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 مع بداية العام الدراسي الجديد  و بناتي الكرام أرحب بكم أبنائي     

 التمريض جامعة الزقازيق متمنية لكم تحقيق أهدافكم في كلية 

 العلمي و الشخصي و أتمنى  التي تطمحون بها على المستوى 

كلية التمريض جامعة الزقازيق  مريضي و نجد أنبمساعدتكم إحداث طفرة في المجال الت
الكفاءة و األداء الذي نطمح  تهدف إلى تخريج كوادر تمريضية على مستوى عالي من

 .تكامل الخدمة الطبية و إعطائها على مستوى عالي من األداء و الجودة إلى  بواسطته

ملية التعليمية، يأتي إصدار العفي يشكل أحد المحاور الرئيسية  ن الطالبأيمانا منا با  و       
دليل الطالب من ضمن حرص كلية التمريض جامعة الزقازيق على أن تكون المعلومة 
الصحيحة بين يدي أبنائنا الطلبة، وبهدف أن يكون الطالب عارفًا ماله وماعليه أثناء فترة 

نها ماهو هذا الدليل إلى قسمين منها ماهو ثابت ومفي دراسته وتنقسم المعلومات الواردة 
نسجام مع المتغيرات ل لى تلبية مصلحة الطالب واإمتغير، إذ تلحظ التغيرات المستمرة تهدف 

الكلية والجامعة بهدف مواكبة هذا العالم المتغير، لذلك فإن الطالب معني في التي تحدث 
 .بمراعاة أي جديد يصدر فيما يخص حياته الجامعية

 اح والعزة ألمتنا وطننا الحبيبوفى النهاية اتمنى لكم التوفيق والنج

                                                                             

 أمل محمد محمد الدخاخنى/ د .أ                                                             

 عميد الكلية 

 

 عميد الكلية/ ستاذ الدكتور  كلمة األ
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ب لى بمناسبةأبنائى وبناتى طالب وطالبات الكلية يطي  

بداية العام الدراسى الجديد أن أهنئكم طالبا جدد وقدامى بمناسبة   

بدء الدراسة متمنيا من هللا عز وجل أن يكون عاما دراسيا سعيدا عليكم جميعا وحافال  
.خالص فى العمل وتحصيل العلم النافع لكم ولمصرنا العزيزةجتهاد والبالعطاء والجد وال  

الجديدة جديدة فى عامكم الدراسى هنئكم ببداية صفحأ  

ن نغتنمه أعمالنا شهيد فالبد أنجازاته فهو عام جديد وعلى إنسان إليسجل ويسطر فيه كل 
،ةلى يوم القيامإنه ال يعود أل   

ن أجمل جل وطنه ولكن األنسان ألن يموت ال أمن الجميل حد الحكماء أأحبابى قال   
  جلهيعيش أل

ل بالدنا ونرفع راية مجالنا فليس المهم من يرفع راية التمريض جن نعيش ألأجمل نعم من األ
ن تكونوا أن يرفع للتمريض راية نواجه بها تحدياتنا ونواكب بها عصرنا فاحرصوا أ همولكن األ
.ضافة لكل مكان تكونون فيه وليس عبئا عليهإدائما   

رفوا من خالله على ضع بين أيديكم دليل الطالب ليكن عونا ومرشدا لكم لتتعأن أويسعدنى 
ن يجعل أنشطها الطالبية وغير ذلك، داعيا هللا عز وجل أنداريه وأقسامها و كليتم وأماكنها ال

.هذا العام خير عام فى حياتنا  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب/ ستاذ الدكتوركلمة األ
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 يمان شكرىإ/ستاذ الدكتوراأل                                                

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                

 

 

 

 

  .ابنائى وبناتى طالب وطالبات الكليه

 .......كل عام وانتم بخير

يسعدنى فى بدايه العام الدراسى الجديد ان   
ادعوكم الى المشاركه االيجابيه الجاده والهادفه 

 .طالبيه المختلفه لفى االنشطه ا

براز االنشطه الطالبيه ال بكم فى مجالاهال 
هب وقدرات متميزه ظهار ما لديكم من مواوا

