تشارؾ 
 احتفاؿ في واالشتراؾ الشيداء وأسر المحاربيف لقدامى الوفاء بيـو )االحتفاؿ مثل

 .(عاـ كل مف سبتمبر 9 القومي بيوميا المحافظة

 مشرؼ المجنة:

 دمحم عبده الديدامونىذ/ أستا 

 :اإلجتماعية والرحالتمجنة ال .6

 ىيئة واعضاء وبعضيـ الطالب بيف والود والمحبو الصداقو اواصر تدعيـ الى وتيدؼ 
 تناقش التى والبحوث المختمفة االجتماعية االنشطة ممارسة طريق عف والعامميف التدريس
 ة.الترفييي والبرامج والمعسكرات الطويمو والرحالت الواحد اليـو ذات والرحالت المجتمع مشاكل

 مشرؼ المجنة:

 أستاذ/ دمحم حسينى إبراىيـ 

 

 

 

 :النشاط العممي والتكنولوجيالجنة  .7
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عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العممية بيدؼ تنمية القدرات العممية بوتختص  
ي العمـو والجمعيات تشجيع ودعـ نوادو  تشجيع ودعـ البحث العممي لدى الطالبو  واالبتكارية

العمل عمى توفير فرص التبادؿ والتدريب و  العممية والعمل عمى توفير الدعـ المادي والفني ليـ
التنسيق بيف طالب الكميات اإلنسانية والتطبيقية في و  العممي الطالبي خارج وداخل الوطف

رات الطالبية في العمل عمى نشر األبحاث واالبتكاو  مجاالت العمـو المختمفة والبحث العممي
 .المجالت العممية

 مشرؼ المجنة:

 أستاذ/ دمحم حسينى إبراىيـ 

 :إتحاد الطالب .8

ىو الممثل الرسمي والمتحدث بإسـ طالب الكمية ويمثل طالب الكمية في الجامعة وفي  
 المقاءات المختمفة ويتكوف مف:

    .رئيس االتحاد 

    .نائب رئيس االتحاد 

    د لكل لجنة مف لجاف االتحاد.أميف وأميف مساع 

    .أميف وأميف مساعد لكل فرقة دراسية داخل الكمية 

 ويأتي عف طريق انتخابات حرة نزيية بيف طالب الكمية. 

 رئيس قسـ رعاية الطالب:

 أستاذ/ دمحم فاروؽ  
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 بعض مف أنشطة إدارة رعاية الطالب:
 ـ2015ممتقى طالب كميات التمريض بجامعة أسيوط 
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 فريق كرة القدـ المشارؾ فى دورى الجامعة
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 وفد كمية التمريض المشارؾ في معسكر إعداد القادة بالجامعة

 

 احتفاؿ كمية التمريض بيـو اليتيـ
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 إدارة شئوف االمتياز
 

 )االمتياز(. االجبارية التدريبية السنو عمى باالشراؼ تقـو بالكمية عامة ادارة ىى 

 ج االمتياز:رسالة برنام
 مف بدورىا تنبع والتى التمريض لكمية الشاممة الرسالة مف االمتياز برنامج رسالة تنبع 
 الكفاءة مف عالية درجة عمى وممرضة ممرض اعداد عمى ترتكز حيث الزقازيق جامعة رسالة

 والدولية. واالقميمية القومية العمل أسواؽ فى بالمنافسو ليـ تسمح والتمييز والجودة

 اؼ برنامج االمتياز:أىد
 اليدؼ العاـ: 

 فى االكمينيكية التخصصات جميع فى التمريض كمية خريجى تديب الى البرنامج ييدؼ 
 دمج طريق عف وذلؾ ومينيا شخصيا لمذات المستمر بالتطوير ليـ تسمح متميزة تدريب اماكف

 الى بالخريج لموصوؿ بعةاألر  الدراسية السنوات خالؿ المكتسبو والسموكيات والميارات المعمومات
 بدوره والقياـ العالية الجودة ذات الكاممة التمريضية الرعاية تقديـ مف يمكنو الذى المستوى 
 الصحى. الفريق فى نشط كعضو

