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وٍّخ افززبحٍخ 
 

 الرعاية الصحية ىي جيد مشترك بين الطب والتمريض يتكامل في أنشودة 
صحة اإلنسان وعافيتو ، وال طائل من جيد األطباء إال بدعم وتعاون  ىدفيا إنسانية راقية

وتشيد .. التمريض لموصول إلي أفضل نتائج التشخيص والعالج لكافة األمراض من ىيئة
 األخيرة نيضة تعميمية كبيرة واىتمام بالغ من الدولة لمعمم والجودة في األداء عمي السنوات

مستوي الجامعات المصرية ونخص ىنا بالذكر جامعة الزقازيق التي تشارك في ىذه 
بجيد حثيث تتراءى نتائجو لمجميع وذلك لموصول بمستوي خريجي كمياتيا إلي  النيضة
 . العممي والتقني المطموب في سوق العمل في الداخل والخارج المستوي

الوسط  جامعو الزقازيق قامت ومازالت تقوم برسالتيا المقدمة في إثراء– وكمية التمريض 
والميارات  الطبي بأجيال وأجيال من أخصائي التمريض في كل المجاالت مدعمين بالخبرة

صحة  المطموبة وفق برامج تعميمية مدروسة ومحددة مما يعود بالنفع عمي مستقبل
. المواطنين

                                                               

وحده متابعة الخريجين
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كلمة األستاذ الدكتور عميد الكلية             

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم               

 بالعلم والعمل يتحقق االمل

أبنائي وبناتي خريجي كمية التمريض جامعة الزقازيق  
أنو لمن دواعي سروري وفخري وعظيم سعادتي أن نزف كوكبة من الخريجين، 

، وقد عممنا إلعدادىم وتعميميم بجيود 2020- 2019طالب كمية التمريض دفعة 
صادقة مخمصة، وبتواصٍل عممٍي ليكونوا مؤىمين لمقيام بواجبيم اإلنساني والوطني 

إلكمال مسيرة بناء الوطن، بتّميز مشيود في مجال التمريض وعمومو الحديثة 
والمتجّددة، في البرامج والخطط الدراسية والمناىج في أفضل أماكنيا في كميات 
التمريض في مصر، معتمدين في ذلك عمى اهلل العمي القدير، وبالتزام مشّرف 

بالمسؤولية العممية واألخالقية، إلحداث نقمة نوعية في تخريج تمريض واثق بعممو 
وخمّقو وقدرتو عمى تقديم أفضل صور العطاء اإلنساني وقادرًا عمى ممارسة عممو في 

. أي مكان محميا واقميميا
ساعدوا االصحاء والمرضى، واكتبوا آثاركم بحسن سيرتكم وتوسيع عمومكم، وكونوا 

أرضًا خصبة لمخير تعانق ىاماتكم ُسُدف الغيم كونوا أمناء عمى مرضاكم، فانتم 
وألقوا إلى .مستودع سرائرىم ومكنوناتيم، وأنزلوا الناس منازليم، كأنيم إخوانكم

مرضاكم بالمودة والرحمة وعامموىم معاممة إنسانية ال تتأثر بالموروث المادي وقيم 
قوموا بأداء واجباتكم بروٍح .اليوم المادية التي جعمت من كل شيء سمعة تباع وتشترى

 .فّياضة من العطاء واإليثار دون انتظار لمكافأة أو أجر
 . وفقكم اهلل وسدد خطاكم الى ما فيو الخير

مع تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح 

 

                                               عمٌد الكلٌة  
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كلمة االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع 

 

  ثغُ هللا اٌشحّٓ اٌشحٍُ

 

رؾ١زٝ ٌىُ ثؾغُ اٌَّبء ، : أثٕبئٝ ٚثٕبرٝ فو٠غٝ و١ٍخ اٌزّو٠٘

 ًٍٙ هللا أِٛهوُ ، ٚأٔبهكهثىُ ، ٚثبهن اٌوؽّٓ فطبوُ ، فأللَ ٌىُ 

 .أٍّٝ أ٠بد اٌزٙبٔٝ اٌّؾفٛفخ ثجبلبد اٌي٘ٛه اٌؼطوح ثّٕبٍجخ اٌزقوط

ئْ و١ٍٗ اٌزّو٠٘ كأثذ ٌزىْٛ األ١ِي ٌزملَ اٌؼطبء :- اثٕبئٝ االػياء

اٌىج١و ٌطالثٙب ٌزإٍُ٘ٙ ١ٌىٛٔٛا األوفأ فٝ رمل٠ُ اٌوػب٠ٗ اٌٖؾ١ٗ اٌّز١ّيٖ 

ٌّٓ ٠ؾزبعٙب ِٓ اثٕبء ٘نا اٌٛٛٓ اٌؾج١ت ،ال رَٕٛا اْ ِٕٙٗ اٌزّو٠٘ 

. ِٕٙٗ أَب١ٔٗ فأٔزُ اٌٍَّٗ اٌؾٕٛٔٗ أ١ٕٚىُ ثبٌّوٙٝ ف١وا

ا١ٌَٛ ٘ٛ فوؽٗ إٌغبػ  ٚؽيْ اٌٛكاع ٌٚٛ ٌُ رىٓ ٍٕٗ اٌؾ١بٖ فّب هغجٕب 

فٝ اٌفواق ٚالوضؤب اٌجمبء ،وً اٌزٛف١ك ٌىُ فٝ ؽ١برىُ اٌؼ١ٍّٗ ٚاٌؼ١ٍّٗ 

 .اٌف اٌف ِجوٚن اٌزقوط.

                                              

                                            وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع 
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كلمة االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

ان مهنه التمرٌض مهنة عظٌمة ٌجب على المجتمع كلة ان ٌحترم 

هذه المهنة فهى العٌن الساهرة المن وسالمة المرٌض فهى العٌن التى ال 

فالممرضة ترسم االمل . تنام تسهرلٌنام المرٌض وتشقً لٌسعد المرٌض

. وتسعد القلوب بحنانها وعطفها 

فتحٌة لهذا القلب الرحٌم الذي ماله هللا بالعطف والحنان للصغٌر 

كما اتوجة الً . والكبٌر والغنً والفقٌر فً كل وقت وفً كل حٌن 

خرٌجً الكلٌة بالتهنئة القلبٌة بمناسبه ٌوم التخرج الثانً متمنٌه لهم دوام 

. النجاح

 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                                 
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الغُ ثبهلل اٌؼظٍُ  

 
اْ اوْٛ ا١ِٕب ٚؽو٠ٖب ػٍٟ رمل٠ُ اٌوػب٠خ اٌٖؾ١خ ٌٍّو٠٘ ِزؼبٚٔب ِغ 

. ٍبئو اٌمبئ١ّٓ ػٍٟ فلِزٗ ثبمال وً اٌغٙل الٔمبم اٌّو٠٘

. ٚاْ اؽفع وواِزٗ ٚاٍزو ػٛهرٗ ٚاوزُ ٍوٖ

. ٚاْ اصبثو ػٍٟ ٍٛت اٌؼٍُ ٚاٍقوٖ ٌٕفغ االَٔبْ

.  ٚاْ اٚلو ِٓ ػٍّٕٟ ٚاػٍُ ِٓ ٠ٖغؤٟ

. ٚاْ اثني وً عٙلٞ ٌٍٕٙٛٗ ثّٕٙخ اٌزّو٠٘

 

ا ٚهللا ػٍٟ ِب الٛي ١ّٙل
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نبذة عن الكلية 
 
 بإنشاء المعيد العالي لمتمريض 1984 لسنو 937تم صدور القرار الوزاري رقم  

بجامعو الزقازيق وصدور الالئحة الداخمية، وتم قبول الطالبات لمدراسة بالعام الدراسي 

 تم تعديل االسم من 2000 لسنة 200 ، وبناء عمي قرار رئيس الجميورية 1985/1986

.  المعيد العالي لمتمريض إلي كميو التمريض

  1989 دفعة من الكمية وتم تخرج اول دفعة عام 22تم تخرج . 

