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 افتتاحيةكلمة 
 

ريض يلكاطةةةي أةةةر   بةةة ا  الرعايةةةل الةةةة يل  ةةةر  بةةةا طبةةةلرم  ةةةي  ال ةةة   اللطةةة
ة ل اإل سةا   عاأيلة، و  ط  ا ةي طة   بةا ا   ةاد إط  ةاعن  ل ةا     اأبا إ سا يل راقيل
 لبةبا .. اللطريض لل ة ي إلر  أضي  لا ج اللبةيي   ال ة ل لكاأةل ا طةراض ط   ي ل
 ااد علرا يير   بضل ل ليطيل ك ير   ا لطان  الغ ط  الا لل لل لن  ال  ا  أر ا  الس  ات

طسةةةل ل ال اط ةةةات الطةةةةريل   يةةة    ةةةا  الةةة كر  اط ةةةل الهقةةةاهي  اللةةةر لبةةةارم أةةةر  ةةة   
  بةةا  ثيةةر للةةرادج  لا  ةة، لل طيةةص   لةةم لل ةةة ي  طسةةل ل يري ةةر كليالبةةا إلةةر  ال بضةةل
 . ال لطر  اللق ر الط ل   أر س   ال طي أر الاايي  اليارل الطسل ل

 كليةل اللطةريض 

– 

ال سة    طاهالةت لقة ن  رسةاللبا الطقاطةل أةر إثةراد اط ة، الهقةاهي  قاطةت  
 الطبةارات  ال  ر  أ ياي    ياي ط   يةا ر اللطريض أر كي الط اطت طاعطي   ةالي ر 
ةةةة ل  الط ل  ةةةل  أةةة   ةةةراطج ل ليطيةةةل طار سةةةل  ط ةةةاا  ططةةةا ي ةةة ا  ةةةال  ص علةةةر طسةةةلق ي

 .الط ا  ي 
                                                               

الخريجين متابعة وحده
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 الدكتور عميد الكلية األستاذكلمة 

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 ابنائي وبناتي االعزاء خريجي كلية التمريض 

 مرحبا بكم في يوم الخريجين الثاني بكلية التمريض جامعة الزقازيق

اتمنيييك  تيييق تهداييي  اشيييةاوتق ا ية يييام يا   مايييم يا  م ايييم 

ن ن  ي ب دي نا سياا وك مجال ا تمراض هاث تهةف ت ايم ياتمنك ا

ا تمراض جام م ا زقازا  ا ك تةراج ةو م ع ك ةرجيم عا ايم مين 

ا تفائم ياالةاء وك مجال ا تمراض يا مناوسم وك اسياق ا  ميل االق امايم يا ةي ايم ان 

تسييهق بمييا تدةمييم ميين االبهيياث ا   ماييم وييك هييل ميييتصة ا تمييراض ب ييفم ةا ييم 

ا ت ام با تهنئيم ا د بايم  كا مجتمع ا  هام ب فم عامم ؛تما اتيجم ا ك ةراج يمياتل

 . ه ي هق ع ك ا مؤشل ا   مك ا ذي امتنهق من ممارسم ا هااة ا  م ام 

 

 مع تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح

 

 عماة ا ت ام                                                

 امل الدخاخني/  د .أ 
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 المجتمعتنمية البيئة وخدمة ة االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون كلم

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

تحيتى لكم بحجم : أبنائى وبناتى خريجى كلية التمريض

 السماء ،

سهل هللا أموركم ، وأناردربكم ، وبارك الرحمن خطاكم ، فأقدم لكم  

 .رة بمناسبة التخرجأسمى أيات التهانى المحفوفة بباقات الزهور العط

إن كليه التمريض دأبت لتكون األميز لتقدم العطاء  -:ابنائى االعزاء

الكبير لطالبها لتؤهلهم ليكونوا األكفأ فى تقديم الرعايه الصحيه المتميزه 

لمن يحتاجها من ابناء هذا الوطن الحبيب ،ال تنسوا ان مهنه التمريض 

 .كم بالمرضى خيرامهنه انسانيه فأنتم اللمسه الحنونه أوصي

اليوم هو فرحه النجاح  وحزن الوداع ولو لم تكن سنه الحياه فما رغبنا 

فى الفراق والكثرنا البقاء ،كل التوفيق لكم فى حياتكم العلميه والعمليه 

 .الف الف مبروك التخرج.

                                              

 وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع                                            

 سحر حمدى/  د .أ                                         
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 كلمة االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ان مهنه ا تمراض مهنم عظامم اجب ع ى ا مجتمع ت يم 

هنيييم وهيييى ا  يييان ا سييياشرة المييين يسيييصمم ان اهتيييرق شيييذ  ا م

ا مراض وهيى ا  يان ا تيى ال تنياق تسيهر اناق ا ميراض يتييدك 

وا ممرضم ترسق االمل يتس ة ا د يب بهنانها .  اس ة ا مراض

 .يعطفها 

ن    ييرار  طف يا هنيياوتهاييم  هييذا ا د ييب ا ييرهاق ا ييذي مييص    بييا 

تمييا اتيجييم ا ييك . يا تبايير يا رنييك يا فدايير وييك تييل يقيية يوييك تييل هييان 

متمنايه  هيق ةياق   ثيانكا ت ام با تهنئم ا د بايم بمناسيبه اييق ا تةير  ا كةراج

 .ا نجاح

 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                                 

 امينه سعد جنيد/  د .أ                                                
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 اقسم باهلل العظيم 

 
ان اكون امينا وحريصاا علاي تقاديم الرعاياة الصاحية للماريض متعاوناا ما  

 .سائر القائمين علي خدمته باذال كل الجهد النقاذ المريض

 .وان احفظ كرامته واستر عورته واكتم سره

 .وان اثابر علي طلب العلم واسخره لنف  االنسان

 .رنيوان اوقر من علمني واعلم من يصغ 

 .وان ابذل كل جهدي للنهوض بمهنة التمريض

 