  الخاصة: األىداؼ 

 عاليو. وجوده كفاءه وذات متكاممو تمريضية رعاية تقديـ 

 المتكاممو. التمريضيو الرعايو لتقديـ الحديثو التقنيات استخداـ 

 التمريضية. الرعاية لجودة االزمو االدارية الوظائف ممارسة 

 كاممة. تمريضية رعاية الى الوصوؿ عمى تساعد التى المختمفة االتصاؿ طرؽ  تطبيق 

 واقاربيـ. لممرضى صحى تثقيف وتقديـ اعداد فى المشاركو 
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 النقاشيو. قاتوالحم الندوات مثل مختمفو تعميميو انشطو وتنفيذ اعداد فى المشاركو 

  الصحية. الرعايو جوده تحقيق فى الصحى الفريق أعضاء مع التعاوف 

 نظاـ النجاح/ الرسوب بالنسبو لطمبة السنو التدريبية )االمتياز(:
 لجميع بنجاح الجتياز بعد التمريض عمـو فى البكالوريوس درجة عمى المتدرب يحصل 

 الفتره اعادة يتـ التدريب صصاتتخ مف تخصص فى الرسوب حالة وفى التدريب. تخصصات
 بدوف  %(10) الغياب نسبة تجاوز حالة وفى التدريبيو السنو نياية فى فييا الرسوب تـ التى
 فيو. الغياب تـ الذى المجاؿ فى التدريب اعادة المتدرب عمى يكوف  الكمية مجمس يقبمو عذر

 نظاـ السنة التدريبية: 
 الدراسية المقررات بجميع المواد جميع فى النجاح ةالتدريبي بالسنة الطمبة لاللتحاؽ يشترط 

 األربعو. الدراسية بالفرؽ 

 شيرا(. 12 )مدتيا كاممو ميالديو سنو التدريبية السنة 

 التاليو: لممواعيد طبقا التدريبية السنة تبدأ 

 األوؿ. الدور فى لمناجحيف بالنسبو سبتمبر أوؿ مف اعتبارا -    

 الثانى. الدور فى لمناجحيف ديسمبر أوؿ مف اعتبارا -    

 الطالب وعمى الرابعو الفرقو نتيجو اعالف عند عاـ كل فى التدريبية السنة بدء عف يعمف 
 الخاصو االعالنات لوحة عمى واالطالع بالكمية االمتياز شئوف  ادارة الى التوجو الناجحيف
 وكذا التدريبية السنة ايةبد فى بالكمية االرشادى البرنامج عقد ومكاف تاريخ لمعرفة باالمتياز
 المختمفو. التدريب اماكف عمى االمتياز توزيع جداوؿ عمى االطالع

 كيفية استخراج شيادات تأدية فترة االمتياز: 
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 بالكمية االمتياز شئوف  الدارة التقدـ االمتياز فترة انتياء فور التمريض امتياز عمى 
  باآلتى:

 المستشفى. مف ومعتمده مستوفاه االمتياز دورات بطاقة 

 معتمد. المستشفى مف طرؼ اخالء 

 السداد. قسيمة واحضار الكمية بخزينة الشيادات استخراج رسـو سداد 

 حديثو. شخصيو صور 

 قرش. 50 فئة الكمية خزينة مف جامعة طابع 

 الصحو. مديرية مف قرش 25 فئة التمريض مينة نقابة طابع 

 موارد. تنمية قروش 10 + دمغو قرش 90 بواقع شيادة لكل عاديو دمغو جنيو واحد 

 نظاـ التقويـ خالؿ السنة التدريبية:
 الخاص اليومى االداء سجل فى ينفذىا التى اليومية المياـ بتدويف التمريض امتياز يقـو 

 مجاؿ فى االمتياز عمى االشراؼ مجموعة أعضاء احد مف يوميا السجل ىذا يعتمد ثـ بو
 المجموعة. رئيس مف اسبوعيا ادهاعتم يتـ اف عمى الكمية( )مف التخصص

 رئيس الى تدريبيو دورة كل نياية فى بو الخاص اليومى االداء سجل التمريض امتياز يسمـ 
 ىو )كما بو يقـو اف يجب لما بالنسبو بتنفيذه قاـ لما تبعا تقييمو يتـ حيث المجموعة
 التقويـ وضع ويتـ االجبارية( بالدورات التمريض امتياز تدريب كتيب فى عميو منصوص

 مرضى(. )مرضى/غير

 الى الدورة فى االمتياز بأداء الخاص التقويـ استمارة تسمـ تدريبية دورة كل نياية فى 
 االمتياز عمى االشراؼ مجموعة رئيس مف اعتماده بعد بالكمية التمريض ادارة قسـ رئيس
 التخصص. فى
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 لمدورة النيائى التقويـ الى وؿلموص االخرى  التقويـ بنود باستكماؿ التمريض ادارة قسـ يقـو 
 الموافقة عمى بناءا الدورة اعادة لو يقرر فقد مرضى غير االمتياز كاف اذا يحدد حيث