 بأقسام التمريض المختمفة (الماجستير والدكتوراه)الدراسات العميا ب تم فتح التسجيل 

. م 1993 – 1992اعتبارا من 
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  جامعة الزقازيق–رؤية ورسالة كلية التمريض 
:  سؤٌخ اٌىٍٍخ

عبِؼخ اٌيلبى٠ك أْ رىْٛ ِإٍَخ رؼ١ّ١ٍخ ٚ ثؾض١خ ٚ َِبّ٘خ فٝ اٌز١ّٕخ - رطّؼ و١ٍخ اٌزّو٠٘

 اٌّغزّؼ١خ ثىفبءح رٕبف١َخ ِغ و١ٍبد اٌزّو٠٘ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌّؾٍٝ ٚ اإلل١ٍّٝ

سعبٌخ اٌىٍٍخ  

 ٠َزٛفٝ ِؼب١٠و اٌغٛكح  رؼ١ٍُ رّو٠ٟٚك٠ُ ركة عبِؼخ اٌيلبى٠ك - و١ٍخ اٌزّو٠٘رٍزيَ

ٚ ٠ؾش ػٍٝ ئؽزواَ أفالل١بد إٌّٙخ ٚ ٠ٍجٝ ئؽز١بعبد اٌّإٍَبد اٌٖؾ١خ ٚ ئٔزبط 

أثؾبس ػ١ٍّخ رَبُ٘ فٝ هفغ وفبءح اٌوػب٠خ اٌٖؾ١خ ٚ رٛف١و فلِبد ِغزّؼ١خ ٌز١ّٕخ 

. اٌج١ئخ اٌّؾ١ٍخ فٝ ئٛبه ِٓ اٌؾلاصخ ٚ اٌزٕبف١َخ

 

  اإلعزشارٍدٍخ ٌٍىٍٍخاال٘ذاف

 

ك فو٠ظ ِز١ّي ٚفّؼبي لبكه ػٍٝ أزبط اٌّؼوفخ ٚإٌّبفَخ فٝ ٍٛق اٌؼًّ ااػل .1

. ٚاٌَّبّ٘خ اٌفّؼبٌخ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ

اػلاك ثؾٛس أوبك١ّ٠خ ٚر٠ّٕٛخ فّؼبٌخ لبئّخ ػٍٝ االثزىبه ِٕٚزغخ ٌٍّؼوفخ  .2

. ثّؼب١٠و ػب١ٌخ

. اػلاك ػٚٛ ١٘ئخ رله٠ٌ ِز١ّي ػ١ٍّبًا ١ِٕٙٚبًا ٚصمبف١بًا  .3

. اٌَّبّ٘خ فٝ اٌز١ّٕخ اٌّزىبٍِخ ٌٍّغزّغ .4

االهرمبء ثبٌملهاد اٌّبك٠خ  ٚاالٔظّخ اٌزْغ١ٍ١خ ٚاٌّٛاهك اٌجْو٠خ ٌزؾم١ك  .5

. اٌَّز٠ٛبد اٌم١ب١ٍخ فٝ االكاء ٚرٕم١خ ٚرو١ّل ِٕبؿ اٌؼًّ

 .إٌٛٛي اٌٝ رور١ت ِزملَ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌمِٛٝ ٚاالل١ٍّٝ  ٚاٌؼبٌّٝ .6
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 :وحدة متابعة تمريضية لالمراض المزمنة .1

العالم زيادة كبيرة في مستويات الوفاة والعجز الناجمة عن االصابة  يواجو 

ثاني )باالمراض المزمنة ونظرا لكون محافظة الشرقية من اكبر محافظات الجميورية 

وانطالقا من تفعيل دور الكمية في خدمة المجتمع  (محافظة في المساحة وعدد السكان

المحمي بما يمكن ان يقدمو التمريض من اسيامات كبيرة يستطيع بيا القطاع الصحي 

وتم . التصدي لالمراض المزمنة ليس فقط في الوقاية ولكن في رعاية الحاالت المزمنة

من خالل انشطة مشروع )تفعيل خطة النشاء وحدة متابعة تمريضية لالمراض المزمنة 

 لتقديم خدمة منفردة عمي مستوي CIQAP)التطوير المستمر والتاىيل لالعماد 

. الجميورية

 :المجمة العممية .2

تضم ىيئة التحكيم نخبة متميزة من )ىي ثاني مجمة عممية محكمة عمي مستوي الجميورية 

 من االساتذة من جامعة 2االساتذة من كميات التمريض الرائدة بالجميورية كما تم انضمام 

Case Western Reserve University وتساىم  (  بالواليات المتحدة االمريكية

بشكل متميز في نشر االبحاث العممية عمي المستوي المحمي وسوف يتم االرتقاء بخدمات 

   . النشر العممي لتشمل خدمات النشر االقميمي
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 :وحديثي التخرج الجمعية المصرية العممية لطالب كمية التمريض .3

 19ىي الييئة الطالبية االولي والوحيدة التي تمثل طالب التمريض بالجميورية وتجمع 

 وتسعي الظيار الجانب 2009 جامعات خاصة وتم تاسيسيا في عام 6جامعة حكومية و

االيجابي لمينة التمريض واشراق الطالب في صنع مستقبميم وجعميم جزء فعال في 

. المجتمع لتحقيق مستقبل افضل لممينة 

وسوف تشمل انشطة التطوير بالكمية جعل الجمعية نواة النشاء اتحاد عربي لطالب 

.  التمريض

       واالتحاد العربي (ANSSI)اصبحت الجمعية المصرية عضو باالتحاد االفريقي 

   (JASSIN) طالب التمريض وحديثي التخرج
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1-  

٘ٛ احذ ألغبَ اٌٍٙىً اٌزٕظًٍّ ٌمطبع خذِخ اٌّدزّغ ٚرٍّٕخ اٌجٍئخ، ٚاٌزي 

رُ رفؼٍٍٗ ثٕبءا ػًٍ ِٛافمخ ِدٍظ شئْٛ خذِخ اٌّدزّغ ٚرٍّٕخ اٌجٍئخ إٌّؼمذ 

، 29/12/2009 ٚاٌّؼزّذ ِٓ ِدٍظ اٌدبِؼخ ربسٌخ 22/12/2009ثزبسٌخ 

 خبِؼخ اٌضلبصٌك ثٕبءا ػًٍ ِدٍظ اٌىٍٍخ –ٚػٍٍٗ فمذ رُ إٔشبءٖ ثىٍٍخ اٌزّشٌض 

. 2/1/2010إٌّؼمذ فً 

 

 

 

 

 

اٌّٛائّخ ثٍٓ ِخشخبد اٌزؼٍٍُ ٚ ِزطٍجبد عٛق اٌؼًّ ػٓ طشٌك 

 دساعخ اٌّؼٍِٛبد ػٓ عٛق اٌؼًّ
 

 
 

 سثظ اٌخشٌح ثبٌدبِؼخ ٚ اٌىٍٍخ 

 

 
 

 
اٌخشٌح خضء ال ٌزدضأ ِٓ اٌدبِؼخ 

ٔشبء ساثطخ ِٓ أخً ٌُ شًّ  إد فىشحءٌٚدت اٌزٛاصً ِؼٗ ٚاٌؼٕبٌخ ثٗ ِٚٓ ٕ٘ب خب

 ٔجزح ِخزصشح ػٓ اٌٛحذٖ



دًٌٍ اٌخشٌدٍٓ                                                    

  13 

خٍٓ ِغ ثؼضُٙ اٌجؼض ِٚغ اٌىٍٍخ يسثظ اٌخشٚ  اٌضلبصٌك رّشٌضخٍّغ خشٌدً 

 ٌزمذٌُ خذِبد خذٌذح ٌٚذػُ سعبٌخ  ٚٚاٌدبِؼخ ِٚحبٌٚخ رمذٌُ وبفخ عجً اٌذػُ ٌُٙ

 . اٌزؼٍٍّخ ٚاٌجحثٍخ ٚاٌخذٍِخاٌضلبصٌك رّشٌضوٍٍخ 

 اهداف الوحدة

 
 