ومستنير رحب بكل فكر جديد واننا كمشرفين ن
داخل وخارج  الطالبى يساهم فى دعم العمل

 . الجامعه

 .وهللا يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغاليه 

 مدير عام رعايه الطالب 

 .كلمة االستاذ مدير عام رعايه الطالب
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 .زميالتى طلبه وطالبات الكليه ...زمالئى 

 .احييكم فى مستهل عام دراسى جديد 

بدايه باالصاله عن نفسى وبالنيابه عن زمالئى فى اتحاد 
 .الطالب ارحب بزمالئى الطالب القدامى والجدد 

لكم باقات من الورود مغلفه باغلى واسمحو لى ان اقدم 
ونشاط ..االمانى  واطيب التمنيات لكم بنجاح دائم 

ومواهب واعده اصيله تنبض بحب مصرنا ... متجدد
 .وقيادتنا الراشده...الحبيبه 

فاهال بكم اصدقاء لنا على طريق الجد واالجتهاد ودرب 
التفوق فى االنشطه المتعدده التى تقوم بها لجان االتحاد 

 .التعاون مع اداره رعايه الشباب بالجامعه ب

 .كلمه رئيس االتحاد
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 امين عام االتحاد بالكليه 

 

 

 فى سطور التمريضكلية 

  قرار انشاء الكلية 

    4791لسنه  739تم صدور القرار الوزاري رقم 

 للتمريض بجامعه الزقازيق بإنشاء المعهدالعالي

 وصدور الالئحة الداخلية، وتم قبول الطالبات 

 ، وبناء 4791/4791م الدراسي للدراسة بالعا 

 0222لسنة  022علي قرار رئيس الجمهورية  

 سم من المعهد العالي للتمريضلا تعديل تم

  .إلي كليه التمريض 

 موقع الكلية بالنسبة للمخطط العام للجامعة 

ا متر من المدخل الرئيسي لكلية التجارة تجاه اليمين ويوجد أمامه012التمريض علي بعد  ةتقع كلي 

و المبنااى . مباااني كليااه التجااارة و تساابقها حديقااة خضااراء، ويليهااا كليااات التربيااة وا داب والحقااوق

 .                                                   مدخل فرعى0طوابق ولها مدخل رئيسي و  1مكون من 
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                                  http://www.nursing.zu.edu.eg    :الموقع االليكترونى للكلية

   :  التليفون والفاكس 

2110340227                                                                   

 

 

 رسالة كلية التمريض 

قليميا . هي إعداد خريجين على درجة عالية من الكفاءة تجعلهم قادرين على المنافسة محليا وا 

اء الوظيفااة بفاعليااة فااي جميااع وذلااك ماان خااالل تنميااة القاادرات المهنيااة والبحثيااة الالزمااة ألد

ن يشاااركوا بفاعليااة مااع باااقي أعضاااء الفريااق الصااحي لمواجهااة أو . مجاااالت الرعايااة الصااحية 

التحديات المتعلقة بمشاكل المجتمع بالضافة إلى التكفل بتوجيه  الذات نحو التعلايم  المساتمر 

 .للتمريض والذي يعتبر ضرورة لتحسين الوضع الصحيح 

 مريضكلية الت رؤية 

قليمياا يقادمون مان  إعداد خريجين لديهم المقدرة على التنافس والحصول على وظائف محلياا وا 

خاللها خدمات علمية و تمريضية وفق معايير الجودة من خالل مركز أكاديمى متمياز ومتجادد 

  .  لتطبيق المعلومات والممارسات التمريضية ومهارات التواصل لخدمة النسانية

 ةاتيجيستراألهداف اإل  

../../../ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/Develop/Ù�Ù�Ù�Ø¹%20Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ø§Ù�ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/New_nursing.zu.edu.eg/
../../../ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/Develop/Ù�Ù�Ù�Ø¹%20Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ø§Ù�ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/New_nursing.zu.edu.eg/
../../../ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/Develop/Ù�Ù�Ù�Ø¹%20Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ø§Ù�ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/New_nursing.zu.edu.eg/
../../../ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/Develop/Ù�Ù�Ù�Ø¹%20Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ø§Ù�ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/New_nursing.zu.edu.eg/
../../../ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/Develop/Ù�Ù�Ù�Ø¹%20Ù�Ù�Ù�Ø©%20Ø§Ù�ØªÙ�Ø±Ù�Ø¶/New_nursing.zu.edu.eg/
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  ةنتاج المعرفة والمنافسة فى سوق العمل والمسااهمإعداد خريج متميز وفعال وقادر على إ 

 .الفعالة فى تنمية المجتمع

 بتكار ومنتجة للمعرفة بمعايير عاليةكاديمية وتنموية فعالة قائمة على الأعداد بحوث إ . 

