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 افتتاحيةكلمة 
 

ال طةةةريت ي لاطةةةن وةةةر   بةةة ا  الرعايةةةل الةةةة يل  ةةةر  بةةةا طبةةة ر   ةةةي  ال ةةة     
ة ل اإل سةا   عاوي ة، و  ط  ا ةن طة   بةا ا   ةاد إط  ةاعن    ةا     اوبا إ سا يل راقيل
ال طريت لل ة ن إلر  وضن   ا ج ال بةيي   ال ة ل للاوةل ا طةراتتت   بةبا  ط   ي ل
 ر ا ااد علرا يير   بضل   ليطيل ل ير   ا  طان  الغ ط  الا لل لل لن  ال  ا  و الس  ات

طسةةة  ل ال اط ةةةات الطةةةةريل   يةةة    ةةةا  الةةة لر  اط ةةةل الهقةةةاهي  ال ةةةر  بةةةار  وةةةر  ةةة   
  بةةا  ثيةةر   ةةرادج   ا  ةة، لل طيةةص   لةة  لل ةةة ن  طسةة  ل يري ةةر لليا بةةا إلةةر  ال بضةةل
 ت ال لطر  ال ق ر الط ل   ور س   ال طن ور الااين  اليارل الطس  ل

ال سة   اطةت  طاهالةت  قة ن  رسةال با الطقاطةل وةر إثةراد اط ة، الهقةاهي  ق – لليةل ال طةريت 
 الطبةارات  ال  ر  أ يان    يان ط   يةا ر ال طريت ور لن الط اطت طاعطي   ةالي ر 
ةةةة ل  الط ل  ةةةل  وةةة   ةةةراطج   ليطيةةةل طار سةةةل  ط ةةةاا  ططةةةا ي ةةة ا  ةةةال  ص علةةةر طسةةة ق ن

 تالط ا  ي 
                                                               

الخريجين متابعة وحده
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 الدكتور عميد الكلية األستاذكلمة 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

                         

 بالعلم والعمل يتحقق االمل

    

    ا ر    ا ر يري ر لليل ال طريت  اط ل الهقاهي  
  اليري ي و   ، لط  ا اعر سر رل  ويرل  عظين س اا ر     هف ل ل ل ط

و  قا عطل ا إلعااا ن    ليطبن   ب ا 2017 -2016    لليل ال طريت او ل 
ةااقل طيلةلو     اةٍن علطٍر ليل   ا طؤ لي  للقيان   ا  بن اإل سا ر  ال   ر 
إللطان طسير    اد ال   و   ّطيه طبب ا ور ط ان ال طريت  عل ط، ال ايثل 

لاراسيل  الط ا ج ور  وضن  طال با ور لليات  الط  ّاا و ور ال راطج  الي   ا
ال طريت ور طةرو ط  طاي  ور  ل  على اهلل ال لر القايرو   ال هان طبّرف 
 الطسؤ ليل ال لطيل  ا ي قيلو إل اار  قلل   عيل ور  يريج  طريت  اث    لط، 

ل، ور  يلّق،  قار ، على  قاين  وضن ة ر ال  اد اإل سا ر  قاارًا على ططارسل عط
  ل طلا  ط ليا  اقليطيات

ساعا ا اطة اد  الطرضىو  ال   ا آثارلن   س  سير لن    سيص عل طلنو  ل   ا 
 رضًا ية ل لليير   ا    اطا لن ُسُاف الغين ل   ا  ط اد على طرضالنو وا  ن 

  لق ا إلى .طس  اع سرا ر ن  طل   ا بنو    هل ا ال اس ط اهلبنو لأ بن إي ا لن
ن  الط ا   الر طل  عاطل  ن ط اطلل إ سا يل ط   أثر  الط ر ر الطاال  قين طرضال
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ق ط ا  أااد  ا  ا لن  ر ٍح .الي ن الطاايل ال ر   لت ط  لن برد سل ل   اع   ب رج
 وّياضل ط  ال  اد  اإليثار ا   ا  ظار لطلاوأ       رت

 ت  وقلن اهلل  ساا ي الن الى طا وي، اليير

 

 لهم بالتوفيق والنجاحمع تمنياتي 

 

 عميد الكلية                                                

 نادية محمد طهأ.د /   
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 المجتمعتنمية البيئة وخدمة كلمة االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون 

 

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 ،أبنائى وبناتى خريجى كلية التمريض: تحيتى لكم بحجم السماء 

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

 أسمى أيات التهانى المحفوفة بباقات الزهور العطرة بمناسبة التخرج.

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

لمتميزه الكبير لطالبها لتؤهلهم ليكونوا األكفأ فى تقديم الرعايه الصحيه ا

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

 مهنه انسانيه فأنتم اللمسه الحنونه أوصيكم بالمرضى خيرا.

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

عمليه فى الفراق والكثرنا البقاء ،كل التوفيق لكم فى حياتكم العلميه وال

 .الف الف مبروك التخرج.