  .ع١ٓٞاٌزٛإً ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚاٌقو 

 . ٚالزواػ ؽٍٛي ٌٙب ِٚؾبٌٚخ رٕف١ن٘بع١ٓ ٚكهاٍزٙبٞاٌزؼوف ػٍٟ ِْبوً اٌقو 

. اٌَّبػلح فٝ اٌزقط١ٜ ا١ٌٍَُ ٌٍى١ٍخ ِٓ فالي اٌزؼوف ػٍٝ ِْبوً اٌقو٠غ١ٓ 

 .ع١ٓ ٚئثواى٘ب ٚاٌزؼوف ػٍٟ أغبىارُٙ فٟ وبفخ اٌّغبالدِٞزبثؼخ ْٔبٛبد اٌقو 

  

 انشطة الوحدة

 

   .  رٕظ١ُ  كٚهاد  رله٠ج١خ  ٌز١ّٕخ  اٌّٙبهاد  ٚ اٌّؼٍِٛبد  ٌلٜ  اٌقو٠غ١ٓ  

 .٠زٛاوت ِغ اؽزفبالد اٌى١ٍخ ث١َٛ اٌزقوط ػمل ٍِزمٝ رٛظ١ف ٍٕٜٛ ٌٍقو٠غ١ٓ 

   ٌٍغٙبد  ٠زضٕٝ ثنٌه  ٌٍٚزٛإً ِغ اٌى١ٍخ  ٌقو٠غ١ٓئْٔبء لبػلح ث١بٔبد فبٕخ ثب 

    إٌّبٍجخ ه اٌىٛاكه  افز١ب (اٌَّزْف١بد  ٚ  ا١ٌٙئبد  اٌٖؾ١خ  ) اٌؼًّ  ٕبؽجخ

  .  ف١ٙب  اٌؼًّ   ٌطج١ؼخ

 .ئْٔبء هاثطخ فو٠غٟ اٌى١ٍخ 
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 2020-2019خطخ ٚحذح ِزبثؼخ اٌخشٌدٍٓ ٌؼبَ 

 

 ِذٌش اٌٛحذح                                                                                              ػٍّذ اٌىٍٍخ

ٔبدٌٗ ِحّذ طٗ / د.ػٍٍٗ إثشاٍُ٘ ِحّذ                                                                                       أ/ د

                                         

 

 

 

 

 اٌفئخ اٌٙذف ٔٛع إٌشبط اٌزبسٌخ
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 فخ

ِغؤي  اٌّخشخبد

 اٌزٕفٍز

ِؤششاد 

 إٌدبذ

 

 2019 اوزٛثو
: دٚساد رذسٌجٍخ
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عٛكٖ  2020 ٠ٕب٠و

اٌوػب٠خاٌزّو١ٚ٠خٚاٌغٛكح 

 اٌْبٍِخ

 ٚٛوق 19-ِوٗ وٛف١ل 2020 ِبهً

 اٌٛلب٠خ ِٕٗ

اكاهٖ إٌفب٠بد كافً  2020 ِب٠ٛ

 اٌّإٍَبد اٌٖؾ١خ

/ 2019فالي ػبَ 

2020 

 رؾل٠ش لبػلح اٌج١بٔبد
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ق
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 لبػلح ث١بٔبد

 رًّْ ِؾلصٗ

 اٌزٛعٗ أِبوٓ

اٌٛظ١فٟ ٌقو٠غٟ 

 اٌى١ٍخ

/ 2019فالي ػبَ 

2020 

ئّٙبه عّؼ١ٗ فو٠غٝ 

رّو٠٘ اٌيلبى٠ك ٚرفؼ١ً  

 كٚه٘ب

 ٚعٛك عّؼ١خ

فو٠غٟ و١ٍخ 

اٌزّو٠٘ عبِؼخ 

اٌيلبى٠ك ِؼٍٕٗ 

 ِٚفؼٍخ 
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دح ــــــــاصاد اٌٛذـإٔح

عبِؼٗ اٌيلبى٠ك ث١ٙىً رٕظ١ّٝ – أْبء ٚؽلٖ ٌّزبثؼٗ اٌقو٠غ١ٓ ثى١ٍٗ اٌزّو٠٘   ئػزّبك-  .1

 .ِؼزّلِٖؾلصٗ ٚٚالئؾٗ رٕف١ن٠ٗ 

 . ٌٍٛؽلٖ ٠ٍٕٛخٚعٛك فطٗ ػًّ .2

ٕفؾٗ ػٍٝ اٌف١ٌ ، ٚ ٠ىٛٔٗ ٌٍٛؽلٖ ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍٗأ ) فزؼ لٕٛاد ٌٍزٛإً ِغ اٌقو٠غ١ٓ .3

 (.و١ٍٗايثٛن ٌقو٠غٝ 

 .ِبوٓ اٌزٛعٗ اٌٛظ١فٝأرؾل٠ش لبػلٖ اٌج١بٔبد اٌقبٕٗ ثبٌقو٠غ١ٓ ِزّٕٚٗ  .4

 رُ ئلبِٗ كٚهاد رله٠ج١ٗ ٌطٍجٗ االِز١بى ٚ فو٠غٝ و١ٍٗ اٌزّو٠٘  .5

 .  رُ ػمل فٌّ ٍِزم١بد ٌٍزٛظ١ف .6

 .رؾل٠ش ك١ًٌ اٌقو٠غ١ٓ .7

 .ئلبِٗ ؽفالد رقوط  .8

 .  عبِؼٗ اٌيلبى٠ك–ٚعبهٜ االػلاك إلّٙبهعّؼ١ٗ فو٠غٝ و١ٍٗ اٌزّو٠٘  .9

: ٌٓشئْٛ اٌخشٌح إداسح- 2

. لَُ ّئْٛ اٌقو٠غ١ٓ ٘ٛ اٌمَُ اٌّقزٔ ثبٍزقواط ٌٍقو٠غ١ٓ ثبٌى١ٍخ

 ٠مَٛ اٌمَُ ثبٍزقواط اٌْٙبكاد اٌّإلزخ .

  ٠مَٛ اٌمَُ ثبٍزقواط ّٙبكح ثزمل٠واد إٌَٛاد اٌلها١ٍخ األهثؼخ اٌزٟ كهٍٙب

. اٌطبٌت ثبٌى١ٍخ

  ٠مَٛ اٌمَُ ثبٍزقواط ّٙبكح ثبٌلهعبد ٌٍقو٠غ١ٓ ثبٌَٕٛاد اٌلها١ٍخ األهثؼخ. 

  ٟ٠مَٛ اٌمَُ ثبٍزقواط ّٙبكح ثؼلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ اٌزٟ كهٍٙب اٌطبٌت ف

. ِٛاك اٌزّو٠٘  ثبٌَٕٛاد األهثؼخ

  رٛع١ٗ اٌطالة ئٌٝ ئعواءاد اٍزالَ االِز١بى ثبٌَّزْف١بد اٌغبِؼخ . 

  ٌغ١ّغ اٌقو٠غ١ٓ (اٌىورْٛ  )٠مَٛ اٌمَُ ثبٍزقواط اٌْٙبكح األ١ٍٕخ اٌلائّخ .

 .اٍزقواط ع١ّغ اٌْٙبكاد اٌَبثمخ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ  ٠زُ
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 :كيفية الحصول علي الشهادات المؤقتة

 ِل٠و ػبَ اٌى١ٍخ / اٌزملَ ثطٍت ثبٍُ ا١ٌَل األٍزبم .

 اٌزملَ ثٖٛهٖ رٛٙغ ػٍٟ اٌْٙبكح .

  كفغ هٍُ اٍزقواط اٌْٙبكح ثقي٠ٕٗ اٌى١ٍخ .

  لوُ ر١ّٕٗ 10+   لوُ كِغخ 90ع١ٕٗ ثٛالغ   (1)ئؽٚبه كِغخ فئخ  +

.  لو25ُٛبثغ ٔمبثخ +  لوُ 50ٛبثغ عبِؼٗ 

 رملَ ثْٙبكح رأك٠خ ٍٕخ االِز١بى.   