 عداد عضو هيئة تدريس متميز علميا ومهنيا وثقافياإ     . 

 ساهمة فى التنمية المتكاملة للمجتمعالم . 

   ةرتقاء بالقدرات المادية واألنظمة التشغيلية والموارد البشرية لتحقياق المساتويات القياسايال 

 .فى الداء وتنقية وترشيد مناخ العمل

  قليمي والعالمىلى ترتيب متقدم على المستوى القومى والإالوصول . 

 # جولة داخل الكلية #

 ولالطابق األ 

    ( .جانبي ) مدخل فرعي  0المدخل الرئيسي للمبني و 

  ويشمل الطابق األول : -

 عميد الكلية/ د.مكتب أ 

 عميد الكلية/ د.مكتب سكرتارية أ 

  نتظارإمكتب 

  مدير عام الكلية/ مكتب أ 

 مكتب سكرتارية مدير عام الكلية 

 الخزينة 
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 مكتب شئون الطالب 

 المشتريات والمخازن 

  يجين مكتب شئون الخر 

 مكتب الدراسات العليا 

 متحاناتالكنترول وال ةقاع 

 مكتب الحسابات والموازنة 

 مكتب شئون العاملين 

 مكتب رعاية الشباب 

 التدريس ةشئون أعضاء هيئ 

 متياز والعالقات الثقافيةشئون ال 

 مصلي للرجال 

 البوفيه 

  الطابق الثاني ويشمل: 

 ضمان الجودة ةوحد 

 تدريس ومعاونيهمال ةمكاتب السادة أعضاء هيئ 

  مجلس الكلية 

 مصلي للسيدات 

 :     الطابق الثالث ويشمل
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  ( أ،ب) الباطني  –معامل التمريض الجراحي 

  للفرق األولى والثانية 4،0مدرجات 

 معمل تمريض األطفال 

 معمل تمريض النسا والوالدة 

 معمل تمريض الصحة العامة 

 معمل باطنة وجراحة د 

 سكشن أ 

  الجمعية العلميةENSSA 

 الجوالة 

 تحاد الطالبا 

 وحدة التعليم المستمر 

 معمل أ 

 مسجد الطالب 

 : الطابق الرابع ويشمل

  للفرق الثالثة والرابعة 3،1مدرجات 

 الطالب وبها  ةمكتب: 

 (ماكينة تصوير –ستعارة إ –قاعة لإلطالع )

  قاعات تدريس 
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 نترناات إ/ لوماااتشاابكة مع -مراجااع علميااة  –قاعااة إطااالع : )الدراسااات العليااا وبهااا ةمكتباا– 

 ( .رسائل علمية 

 وحدة مشروعات التطوير 

 معمل التشريح 

 وحدة الخريجين 

 (ب،ج) سكشن 

  (ج)معمل تمريض الباطنة والجراحة 

  زماتدارة األ إوحدة 

  لكترونى لكترونية والتعليم ال البوابة ال 

  وحدة الصيانة 

  (أ،ب)معمل الكمبيوتر 

  المظلة 

   متحاانااتأعمااال النشطة الطالبية و لل  

 #إدارة شئون الطالب #

 :دارة عامة بالكلية تقدم مجموعة من الخدمات للطالب وهىإهى 

 المستندات المطلوبة ةنوع الخدمــــــــــــ

 استخراج الكارنية الجامعي .4

 إيصال سداد الرسوم الدراسية 
 ةصور شخصي 
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 استخراج شهادة قيد .0