 شئف مكتب مراجعة وعميو الكمية ومجمس االمتياز ولجنة التمريض ادارة قسـ مجمس
 التدريبية. السنة نياية فى الدورة اعادة ميعاد عمى لمتعرؼ االمتياز

 يل السنة التدريبية: حاالت تأج
 سنة. خالؿ أكثر أو دورة تأجيل أو كاممة تدريبية سنة تأجيل التمريض المتياز يجوز 

 الموافقة فى وينظر التأجيل سبب بو موضحا طمبا االمتياز يقدـ التأجيل فى الرغبة حالة فى 
 الكمية. ومجمس االمتياز ولجنة التمريض ادارة قسـ مجمس قبل مف عميو

 المراد الدورة أو التدريبية السنة بدء قبل بالكمية االمتياز شئوف  قسـ الى لتأجيلا طمب يقدـ 
 األقل. عمى بشير تأجيميا

 المقدـ الطمب فى يوضح ما، بدوره التدريب اثناء طارئة لظروؼ التأجيل فى الرغبة حالة فى 
 مف الشيرية المكافأة عمى االمتياز حصوؿ الى يشار وكذلؾ فييا لمنظر الظروؼ ىذه

 عدمو.

 المخالفات والجزاءات:
 والجزاءات المخالفات بشأف 4986 لسنة 523 رقـ قانوف  ىناؾ اف الى يجدراالشارة 

 يجوز فانو الزقازيق جامعة بمستشفيات العامميف عمى تطبيقو يتـ والذى بالمستشفيات
 ،الحضور فى مثل)التأخر المخالفة لنوع وفقا عمييـ الجزاءات الئحو بنود بعض تطبيق

 العمل......الخ( أثناء النـو الزى، مخالفات

 المينو واخمقيات اداب مع تتناسب ال التى األعماؿ لبعض التمريض امتياز اقتراؼ حالة فى 
 بيا حدثت التى التدريبية بالدورة االمتياز تقويـ عند االعتبار فى ذلؾ يأخذ سوؼ فانو

 كاممة. الدورة اعادة الى يؤدى وقد بنجاح الدوره ىذه اجتياز عمى يؤثر مما المخالفو
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 إدارة شئوف الخريجيف
 

 لمخريجيف المؤقتة الشيادات باستخراج المختص القسـ ىو الخريجيف شئوف  قسـ 
 . ويقدـ الخدمات التالية لمخريجيف:بالكمية

 الطالب درسيا التي األربعة الدراسية السنوات بتقديرات شيادة باستخراج القسـ يقـو 
 بالكمية.

 األربعة. الدراسية بالسنوات لمخريجيف بالدرجات شيادة باستخراج القسـ يقـو 

 التمريض مواد في الطالب درسيا التي الدراسية الساعات بعدد شيادة باستخراج القسـ يقـو 
 .األربعة بالسنوات

 الجامعة. بالمستشفيات االمتياز استالـ إجراءات إلى الطالب توجيو  

 الخريجيف لجميع )الكرتوف( الدائمة األصمية ةالشياد باستخراج القسـ يقـو. 

 اإلنجميزية. بالمغة السابقة الشيادات جميع استخراج 

 :كيفيو الحصوؿ عمي الشيادات المؤقتة

 الكميو عاـ مدير األستاذ/ السيد باسـ بطمب التقدـ. 
 الشيادة عمي توضع بصوره التقدـ. 
 الكميو بخزينو الشيادة استخراج رسـ دفع. 
 50 جامعو طابع + تنميو قرش 10  + تمغة قرش 90  بواقع جنيو (1) فئة ةتمغ إحضار 

 .قرش 25 نقابة طابع + قرش

 االمتياز. سنة تأدية بشيادة تقدـ 

 رئيس قسـ شئوف الخريجيف   أ/ احالـ دمحم أبو الفتوح
 مسئوؿ الخريجيف   أ/ صالح دمحم الشبراوى 
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 إدارة الدراسات العميا
 

 الماجيستير مرحمتى العميا الدراسات لطمبة الخدمات مختمف ـبتقدي مختص قسـ ىو 
 والدكتوراه.