 
 :-٠زُ اٌزَغ١ً ثبٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

 : اٌزغدًٍ ٌذسخخ اٌّبخغزٍش:أٚال

 ٠جلأ اٌزَغ١ً فٟ ّٙو اغَطٌ 

  (اٌّؼٍٍٕٓ ِٓ ِؼبًٚٔ اػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ثبٌىٍٍخ)فٍّب ٌخص :

: ػٍٟ اٌطبٌت اْ ٠ؾٚو االرٟ

  ٓث١بْ ؽبٌخ ِٓ اٌى١ٍخ ثؼل ِوٚه ٍٕخ ِٓ اٌزؼ١١

  ع١ٕٙب 50كفغ هٍَٛ فلِبد اٌىزو١ٔٚخ 

   ًّٛٙبكح اٌجىبٌٛه٠

  ّٙبكح االِز١بى

  ّٙبكح ثزمل٠واد إٌَٛاد اٌلها١ٍخ األهثؼخ

  ّٙبكح ا١ٌّالك

 6  ٕٛه ّق١ٖخ 

  ( ع2.25ٗ١ٕ)كِغخ فئخ 
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  اٌشاغجٍٓ فً اٌزغدًٍ ثبٌذساعبد اٌؼٍٍب ٌخشٌدً اٌىٍٍخ غٍش )فٍّب ٌخص

 (اٌّؼٍٍٕٓ ثٙب

أْ ٠ىْٛ ؽبٕال ػٍٟ كهعٗ ثىبٌٛه٠ًٛ فٟ ػٍَٛ اٌزّو٠٘ ثزمل٠و ػبَ ع١ل ػٍٟ 

األلً ٚرمل٠و ع١ل فٟ ِبكٖ اٌزقٖٔ  

: ػٍٟ اٌطبٌت اْ ٠ؾٚو االرٟ

  ًِّٛافمخ عٙخ اٌؼ

  ّٓٙبكح فجوح ٍٕز١

   ًّٛٙبكح اٌجىبٌٛه٠

  ّٙبكح االِز١بى

  ّٙبكح ثزمل٠واد إٌَٛاد اٌلها١ٍخ األهثؼخ

  ّٙبكح ا١ٌّالك

 6  ٕٛه ّق١ٖخ 

  ( ع2.25ٗ١ٕ)كِغبد 

  ( ؽ١ٕٙب وً ػب1050َ)ِٖوٚفبد 

:  ٍِؾٛظخ**

 رىْٛ اٌلهاٍخ ػٍٟ صالصخ فٖٛي .

  ثؼل أْ ٠غزبىاٌطبٌت ثٕغبػ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ األٚي ٚاٌضبٟٔ صُ ٠زملَ ثجؾش ِجزىو

٠ٛافك ػ١ٍٗ ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثؼل ِٛافمخ ِغٌٍ اٌمَُ ٠ٚزملَ  (ِٛٙٛع اٌوٍبٌخ  )

اٌطبٌت ثزَغ١ً اٌّٛٙٛع  ثؼل اعز١بى اٌفًٖ اٌلهاٍٝ اٌضبٌش ثٕغبػ ٚرٕبلِ 

اٌوٍبٌخ أِبَ ٌغٕٗ اٌؾىُ ثؼل ػبَ ػٍٟ األلً ِٓ ربه٠ـ رَغ١ً اٌّٛٙٛع ٚثؾل 

ألٖٟ أهثؼٗ أػٛاَ ثؼل اعز١بى اٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌضبٌش ٠ٚغٛى ٌّغٌٍ اٌى١ٍخ 

. أٙبفٗ ٍٕٗ فبَِخ ؽَت ؽبٌٗ اٌطبٌت

  ػٍٟ اٌطبٌت اْ ٠ؾٚو ّٙبكح اٌز٠ٛفً ّٚٙبكحICDL لجً اٌزملَ ٌّٕبلْخ 

 .اٌوٍبٌخ
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:  اٌزغدًٍ ٌذسخخ اٌذوزٛساح:صب١ٔب

. ٠ؼٍٓ ػٓ فزؼ ثبة اٌم١ل ٌلهعٗ اٌلوزٛهاٖ فالي  ّٙو أغَطٌ ِٓ وً ػبَ*

٠ْزوٛ ٌٍزَغ١ً ٌلهعٗ اٌلوزٛهاٖ فٟ ػٍَٛ اٌزّو٠٘ أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ؽبًٕ ػٍٟ *

.  ػٍٟ األلً (ع١ل  )ِبعَز١و فٟ ػٍَٛ اٌزّو٠٘ ثزمل٠و 

ػٍٟ اٌطبٌت أْ ٠زملَ ثجؾٛس ِجزىوٖ فٟ ِٛٙٛع ٠موٖ ِغٌٍ اٌغبِؼخ ثؼل ** 

. ِٛافمخ ِغٌٍ اٌمَُ ٌٚغٕٗ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ِٚغٌٍ اٌى١ٍخ

رٕبلِ اٌوٍبٌخ أِبَ ٌغٕٗ اٌؾىُ ثؼل ِوٚه ػب١ِٓ ػٍٟ األلً ِٓ ربه٠ـ اٌّٛافمخ ػٍٟ *

رَغ١ً اٌّٛٙٛع ٚثؼل أْ ٠غزبى اٌطبٌت ثٕغبػ افزجبهاد اٌف١ٍٖٓ اٌلها١١ٍٓ األٚي 

 .ٚاٌضبٟٔ

٠زملَ اٌطبٌت ٌالِزؾبْ إٌٙبئٟ ٌٍلوزٛهاٖ ثؼل ّٙو٠ٓ ػٍٟ األلً ِٓ ربه٠ـ ِٕبلْخ 

اٌوٍبٌخ ٚال ٠َّؼ ٌٍطبٌت ثلفٛي االِزؾبْ إٌٙبئٟ ئال ئما لجٍذ اٌوٍبٌخ ِٓ ِغٌٍ 

. اٌى١ٍخ 
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 اٌضِبٌخ اٌّصشٌخ ٌٍزّشٌض    :صبٌضب 
                                                                            

      :ٔجزح ِخزصشح ػٓ اٌضِبٌخ اٌّصشٌخ 

  ُ1998 ٌؼبَ 3أْٔأد اٌيِبٌخ ثمواه هئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء هل َ.                

  ً1999ثلأ ثؤبِظ اٌيِبٌخ اٌزله٠جٟ فٟ ِبه َ. 

  ُ2004 ٌَٕخ240اٌيِبٌخ اٌّٖو٠خ ٌٙب ٌغٕخ رٕف١ن٠خ ِْىٍخ ثبٌمواه اٌٛىاهٞ هل َ

٠ٚوأٍٙب األ١ِٓ اٌؼبَ ِٚموه٘ب ِل٠و ػبَ اٌيِبٌخ ٚثؼ٠ٛٚخ ع١ّغ هؤٍبء 

اٌّغبٌٌ اٌؼ١ٍّخ ٚل١بكاد اٌٖؾخ فٟ ِٖو ٚ٘نٖ اٌٍغٕخ َِئٌٛخ ػٓ ١ٕبغخ 

 .اٌمواهاد اٌزْغ١ٍ١خ ٚاٌف١ٕخ ٌٍيِبٌخ اٌّٖو٠خ 

 :أ٘ذاف اٌضِبٌخ اٌّصشٌخ 

  ٝهفغ اٌَّزٜٛ اٌؼٍّٝ ٚاالو١ٍٕى. 

  اٌغّغ ث١ٓ اٌقجوح اٌزؼ١ّ١ٍخ ألٍبرنح اٌغبِؼبد ٚاالٍزْبه١٠ٓ ٚاالِىب١ٔبد 

 .اٌَو٠و٠خ ٚاٌقلِبد اٌطج١خ اٌّىٍّخ ثَّزْف١بد اٌٖؾخ ٚاٌَىبْ 

 ٓئٔؼىبً مٌه ٚلبئ١ب  ٚػالع١ب ػٍٝ ٕؾخ اٌّٛا١ٕٛٓ اٌّٖو١٠        . 

  رجٕٝ اٌّغبٌٌ اٌؼ١ٍّخ ألثؾبس ِْٚوٚػبد ٕؾ١خ ل١ِٛخ ِٓ فالي اٌجؤبِظ. 