                                              

 وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع                                            

 سحر حمدىأ.د /                                           
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 لشئون الدراسات العلياكلمة االستاذ الدكتور وكيل الكلية 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ان مهنه التمريض مهنة عظيمة يجب على المجتمع كلةة 

ان يحتةةةرذ  ةةةهن المهنةةةة  هةةةى الالةةةين ال ةةةا ر   مةةةن   ةةة مة 

المريض  هةى الالةين التةى   تنةاذ ت ةهرليناذ المةريض  ت ة   

لي الد المريض.  الممرضة تر ذ ا مل  ت الد ال ل ب بحنانها 

 ها . عطف

ن للصةةرير الطف  الحنةةا تحيةةة لهةةها ال لةةب الةةرحيذ الةةهل مةة ن   بةةال

 الكبيةةر  الرنةة   الف يةةر  ةة  كةةل  حةة    ةة  كةةل حةةين . كمةةا ات جةةة الةة  

متمنيةه لهةذ د اذ  لثةان الكلية بالتهنئة ال لبيةة بمنا ةبه ية ذ التخةر  ا  خريج

 .النجاح

 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                                 

 .د /  امينه سعد جنيدأ                                                
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 اقسم باهلل العظيم 

 
ان اكون امينا وحريصاا علات تقاديم الرعاياة الصاحية للماريض متعاوناا ما  

 سائر القائمين علت خدمته باذال كل الجهد النقاذ المريض.

 حفظ كرامته واستر عورته واكتم سره.وان ا

 وان اثابر علت طلب العلم واسخره لنف  االنسان.

 وان اوقر من علمنت واعلم من يصغرنت. 

 .وان ابذل كل جهدي للنهوض بمهنة التمريض

 

 اوهللا علت ما اقول شهيد
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 نبذة عن الكلية
 

ل ةةةالر لل طةةةريت  إ بةةةاد الط بةةةا ا 1984لسةةة ،  937 ةةةن ةةةةا ر القةةةرار الةةة هارل رقةةةن  

  اط ةةة، الهقةةةاهي   ةةةةا ر ال   ةةةل الاايليةةةلو   ةةةن ق ةةة ن ال ال ةةةات للاراسةةةل  ال ةةةان الاراسةةةر 

 ن   اين اطسةن طة   2000لس ل  200و    اد علر قرار ر يس ال طب ريل  1985/1986

 الط با ال الر لل طريت إلر للي، ال طريتت 

  ت 1989ن او ل ط  اللليل   ن  يرل ا ن او ل عا 22 ن  يرل 

 أقسةةةان ال طةةةريت الطي ل ةةةل  (الطا سةةة ير  الةةةال  را )الاراسةةةات ال ليةةةا    ةةةن وةةة ج ال سةةة ين 

 ن ت1993 – 1992اع  ارا ط  
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 جامعة الزقازيق –رؤية ورسالة كلية التمريض 
 : رؤية الكلية

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

 المجتمعية بكفاءة تنافسية م  كليات التمريض على المستوى المحلى و اإلقليمى

 رسالة الكلية 

يساتوفى معاايير الجاودة  تمريضات تعليم ديم تقبجامعة الزقازيق  -كلية التمريض تلتزم

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

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

 .البيئة المحلية فى إطار من الحداثة و التنافسية

 

 اإلستراتيجية للكلية االهداف

 

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

 .والمساهمة الفّعالة فت تنمية المجتم 

ديميااة وتنمويااة فّعالااة قائمااة علااى االبتكااار ومنتجااة للمعرفااة اعااداد بحااوث أكا .2

 .بمعايير عالية

 .اعداد عضو هيئة تدريس متميز علمياً ومهنياً وثقافياً  .3

 .المساهمة فى التنمية المتكاملة للمجتم  .4

االرتقااااء بالقااادرات المادياااة  واالنيماااة التااااغيلية والماااوارد الباااارية لتحقياااق  .5

 .داء وتنقية وترشيد مناخ العملالمستويات القياسية فى اال

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

ل يةةةةر  وةةةةر طسةةةة  يات ال وةةةةا   ال  ةةةةه ال ا طةةةةل عةةةة  اطةةةةةا ل   ال ةةةةالن هيةةةةااي ا ةةةة،  

ر ط اوظةةةات ال طب ريةةةل )ثةةةا ر ل طةةة  ال ةةةي  ظةةةرا للةةة   ط اوظةةةل البةةةرق ةةةاططرات الطهط ةةةل 

ط اوظةةل وةةر الطسةةا ل  عةةاا السةةلا (  ا   قةةا طةة     يةةن ا ر اللليةةل وةةر ياطةةل الط  طةةص 

الط لةةر  طةةا يطلةة  ا  يقاطةة، ال طةةريت طةة  اسةةباطات ل يةةر  يسةة  يص  بةةا الق ةةاع الةةةة ر 

ال ةةةال ل طةةرات الطهط ةةل لةةيس وقةة  وةةر ال قايةةل  للةة  وةةر رعايةةل ال ةةاطت الطهط ةةلت   ةةن 

يةةن ي ةةل ط بةةاد   ةةا  ط ا  ةةل  طريضةةيل ل طةةرات الطهط ةةل )طةة  يةة ن ا بةة ل طبةةر ع    

ل قةةةةةاين ياطةةةةةل ط  ةةةةةرا  علةةةةةر طسةةةةة  ل  CIQAP)ال  ةةةةة ير الطسةةةةة طر  ال ا يةةةةةن ل عطةةةةةاا 