 

 صندوؽ الشكاوى 
 

 الطالب. شكاوى  الستقباؿ مباشرة السمـ أماـ الثالث بالدور يوجد الشكاوى  صندوؽ  

 األعضاء مف المجنة ىذه وتتكوف  فييا والبت الطالب شكاوى  بفحص خاصة لجنة وتوجد 
 التالييف:

 والجراحة الباطنة تمريض بقسـ مساعد أستاذ            طو نادية أ.د/

 والجراحة الباطنة تمريض بقسـ مساعد مدرس دمحم محمػود سػماح ـ.ـ/

 والجراحة الباطنة تمريض بقسـ مساعد مدرس أحمد دمحم زينب ـ.ـ/

 الطالب عف ممثميف طالب 2

  

 2 عدد و المجنة اعضاء وجود فى شير كل مف األوؿ األحد الشكاوى  ىذه فحص ويتـ 
   الطالب. باقى عف ممثميف طالب
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 نظاـ الريادة العممية
 

مف منطمق حرص الكمية عمى توطيد العالقة بيف السادة أعضاء و معاونى ىيئة  
 التدريس والطالب يتـ تفعيل نظاـ الريادة العممية بالكمية عمى النحو التالى:

دة أعضاء ىيئة التدريس وكذلؾ الييئة المعاونة يتـ توزيع الطالب عمى جميع السا 
بالكمية يتـ إشراكيـ فى تفعيل نظاـ الساعات الريادية بالكمية وذلؾ بسب نقص أعداد ىيئة 
التدريس حيث يكوف كل عضو منيـ مسئوؿ عف مجموعة مف الطالب مف نفس الفرقة التى يقـو 

 .بالتدريس بيا

 :تعريف نظاـ الريادة العممية
يقـو بو أعضاء ىيئة التدريس لتعريف الطالب بأنظمة وسياسات وانشطة  ىو نظاـ 

 المؤسسة التعميمية و توجيو الطالب ومعاونتيـ عمى السير فى الدراسة عمى افضل وجو ممكف.

 :اليدؼ
متابعة الطالب اكاديميا ومالحظتيـ وارشادىـ ومساعدتيـ لمتغمب عمى المشاكل التى قد  

 رير والتوصيات لمجيات المختصة بذلؾ.يواجيونيا مع رفع التقا

  :الرائد العممى

ىو عضو مف اعضاء ىيئة التدريس بالكمية يكوف مسئواُل عف ارشاد مجموعة مف  
 .الطالب فى مرحمة البكالوريوس

 مياـ الرائد العممى:
  متابعة الطالب مف لحظو قبولو فى الكمية حتى تخرجو مف اجل ضماف سير العممية

 ماف استكماؿ متطمبات التخرج.التعميمية وض
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  متابعة مسيرة الطالب وتقدمو ومستوى ادائو مف خالؿ ممف انجاز الطالب موثق بو جميع
 المعمومات والوثائق واالنشطة والتقارير واالنجازات المتعمقة بالطالب.

  استدعاء الطالب وفتح حوار معو ولفت انتباىو حوؿ الحاالت التى تستدعى ذلؾ مثل ضعف
 دائو االكاديمى او عدـ مواظبتو.ا

  تقديـ النصح واالرشاد لمطالب مما يساعده عمى اكتساب الميارات المطموبة والتحضير
 لدخوؿ سوؽ العمل وتحقيق رغباتو.

 .حث الطالب عمى المشاركة فى االعماؿ واالنشطة الطالبية واالتصاؿ مع االخريف 

 طالبية وسبل االستفادة )دليل الريادة العممية(.تعريف الطالب ببرامج الكمية واالنشطة ال 

 .االطالع وبشكل مستمر عمى التعميمات الجامعية الخاصة بالطالب واعالمو بيا 

  حث الطالب عمى االلماـ بما يحتاجو مف تعميمات الكمية والجامعة وشروط نجاحو بالكمية
 وتقديـ اعذار الغياب وطمبات التأجيل وغيرىا.