  ٜٚاٌزله٠ت ػٍٝ إٌظُ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزْق١ٔ ٚاٌؼالط ٚٛوق ِىبفؾخ اٌؼل 

. ٚرطج١ك اٌغٛكح فٟ اٌقلِبد اٌطج١خ ٚاٌزّو١ٚ٠خ 

 :اٌزخصصبد اٌّٛخٛدح ثجشٔبِح اٌضِبٌخ اٌّصشٌخ ٌٍزّشٌض 
  رّو٠٘ أٛفبي. 

 ٘ئكاهح اٌزّو٠ . 

 اٌّؼٍِٛبر١خ اٌٖؾ١خ  .

 :اٌشعَٛ 
  صالصخ آالف ع١ٕٗ ٌٍؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌٖؾخ . 

  ػْوح آالف ع١ٕٗ ٌغ١و اٌؼب١ٍِٓ ثٛىاهح اٌٖؾخ. 
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 :شٙبدح اٌضِبٌخ اٌّصشٌخ 
 Fellow ship of Egyptian board (F.E.B) - رّٕؼ ٌٍّزلهة ّٙبكح اٌيِبٌخ

اٌّٖو٠خ ٌٍّغٌٍ اٌؼٍّٝ ٌٍزقٖٔ ثؼل اٍزىّبي إٌَٛاد اٌزله٠ج١خ ثٕغبػ ٚاعز١ب 

٘نٖ اٌْٙبكح رقزٍف ػٓ اٌْٙبكح األوبك١ّ٠خ ثأٔٙب ّٙبكح ١ِٕٙخ .االِزؾبْ إٌٙبئٝ 

 .ػ١ٍّخ اٌزٝ رٙزُ ثبٌزله٠ت اٌؼٍّٝ اٌّٛصك 

 :ٍِّضاد اٌزذسٌت ثبٌضِبٌخ اٌّصشٌخ 
 :حٛافض ِبدٌخ-1

  ٍٝ٠زُ ِٕؼ ؽبفي ِبكٞ ِٓ اٌّورت االٍب. 

 :حٛافض ِؼٌٕٛخ-2

  ٠زُ اٌزول١خ ٌٍؾب١ٍٕٓ ػٍٝ اٌيِبٌخ ٛجمبًا ٌٍٛائؼ اٌقبٕخ ثبٌؾٖٛي ػٍٝ كهاٍبد

 .ػ١ٍب ِٓ ربه٠ـ اعز١بىٖ االِزؾبْ إٌٙبئٟ ٌٍيِبٌخ 

  ٠زُ ئربؽخ اٌّْبهوخ فٟ اٌزله٠ت وّزلهث١ٓ فٟ اٌَّزْف١بد ٚاٌّواوي اٌزله٠ج١خ

 .اٌّؼزّلح ٌجؤبِظ اٌيِبٌخ اٌّٖو٠خ ثؼل رله٠جٗ فٟ كٚهح ئػلاك اٌّلهث١ٓ 

  اٌّْبهوخ أ٠ٚبًا فٟ أْٔطخ اٌزله٠ت ثبٌّل٠و٠بد ٚا١ٌٙئبد اٌزبثؼخ ٌٛىهاء اٌٖؾخ

 .ٚاٌَىبْ

 :رؼٍٍّبد ػبِخ 
  ٛ٘ ٍٕخ ٌٍؾب١ٍٕٓ ػٍٝ 35اٌؾل االلٖٝ ٌٍَٓ ٌالٌزؾبق ثبٌيِبٌخ اٌّٖو٠خ 

 . ٌٍؾب١ٍٕٓ ػٍٝ اٌّبعَز١و 37 ٍٕخ ٌٍؾب١ٍٕٓ ػٍٝ اٌلثٍَٛ ٚ 36اٌجىبٌٛه٠ٌ ٚ 

 ِٓلح اٌلهاٍخ ٍٕز١. 

  ٖػٍٝ اٌّزملَ ٌٍيِبٌخ أْ ٠ىْٛ غ١و َِغً ٌلهاٍخ كثٍَٛ أٚ ِبعَز١و أٚ كوزٛها

أٚ أٜ كهاٍخ أفوٜ ٚأْ ٠زؼٙل ثؼلَ رَغ١ٍٗ فٝ أٜ كهاٍخ فالي ِلح رله٠جٗ 

 .ثبٌيِبٌخ 

  اْ ٠مجً اٌزٛى٠غ ٛجمبًا ٌالِبوٓ اٌزله٠ج١خ اٌّزبؽخ ثبٌَّزْف١بد ٚاٌّواوي اٌزله٠ج١خ

ثبٌّؾبفظخ اٌزٝ ٠زُ اٌزٛى٠غ ف١ٙب ٚٛجمبًا ٌمٛاػل اٌز١َٕك ٚال ٠ؾك ٌٗ رؼل٠ً 

 . اٌزقٖٔ أٚ اٌّؾبفظخ اٌزله٠ج١خ 
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  اٌجؾ١وح –االٍىٕله٠خ  )اٌّؾبفظبد اٌزٝ رزٛاعل ثٙب ثؤبِظ اٌيِبٌخ اٌّٖو٠خ – 

 .( إٌّٖٛهح –ٕٛطب 

  فٝ فالي ٍزخ ّٙٛه ِٓ ربه٠ـ ئٍزالِٗ اٌيِبٌخ .ICDL – اْ ٠زؼٙل ثاؽٚبه 

  كهعخ ّٚٙبكح500ّٙبكح ر٠ٛف١ً ثّؼلي 

  ٖٔٚكٚهاد ماد اٌؼاللخ فٝ اٌزق .Foundation skills – أْ ٠زؼٙل 

 ثؾٚٛه اٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ ِٓ لِجً اٌيِبٌخ

 :٠زُ ْٔو ئػالْ اٌمجٛي ثبٌلفؼبد اٌغل٠لح ٌالٌزؾبق ثبٌجؤبِظ ػٍٝ   *

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

  ٌٝٔٚالٍزَفبه ارًٖ ثٕب اٌجو٠ل االٌىزو: 

enssaza@zu.edu.eg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drguide.mohp.gov.eg/
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اٌزٛعٗ اٌٛظ١فٟ ٌقو٠غٟ و١ٍخ اٌزّو٠٘ 

:- ٠زُ رؼ١١ٓ فو٠غٟ و١ٍخ اٌزّو٠٘ فٝ اٌَّزْف١بد ٚا١ٌٙئبد االر١خ

. ِؼب٘ل ٚو١ٍبد اٌزّو٠٘ اٌغبِؼ١خ- 

. َِزْف١بد ٚىاهح اٌٖؾخ- 

. اٌَّزْف١بد اٌؼَىو٠خ- 

. ِواوي ٕؾخ األِِٛخ ٚاٌطفٌٛخ- 

. اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ اٌف١ٕخ ٌٍزّو٠٘- 

. اٌّؼب٘ل اٌف١ٕخ اٌٖؾ١خ- 

. اٌَّزْف١بد اٌقبٕخ- 

. َِزْف١بد اٌّإٍَبد اٌؼالع١خ- 

.  َِزْف١بد اٌزأ١ِٓ اٌٖؾٝ- 

: التوصيف الوظيفى لخريجى كلية التمريض بالمستشفيات

: اٌّغئٌٍٛخ اٌشئٍغٍخ

ٌٚزمل٠ُ أفًٚ اٌقلِبد ، اإلّواف االكاهٜ ٚاٌفٕٝ ػٍٝ اٌزّو٠٘ فٝ اٌمَُ 

. اٌفؼبٌخ

: اٌّٙبَ ٚاٌّغئٌٍٛبد

. اٌزأول ِٓ أػٍٝ َِزٜٛ ِٓ اٌقلِبد اٌزّو١ٚ٠خ ٠ملَ ٌٍّوٙٝ ثبٌمَُ -1

 .أْ رٍؼت كٚه ل١بكٜ ٚفؼبي فٝ اٌمَُ -2

 .فٍك ث١ئخ فؼبٌخ ٌألكاء اٌزّو٠ٚٝ ٌوفغ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ١ٌٙئخ اٌزّو٠٘ -3