 إيصال سداد رسوم الشهادة 
 بطاقة الطالب 

 ق سفر الطالب للخارجأورا .3

  استخراج شهادة قيد لدارة الجوازات بعد
تحديد الموقف من التجنيد للطالب 

 الذكور

 تأجيل التجنيد .1

 ج التجنيدذنما 
 البطاقة العسكرية 

 متحانعتذار عن أداء الال .1

 ةعميد الكلي/د.سم أإطلب ب 
 تقرير طبي أو مستند يبرر العذر 

 ةإيقاف القيد لغير الحاالت المرضي .1

 ةعميد الكلي/د.سم أإطلب ب 
 مستند يبرر اليقاف 

 التحويل لإلدارة الطبية .9

 سداد الرسوم الدراسية 
 استخراج البطاقة الصحية معتمدة 

 متحانات خاصةإعقد لجان  .9
 ةداخل الكلي 
 (بمستشفي الطلبة )  ةخارج الكلي 

 ةعميد الكلي/ د.طلب باسم أ 
 خاصة ةالمستند الذي يبرر عقد لجن 
 تشفي الطلبة بما يفيد خطاب من مس

ن حالته تستدعي أتواجده بالمستشفي و 
 خاصة ةعقد لجن

بيان الحالة الدراسية ونتائج الفرق  .7
 السابقة

 ةعميد الكلي/ د.طلب باسم أ 
 صوره شخصيه للطالب 

 اعتماد شهادة القيد من الجامعة .42

 الشهادة المطلوب اعتمادها 
 صوره شخصيه للطالب 

 

 لمستندات المطلوبةا ةنوع الخدمــــــــــــ

 أخرى ةالتحويل إلى الكلية من كلي .44

  يااااتم ذلااااك عاااان طريااااق الدارة المركزيااااة
إدارة شائون التعلايم ) للتحويالت بالجامعاة
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 عتماد شهادات من الجامعةإ 

 ةعميد الكلي/ د.طلب باسم أ  
 الشهادة المطلوب اعتمادها 

 . (بالجامعة والطالب

 سحب ملف الطالب .40
   

 -: يتم ذلك عن طريق الطالب شخصيا
 ةعميد الكلي/ طلب باسم أد  
 ةإخالء طرف من الكلي 
  اسيةسداد الرسوم الدر 

 تحادنتخابات ال إشتراك في ال .43

 وصل المصروفات+ بطاقة الطالب 
 طلب ترشيح 

 استمارة استطالع رأى 

  صورة شخصية( 0)عدد 

  قرش 72دمغة فئة 

 شهادة ممارسة نشاط 

التصديقات المطلوبة من شئون        .41
 الطالب القيام بها

 استمارة البحث االجتماعي لرعاية الشباب 
 ةاستخراج بطاقة شخصي 
 استمارة المدينة الجامعية 
 استمارة المعاشات 
 استمارة األوقاف 
 صوره طبق األصل 
 استفسارات الطالب 

 -: استخراج .41
شهادة تخرج تقدير عام باللغاة العربياة  ) 

 -شهادة تقادير األرباع سانوات -واألجنبية
الرابعاااااة عرباااااي  ةشاااااهادة تقااااادير السااااان

نجليزي  (. وا 

 إيصال سداد الرسوم المستحقة 
 ةصور شخصي 

 (بطاقة )  ةإثبات شخصي 

 نفس المستندات لجميع الشهادات 
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 للطالب ةصور شخصي 

 سمتغيير ال  ةعميد الكلي/ د.طلب باسم أ 
  يصال قيد وثيقة تصحيح واثبات وا 

 األحوال المدنية
 نوية العامةاستمارة النجاح في الثا 

 شهادة الميالد األصلية 

ون الطالب الخدمات السابقة لطالب الفرق المختلفة ولكل فرقة موظف مسئول ئدارة شإوتقدم 
 :عنها

 هانم اسماعيل مصطفى                         مسئول الفرقة األولى/ أ

 ةبراهيم محمد محمد                            مسئول الفرقة الثانيإ/ أ

 لهام صباح حسن                              مسئول الفرقة الثالثةإ/ أ

 مسئول الفرقة الرابعة   أحالم ابو الفتوح محمد                     / أ

 

 # دارة رعاية الشبابإ  #

حياث  (جتماعياة والرياضاية والثقافياةال)هي إدارة عامة بالكلية تقدم الرعاية المتكاملة للطاالب 