 ال طب ريلت

 :ة العلميةالمجل .2

) ضن  ي ل ال  لين  ي ل ط طيةه  طة    ر ثا ر ط لل علطيل ط لطل علر طس  ل ال طب ريل

ط  اطسا    طة   اط ةل  2لليات ال طريت الرا ا   ال طب ريل لطا  ن ا ضطان  اطسا    ط 

Case Western Reserve University   ) سةا ن  ال طيةات الط  ةا  اططريليةل  

 سة ف ية ن اطر قةاد  يةاطات  ط طيه ور  بر اط  ار ال لطيل علر الطس  ل الط لر بلن 

    طرت ال بر ال لطر ل بطن ياطات ال بر اطقلي
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 :الجمعية المصرية العلمية لطالب كلية التمريض .3

 19 ةةر البي ةةل ال   يةةل اط لةةر  ال  يةةا  ال ةةر  طثةةن  ةة   ال طةةريت  ال طب ريةةل    طةةص 

  سة ر طظبةار ال ا ة   2009 اط ات ياةل   ن  اسيسبا ور عةان  6  اط ل  ل طيل 

  لبةةةن  ةةةهد و ةةةان وةةةر اطي ةةةا ر لطب ةةةل ال طةةةريت  ابةةةرا  ال ةةة   وةةةر ةةةة ص طسةةة ق لبن   

 الط  طص ل  قي  طس ق ن اوضن للطب ل ت

 سةةة ف  بةةةطن ا بةةة ل ال  ةةة ير  اللليةةةل   ةةةن ال ط يةةةل  ةةة ا  ط بةةةاد ا  ةةةاا عر ةةةر ل ةةة   

 ال طريتت 
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1-  

هو احد أقسام الهيكل التنظيمي لقطاع خدمةة المجتمةع وتنميةة البيئةةل والةذ  

ون خدمةةة المجتمةةع وتنميةةة البيئةةة المنعقةةد تةةم تفعيلةةه بنةةاءا علةةي موافقةةة مجلةة  شةةئ

ل 29/12/2009والمعتمةةةد مةةةن مجلةةة  الجامعةةةة تةةةاري   22/12/2009بتةةةاري  

جامعةة الزقةازيق بنةاءا علةي مجلة  الكليةة  –وعليه فقد تم إنشاءه بكليةة التمةريض 

 .2/1/2010المنعقد في 

 

 

 

 

 

الموائمة بين مخرجات التعليم و متطلبات سوق العمل عن طريق 

 دراسة المعلومات عن سوق العمل
 

 
 

 ربط الخريج بالجامعة و الكلية 

 

 
 

 
الخةةةةريج جةةةةزء ال يتجةةةةزأ مةةةةن الجامعةةةةة 

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

ومةع الكليةة  جين مةع بعهةهم الةبعضيربةط الخةرو  الزقازيق تمريضجميع خريجي 

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

 .التعلمية والبحثية والخدمية الزقازيق تمريضكلية 

 الوحدهنبذة مختصرة عن 



 دليل الخريجين                                                   

  14 

 اهداف الوحدة

 
 

   .جينيالتواصل بين الكلية والخر 

 واقتراح حلول لها ومحاولة تنفيذها. جين ودراستهايالتعرف علت مااكل الخر 

 .عدة فى التخطيط السليم للكلية من خالل التعرف على مااكل الخريجينالمسا 

 .جين وإبرازها والتعرف علت انجازاتهم فت كافة المجاالتيمتابعة نااطات الخر 

  

 انشطة الوحدة

 

   تنييم  دورات  تدريبية  لتنمية  المهارات  و المعلومات  لدى  الخريجين .   

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

  للجهاات  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 خريجتإنااء رابطة  
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 :2015-2014وحدة متابعة الخريجين لعام خطة 

 

 

 

الفئه  الهدف نوع النشاط التاري 

 المستهدفة

مسؤل  المخرجات

 التنفيذ

مؤشرات  التكلفه

 النجاح

 

 2015 مارس

 :دورات تدريبية

مكافحه العدوى   

 بالمستافيات

ت 
ما
لو
مع
ة 
اد
زي

ية
كل
 ال
ت
ج
ري
خ
ت 

را
ها
وم

 

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

 

دريبيه لرف  دورات ت

كفاءة مستوي خريجت 

 الكلية

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

 

2000  

ء 
ضا

ر
7
0

ط 
اا
الن
ن 
ع
ن 
جي
ري
خ
 ال
ن
 م
%

م 
قد
لم
ا

 

 األولية األسعافات 2015 مايو

جوده الرعايه  2015 نوفمبر

التمريضيه و 

 الجوده الاامله

تحديث قاعدة  2015/  2014خالل عام 

هو البيانات
س
ل

ة 
ل

  
 م
ل
ص
وا
الت

ن
جي
ري
خ
ال

 

 محدثه قاعدة بيانات

التوجه  أماكنتامل 

الوظيفت لخريجت 

 الكلية

 

 وجود  جمعية خريجت إشهار جمعيه   2015/  2014خالل عام 
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 ةدــــــــازات الوحـنجإ

جامعاه الزقاازيق بهيكال تنييماى  –انااء وحده لمتابعه الخاريجين بكلياه التماريض   إعتماد - .1

 .معتمدهمحدثه ووالئحه تنفيذيه 

 .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 يانات الخاصه بالخريجين متضمتحديث قاعده الب .4