 .اٌؼًّ وؾٍمخ ًٕٚ ث١ٓ اٌيِالء فٝ اٌؼًّ -4

اٌؼًّ وؾٍمخ ًٕٚ ث١ٓ ١٘ئخ اٌزّو٠٘ فٝ إٌّبٚثبد ا١ِٛ١ٌخ ٚفٍك هٚػ  -5

 .اٌزؼبْٚ ث١ٕٙب

 .اٌؼًّ ػٍٝ ِزبثؼخ األػّبي ا١ِٛ١ٌخ فٝ اٌمَُ -6
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 .اٌؾفبظ ػٍٝ ٍالِخ اٌّوٙٝ ١٘ٚئخ اٌزّو٠٘ ثبٌمَُ -7

ِٓ  (أؽٛاي اٌّوٙٝ)اٍزالَ ٚئػطبء اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد ػٓ اٌّوٙٝ  -8

 .ِٕبٚثخ ئٌٝ أفوٜ

 .رور١ت ٚٚٙغ علٚي إٌّبٚثبد ٚاألعبىاد اٌقبٓ ث١ٙئخ اٌزّو٠٘ -9

 .ئػطبء عيء ِٓ َِئ١ٌٛبرٙب ئٌٝ ١٘ئخ اٌزّو٠٘ ثبٌمَُ -10

 .ئػالَ ّٚوػ ؽبٌخ اٌّو٠٘ ٌٗ ٚأللوثبئٗ ثؼل ِٛافمخ اٌطج١ت -11

 (اٌـ-....اٌفؾٕٛبد–رؾ١ٚو اٌٍّفبد )رؾ١ٚو اٌمَُ ٌّوٚه األٛجبء  -12

 .(اٌـ-....اٌؼالط -اٌٍّيِخ)اٌم١بَ ثؼًّ اٌطٍج١خ ٌٍمَُ  -13

 .ئػطبء اٌّْٛهح ١ٌٙئخ اٌزّو٠٘ -14

ٍٛجخ ٚٛبٌجبد –اٌزؼبلل اٌغل٠ل )رله٠ت ١٘ئخ اٌزّو٠٘ اٌغلك كافً اٌمَُ  -15

 .( اٌّّوٙبد ِٓ األلَبَ األفوٜ–اٌزّو٠٘ 

 .(اٌـ.....اٌّغٍَخ –اٌّطجـ )اٌزؼبْٚ ِغ ألَبَ اٌَّزْفٝ األفوٜ ِضً  -16

اٌم١بَ ثزطج١ك أٚاِو اٌطج١ت ٚرمل٠ُ اٌؼالط ٚاٌؼٕب٠خ اٌّطٍٛثخ ٌغ١ّغ  -17

 .اٌّوٙٝ

اٌؾٚٛه ٚاٌّْبهوخ فٝ اعزّبػبد ٌأللَبَ األفوٜ ٚرٕظ١ُ اعزّبػبد  -18

 .لَّٙب ٚرؾ١ٚو ِؾبٙو االعزّبع

 –اٌّٙلئبد )اٌؾفبظ ػٍٝ األك٠ٚخ اٌقطوح ٚرقي٠ٕٙب فٝ ِىبْ آِ  -19

 .ٚاٌزأول ِٓ ربه٠ـ ٕالؽ١خ األك٠ٚخ (اٌّٛاك اٌى١ّ١بئ١خ–اٌّقلهاد 

 .أْ رطٛه مارٙب ِٓ فالي اٌزله٠ت ٚاٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو -20

 .أْ رؾً ِؾً اٌّْوفخ فٝ ؽبٌخ ػلَ ٚعٛك٘ب ٚػٕل اٌٚوٚهح -21

 .اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل اإلٍال١ِخ -22

 .(ٛفب٠بد اٌؾو٠ك)اٌزأول ِٓ فبػ١ٍخ أعٙيح اٌَالِخ ثبٌمَُ  -23

 .اٌؼًّ ٚاٌزؼبْٚ ِغ األلَبَ األفوٜ ػٕل اٌٚوٚهح -24

 .اٌزأول ِٓ ٕٚٛي ٔزبئظ اٌزؾب١ًٌ ثلافً اٌٍّفبد -25

 .اٌّْبهوخ ٚاٌزؼبْٚ فٝ ػًّ كٚهاد ٌإلٔؼبُ اٌمٍجٝ اٌوئٜٛ -26



دًٌٍ اٌخشٌدٍٓ                                                    

  24 

 .اٌزج١ٍغ ػٓ األ١ّبء اٌٙبِخ اٌزٝ رؾلس ثبٌمَُ ئٌٝ ِْوفخ اٌزّو٠٘ -27

اٌم١بَ ثأٜ ِٙبَ أفوٜ رٛوً ئ١ٌٙب ِٓ لجً ِْوفخ اٌزّو٠٘ ّٙٓ  -28

. افزٖبٕٙب

ٌشبغٍى اٌزذسٌظ فى اٌّؼب٘ذ اٌفٍٕخ ِٚذاسط )اٌزٛصٍف  اٌٛظٍفى 

: (اٌزّشٌض

 .اخصبئى رذسٌظ ػٍَٛ رّشٌضٍخ ثبْ/ اعُ اٌٛظٍفخ

:-  اٌٛصف اٌؼبَ ٌٍٛظٍفخ

  رمغ ٘نٖ اٌٛظ١فخ ثمَُ ّئْٛ اٌزله٠ٌ ثاكاهح اٌّؼب٘ل اٌف١ٕخ اٌٖؾ١خ ثبإلكاهح

اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌفٕٝ اٌٖؾٝ ثبإلكاهح اٌّووي٠خ ٌز١ّٕخ اٌمٜٛ اٌجْو٠خ ثمطبع 

 .اٌزله٠ت ٚاٌجؾٛس ثل٠ٛاْ ٚىاهح اٌٖؾخ ٚاٌَىبْ

  ٍّٝ٠قزٔ ّبغً اٌٛظ١فخ ثزٕف١ن ثواِظ ِٕٚب٘ظ اٌزؼ١ٍُ إٌظوٜ ٚاٌزله٠ت اٌؼ

 .ٛجمب ٌقطخ اٌؼًّ فٝ ٘نا اٌْأْ

:- ٚاخجبد ِٚغئٌٍٛبد اٌٛظٍفخ

 ٍّٝاالّزوان فٟ ٚٙغ ثواِظ ِٕٚب٘ظ اٌزؼ١ٍُ إٌظوٜ ٚاٌزله٠ت اٌؼ. 

 َُرؾل٠ل اؽز١بعبد ِٓ ١٘ئخ رله٠ٌ اٌزّو٠٘ ثبٌم. 

 اٌؼًّ ػٍٝ رٛف١و األعٙيح ٚاألكٚاد اٌالىِخ ٌٍمَُ ِٚزبثؼخ ١ٕبٔزٙب ٚؽفظٙب. 

  ٍٝرٛى٠غ ٚر١َٕك اٌؼًّ ث١ٓ ١٘ئخ رله٠ٌ اٌزّو٠٘ ثبأللَبَ ٚاإلّواف ػ

 .رٕف١ن فطخ اٌؼًّ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ؽً اٌّْبوً اٌزٝ رؼٛق اٌزٕف١ن

  ًّاٌم١بَ ثٛٙغ فطخ اٌزله٠ٌ اٌؼٍّٝ ٌٍطبٌجبد ٚاإلّواف ػٍٝ رٕف١ن٘ب ثؼ

االرٖبالد اٌالىِخ ِغ أِبوٓ اٌزله٠ت ٚرٛف١و ١ٍٍٚخ اٌّٛإالد ٚاالّزوان 

فٝ ٚٙغ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٌجواِظ اٌزله٠ٌ فٝ ِغبي رقٖٖٙب ٚاالٛالع 

اٌَّزّو ػٍٝ وً ِب٘ٛ َِزؾلس فٝ ِبكرٗ ٚرمل٠ُ اٌّمزوؽبد ٌزط٠ٛو إٌّب٘ظ 

 .اٌلها١ٍخ

 ٖٔٚٙغ األٍئٍخ فٟ ِبكح اٌزق. 
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 ٖٔػًّ اٌزم١١ُ اٌالىَ ٌٍطٍجخ فٝ ِغبي اٌزق. 