 .هتمام ورعاية جميع فريق العمل بإدارة رعاية الشباب بالكليةإن الطالب هو محور يكو

 جتماعيالخدمات التي يقدمها صندوق التكافل اإل 

 جتماعية الالزمةالمساعدات النقدية للطالب غير القادر وذلك بعد إجراء البحوث ال 

 تهتقديم إعانات الوفاة للطالب الذي يفقد عائل 
 سرة التي تفقد الطالب نفسهتقديم إعانات لل 
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 تقديم الكتب الدراسية للطالب غير القادر علي الشراء 
 تقديم األجهزة التعويضية للطالب المعاق 

 كيفية الحصول علي إعانة مالية أو دعم الكتاب 

  مان قسام رعاياة الشاباب بالكلياة ومالء البياناات ( جتماعي إبحث ) ستمارة إيتم سحب
 .عتمادارة جميع أماكن الستمالخاصة بها وموضح بال

 جتماعياة التاابع لهاا تعتمد من قسم شئون الطالب بالكلية ثام بعاد ذلاك مان الشائون ال
ثم تعتمد من الجمعية التعاونياة الزراعياة التاابع لهاا الطالاب بمقار . الطالب بمقر سكنه

ذا كاان ولاي . ثم من جهاة ولاي أمار الطالاب بمفاردات المرتاب إذا كاان موظفاا. سكنه وا 
 .األمر ال قدر هللا متوفيا يرفق صوره من شهادة الوفاة

  عتمادات كل بند إلى المختص بقسم رعاياة الشاباب إ نتهاء منيتم تسليم البحث بعد ال
 .بالكلية 

  جتماعياة وتحدياد كال بحاث حساب حالتاه وظروفاه ، لعتماد األبحاث اإيتم تشكل لجنه
 .جنة المشكلة للصندوق لبعد ذلك تعتمد األبحاث من رئيس مجلس إدارة الصندوق وال

  لجنه دعم الكتاب الجامعي 

  ليس الباقي لإلعادةيمنح الدعم للطالب المنقول و . 

 يوزع الدعم علي الطالب الغير قادرين . 
  يتم توزيع الدعم بناء علي قواعد يضعها مجلس الكليه نيابة عن الجامعة. 

 #ةتحاد طالب الكليارعاية الشباب و#               

 والسياسى لجنة النشاط الثقافي 

الطاالب مان خاالل إصادار المجاالت  وتختص هاذه اللجناة بتنمياة الطاقاة األدبياة والثقافياة لادي

قاماة النادوات الثقافياة والدينياة والمساابقات األدبياة فاي  التي تحوي إنتاجهن األدباي والثقاافي وا 
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شااتراك فااي الاادوري الثقااافي علااي وثقافيااة وال ةالشااعر و القصااة والمقااال والقيااام باارحالت علمياا

 .مستوي الجامعة 

 اللجنة الفنية 

النشاط الفني للطالبات والعمل علاي إباراز الفناون الشاعبية والفنااء  عمل هذه اللجنة علي تنميه

قامة المعارض الخاصة بهن والمسابقات الفنية بين الطاالب مان خاالل الحفاالت  والمسرحيات وا 

 .التي تقام بالكلية 

 اللجنة الرياضية 

 ي تقوم اللجنة الرياضية بجميع األنشطة الرياضية بالكلية وخارجهاا ويشاترك الطاالب فا

النشااط الااذي يتمااش مااع مواهبااه  ةجمياع األنشااطة الطالبياة وللطالااب الحاق فااي مزاولاا

 –تانس  –الياد -الطاائرة-السالة ةوفي كافه األلعاب الرياضية الموجودة بالكلية مثال كار 

 . الخ....شطرنج – ةطاول

 شتراك في الدوري الداخلي بالجامعة بال ةوتقوم طالب الكلي. 

 رق منتخبات الجامعة الرياضية في ف ةشتراك طالب الكليإ. 

 والعاملين  ةالكلي ةشتراك في سباق الطريق لطلبإ. 

 

 

 

 والرحالت لجنة األسر 

تهدف هذه اللجنة إلى تكوين األسر المختلفة بالكلية وتعمال علاى دعام نشااطها والتنسايق باين 

 . األنشطة المختلفة بالكلية
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 بالكلية نضمام إلى أي أسرة ل للطالبة المستجدة الحق في ا. 