 اوهللا علي ما اقول شهيد
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 نبذة عن الكلية
 
 إ بةةةاد الط بةةةا ال ةةةالر لللطةةةريض  4791لسةةة ،  739لةةةن ةةةةا ر القةةةرار الةةة هارل رقةةةن  

  اط ةةة، الهقةةةاهي   ةةةةا ر ال   ةةةل الاايليةةةلو  لةةةن ق ةةة ي ال ال ةةةات للاراسةةةل  ال ةةةان الاراسةةةر 

لن ل ايي اطسةن طة   0222لس ل  022اد علر قرار ر يس ال طب ريل و     4791/4791

 . الط با ال الر لللطريض إلر كلي، اللطريض

  4797اأ ل ط  الكليل  لن ليرل ا ي اأ ل عان  00لن ليرل . 

 أقسةةةان اللطةةةريض الطيلل ةةةل  (الطا سةةةلير  الةةةاكل را )الاراسةةةات ال ليةةةا   لةةةن أةةةلج اللسةةة يي 

 .ن 4773 – 4770اعل ارا ط  
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 جامعة الزقازيق –رؤية ورسالة كلية التمريض 
 : رؤية الكلية

جامعة الزقازيق أن تكون مؤسساة تعليمياة و بحثياة و مسااهمة فاى التنمياة  -تطمح كلية التمريض

 المجتمعية بكفاءة تنافسية م  كليات التمريض على المستوى المحلى و اإلقليمى

 رسالة الكلية 

يساتوفى معاايير الجاودة  تمريضاي تعليم ديم تقبامعة الزقازيق ج -كلية التمريض تلتزم

و يلباى إحتياجاات المؤسساات الصاحية و إنتااج  و يحث على إحترام أخالقياات المهناة

أبحاث علمية تساهم فى رف  كفاءة الرعاية الصاحية و تاوفير خادمات مجتمعياة لتنمياة 

 .البيئة المحلية فى إطار من الحداثة و التنافسية

 

 اإلستراتيجية للكلية دافااله

 

د خريج متميز وفعّال قادر على انتاج المعرفة والمنافساة فاى ساوق العمال ااعد .1

 .والمساهمة الفعّالة في تنمية المجتم 

اعااداد بحااوث أكاديميااة وتنمويااة فعّالااة قائمااة علااى االبتكااار ومنتجااة للمعرفااة  .2

 .بمعايير عالية

3.  ً ً  اعداد عضو هيئة تدريس متميز علمياً ومهنيا  .وثقافيا

 .المساهمة فى التنمية المتكاملة للمجتم  .4

االرتقااااء بالقااادرات المادياااة  واالنيماااة التااااغيلية والماااوارد الباااارية لتحقياااق  .5

 .المستويات القياسية فى االداء وتنقية وترشيد مناخ العمل

 .الوصول الى ترتيب متقدم على المستوى القومى واالقليمى  والعالمى .6
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 :تمريضية لالمراض المزمنة وحدة متابعة .1

ك يةةةةر  أةةةةر طسةةةةل يات ال أةةةةا   ال  ةةةةه ال ا طةةةةل عةةةة  اطةةةةةا ل   ال ةةةةالن هيةةةةااي ا ةةةة، 

ثةةةا ر )ل طةةة  اك ةةةر ط اأظةةةات ال طب ريةةةل ي  ظةةةرا لكةةة   ط اأظةةةل البةةةرق ةةةاططراض الطهط ةةةل 

 ا   قةةا طةة  ل  يةةي ا ر الكليةةل أةةر ياطةةل الط لطةةص ( ط اأظةةل أةةر الطسةةا ل  عةةاا السةةكا 

طةةا يطكةة  ا  يقاطةة، اللطةةريض طةة  اسةةباطات ك يةةر  يسةةل يص  بةةا الق ةةا  الةةةة ر الط لةةر  

 لةةن . اللةةةال ل طةةراض الطهط ةةل لةةيس أقةة  أةةر ال قايةةل  لكةة  أةةر رعايةةل ال ةةاطت الطهط ةةل

طةة  يةة ي ا بةة ل طبةةر   )ل  يةةي ي ةةل ط بةةاد   ةةا  طلا  ةةل لطريضةةيل ل طةةراض الطهط ةةل 

للقةةةةةاين ياطةةةةةل ط  ةةةةةرا  علةةةةةر طسةةةةةل ل  CIQAP)الل ةةةةة ير الطسةةةةةلطر  اللا يةةةةةي ل عطةةةةةاا 

.ال طب ريل

  

 :ة العلميةالمجل .2

لضن  ي ل الل كين  ي ل طلطيةه  طة  )  ر ثا ر ط لل علطيل ط كطل علر طسل ل ال طب ريل

ط  اطسال   طة   اط ةل  0اطسال   ط  كليات اللطريض الرا ا   ال طب ريل كطا لن ا ضطان 

Case Western Reserve University  لسةا ن ( يةات الطل ةا  اططريكيةل  ال ط 

 سة   يةلن اطرلقةاد  يةاطات  طلطيه أر  بر اط  ار ال لطيل علر الطسل ل الط لر بكي 

   . ال بر ال لطر للبطي ياطات ال بر اطقليطر
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 :الجمعية المصرية العلمية لطالب كلية التمريض .3

 47 ال طب ريةةل  ل طةةص  ةةر البي ةةل ال   يةةل اط لةةر  ال  يةةا  اللةةر لطثةةي  ةة   اللطةةريض 

 لسة ر طظبةار ال ا ة   0227 اط ات ياةل  لن لاسيسبا أر عةان  1  اط ل  ك طيل 

اطي ةةةا ر لطب ةةةل اللطةةةريض  ابةةةرا  ال ةةة   أةةةر ةةةة ص طسةةةلق لبن    لبةةةن  ةةةهد أ ةةةاي أةةةر 