  ئػلاك رمو٠و ّٙوٜ ػٓ ١ٍو اٌلهاٍخ ٚاٌّْبوً اٌزٝ رؼزوٗ اٌزٕف١ن ٚالزواػ

 .اٌؾٍٛي

 اٌم١بَ ثبٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ثٙلف رؾ١َٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. 

 ثؾش ِْبوً اٌطٍجخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ا٠غبك ؽٍٛي ٌٙب. 

  رٛف١و اٌج١بٔبد ٚاإلؽٖبئ١بد ٚاٌزمبه٠و اٌالىِخ إلػلاك اٌقطٜ ٚاٌجواِظ

 .ٌْؼجخ ف١ٕبد اٌزّو٠٘

  لواءح ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚرؾل٠ل اٌّْبوً أٚ اٌّؼٛلبد اٌزٝ رؼٛق

 ١ٍو اٌؼًّ ٚالزواػ اٌؾٍٛي ٌٙب 

 رأك٠خ ِب ٠َٕل ئ١ٌٗ ِٓ أػّبي افوٜ ِّبصٍخ. 
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 ئعواءاد اٍزقواط روف١ٔ ِياٌٚخ إٌّٙخ

٠زُ اٍزقواط وبه١ٔٗ ٔمبثخ اٌزّو٠٘ ثؼل كفغ ل١ّخ االّزوان اٌّؼٍٓ ػٕٗ ٚمٌه  .1

. ثّجٕٟ ٔمبثخ اٌزّو٠٘ ثبٌمب٘وح أٚ اٌيلبى٠ك

اٍزقواط روف١ٔ ِياٌٚخ إٌّٙخ ِٓ ٚىاهح اٌٖؾخ ٚاٌَىبْ ثبٌمب٘وح ٚمٌه ثؼل  .2

 :- رمل٠ُ اٌَّزٕلاد االر١خ 

وبه١ٔٗ ٔمبثخ ِٕٙخ اٌزّو٠٘  -

 ّٙبكح اٌجىبٌٛه٠ًٛ ِٓ إً ٕٚٛهح  -

 ّٙبكح االِز١بى ِٓ إً ٕٚٛهح -

 ّٙبكح ا١ٌّالك ِٓ إً ٕٚٛهح -

 افالء اٌطوف ِٓ إً ٕٚٛهح -

 ٕٛهح ِٓ ا٠ٖبي ٍلاك هٍَٛ االّزوان فٟ هاثطخ اٌقو٠غ١ٓ -

 اٌجطبلخ اٌْق١ٖخ -

 ف١ِ ٚرْج١ٗ -

  ٕٛه اث١٘ ؽل٠ضخ 6ػلك  -

 (x 10 لو10ُٚ، فئخ x20 لو45ُفئخ )كِغخ ل١ّزٙب ػْو ع١ٕٙبد  -

 ػٕٛاْ ٔمبثخ اٌزّو٠٘ ثبٌمب٘وح -:

 اٌمب٘وح – ّبهع ٍواٞ ا١ًٌّٕ 7

  ػٕٛاْ ٚىاهح اٌٖؾخ -:

اٌلٚه اٌضبٌش - اكاهح اٌزواف١ٔ- ِٖو اٌمل٠ّخ- ّبهع ِغٌٍ اٌْؼت

 ػٕٛاْ ٔمبثخ اٌزّو٠٘ ثبٌيلبى٠ك-: 

اٌلٚه االهٟٙ - 13 ػّبهح –ّبهع ِل٠و االِٓ 
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 رؼ١ٍّبد ٌٍقو٠ظ ػٕل اٍزقواط ّٙبكح

ػ١ّل اٌى١ٍخ             ثب١ٌٖغخ االر١خ  / ٠ملَ ٍٛت ٌالٍزبم اٌلوزٛه

االٍزبم اٌلوزٛه ػ١ّل اٌى١ٍخ 

،،، رؾ١خ ١ٛجخ ٚثؼل

ّٙبكح  ( )- ّٙبكح ثىبٌٛه٠ًٛ ( )اٌوعبء ِٓ ١ٍبكرىُ اٌّٛافمخ ػٍٟ اٍزقواط ػلك 

. ّٙبكح اٌَبػبد اٌلها١ٍخ ( )- رمل٠واد

. ػٍّب ثبٕٟٔ فب١ٌخ اٌطوف ِٓ ع١ّغ ِزؼٍمبرٟ ثبٌى١ٍخ

،، ٚرفٍٚٛا ثمجٛي فبئك االؽزواَ 

                                   

ِملِٗ ١ٌَبكرىُ                                                                  

ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ :                                                                         االٍُ

ثبٌٍغخ االٔغ١ٍي٠خ : االٍُ

                                                                      اٌغٙخ اٌّٛعٗ ا١ٌٙب    

:        ٚاٌّطٍٛة ٌٍشٙبدح اٌٛاحذح

افالء ٛوف ِٓ اٌى١ٍخ  -1

 ّٙبكح لٚبء فزوح االِز١بى -2

 ع١ٕٗ ػٍٟ 1 ٛبثغ فلِبد فئخ 1( + 5ػلك )ٛبثغ فلِبد رؼ١ّ١ٍخ  -3

 اٌطٍت

 لوُ كِغخ ػٍٟ اٌطٍت55( + 1ػلك )كِغخ فئخ ع١ٕٗ  -4

 ٕٛهح ّق١ٖخ  -5

ّٙبكح - ع14ٗ١ٕاٌْٙبكح اٌّإلزخ -  ع14ٗ١ٕ)هٍَٛ ّٙبكح االِز١بى  -6

 .( ع30.5ٗ١ٕاٌزمل٠واد 

 1 لوُ، ػلك 55 كِغخ فئخ ٠1ٍٖك ػ١ٍٗ ػلك )ٍٛت ٍؾت اٌٍّف  -7

 ( ع1ٗ١ٕٛبثغ فلِبد رؼ١ّ١ٍخ فئخ 
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بة ـالنسالمجموع قدير ـالتب ـم الطالـاسم 

 ممتاز مع مرتبة الشرف دعاء صالح عبدالمقصود محمد  1
5046 92.59 %

 ممتاز مع مرتبة الشرف مروة رضا رشاد عبداللطٌف 2
5006 91.85 %

 ممتاز مع مرتبة الشرف اسراء على احمد عبدالواحد 3
4997 91.69 %

 ممتاز مع مرتبة الشرف اسراء محمد على حنفً على 4
4969 91.17 %

 ممتاز مع مرتبة الشرف اسامة صالح منصور عوض عمر 5
4956 90.94 %

 ممتاز مع مرتبة الشرف اٌه اسماعٌل صبري عبدالسالم  6
4951 90.84 %

 ممتاز مع مرتبة الشرف اٌمان عٌسً سعٌد عبدالغنى منسً 7
4907 90.04 %

 ممتاز مع مرتبة الشرف دٌنا محمد محمد عبدهللا 8
4899 89.89 %

 ممتاز مع مرتبة الشرف امٌرة حامد محمد محمد 9
4894 89.80 %

 ممتاز مع مرتبة الشرف اٌه السعٌد حسانٌن عبدالرحمن 10
4853 89.05 %

 

 

 

 

 

  2014/2015أٚائً دفؼخ 
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بة ـالنسقدير ـالتب ـم الطالـاسم 

1 
٘ل٠و ٍِٟٛ ِؾّل اؽّل 

 ممتاز مع مرتبة الشرف
93.7 %

اٍّبء ِؾّل ػجلاٌّؼطٝ ِؾّل  2
 ممتاز مع مرتبة الشرف

92.56 %

ِوٚح ٕجؾٝ ػجلإٌجٟ ػبِو  3
 ممتاز مع مرتبة الشرف

92.33 %

غبكح ٔبٕو ِؾّل ِؾّٛك  4
 ممتاز مع مرتبة الشرف

91.98 %

١ِوفذ ِٖطفٝ ِؾّل ٍبٌُ  5
 ممتاز مع مرتبة الشرف

90.74 %

غواَ ِؾّٛك اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘  6
 ممتاز مع مرتبة الشرف