  تعماال لجنااة األساار باألنشااطة المختلفااة سااواء كاناات أنشااطة ثقافيااة وفنيااة واجتماعيااة

 . ورحالت

 لجنة الجوالة 

 تساهم هذه اللجنة في مشروعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 

 حتفاالت الخاصة بالكلية أو الجامعة أو المحافظة تشارك هذه اللجنة في المناسبات وال

بيااوم الوفاااء لقاادامى المحاااربين وأساار الشااهداء واالشااتراك فااي احتفااال  حتفااالال) مثاال 

 . سبتمبر من كل عام 7المحافظة بيومها القومي 

  االجتماعية وشئون الطلبةلجنة. 

تختص بتنظيم المعسكرات اإلجتماعية والثقافية والترفيهية بهدف 
يئة تنمية الروابط االجتماعية وبث روح التعاون بين الطالب وأعضاء ه

التدريس والعاملين وتقديم الدعم اإلجتماعى لغير القادرين ماديا 
 .ومعنويا 

  العلوم والتكنولوجيا لجنة. 

وتخاااتص بتنمياااة القااادرات العلمياااة ونشااار المعرفاااة عااان طرياااق ناااوادى العلاااوم 

 .والجمعيات العلمية

  

  

 

 تحاد الطالبإنشطة أبعض 
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كلياة التجاارة ) ى المسابقة الثقافية بينحصول طالب كلية التمريض على المركز الثانى ف .

 . (ض وكلية الحقوقيوكلية التمر 

   مجلة االتحاد

الدينى والثقافى الرياضاى )ممكن تشارك فيها وتعبر عن موهبتك االدبية فى شتى المجاالت .

 . ........(دبىوالعلمى واأل

 تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثالية

 وأهم شروطها 

 . خالق الحسنة والسمعة الطيبةالتمتع باال-4

 . التمتع بالثقافة العامة فى شتى المجاالت-0

 .التفوق الدراسى  -3 

 .التميز فى االنشطة الطالبية  -1

 . حتفال بيوم اليتيم وادخال السرور والبهجة على وجوه االطفالال

 .أمام الكلية عمل حملة للتبرع بالدم  

 . بين طالب الكلية قامت اللجنة الرياضية دورى خماسىأ

 . دورة لتعليم الطالب برنامج الفوتوشوب قامت لجنة العلوم والتكنولوجياأ

بالكلياااة العدياااد مااان النااادوات الطبياااة والثقافياااة  دارة رعاياااة الشاااباب واتحااااد الطاااالبإقامااات أ

  .والدينية
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 ZNSSAالجمعية العلمية لطالب كليات التمريض فرع الزقازيق 

والاذين  قبلاوا  0242-0227طاالب كلياة التماريض جامعاة الزقاازيق والتى  كانت مان ثماار

تحدوا على النهوض بمساتوى طاالب التماريض لايس بالزقاازيق فحساب بال االتحدى وعزموا و 

ذن هللا وشكرا لقيادات الكلياة والجامعاة إوننتظر المزيد بفريقيا وآسيا إن هم فى فى مصر وا 

 .الداعمة للنشاط الطالبى

 

 

 

ن نرتقي بمستوى طالب أنفسنا أالتمريض بجمهورية مصر العربية قد عهدنا نحن طالب 

ن نحاول جاهدين أرتقاء بمهنة التمريض بمصر والتمريض العلمي والثقافي ليساعد في اإل

  . مكانياتإرتقاء بوجهة نظر المجتمع المصرى بكل ما لدينا من اإل
 

  
 .ن نوحد صفوفنا أ -
 .ن نتكاتف جمعياً أ -
 .راء والخبرات األ ن نتبادلأ -
 .ن نساعد بعضنا البعض أ -
 .ن نظل يد واحدةأ -
 .نصل للمجتمع لتوضيح حقيقة مهنة التمريض -
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Egyptian Nursing Students’ Scientific 
Association 

 والتى تختصر إلى

ENSSA 

ولى ليكون لطالب التمريض بالجامعات المصرية كيان يمثلهم أكخطوة  

  وجه النشاطات العلمية التمريضية المختلفةأ وقناة شرعية لممارسة
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 التمريض مهنة أجل من التطوعي والعمل التطوعب التمريض طالب توعية . 