 .الط لطص لل قي  طسلق ي اأضي للطب ل 

ال ةةةاا عر ةةةر ل ةةة    سةةة   لبةةةطي ا بةةة ل الل ةةة ير  الكليةةةل   ةةةي ال ط يةةةل  ةةة ا  ط بةةةاد 

 . اللطريض
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0-  

هو احد أقسام الهيكل التنظيمي لقطاع خدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةةل والةذ  

تةةم تفعيلةةه بنةةاءا علةةي موافقةةة مجلةةا شةةئون خدمةةة المجتمةةع وتنميةةة البيئةةة المنعقةةد 

ل 29/02/2119والمعتمةةةد مةةةن مجلةةةا الجامعةةةة تةةةاري   22/02/2119بتةةةاري  

جامعةة الزقةازيق بنةاءا علةي مجلةا الكليةة  –م إنشاءه بكليةة التمةريض وعليه فقد ت

 .2/0/2101المنعقد في 

 

 

 

 

 

الموائمة بين مخرجات التعليم و متطلبات سوق العمل عن طريق 

 دراسة المعلومات عن سوق العمل
 

 
 

 ربط الخريج بالجامعة و الكلية 

 

 
 

 
يتجةةةةزأ مةةةةن الجامعةةةةة  الخةةةةريج جةةةةزء ال

نشاء رابطة من أجل لم شةمل إ ت فكرةءويجب التواصل معه والعناية به ومن هنا جا

جين مةع بعهةهم الةبعض ومةع الكليةة يربةط الخةرو  الزقازيق تمريضجميع خريجي 

لتقديم خدمات جديةدة ولةدعم رسةالة  و والجامعة ومحاولة تقديم كافة سبل الدعم لهم

 .علمية والبحثية والخدميةالت الزقازيق تمريضكلية 

 الوحدهنبذة مختصرة عن 
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 اهداف الوحدة

 
 

  .جينيالتواصل بين الكلية والخر 

 .واقتراح حلول لها ومحاولة تنفيذها جين ودراستهايالتعرف علي مااكل الخر 

 .المساعدة فى التخطيط السليم للكلية من خالل التعرف على مااكل الخريجين 

 .جازاتهم في كافة المجاالتجين وإبرازها والتعرف علي انيمتابعة نااطات الخر 

  

 انشطة الوحدة

 

   .  تنييم  دورات  تدريبية  لتنمية  المهارات  و المعلومات  لدى  الخريجين  

 .يتواكب م  احتفاالت الكلية بيوم التخرج عقد ملتقى توظيف سنوى للخريجين 

  هااتللج  يتثنى  بذلك و للتواصل م  الكلية  لخريجينقاعدة بيانات خاصة با إنااء 

   المناسابة  ر الكاوادر اختياا  (المستاافيات  و  الهيئاات  الصاحية  )العمل   صاحبة

  .  فيها العمل    لطبيعة

 .الكلية خريجيإنااء رابطة  
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 :2105-2104خطة وحدة متابعة الخريجين لعام 

 

 

 

الفئه  الهدف نوع النشاط التاري 

 المستهدفة

مسؤل  المخرجات

 التنفيذ

مؤشرات  التكلفه

 النجاح

 

 2115 مارس

 :دورات تدريبية

 

مكافحه العدوى   

 بالمستافيات

ت 
ما
لو
مع
ة 
اد
زي

ية
كل
 ال
ي
ج
ري
خ
ت 
را
ها
وم

 

ق
زي
قا
ز
 ال
عة
ام
ج
ض 
ري
تم
 ال
ية
كل
ي 
ج
ري
خ

 

دورات تدريبيه لرف  

كفاءة مستوي خريجي 

 الكلية

ن
جي
ري
خ
 ال
عة
اب
مت
ة 
حد
 و
اء
ض
ع
وا
ر 
دي
م

 

2111  

ء 
ضا
ر

7
1

 %
 ال
ط
اا
الن
ن 
ع
ن 
جي
ري
خ
 ال
ن
م

م 
قد
م
 

 األولية األسعافات 2115 مايو

جوده الرعايه التمريضيه و  2115 نوفمبر

 الجوده الاامله

 خالل عام 

2114  /2115 

 تحديث قاعدة البيانات

ل 
ص
وا
الت
ة 
ول
سه
ل

ن
جي
ري
خ
 ال
م 

 

محدثه قاعدة بيانات 

التوجه  اماكنتامل 

الوظيفي لخريجي 

 الكلية

 

 خالل عام 

2114  /2115 

اشهار جمعية خريجي كلية 

و التمريض جامعة الزقازيق 

وجود  جمعية خريجي 

كلية التمريض جامعة 
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 دةــــــــازات الوحـنجإ

جامعاه الزقاازيق بهيكال تنييماى  –انااء وحده لمتابعه الخاريجين بكلياه التماريض   إعتماد - .0

 .معتمدهمحدثه وذيه والئحه تنفي

 .للوحده سنوية وجود خطه عمل .2

صافحه علاى الفايس ، و يكونه للوحده على موقا  الكلياهأ ) فتح قنوات للتواصل م  الخريجين .3

 (.كليهالبوك لخريجى 

 .ماكن التوجه الوظيفىأنه تحديث قاعده البيانات الخاصه بالخريجين متضم .4

 :جى كليه التمريض على النحو التالىتم إقامه دورات تدريبيه لطلبه االمتياز و خري .5

  11/7/2112إداره الوقت  

  13/3/2112مهارات االتصال الفعال  

  24/2/2113كيفيه كتابه السيره الذاتيه و إجراء مقابله العمل  

  24/4/2113إداره الوقت و ضغوط العمل 

   24/4/2113إتخاذ القرار و حل الماكالت  

 9/2/2114  النفايات الطبية مقدمة عن العدوى و كيفية التعامل م  

 . 7/5/2114، و الملتقى الثانى  15/2/2112عقد الملتقى االول للتوظيف   .6

 .دليل الخريجين تحديث .7

 الزقازيق معلنه ومفعلة  تفعيل دورها
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، و 11/12/2111فى  2111و دفعه ، 2111/ 12/11فى  2119إقامه حفالت تخرج دفعه  .8

 .3/4/2114فى  2112، و دفعة  3/12/2112فى  2111دفعة 

 . جامعه الزقازيق –ارجمعيه خريجى كليه التمريض جارى االعداد إلشهو .9

 :ينشئون الخريج إدارة -2

 .قسم شئون الخريجين هو القسم المختص باستخراج للخريجين بالكلية

 الاهادات المؤقتة يقوم القسم باستخراج. 