 را عمى الطالب المتعثريف أكاديميا والتعامل مع تمؾ لحاالت.التعرؼ مبك 

 .تشجيع الطمبة المتفوقيف لمحفاظ عمى ذلؾ المستوى 

  دور الطالب نحو الرائد العممى:
 .الحرص عمى االستماع لنصائح الرائد العممى مع االلتزاـ باداب الحوار -1

 .مى وااللتزاـ بحضورىا جميعا  الحرص عمى تحديد مواعيد المقابالت مع الرائد العم -2

 .المشاركة مع الرائد فى الحوار اثناء االوقات المحددة -3

 .الحرص عمى متابعة التقويـ الدراسى -4

 .أف يدرؾ الطالب أف الرائد العممى لديو مستويات واعباء دراسية كثيرة -5

ر تعميمية المختمفة احتفاظ الطالب باوراقيـ الخاصة بالدراسة واالنشطة التعميمية والغي -6
 .والمسابقات وااليصاالت المالية خالؿ العواـ الدراسية
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 المؤتمر العممى لكمية التمريض
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 شرؼ ألوائل الفرؽ الدراسيةاللوحة 
 

 
 أوائل الفرقة األولى

 التقدير النسبة المئوية المركز اسـ الطالب

 ممتاز 94 االوؿ العبد عيد دمحم محمود رباب

 ممتاز 93.73 الثاني عبدهلل ابراىيـ وقيش أسماء

 ممتاز 92.82 الثالث زيف صالح جالؿ دمحم

 ممتاز 90.27 الرابع السيد متولي ماىر ميا

 ممتاز 90.18 الخامس فريد عبدالرازؽ  دمحم سوار

 ممتاز 90 السادس ابراىيـ عمي سميماف حناف

 ممتاز 89.91 السابع محمود دمحم حبيب فاطمو

 ممتاز 89.18 الثامف دمحم الرءوؼ عبد ايناس

 ممتاز 88.73 التاسع عطيو عمي محمود احمد ايو

 ممتاز 88.64 العاشر حسف دمحم جماؿ مني
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 أوائل الفرقة الثانية
 التقدير النسبة المئوية المركز اسـ الطالب

 ممتاز 91.87 االوؿ دمحم توفيق حمدي ايماف

 ممتاز 91.2 الثاني عمر دمحم فؤاد داليا

 ممتاز 90.67 الثالث مقبل سمير احمد نورىاف

 ممتاز 90.6 الرابع دمحم ابراىيـ صالح ايماف

 ممتاز 90.6 مكرر الرابع دمحم السيد مصطفي ايماف

 ممتاز 90.53 الخامس متولي دمحم رجب اسماء

 ممتاز 90.27 السادس دمحم احمد دمحم ريياـ

 ممتاز 90.27 ررمك السادس عبدالحافع دمحم حممي صباح

 ممتاز 90.07 السابع محمود حسف رضا احمد

 ممتاز 89.93 الثامف منصور عمي دمحم ىناء
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 أوائل الفرقة الثالثة

 التقدير النسبة المئوية المركز اسـ الطالب

 ممتاز 95.67 االوؿ عباس دمحم ابراىيـ اسراء

 ممتاز 95.5 الثاني عبدالحميد السيد دمحم مي

 ممتاز 95.33 الثالث دمحم غريب السيد أميره

 ممتاز 94.5 الرابع دمحم مرسي سمير امل

 ممتاز 94.42 الخامس زيف صالح جالؿ ىبو

 ممتاز 94.08 السادس اسماعيل احمد عادؿ عبير

 ممتاز 94 السابع دسوقي حسف دمحم نبيمو

 ممتاز 93.58 الثامف عطيو ىويدؼ عزت مني

 ممتاز 93.5 التاسع زيزعبدالع دمحم السيد اسماء

 ممتاز 93.5 مكرر التاسع ميدي احمد السيد احمد نياد
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 أوائل الفرقة الرابعة

 التقدير النسبة المئوية المركز اسـ الطالب

 ممتاز 95 االوؿ احمد دمحم موسي ىدير

 ممتاز 92.75 الثاني عبدالنبي صبحي مروه

 ممتاز 92.44 الثالث محمود دمحم ناصر غاده

 ممتاز 92.25 الرابع عبدالمعطي دمحم اسماء

 ممتاز 91.75 الخامس سالمو سميماف صالح ناديو

 ممتاز 91.44 السادس دمحم مصطفي ميرفت

 ممتاز 91.31 السابع عبدالعزيز نبيل نوراف

 ممتاز 91.06 الثامف دمحم فؤاد احمد اسماء

 ممتاز 90.75 التاسع دمحم ذكي دمحم رسميو

 ممتاز 90.56 العاشر عطيو مودمح عطيو ريـ

 

 

 

 

 