 ذاتية تنمية و داريةإ مهارات على التمريض طالب تدريب  

 ريجينوالخ التمريض لطالب وعلميا دراسيا مرجعا التمريض لطالب العلمية المصرية الجمعية جعل 

  أيضا

 علمية دوريات نشر و تمريضية تدريبية دورات عمل . 

 الصحي المجال فرادأو المجتمع ألفراد صحية توعية خدمات تقديم . 

 الطالب بين التواصل لزيادة مصر تمريض تكليا طالب مستوى على ترفيهية علمية حداثأ تنظيم 

 الثقافات و المعلومات وتبادل

 األخرى العلمية ياتالكل مع مشتركة نشطةأ قامةإ . 

 الشرق األوسط مستوى على األفضل هي لتمريضا لطالب العلمية المصرية الجمعيةل جع 
 

 

 

 يعملال  نهأ أي التمريض مهنة و طالب جلأ من متطوع هو العلمية بالجمعية عضو كل -:التطوعية 

 . المادي التربح جلأ من

 الفريق بروح تعمل منظمة لتمريضا لطالب العلمية المصرية الجمعية نحن-:الفريق روح . 

 الجميع أمام وضوح و بشفافية تعمل التمريض لطالب العلمية المصرية الجمعية نحن-: الشفافية. 

 تهدف تسليم سياسة ستخدامإب التمريض لطالب العلمية المصرية الجمعية نشاط يستمر-: ستمراريةاإل 

 . التمريض طالب خدمة لىإ

 تعمل يفه مؤسسي بنظام التمريض لطالب العلمية المصرية لجمعيةا تعمل-:العمل في المؤسسية 

 .ساسهاأ على تعمل منظمة والئحة داريةإ ونظم واسترتيجية قيم تحت
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  نناأ كما المفتوح الباب سياسة التمريض لطالب العلمية المصرية الجمعية تتبع-:الفعالالتواصل 

 . مصرالعربية ةجمهوري في التمريض داراتإجميع  مع أفضل بشكل لنتواص

 

 

 

داء العملى لرفع كفاءة الطالب على تهدف إلى زيادة المعرفة العلمية وتحسين مهارات الطالب فى األ

 . جمهورية مصر العربية المستوى 

 

 

 

فراد المجتمع فى جميع الجوانب المتعلقة بالصحة وكيفية المحافظة أتقوم بنشر التوعية الصحية بين جميع 

 .ً يفية التعامل معه والوقاية منه أيضاعليها والمرض وك

 

 

قليمى والدولى وأيضاً التبادل الطالبى يتم فيها تبادل آخر األبحاث فى المجال التمريضى على المستوى اإل

ً بدور البحث إو كتساب مختلف المهاراتبين الجامعات المختلفة إل وتبادل الخبرات فى صناعة يمانا

  .العقول

 

 

 

 .متياز وتعده للحياة بعد التخرج بكل ما يخص طالب اإل تهتم هذه اللجنة
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لكترونية لمختلف أوجه نشاط الجمعية بكل نشاءه من أجل مواكبة الثورة التكنولوجية ليكون الصورة اإلإكان 

 .لجانها 

 

 

 

 

 

 يق بتوصيل انطالقاً من الدور المجتمعى للطالب وتأثير الجامعة فى جذور المجتمع بأكمله يقوم هذا الفر

 .رسالة الجمعية ورؤيتها وأهدافها للمجتمع بأسره من خالل الطرق المختلفة للدعاية والنشر 

 الجمعية بين و بينهم العالقات لتقوية والمؤسسات والهيئات فراداأل مختلف مع بالتعاون قومكما ي 

 التواصل وسبل لمؤتمراتوا الندوات قامةإل الالزم التنسيق جانبى إل التمريض لطالب العلمية المصرية

 . المختلفة

 

 

 

 

 

 ةدارة المثلى للموارد الذاتيلى خلق أجيال جديدة لديها القدرة على اإلإسعى قسم التدريب والتطوير ي 

 . ةوالمجتمعية وتسخيرها للخدمات التمريضي

 .ة نينهم نواة مستقبلية للكفاءة المهعضاء الجمعية ألأكما يسعى لنشر ثقافة التدريب فيما بين 
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 تصال الجيد وتكوين عالقات على مستوى الجامعات المصرية إلزيادة قدرة الطلبة على ا. 