  يقوم القسم باساتخراج شاهادة بتقاديرات السانوات الدراساية األربعاة التاي درساها

 .الطالب بالكلية

  يقوم القسم باستخراج شهادة بالدرجات للخريجين بالسنوات الدراسية األربعة. 

  يقوم القسام باساتخراج شاهادة بعادد السااعات الدراساية التاي درساها الطالاب فاي

 .مواد التمريض  بالسنوات األربعة

  توجيه الطالب إلى إجراءات استالم االمتياز بالمستافيات الجامعة . 

 لجميا  الخااريجين( الكرتااون ) الااهادة األصاالية الدائماة  يقاوم القسام باسااتخراج. 

 .استخراج جمي  الاهادات السابقة باللغة اإلنجليزية  يتم

 :كيفية الحصول علي الشهادات المؤقتة

 مدير عام الكلية / التقدم بطلب باسم السيد األستاذ. 

 التقدم بصوره توض  علي الاهادة. 

 كلية دف  رسم استخراج الاهادة بخزينه ال. 

  قاارد تنميااه  11  +قاارد دمغااة  91  جنيااه بواقاا ( 1)إحضااار دمغااة فئااة +

 .قرد 25طاب  نقابة + قرد  51طاب  جامعه 

 تقدم باهادة تأدية سنة االمتياز.   
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 -:يتم التسجيل بالدراسات العليا علي النحو التالي

 :التسجيل لدرجة الماجستير :أوال

 يوفي شهر يونيه الي يول التسجيل يبدأ 

  (المعينين من معاوني اعهاء هيئة التدريا بالكلية)فيما يخص: 

 :علي الطالب ان يحضر االتي

 بيان حالة من الكلية بعد مرور سنة من التعيين 

  جنيها 51دف  رسوم خدمات الكترونية 

  شهادة البكالوريوس 

 شهادة االمتياز 

  بتقديرات السنوات الدراسية األربعةشهادة 

 شهادة الميالد 

 6 ور شخصية ص 

 (جنيه 2225) دمغة فئة 

  غبين في التسجيل بالدراسات العليا لخريجي الكلية غير االر)فيما يخص

 (المعينين بها

أن يكون حاصال علي درجه بكالوريوس في علوم التمريض بتقدير عام جيد علي 

 ماده التخصص تقدير جيد في األقل و

 :علي الطالب ان يحضر االتي

 موافقة جهة العمل 

 ادة خبرة سنتينشه 

  شهادة البكالوريوس 

 شهادة االمتياز 

  بتقديرات السنوات الدراسية األربعةشهادة 

 شهادة الميالد 
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 6  صور شخصية 

  (جنيه 2225)دمغات 

  (حنيها كل عام 1151)مصروفات 

 :ملحوظة **

 تكون الدراسة علي ثالثة فصول. 

  م يتقدم ببحاث مبتكار بنجاح الفصل الدراسي األول والثاني ث الطالبأن يجتازبعد

يوافق عليه مجلس الكلياة بعاد موافقاة مجلاس القسام ويتقادم ( موضوع الرسالة ) 

الطالب بتسجيل الموضوع وتناقش الرسالة أمام لجنه الحكم بعد عاام علاي األقال 

ماان تاااريج تسااجيل الموضااوع وبحااد أقصااي أربعااه أعااوام بعااد اجتياااز الفصاال 

 .أضافه سنه خامسة حسب حاله الطالبالدراسي الثالث ويجوز لمجلس الكلية 

  علااي الطالااب ان يحضاار شااهادة التويفاال وشااهادةICDL  قباال التقاادم لمناقاااة

 .الرسالة

 :الدكتوراةالتسجيل لدرجة  :ثانيا

يعلن عن فتح باب القيد لدرجه الدكتوراه خالل  شهر مايو حتى نهاية شهر أغساطس *

 .من كل عام

حاصال علاي  الطالب علوم التمريض أن يكون لدرجه الدكتوراه في للتسجيلياترط *

  .علي األقل( جيد ) ماجستير في علوم التمريض بتقدير 

الطالااب أن يتقاادم ببحااوث مبتكااره فااي موضااوع يقااره مجلااس الجامعااة بعااد علااي  **

 .موافقة مجلس القسم ولجنه الدراسات العليا ومجلس الكلية

علي األقل من تاريج الموافقة علاي عامين  بعد مرور تناقش الرسالة أمام لجنه الحكم*

أن يجتاز الطالب بنجااح اختباارات الفصالين الدراسايين األول وبعد  تسجيل الموضوع

 .والثاني
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مان تااريج مناقااة  األقالين علاي ريتقدم الطالب لالمتحاان النهاائي للادكتوراه بعاد شاه

لة مان مجلاس وال يسمح للطالاب بادخول االمتحاان النهاائي إال إذا قبلات الرسااالرسالة 

 .الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 الزمالة المصرية للتمريض   : ثالثا 
                                                                            

      :نبذة مختصرة عن الزمالة المصرية 

  م 1998لعام  3أناأت الزمالة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم.                

 م 1999امج الزمالة التدريبي في مارس بدأ برن. 