 تم إقامه دورات تدريبيه لطلبه االمتياز و خريجى كليه التمريض على النحو التالى: .5

  10/7/2012إداره الوقت  

  13/3/2012مهارات االتصال الفعال  

  24/2/2013كيفيه كتابه السيره الذاتيه و إجراء مقابله العمل  

  24/4/2013و ضغوط العمل إداره الوقت 

   24/4/2013إتخاذ القرار و حل الماكالت  

  9/2/2014مقدمة عن العدوى و كيفية التعامل م  النفايات الطبية  

خريجى تمريض 

الزقازيق و تفعيل 

 دورها

كلية التمريض جامعة 

 الزقازيق معلنه ومفعلة 
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 . 7/5/2014، و الملتقى الثانى  15/2/2012عقد الملتقى االول للتوظيف   .6

 دليل الخريجين. تحديث .7

، و 11/12/2011فى  2010دفعه ، و 2010/ 12/10فى  2009إقامه حفالت تخرج دفعه  .8

 .3/4/2014فى  2012، و دفعة  3/12/2012فى  2011دفعة 

 جامعه الزقازيق.  –جارى االعداد إلشهارجمعيه خريجى كليه التمريض و .9

 ين:شئون الخريج إدارة -2

 قسم شئون الخريجين هو القسم المختص باستخراج للخريجين بالكلية.

 لمؤقتةالاهادات ا يقوم القسم باستخراج. 

  يقوم القسم باساتخراج شاهادة بتقاديرات السانوات الدراساية األربعاة التات درساها

 الطالب بالكلية.

 . يقوم القسم باستخراج شهادة بالدرجات للخريجين بالسنوات الدراسية األربعة 

  يقوم القسام باساتخراج شاهادة بعادد السااعات الدراساية التات درساها الطالاب فات

 ات األربعة.مواد التمريض  بالسنو

  . توجيه الطالب إلى إجراءات استالم االمتياز بالمستافيات الجامعة 

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

 استخراج جمي  الاهادات السابقة باللغة اإلنجليزية . يتم

 :كيفية الحصول علي الشهادات المؤقتة

 سيد األستاذ/ مدير عام الكلية .التقدم بطلب باسم ال 

 التقدم بصوره توض  علت الاهادة. 

 . دف  رسم استخراج الاهادة بخزينه الكلية 

 ( جنيااه بواقاا 1إحضااار دمغااة فئااة )  قاارد تنميااه    10  قاارد دمغااة   90

 قرد. 25قرد   طاب  نقابة  50طاب  جامعه 

 .تقدم باهادة تأدية سنة االمتياز   
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 -سات العليا علت النحو التالت:يتم التسجيل بالدرا

 :التسجيل لدرجة الماجستير :أوال

 اغسطسفت شهر  التسجيل يبدأ 

 )فيما يخص )المعينين من معاوني اعهاء هيئة التدري  بالكلية: 

 علت الطالب ان يحضر االتت:

 بيان حالة من الكلية بعد مرور سنة من التعيين 

  جنيها 50دف  رسوم خدمات الكترونية 

  البكالوريوس شهادة 

 شهادة االمتياز 

  بتقديرات السنوات الدراسية األربعةشهادة 

 شهادة الميالد 

 6  صور شخصية 

 جنيه( 2.25) دمغة فئة 

 غبين في التسجيل بالدراسات العليا لخريجي الكلية غير افيما يخص )الر

 المعينين بها(

يد علت أن يكون حاصال علت درجه بكالوريوس فت علوم التمريض بتقدير عام ج

 ماده التخصص تقدير جيد فت األقل و

 علت الطالب ان يحضر االتت:

 موافقة جهة العمل 

 شهادة خبرة سنتين 

  شهادة البكالوريوس 

 شهادة االمتياز 
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  بتقديرات السنوات الدراسية األربعةشهادة 

 شهادة الميالد 

 6  صور شخصية 

 ( 2.25دمغات )جنيه 

 ( 1050مصروفات )حنيها كل عام 

 :ملحوظة **

 تكون الدراسة علت ثالثة فصول. 

  بنجاح الفصل الدراست األول والثانت ثم يتقدم ببحاث مبتكار  الطالبأن يجتازبعد

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

وتنااق  بعاد اجتيااز الفصال الدراساى الثالاث بنجااح  الطالب بتسجيل الموضوع 

جنه الحكم بعد عام علت األقل مان تااريت تساجيل الموضاوع وبحاد الرسالة أمام ل

أقصت أربعه أعاوام بعاد اجتيااز الفصال الدراسات الثالاث ويجاوز لمجلاس الكلياة 

 أضافه سنه خامسة حسب حاله الطالب.

  علاات الطالااب ان يحضاار شااهادة التويفاال وشااهادةICDL  قباال التقاادم لمناقاااة

 الرسالة.