  الحصول على دورات تخصصية فى مجال العلوم التمريضية من خالل لجنة التعليم التمريضى. 

 ن خالل قسم التدريب والتطوير دارة والكمبيوتر مالحصول على دورات فى التنمية البشرية واإل. 

 بداع والتفكير زيادة قدرة الطلبة على اإل. 

  التواصل مع المؤسسات والجهات الداخلية والخارجية. 

  المشاركة فى تبادل طالبى داخلى. 

  زيادة المعلومات لدى الطالب من خالل المنتدى والموقع االلكترونى. 

 خرى عن طريق المنتدى ة بالدول األالتواصل مع طالب التمريض بالجامعات المصري. 

  زيادة قدرة الطلبة على فن التسويق. 

 دارة زيادة قدرة الطلبة على فن اإل. 

 (عضاء الجمعية مع تقديم عروض خاصة أل) قليمية ودولية إالمشاركة فى ندوات ولقاءات ومؤتمرات محلية و 

 ن محلى أو اقليمى أو دولى ومجلة الجمعية المشاركة فى المسابقات البحثية وعرضها فى المؤتمرات سواء كا

 .المصرية 

  المشاركة فى قوافل طبية من خالل لجنة الصحة العامة. 

  المشاركة فى معظم أنشطة الهيئات الخاصة بالتمريض. 

 تقدر تدافع عن مهنتك وتساعد على تغيير نظرة المجتمع المصرى للتمريض 
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 تمريض فرع الزقازيقنشطة الجمعية العلمية لطالب الأبعض 

  حملة التبرع بالدم

 بالتعاون مع الجهات  

 المعنية لتحفيز الطالب وتوعيتهم 

  .همية التبرع بالدمأعلى 

 

 

 

 لكلية 32/1/0240المشاركه في فعاليات المؤتمر السابع
 التمريض بعنوان 

"Risk management"  
 دارة المخاطرإ

 وقامت 

 ةالعام ةمين لجنة الصحأ 
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 بحث عن بعرض 

"Student nurses & clinical learning 
environment" 

 

 حملة توعية صحية 

 لمدرسة احمد عبد الوهاب

 اإلعدادية بالنكارية

 :بعنوان 

 "التدخين وأضراره " 

 م52/3/5105

 

Contacte us 

 

Web site :- www.enssa.zu.edu.eg 

Forum :-www.enssa.yoo7.com 

E_mail :-enssaegypt@yahoo.com 

Tel :- 00201200105897 

 

http://www.enssa.zu.edu.eg/
http://www.enssa.yoo7.com/
mailto:enssaegypt@yahoo.com
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 ديب الطالبأنظام ت
 . ةمن اللوائح الطالبي 401ماده 

 :ليد الجامعيه وعلى االخص تاديبيه كل اخالل بالقوانين واللوائح والتقا ةيعتبر مخالف

 .او المنشئات الجامعيه ةبنظام الكلي ةعمال المخلاأل-4

تعطياااال الدراسااااه او التحااااريض عليااااه او االمتناااااع المجباااار عاااان حضااااور الاااادروس -0

 والمحاضرات واالعمال الجامعيه االخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبه عليها

حسان الساير والسالوك داخال الجامعاه كال فعال يتناافى ماع الشارف والكراماه او مخال ب-3

 .وخارجها 

 كل اخالل بنظام امتحان او الهدوء االزم له وكل غش فى امتحان او شروع فيه -1

 .او المواد او الكتب الجامعيه او تبديلها  كل اتالف للمنشئات واالجهزه-1

لطات كال تنظايم للجمعيااات داخال الجامعااة او الشاتراك فيهاا باادون تارخيص سااابق مان الساا-1

 .الجامعية المختصة

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بإي  صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون -9

 .ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة

العتصام داخل المبانى الجامعية أو الشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو -9

 .ا داب
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 الفهرس
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 3                                         كلمة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -0

 1                                                                     التعريف بالكلية-3
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