  م 2114لسانة 241الزمالة المصرية لها لجنة تنفيذية ماكلة بالقرار الوزاري رقم

العاااام ومقررهاااا مااادير عاااام الزمالاااة وبعضاااوية جميااا  ر سااااء  األماااينويرأساااها 

مصاار وهااذه اللجنااة مساائولة عاان صااياغة  فاايالصااحة  وقياااداتالمجااالس العلميااة 

 .ية والفنية للزمالة المصرية القرارات التاغيل

 :أهداف الزمالة المصرية 

  رف  المستوى العلمى واالكلينكى. 
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   الجمااا  باااين الخبااارة التعليمياااة ألسااااتذة الجامعاااات واالستاااااريين واالمكانياااات

 .السريرية والخدمات الطبية المكملة بمستافيات الصحة والسكان 

 ذلك وقائيا  وعالجيا على صحة المواطنين المصريين إنعكاس.         

  تبنى المجالس العلمية ألبحاث وماروعات صحية قومية من خالل البرنامج. 

   التاااخيص والعااالج وطاارق مكافحااة العاادوى  فااي الحديثااةالتاادريب علااى الاانيم

 .الخدمات الطبية والتمريضية  فيوتطبيق الجودة 

 :امج الزمالة المصرية للتمريض التخصصات الموجودة ببرن
   أطفالتمريض. 

  التمريض إدارة. 

   الصحيةالمعلوماتية. 

 :الرسوم 
   بوزارة الصحة  للعاملينثالثة آالف جنيه. 

  عارة آالف جنيه لغير العاملين بوزارة الصحة. 

 :شهادة الزمالة المصرية 
 Fellow ship of Egyptian board (F.E.B)- الزمالاة  تمنح للمتدرب شهادة

المصرية للمجلس العلمى للتخصص بعد استكمال السنوات التدريبية بنجاح واجتيا 

شاهادة مهنياة  بأنهاا األكاديمياةااهادة تختلاف عان الااهادة هذه ال.االمتحان النهائى 

 .عملية التى تهتم بالتدريب العلمى الموثق 

 :مميزات التدريب بالزمالة المصرية 
 :ماديةحوافز -0

 من المرتب االساسى  ماديافز يتم منح ح. 

 :معنويةحوافز -2

  يتم الترقية للحاصلين على الزمالة طبقاً للاوائح الخاصاة بالحصاول علاى دراساات

 .للزمالة  النهائيعليا من تاريج اجتيازه االمتحان 

  المستااافيات والمراكااز التدريبيااة  فااي كمتاادربينالتاادريب  فااييااتم إتاحااة المااااركة

 .دورة إعداد المدربين  فيلزمالة المصرية بعد تدريبه المعتمدة لبرنامج ا
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  ًأناطة التدريب بالماديريات والهيئاات التابعاة لاوزراء الصاحة  فيالمااركة أيضا

 .والسكان

 :تعليمات عامة 
  ساانة للحاصاالين علااى  35الحااد االقصااى للساان لاللتحاااق بالزمالااة المصاارية هااو

 .للحاصلين على الماجستير  37 سنة للحاصلين على الدبلوم و 36البكالوريس و 

 مدة الدراسة سنتين. 

  على المتقدم للزمالة أن يكاون غيار مساجل لدراساة دبلاوم أو ماجساتير أو دكتاوراه

أو أى دراسااة أخاارى وأن يتعهااد بعاادم تسااجيله فااى أى دراسااة خااالل ماادة تدريبااه 

 .بالزمالة 

 ت والمراكاز التدريبياة ان يقبل التوزي  طبقاً لالماكن التدريبياة المتاحاة بالمستاافيا

بالمحافياااة التاااى ياااتم التوزيااا  فيهاااا وطبقااااً لقواعاااد التنسااايق وال يحاااق لاااه تعاااديل 

 . التخصص أو المحافية التدريبية 

  البحيارة  –االساكندرية ) المحافيات التى تتواجد بهاا برناامج الزمالاة المصارية– 

 (.المنصورة  –طنطا 

  الاة فى خالل ساتة شاهور مان تااريج إساتالمه الزم.ICDL –  ان يتعهاد بححضاار

 درجة وشهادة 511شهادة تويفيل بمعدل 

   ودورات ذات العالقاااة فاااى التخصاااص.Foundation skills –  أن يتعهاااد

 بحضور الدورات التدريبية من قِبل الزمالة

 :يتم نار إعالن القبول بالدفعات الجديدة لاللتحاق بالبرنامج على *  

Web site// www.drguide.mohp.gov.eg 

 لبريد االلكترونى ا لالستسفار اتصل بنا: 

enssaza@zu.edu.eg 

 

 

http://www.drguide.mohp.gov.eg/
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 كلية التمريض يخريجالتوجه الوظيفي ل

- :كلية التمريض فى المستافيات والهيئات االتية يخريج يتم تعيين

 .معاهد وكليات التمريض الجامعية -

 .ات وزارة الصحةمستافي -

 .المستافيات العسكرية -

 .مراكز صحة األمومة والطفولة -

 .المدارس الثانوية الفنية للتمريض -

 .المعاهد الفنية الصحية -

 .المستافيات الخاصة -

 .مستافيات المؤسسات العالجية -

 . مستافيات التأمين الصحى -

 :بالمستشفيات ف الوظيفى لخريجى كلية التمريضيصتوال
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 :المسئولية الرئيسية