 وراة:الدكتالتسجيل لدرجة  :ثانيا

 .يعلن عن فتح باب القيد لدرجه الدكتوراه خالل  شهر أغسطس من كل عام*

حاصال علات  الطالب لدرجه الدكتوراه فت علوم التمريض أن يكون للتسجيلياترط *

   .ماجستير فت علوم التمريض بتقدير ) جيد ( علت األقل

بعااد  الطالااب أن يتقاادم ببحااوث مبتكااره فاات موضااوع يقااره مجلااس الجامعااةعلاات  **

 .موافقة مجلس القسم ولجنه الدراسات العليا ومجلس الكلية

عامين علت األقل من تاريت الموافقة علات  بعد مرور تناق  الرسالة أمام لجنه الحكم*

أن يجتاز الطالب بنجااح اختباارات الفصالين الدراسايين األول وبعد  تسجيل الموضوع

 والثانت.
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مان تااريت مناقااة  األقالين علات رراه بعاد شاهيتقدم الطالب لالمتحاان النهاائت للادكتو

وال يسمح للطالاب بادخول االمتحاان النهاائت إال إذا قبلات الرساالة مان مجلاس الرسالة 

 الكلية .

 

 

 

 

 

 

 

 الزمالة المصرية للتمريض   : ثالثا 
                                                                            

      عن الزمالة المصرية :نبذة مختصرة 

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

  م .1999بدأ برنامج الزمالة التدريبت فت مارس 

  م 2004لسانة 240الزمالة المصرية لها لجنة تنفيذية ماكلة بالقرار الوزاري رقم

العاااام ومقررهاااا مااادير عاااام الزمالاااة وبعضاااوية جميااا  ر سااااء  األماااينويرأساااها 

مصاار وهااذه اللجنااة مساائولة عاان صااياغة  فااتالصااحة  وقياااداتالمجااالس العلميااة 

 القرارات التاغيلية والفنية للزمالة المصرية .

 أهداف الزمالة المصرية :

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

 السريرية والخدمات الطبية المكملة بمستافيات الصحة والسكان .

 إنعكاس ذلك وقائيا  وعالجيا على صحة المواطنين المصريين.         

 . تبنى المجالس العلمية ألبحاث وماروعات صحية قومية من خالل البرنامج 

   ص والعااالج وطاارق مكافحااة العاادوى التاااخي فاات الحديثااةالتاادريب علااى الاانيم

 الخدمات الطبية والتمريضية . فتوتطبيق الجودة 

 التخصصات الموجودة ببرنامج الزمالة المصرية للتمريض :
   أطفال.تمريض 

  التمريض إدارة. 

   الصحيةالمعلوماتية. 

 الرسوم :
   بوزارة الصحة . للعاملينثالثة آالف جنيه 

  بوزارة الصحة .عارة آالف جنيه لغير العاملين 

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

المصرية للمجلس العلمى للتخصص بعد استكمال السنوات التدريبية بنجاح واجتيا 

شاهادة مهنياة  بأنهاا األكاديمياةااهادة تختلاف عان الااهادة هذه الاالمتحان النهائى .

 ية التى تهتم بالتدريب العلمى الموثق .عمل

 مميزات التدريب بالزمالة المصرية :
 مادية:حوافز -1

  من المرتب االساسى . مادييتم منح حافز 

 معنوية:حوافز -2

  يتم الترقية للحاصلين على الزمالة طبقاً للاوائح الخاصاة بالحصاول علاى دراساات

 الة .للزم النهائتعليا من تاريت اجتيازه االمتحان 

  المستااافيات والمراكااز التدريبيااة  فاات كمتاادربينالتاادريب  فااتيااتم إتاحااة المااااركة

 دورة إعداد المدربين . فتالمعتمدة لبرنامج الزمالة المصرية بعد تدريبه 
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  ًأناطة التدريب بالماديريات والهيئاات التابعاة لاوزراء الصاحة  فتالمااركة أيضا

 والسكان.

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

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

 .مدة الدراسة سنتين 

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

ى أى دراسااة خااالل ماادة تدريبااه أو أى دراسااة أخاارى وأن يتعهااد بعاادم تسااجيله فاا

 بالزمالة .

  ان يقبل التوزي  طبقاً لالماكن التدريبياة المتاحاة بالمستاافيات والمراكاز التدريبياة

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

 التخصص أو المحافية التدريبية . 

 البحيارة  –مالاة المصارية ) االساكندرية المحافيات التى تتواجد بهاا برناامج الز– 

 المنصورة (. –طنطا 

  . فى خالل ساتة شاهور مان تااريت إساتالمه الزمالاةICDL –  ان يتعهاد بححضاار

 درجة وشهادة 500شهادة تويفيل بمعدل 

  . ودورات ذات العالقاااة فاااى التخصاااصFoundation skills –  أن يتعهاااد

 لةبحضور الدورات التدريبية من قِبل الزما

 *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 تخريجالتوجه الوظيفت ل

 -كلية التمريض فى المستافيات والهيئات االتية: تخريج يينيتم تع

 معاهد وكليات التمريض الجامعية. -

 مستافيات وزارة الصحة. -

 المستافيات العسكرية. -

 مراكز صحة األمومة والطفولة. -

 المدارس الثانوية الفنية للتمريض. -

 المعاهد الفنية الصحية. -

 المستافيات الخاصة. -

 المؤسسات العالجية. مستافيات -

 مستافيات التأمين الصحى.  -

 :بالمستشفيات ف الوظيفى لخريجى كلية التمريضيصتوال
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 المسئولية الرئيسية:

االدارى والفنى على التمريض فى القسم ، ولتقديم أفضل الخدمات اإلشراف 

 الفعالة.