ولتقديم أفضل الخدمات ، االدارى والفنى على التمريض فى القسم اإلشراف 

 .الفعالة

 :المهام والمسئوليات

 .التأكد من أعلى مستوى من الخدمات التمريضية يقدم للمرضى بالقسم -1

 .أن تلعب دور قيادى وفعال فى القسم -2

 .ة لهيئة التمريضيمعنوخلق بيئة فعالة لألداء التمريضى لرف  الروح ال -3

 .العمل كحلقة وصل بين الزمالء فى العمل -4

العمل كحلقة وصل بين هيئة التمريض فى المناوبات اليومية وخلق روح  -5

 .التعاون بينها

 .العمل على متابعة األعمال اليومية فى القسم -6

 .القسمبالحفاظ على سالمة المرضى وهيئة التمريض  -7

من ( أحوال المرضى)انات عن المرضى استالم وإعطاء المعلومات والبي -8

 .مناوبة إلى أخرى

 .ترتيب ووض  جدول المناوبات واألجازات الخاص بهيئة التمريض -9

 .إعطاء جزء من مسئولياتها إلى هيئة التمريض بالقسم -11

 .إعالم وشرح حالة المريض له وألقربائه بعد موافقة الطبيب -11

 (الج....-حوصاتالف–تحضير الملفات )تحضير القسم لمرور األطباء  -12

 (.الج....-العالج -الملزمة)القيام بعمل الطلبية للقسم  -13

 .إعطاء الماورة لهيئة التمريض -14

طلبة وطالبات –د الجديد قاعالت)تدريب هيئة التمريض الجدد داخل القسم  -15

 (.الممرضات من األقسام األخرى –التمريض 

 (.الج.....المغسلة –المطبج )التعاون م  أقسام المستافى األخرى مثل  -16
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القيام بتطبيق أوامر الطبيب وتقديم العالج والعناية المطلوبة لجمي   -17

 .المرضى

الحضور والمااركة فى اجتماعات لألقسام األخرى وتنييم اجتماعات  -18

 .قسمها وتحضير محاضر االجتماع

 –المهدئات )الحفاظ على األدوية الخطرة وتخزينها فى مكان امن  -19

 .والتأكد من تاريج صالحية األدوية( ئيةالمواد الكيميا–المخدرات 

 .أن تطور ذاتها من خالل التدريب والتعليم المستمر -21

 .عدم وجودها وعند الضرورة ةأن تحل محل المارفة فى حال -21

 .فية على العادات والتقاليد اإلسالميةاالمح -22

 (.طفايات الحريق)لية أجهزة السالمة بالقسم عالتأكد من فا -23

 .قسام األخرى عند الضرورةالعمل والتعاون م  األ -24

 .التأكد من وصول نتائج التحاليل بداخل الملفات -25

 .ى الرئوىقلبالمااركة والتعاون فى عمل دورات لإلنعاد ال -26

 .التبليغ عن األشياء الهامة التى تحدث بالقسم إلى مارفة التمريض -27

القيام بأى مهام أخرى توكل إليها من قبل مارفة التمريض ضمن  -28

 .اختصاصها

لشاغلى التدريا فى المعاهد الفنية ومدارس )وظيفى الف  يوصالت

 (:التمريض

 .اخصائى تدريا علوم تمريهية ثان/ اسم الوظيفة

- :وصف العام للوظيفةلا 

  تق  هذه الوظيفة بقسم شئون التدريس بحدارة المعاهد الفنية الصحية باإلدارة

القوى البارية بقطاع العامة للتعليم الفنى الصحى باإلدارة المركزية لتنمية 

 .التدريب والبحوث بديوان وزارة الصحة والسكان

  يختص شاغل الوظيفة بتنفيذ برامج ومناهج التعليم النيرى والتدريب العملى

 .طبقا لخطة العمل فى هذا الاأن
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- :واجبات ومسئوليات الوظيفة

  وض  برامج ومناهج التعليم النيرى والتدريب العملى فياالشتراك. 

 القسماحتياجات من هيئة تدريس التمريض ب تحديد. 

  ومتابعة صيانتها وحفيها للقسمالعمل على توفير األجهزة واألدوات الالزمة. 

  واإلشراف على  باألقسامتوزي  وتنسيق العمل بين هيئة تدريس التمريض

 .تنفيذ خطة العمل والعمل على حل المااكل التى تعوق التنفيذ

  العملى للطالبات واإلشراف على تنفيذها بعمل القيام بوض  خطة التدريس

االتصاالت الالزمة م  أماكن التدريب وتوفير وسيلة المواصالت واالشتراك 

فى وض  المادة العلمية لبرامج التدريس فى مجال تخصصها واالطالع 

المستمر على كل ماهو مستحدث فى مادته وتقديم المقترحات لتطوير المناهج 

 .الدراسية

   التخصصمادة  فيسئلة األوض. 

 التخصصفى مجال  لبةعمل التقييم الالزم للط. 

  إعداد تقرير شهرى عن سير الدراسة والمااكل التى تعترض التنفيذ واقتراح

 .الحلول

 القيام بالدراسات والبحوث بهدف تحسين العملية التعليمية. 

 والعمل على ايجاد حلول لها لبةبحث مااكل الط. 

 حصائيات والتقارير الالزمة إلعداد الخطط والبرامج توفير البيانات واإل

 .لاعبة فنيات التمريض

  قراءة وتحليل البيانات والتعليمات وتحديد المااكل أو المعوقات التى تعوق

 سير العمل واقتراح الحلول لها 

 تأدية ما يسند إليه من أعمال اخرى مماثلة. 
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 مهنةاستخراج ترخيص مزاولة ال إجراءات

وذلااك  المعلاان عناه بعاد دفا  قيمااة االشاتراك ياتم اساتخراج كارنيااه نقاباة التمااريض .1

 .الزقازيق أوالقاهرة ببمبني نقابة التمريض 

استخراج ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والساكان بالقااهرة وذلاك بعاد  .2

  -:تقديم المستندات االتية 

 كارنيه نقابة مهنة التمريض -

 س من اصل وصورة شهادة البكالوريو -

 شهادة االمتياز من اصل وصورة -

 شهادة الميالد من اصل وصورة -

 اخالء الطرف من اصل وصورة -

 صورة من ايصال سداد رسوم االشتراك في رابطة الخريجين -

 البطاقة الاخصية -

 فيش وتابيه -
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 صور ابيض حديثة  6عدد  -

 (x 11قرود 11، فئة x21قرد 45فئة )دمغة قيمتها عار جنيهات  -

 ن نقابة التمريض بالقاهرةعنوا: -

 القاهرة –شارع سراي المنيل  7

  عنوان وزارة الصحة: -

 الدور الثالث -ادارة التراخيص -مصر القديمة -شارع مجلس الاعب

 عنوان نقابة التمريض بالزقازيق:- 

 الدور االرضي -13عمارة  –شارع مدير االمن 

 

  

 

 تعليمات للخريج عند استخراج شهادة

 عميد الكلية             بالصيغة االتية / الستاذ الدكتوريقدم طلب ل

 االستاذ الدكتور عميد الكلية

 ،،،تحية طيبة وبعد

شاهادة ) (  -شاهادة بكاالوريوس) ( الرجاء من سايادتكم الموافقاة علاي اساتخراج عادد 

 .الساعات الدراسيةشهادة ) (  -تقديرات

 .كليةعلما بانني خالية الطرف من جمي  متعلقاتي بال

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

                                   

 مقدمه لسيادتكم                                                                 

 باللغة العربية: االسم                                                                        

 لغة االنجليزيةبال: االسم

 الجهة الموجه اليها                                                                         
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 :والمطلوب للشهادة الواحدة       

 اخالء طرف من الكلية -1

 شهادة قضاء فترة االمتياز -2

جنيااه علااي  1طاااب  خاادمات فئااة  1( + 5عاادد )طاااب  خاادمات تعليميااة  -3

 الطلب

 قرد دمغة علي الطلب55( + 1عدد )جنيه  دمغة فئة -4

 صورة شخصية  -5

شاااهادة  -جنياااه14الااااهادة المؤقتاااة  -جنياااه 14)رساااوم شاااهادة االمتيااااز  -6

 (.جنيه 3125التقديرات 

 1قاارد، عاادد  55دمغااة فئااة  1يلصااق عليااه عاادد )طلااب سااحب الملااف  -7

 (جنيه 1طاب  خدمات تعليمية فئة 
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 بةـنسال المجموع قديرـالت بـم الطالـاس م

 93.86 5895 ممتاز مع مرتبم ا يرف امار   بري دمحم دمحم 0

 93.74 5062 ممتاز مع مرتبم ا يرف  بنى عاة زتى هسان 2

 93.50 5049 ممتاز مع مرتبم ا يرف اامان ا ساة عبة  دمحم ايسف 3

 93.19 5032 ممتاز مع مرتبم ا يرف شبم  بهى دمحم دمحم عطام 4

 92.89 5016 ممتاز مع مرتبم ا يرف ة عبةا رازق عبةا رهاقةعاء قةرى مهمي 5

 92.63 5002 ممتاز مع مرتبم ا يرف مهسن دمحم ا ساة دمحم 6

 92.30 4984 ممتاز مع مرتبم ا يرف  مااء زتى اهمة ا ساة 7

 92.22 3827 ممتاز مع مرتبم ا يرف شا ه عاتف دمحم متي ك 8

 91.80 4957 رتبم ا يرفممتاز مع م امارة رضا زتى ا هااج 9

 91.17 4923 ممتاز مع مرتبم ا يرف واتن دمحمى س ة دمحم رضيان 01

 91.04 3778 ممتاز مع مرتبم ا يرف سا ك عطاه مهمية ا  اةق 00

 91.02 4915 ممتاز مع مرتبم ا يرف مرية هامة دمحم اهمة 02

 90.98 4913 ممتاز مع مرتبم ا يرف س يى عبةا يشاب اسماعال ور  بتر 03

 90.87 4907 ممتاز مع مرتبم ا يرف اام هماةة دمحم دمحم 04

 90.74 4900 ممتاز مع مرتبم ا يرف  فا اهمة دمحم دمحم دمحم ةضر 05

 90.69 4897 ممتاز مع مرتبم ا يرف ةعاء دمحم ابراشاق دمحم 06

 90.57 4891 ممتاز مع مرتبم ا يرف سمر نبال دمحم عبةا ج ال ع ى 07

 90.20 4871 ممتاز مع مرتبم ا يرف م طفى اسصق ابراشاق عبةا هماة ابراشاق 08

 90.07 4864 ممتاز مع مرتبم ا يرف هماةة جصل متي ى ميسى ا دط 09

 90.02 4861 ممتاز مع مرتبم ا يرف نسران دمحم اهمة ا  سايى 21

 

 

 

 

 2100/ 2101أوائل دفعة 
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 بةـالنس المجموع قديرـالت بـم الطالـاس م