 المهام والمسئوليات:

 .دم للمرضى بالقسمالتأكد من أعلى مستوى من الخدمات التمريضية يق -1

 أن تلعب دور قيادى وفعال فى القسم. -2

 .ة لهيئة التمريضيخلق بيئة فعالة لألداء التمريضى لرف  الروح المعنو -3

 العمل كحلقة وصل بين الزمالء فى العمل. -4

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

 التعاون بينها.

 ال اليومية فى القسم.العمل على متابعة األعم -6

 القسم.بالحفاظ على سالمة المرضى وهيئة التمريض  -7

استالم وإعطاء المعلومات والبيانات عن المرضى )أحوال المرضى( من  -8

 مناوبة إلى أخرى.

 ترتيب ووض  جدول المناوبات واألجازات الخاص بهيئة التمريض. -9

 إعطاء جزء من مسئولياتها إلى هيئة التمريض بالقسم. -10

 م وشرح حالة المريض له وألقربائه بعد موافقة الطبيب.إعال -11

 ....الت(-الفحوصات–تحضير القسم لمرور األطباء )تحضير الملفات  -12

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

 إعطاء الماورة لهيئة التمريض. -14

ات طلبة وطالب–د الجديد قاعتدريب هيئة التمريض الجدد داخل القسم )الت -15

 الممرضات من األقسام األخرى(. –التمريض 

 المغسلة .....الت(.–التعاون م  أقسام المستافى األخرى مثل )المطبت  -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

 ضر االجتماع.قسمها وتحضير محا

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

 المواد الكيميائية( والتأكد من تاريت صالحية األدوية.–المخدرات 

 أن تطور ذاتها من خالل التدريب والتعليم المستمر. -20

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

 التقاليد اإلسالمية.فية على العادات واالمح -22

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

 العمل والتعاون م  األقسام األخرى عند الضرورة. -24

 التأكد من وصول نتائج التحاليل بداخل الملفات. -25

 ى الرئوى.قلبالمااركة والتعاون فى عمل دورات لإلنعاد ال -26

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

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

 اختصاصها.

وظيفى )لشاغلى التدري  فى المعاهد الفنية ومدارس الف  يوصالت

 التمريض(:

 اخصائى تدري  علوم تمريهية ثان./ اسم الوظيفة

 -وصف العام للوظيفة:لا 

 تدريس بحدارة المعاهد الفنية الصحية باإلدارة تق  هذه الوظيفة بقسم شئون ال

العامة للتعليم الفنى الصحى باإلدارة المركزية لتنمية القوى البارية بقطاع 

 التدريب والبحوث بديوان وزارة الصحة والسكان.

  يختص شاغل الوظيفة بتنفيذ برامج ومناهج التعليم النيرى والتدريب العملى

 ن.طبقا لخطة العمل فى هذا الاأ
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 -واجبات ومسئوليات الوظيفة:

  وض  برامج ومناهج التعليم النيرى والتدريب العملى. فتاالشتراك 

 القسمتحديد احتياجات من هيئة تدريس التمريض ب. 

  ومتابعة صيانتها وحفيها. للقسمالعمل على توفير األجهزة واألدوات الالزمة 

  واإلشراف على  مباألقساتوزي  وتنسيق العمل بين هيئة تدريس التمريض

 تنفيذ خطة العمل والعمل على حل المااكل التى تعوق التنفيذ.

  القيام بوض  خطة التدريس العملى للطالبات واإلشراف على تنفيذها بعمل

االتصاالت الالزمة م  أماكن التدريب وتوفير وسيلة المواصالت واالشتراك 

ا واالطالع فى وض  المادة العلمية لبرامج التدريس فى مجال تخصصه

المستمر على كل ماهو مستحدث فى مادته وتقديم المقترحات لتطوير المناهج 

 الدراسية.

   التخصصمادة  فتسئلة األوض. 

 التخصصفى مجال  لبةعمل التقييم الالزم للط. 

  إعداد تقرير شهرى عن سير الدراسة والمااكل التى تعترض التنفيذ واقتراح

 الحلول.

 حوث بهدف تحسين العملية التعليمية.القيام بالدراسات والب 

 والعمل على ايجاد حلول لها. لبةبحث مااكل الط 

  توفير البيانات واإلحصائيات والتقارير الالزمة إلعداد الخطط والبرامج

 لاعبة فنيات التمريض.

  قراءة وتحليل البيانات والتعليمات وتحديد المااكل أو المعوقات التى تعوق

 حلول لها سير العمل واقتراح ال

 .تأدية ما يسند إليه من أعمال اخرى مماثلة 
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 استخراج ترخيص مزاولة المهنة إجراءات

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

 الزقازيق. أوالقاهرة ببمبنت نقابة التمريض 

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

   -تقديم المستندات االتية :

 كارنيه نقابة مهنة التمريض -

 شهادة البكالوريوس من اصل وصورة  -

 شهادة االمتياز من اصل وصورة -

 شهادة الميالد من اصل وصورة -

 اخالء الطرف من اصل وصورة -

 صورة من ايصال سداد رسوم االشتراك فت رابطة الخريجين -

 يةالبطاقة الاخص -

 في  وتابيه -
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 صور ابيض حديثة  6عدد  -

 (x 10قرود 10، فئة x20قرد 45دمغة قيمتها عار جنيهات )فئة  -

 :عنوان نقابة التمريض بالقاهرة- 

 القاهرة –شارع سراي المنيل  7

 : عنوان وزارة الصحة- 

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

 قازيقعنوان نقابة التمريض بالز:- 

 الدور االرضت -13عمارة  –شارع مدير االمن 

 

  

 

 تعليمات للخريج عند استخراج شهادة

 يقدم طلب لالستاذ الدكتور/ عميد الكلية             بالصيغة االتية 

 االستاذ الدكتور عميد الكلية

 تحية طيبة وبعد،،،

) ( شاهادة  -ريوسالرجاء من سايادتكم الموافقاة علات اساتخراج عادد ) ( شاهادة بكاالو

 الساعات الدراسية.) ( شهادة  -تقديرات

 علما باننت خالية الطرف من جمي  متعلقاتت بالكلية.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

                                   

 مقدمه لسيادتكم                                                                 

 االسم: باللغة العربية                                                                        

 االسم: باللغة االنجليزية

 الجهة الموجه اليها                                                                         
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 والمطلوب للشهادة الواحدة:       

 اخالء طرف من الكلية -1

 شهادة قضاء فترة االمتياز -2

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

 الطلب

 قرد دمغة علت الطلب55(   1دمغة فئة جنيه )عدد  -4

 صورة شخصية  -5

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

 جنيه(. 30.5التقديرات 

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

 جنيه( 1طاب  خدمات تعليمية فئة 



 دليل الخريجين                                                   

  30 

 

 

 

 بةـالنس المجموع قديرـالت بـم الطالـاس م

 93.86 5895 ممتاز مع مرتبة ال رف اميرن صبرل محمد محمد 1

 93.74 5062 ممتاز مع مرتبة ال رف لبنى عيد زكى ح ان 2

 93.50 5049 بة ال رفممتاز مع مرت ايمان ال يد عبد  محمد ي  ف 3

 93.19 5032 ممتاز مع مرتبة ال رف  بة صبحى محمد محمد عطية 4

 92.89 5016 ممتاز مع مرتبة ال رف دعاء حدرى محم د عبدالرازق عبدالرحيذ 5

 92.63 5002 ممتاز مع مرتبة ال رف مح ن محمد ال يد محمد 6

 92.30 4984 ممتاز مع مرتبة ال رف لمياء زكى احمد ال يد 7

 92.22 3827 ممتاز مع مرتبة ال رف  اله عاكف محمد مت ل  8

 91.80 4957 ممتاز مع مرتبة ال رف امير  رضا زكى الهايج 9

 91.17 4923 ممتاز مع مرتبة ال رف  اتن محمدى  الد محمد رض ان 10

 91.04 3778 ممتاز مع مرتبة ال رف  ال  عطيه محم د الصادق 11

 91.02 4915 ممتاز مع مرتبة ال رف د احمدمر   حامد محم 12

 90.98 4913 ممتاز مع مرتبة ال رف  ل ى عبدال  اب ا ماعيل  ر  بكر 13

 90.87 4907 ممتاز مع مرتبة ال رف اية حماد  محمد محمد 14

 90.74 4900 ممتاز مع مرتبة ال رف صفا احمد محمد محمد محمد خضر 15

 90.69 4897 از مع مرتبة ال رفممت دعاء محمد ابرا يذ محمد 16

 90.57 4891 ممتاز مع مرتبة ال رف  مر نبيل محمد عبدالجليل على 17

 90.20 4871 ممتاز مع مرتبة ال رف مصطفى ا  ذ ابرا يذ عبدالحميد ابرا يذ 18

 90.07 4864 ممتاز مع مرتبة ال رف حميد  ج ل مت لى م  ى ال ط 19

 90.02 4861 ممتاز مع مرتبة ال رف ىن رين محمد احمد الال ي  20

 

 

 

 

 2011/ 2010أوائل دفعة 
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 بةـالنس المجموع قديرـالت بـم الطالـاس م