 56.39 6473 ممتاز مع مرتبم ا يرف ميسى عثمان ااسمان مهمية 0

 56.34 6474 ممتاز مع مرتبم ا يرف سارة أهمة عبة ا  ظاق 2

 57.79 7493 ممتاز مع مرتبم ا يرف بسمم عبة ا مجاة عة ى عباس 3

 57.34 6364 ممتاز مع مرتبم ا يرف أيرف أمان عبة ا  ظاق ا طهان 4

 53.43 7476 مرتبم ا يرفممتاز مع  آام مهمية دمحم أهمة 5

 53.77 7355 ممتاز مع مرتبم ا يرف نير من ير دمحمى دمحم 6

 56.36 6369 ممتاز مع مرتبم ا يرف أهمة دمحم سا ق عبة ا مد ية 7

 56.66 7365 ممتاز مع مرتبم ا يرف سمر جمال دمحم غراب 8

 65.46 6953 ممتاز مع مرتبم ا يرف مها عبة ا هماة دمحم متي ى 9

 65.36 6969 ممتاز مع مرتبم ا يرف أهمة دمحم ا مراتبى ناجى دمحم 01

 65.94 7336 ممتاز مع مرتبم ا يرف عمري رجب ابراشاق ا يربانك 00

 65.99 7337 ممتاز مع مرتبم ا يرف واتن وراة ع ك دمحم 02

 65.66 7955 ممتاز مع مرتبم ا يرف نه ه اهمة س اة وهمك متي ك 03

 65677 7953 ممتاز مع مرتبم ا يرف ح اهمة عاة دمحمجهاة  ا  04

 65.7 7957 ممتاز مع مرتبم ا يرف راهاق عبة ا  ظاق متي ك وااض 05

 66.59 7963 ممتاز مع مرتبم ا يرف امانك عبة ا سصق ا ساة متي ك 06

 66.59 7963 ممتاز مع مرتبم ا يرف يساق دمحم ابراشاق ابي ا  انان 07

 66.4 6976 ممتاز مع مرتبم ا يرف عبة ا مد ية ايسفنجاه عمري  08

 66.4 6976 ممتاز مع مرتبم ا يرف يالء عبة  دمحم دمحم 09

 66.93 7933 ممتاز مع مرتبم ا يرف نهاة اهمة دمحم متي ك 21

 

 

 

 

 2102/ 2100أوائل دفعة 
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 بةـالنس المجموع قديرـالت بـم الطالـاس م

 56.65 7457 ممتاز مع مرتبم ا يرف امنه مهمية عاةل عمري 0

 56.65 7457 ممتاز مع مرتبم ا يرف نهك جمال ا ساة ساة 2

 57.43 7444 ممتاز مع مرتبم ا يرف مك دمحم ا ساة ابي زاة 3

 53.33 7436 ممتاز مع مرتبم ا يرف اسراء دمحم عبة ا  زاز ا هنب ك 4

 53.39 7357 ممتاز مع مرتبم ا يرف ااه عبة ا فضال ا ساة وتري 5

 56.97 7337 ممتاز مع مرتبم ا يرف طف ا ساة ساة اهمةمرية عا 6

 56.74 7395 ممتاز مع مرتبم ا يرف سماح دمحم دمحم ابراشاق 7

 56.64 7397 ممتاز مع مرتبم ا يرف امار  ماشر مهمية دمحم 8

 56.3 7376 ممتاز مع مرتبم ا يرف عاطف عبة ا مجاة ا ساة ا ةي ك 9

 65.49 7377 از مع مرتبم ا يرفممت تاسار ع اق جيةة مرسك 01

 65.43 7376 ممتاز مع مرتبم ا يرف يفاء عبة ا نا ر دمحم ا ساة 00

 65.33 7339 ممتاز مع مرتبم ا يرف مرية مهمية عبة ا سماع مهمية 02

 65.9 6966 ممتاز مع مرتبم ا يرف ياماء مهمية زتك هسان 03

 65.9 7365 تبم ا يرفممتاز مع مر منك مهمية عبة ا  ال  ابراشاق 04

 65.63 7367 ممتاز مع مرتبم ا يرف دمحم عبة ا نا ر ابراشاق هسن 05

 65.34 7957 ممتاز مع مرتبم ا يرف شناةي دمحم دمحم اهمة س امان 06

 66.69 7943 ممتاز مع مرتبم ا يرف نيرا اهمة عبة ا سصق اهمة 07

 66.37 7937 ممتاز مع مرتبم ا يرف نيسه ا ساة دمحم ا ساة 08

 66.9 6976 ممتاز مع مرتبم ا يرف واطمه مهمية ا ساة ا ساة 09

 66676 7997 ممتاز مع مرتبم ا يرف ااسمان وا ل  صح دمحم 21

 

 

  2102/2103أوائل دفعة 
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 معلومات تهمك

 بأنياعيها هدين  مةت فيم مثيل ةيراة تةرابايم وحدة التعليم التمريضي المستمرتدةق  

ا  ناايم با فتهياة ا  يناعام  – CPR يرئتان ا د يب يا إن يا  – األي ام اإلس اواة –

 -مهاراة االت ال ا ف يال -تافام إةارة ا تيارث ياألزماة -ا  ناام بمرض ا ستر –

 .....متاوهم ا  ةيى -سماة ا دائة ا ناجح

 :للتواصل 

 :مدير وحدة التعليم التمريضي المستمر

  جراهىأستاذ مساعة ي رئاس قسق تمراض ا باطنى ا:  نادية دمحم طه/ د

Email: dr_nadya_mohamed@yahoo.com  

Telephone: 01226670471 

 :  متابعة الخريجين وحدةمدير 

 مةرس بدسق اةارة ا تمراض : حسونة حسين فريدة محمود/ د

Email : faridahassona@yahoo.com  

Telephone: 01094371529 

 :د من المعلوماتلمزي

- :يمكنك التواصل من خالل

VP-Csed@zu.edu.eg  

Info-Csed@zu.edu.eg  

                             singwww.zu.edu.eg/nur    :الموقع االليكترونى للكلية

   1552312119                      :     التليفون والفاكا 

 

mailto:dr_nadya_mohamed@yahoo.com
mailto:VP-Csed@zu.edu.eg
mailto:Info-Csed@zu.edu.eg
http://www.zu.edu.eg/nursing
http://www.zu.edu.eg/nursing
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 نصائح عامه
 .االخالص و التفانى فى العمل  .1

 .العمل على االرتقاء بمستوى المهنه على المستوى الاخصى و العام .2

السعى و البحث على كل ما هو جديد من خالل المااركه فى  .3

 .، الندوات ، و البرامج التدريبيه المتاحه المؤتمرات

الحرص على االتصال و عمل عالقات باعضاء هيئه تمريض فى  .4

 .(داخليه او خارجيه)مستافيات مختلفه 

االتصال الدائم بالكليه و المااركه الفعاله من اجل تحسين و تطوير  .5

 .الخدمات التى تقدمها الكليه للخريجين

 .اللى و تنميه المهارات اللغويهالتدريب على قياده الحاسب ا .6

  .العمل على التنميه الباريه .7

 

 

 اطيب االمنيات بحياه عمليه موفقهم  