 93.65 3746 ممتاز مع مرتبة ال رف يا مين محم د م  ى عثمان 1

 93.17 3727 ممتاز مع مرتبة ال رف  ار  أحمد عبد الالظيذ 2

 92.25 4751 ممتاز مع مرتبة ال رف ب مة عبد المجيد عدلى عباس 3

 92.17 3687 ممتاز مع مرتبة ال رف أ رف أمين عبد الالظيذ الطحان 4

 91.71 4723 ممتاز مع مرتبة ال رف آية محم د محمد أحمد 5

 91.24 4699 ممتاز مع مرتبة ال رف ن ر منص ر محمدى محمد 6

 90.13 3605 ممتاز مع مرتبة ال رف أحمد محمد  الذ عبد الم ص د 7

 90.08 4639 ممتاز مع مرتبة ال رف يب مر جمال محمد غر 8

 89.78 3591 ممتاز مع مرتبة ال رف مها عبد الحميد محمد مت لى 9

 89.63 3585 ممتاز مع مرتبة ال رف أحمد محمد المراكبى ناجى محمد 10

 89.57 4613 ممتاز مع مرتبة ال رف عمر  رجب ابرا يذ ال ربين  11

 89.55 4612 رتبة ال رفممتاز مع م  اتن  ريد عل  محمد 12

 89.03 4599 ممتاز مع مرتبة ال رف نهله احمد  اليد  هم  مت ل  13

 89024 4596 ممتاز مع مرتبة ال رف جهاد صالح احمد عيد محمد 14

 89.2 4594 ممتاز مع مرتبة ال رف ريهاذ عبد الالظيذ مت ل   ياض 15

 88.95 4581 ل رفممتاز مع مرتبة ا امان  عبد ال  ذ ال يد مت ل  16

 88.95 4581 ممتاز مع مرتبة ال رف   اذ محمد ابرا يذ اب  الالينين 17

 88.7 3548 ممتاز مع مرتبة ال رف نجيه عمر  عبد الم ص د ي  ف 18

 88.7 3548 ممتاز مع مرتبة ال رف   ء عبدن محمد محمد 19

 88.56 4561 ممتاز مع مرتبة ال رف نهاد احمد محمد مت ل  20

 

 

 

 

 2012/ 2011أوائل دفعة 
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 بةـالنس المجموع قديرـالت بـم الطالـاس م

 93.09 4794 ممتاز مع مرتبة ال رف امنه محم د عادل عمر  1

 93.09 4794 ممتاز مع مرتبة ال رف نه  جمال ال يد  يد 2

 92.76 4777 ممتاز مع مرتبة ال رف م  محمد ال يد اب  زيد 3

 91.61 4718 ع مرتبة ال رفممتاز م ا راء محمد عبد الالزيز الحنبل  4

 91.15 4694 ممتاز مع مرتبة ال رف ايه عبد الفضيل ال يد  كرل 5

 90.52 4662 ممتاز مع مرتبة ال رف مر   عاطف ال يد  يد احمد 6

 90.47 4659 ممتاز مع مرتبة ال رف  ماح محمد محمد ابرا يذ 7

 90.37 4654 ممتاز مع مرتبة ال رف اميرن ما ر محم د محمد 8

 90.1 4640 ممتاز مع مرتبة ال رف عاطف عبد المجيد ال يد الخ ل  9

 89.75 4622 ممتاز مع مرتبة ال رف تي ير عصاذ ج د  مر   10

 89.71 4620 ممتاز مع مرتبة ال رف  فاء عبد الناصر محمد ال يد 11

 89.61 4615 ممتاز مع مرتبة ال رف مر   محم د عبد ال ميع محم د 12

 89.5 3580 ممتاز مع مرتبة ال رف  يماء محم د زك  ح ين 13

 89.5 4609 ممتاز مع مرتبة ال رف من  محم د عبد الالال  ابرا يذ 14

 89.36 4602 ممتاز مع مرتبة ال رف محمد عبد الناصر ابرا يذ ح ن 15

 89.17 4592 ممتاز مع مرتبة ال رف  نادل محمد محمد احمد  ليمان 16

 88.85 4576 ممتاز مع مرتبة ال رف د عبد ال  ذ احمدن را احم 17

 88.62 4564 ممتاز مع مرتبة ال رف ن  ه ال يد محمد ال يد 18

 88.5 3540 ممتاز مع مرتبة ال رف  اطمه محم د ال يد ال يد 19

 88043 4554 ممتاز مع مرتبة ال رف يا مين  يصل ص ح محمد 20

 

 

  2012/2013أوائل دفعة 
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 معلومات تهمك

 بأن اعةهالح ةن  مختلفةة مثةل د را  تدريبيةة ليم التمريضي المستمروحدة التعت دذ  

الالنايةة بالفتحةا  الصةناعية  – CPRال لةب  الةرئتين  إنالةا  – األ لية اإل الا ا  –

 -مهارا  ا تصال الفالةال -كيفية إدار  الك ارث  األزما  -الالناية بمرض ال كر –

 مكا حة الالد ى..... - ما  ال ائد الناجح

 : للتواصل

 مدير وحدة التعليم التمريضي المستمر:

 : أ تاه م اعد   رئيس ح ذ تمريض الباطنى الجراحى نادية محمد طهد/ 

Email: dr_nadya_mohamed@yahoo.com  

Telephone: 01226670471 

 :  متابعة الخريجين وحدةمدير 

 مدرس ب  ذ ادار  التمريض : حسونة سينح د/ فريدة محمود

Email : faridahassona@yahoo.com  

Telephone: 01094371529 

 :لمزيد من المعلومات

  Csed@zu.edu.eg-VP                    -يمكنك التواصل من خالل:

Info-Csed@zu.edu.eg  

                              www.zu.edu.eg/nursing   :الموقع االليكترونى للكلية

  0552312009                      :     التليفون والفاك  

  الزقازيق"جامعه   ضبكليه التمري خريجينالوعلى صفحه الفي  بوك "متابعه 

 

mailto:dr_nadya_mohamed@yahoo.com
mailto:VP-Csed@zu.edu.eg
mailto:Info-Csed@zu.edu.eg
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

 .المؤتمرات ، الندوات ، و البرامج التدريبيه المتاحه

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

 .مستافيات مختلفه )داخليه او خارجيه(

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

 .الخدمات التى تقدمها الكليه للخريجين

 .التدريب على قياده الحاسب االلى و تنميه المهارات اللغويه .6

  .العمل على التنميه الباريه .7

 

 

 نيات بحياه عمليه موفقهاطيب االمم  