90.47 %

ٔٛهاْ ٔج١ً ػجلاٌؼي٠ي ِؾّل  7
 ممتاز مع مرتبة الشرف

90.37 %

اٍّبء اؽّل فإاك ِؾّل  8
 ممتاز مع مرتبة الشرف

90.28 %

ه١ٍّخ ِؾّل موٝ ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ  9
 ممتاز مع مرتبة الشرف

90.09 %

ف١وٚى ٍؼ١ل اؽّل هّلٜ  10
 ممتاز مع مرتبة الشرف

89.88 %

 

 

  2015/2016أٚائً دفؼخ 
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بة ـالنسقدير ـالتب ـم الطالـاس م

% 94.35 ممتاز مع مرتبة الشرفاٍواء اثوا١ُ٘ ِؾّل ػجبً  1

% 93.61 ممتاز مع مرتبة الشرفأ١ِوٖ ا١ٌَل غو٠ت ِؾّل  2

% 93.38 ممتاز مع مرتبة الشرفِٝ ِؾّل ا١ٌَل ػجلاٌؾ١ّل  3

% 92.81 ممتاز مع مرتبة الشرفػج١و ػبكي اؽّل اٍّبػ١ً   4

% 92.78 ممتاز مع مرتبة الشرف٘جٗ عالي ٕالػ ى٠ٓ اؽّل   5

% 92.58 ممتاز مع مرتبة الشرفاًِ ١ٍّو ِوٍٟ ِؾّل  6

% 92.34 ممتاز مع مرتبة الشرف٠َوا ِؾّل ػٍٝ اٌؼٛٙٝ   7

% 91.47 ممتاز مع مرتبة الشرفاٍّبء ا١ٌَل ِؾّل ػجلاٌؼي٠ي  8

% 90.67 ممتاز مع مرتبة الشرفِٕٝ ػيد ٠ٛ٘لف ػط١ٗ  9

 ممتاز مع مرتبة الشرفك٠ٕب اؽّل ا١ِٓ ػٍٝ  10
90.58 %

 

 

 

 

 

  2016/2017أٚائً دفؼخ 
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بة ـالنسقدير ـالتب ـم الطالـاس م

 94.13 ممتاز مع مرتبة الشرف دالٌا فواد محمد عمر محمد 1

 94.00 ممتاز مع مرتبة الشرف اٌمان مصطفى السٌد محمد 2

 93.94 ممتاز مع مرتبة الشرف رٌهام محمد احمد محمد 3

 93.38 ممتاز مع مرتبة الشرف احالم محمود محمد احمد خاطر 4

  93.31 ممتاز مع مرتبة الشرف اٌمان حمدى توفٌق محمد عبدالهادى 5

 93.19 ممتاز مع مرتبة الشرف اسماء رجب محمد متولى 6

 93.13 ممتاز مع مرتبة الشرف هبه ابراهٌم حسن محمد 7

 93.00 ممتاز مع مرتبة الشرف احمد رضا حسن محمود 8

 92.94 ممتاز مع مرتبة الشرف اٌمان صالح ابراهٌم محمد حسن 9

 92.88 ممتاز مع مرتبة الشرف اسراء عبدالمنعم ابوقرع امام 10

 

 

 

 

 

 

  2017/2018أٚائً دفؼخ 
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بة ـالنسقدير ـالتب ـم الطالـاس م

 96.52 ممتاز مع مرتبة الشرف حنان صالح عبد الوهاب  1

 96.26 ممتاز مع مرتبة الشرف اسماء شوقً ابراهٌم عبد هللا زٌدان  2

 96.26 ممتاز مع مرتبة الشرف رباب محمود محمد عٌد العبد  3

 95.45 ممتاز مع مرتبة الشرفاسماء محمود فوزي محمد   4

  95.09 ممتاز مع مرتبة الشرف اٌناس عبد الرؤوف محمد مصطفً  5

 94.83 ممتاز مع مرتبة الشرف اسراء حسن عبد الحمٌد  6

 94.79 ممتاز مع مرتبة الشرف اٌه محمد محمد فتحً  7

 94.66 ممتاز مع مرتبة الشرف محمد جالل صالح زٌن 8

 94.43 ممتاز مع مرتبة الشرف شٌماء كامل السٌد عبد الحمٌد  9

 93.72 ممتاز مع مرتبة الشرف فاطمه حبٌب محمد محمود  10

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018/2019أٚائً دفؼخ 
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بة ـالنسقدير ـالتب ـم الطالـاس م

 95.09 ممتاز مع مرتبة الشرف اٌمن عبد الرازق محمد   1

 94.60 ممتاز مع مرتبة الشرف امانً محمود ابراهٌم عبد العزٌز   2

 94.02 ممتاز مع مرتبة الشرف اسماء عبد اللطٌف كامل عبد الوهاب   3

 93.87 ممتاز مع مرتبة الشرفاٌه محمد خلٌل احمد   4

  93.85 ممتاز مع مرتبة الشرف ٌاسٌن فهمً فاروق فهمً ٌوسف   5

 92.96 ممتاز مع مرتبة الشرف اسالم مصطفً محمدي احمد  6

 92.95 ممتاز مع مرتبة الشرف منال محمد عبد الفتاح شحاته  7

 92.93 ممتاز مع مرتبة الشرف دٌنا صابر عبد الحمٌد محمد 8

 92.93 ممتاز مع مرتبة الشرف نجالء محمد مصٌلحً ابراهٌم   9

 92.57 ممتاز مع مرتبة الشرف نرمٌن محمد عبد العزٌز محمود  10

 

 

 

 

 

  2019/2020أٚائً دفؼخ 
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ِؼٍِٛبد رّٙه                   

الحقن بأنواعه  دورات تدرٌبٌة مختلفة مثل وحدة التعليم التمريضي المستمرتقدم  

 العناٌة بالفتحات الصناعٌة – CPR إنعاش القلب والرئتٌن – اإلسعافات األولٌة –

- مهارات االتصال الفعال- كٌفٌة إدارة الكوارث واألزمات-  العناٌة بمرض السكر–

 .....مكافحة العدوى- سمات القائد الناجح

: ٌٍزٛاصً 

: مدير وحدة التعليم التمريضي المستمر

أستاذ مساعد و رئٌس قسم تمرٌض الباطنى الجراحى  : فتحيه/ د

Email: dr_nadya_mohamed@yahoo.com  

Telephone: 01115217388 

  : مدير وحدة متابعة الخريجين

 مدرس بقسم ادارة التمرٌض :عليه ابراهيم محمد ابراهيم / د

Email : dralia2261975@gmail.com  

Telephone: 01227979251 

: ٌّضٌذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد

  VP-Csed@zu.edu.eg                    :-ٌّىٕه اٌزٛاصً ِٓ خالي

Info-Csed@zu.edu.eg  

                              www.zu.edu.eg/nursing   :اٌّٛلغ االٌٍىزشٚٔى ٌٍىٍٍخ

  0552312009                      :     اٌزٍٍفْٛ ٚاٌفبوظ 

  "خشٌدٍٓ ثىٍٍٗ اٌزّشٌض  خبِؼٗ اٌضلبصٌكايِزبثؼٗ "ٚػٍى صفحٗ اٌفٍظ ثٛن 

 

mailto:dr_nadya_mohamed@yahoo.com
mailto:VP-Csed@zu.edu.eg
mailto:VP-Csed@zu.edu.eg
mailto:VP-Csed@zu.edu.eg
mailto:Info-Csed@zu.edu.eg
http://www.zu.edu.eg/nursing
http://www.zu.edu.eg/nursing
http://www.zu.edu.eg/nursing
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 نصائ  صام  
 . االفالٓ ٚ اٌزفبٔٝ فٝ اٌؼًّ .1

 .اٌؼًّ ػٍٝ االهرمبء ثَّزٜٛ إٌّٙٗ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌْقٖٝ ٚ اٌؼبَ .2

اٌَؼٝ ٚ اٌجؾش ػٍٝ وً ِب ٘ٛ عل٠ل ِٓ فالي اٌّْبهوٗ فٝ  .3

 .اٌّإرّواد ، إٌلٚاد ، ٚ اٌجواِظ اٌزله٠ج١ٗ اٌّزبؽٗ

اٌؾوٓ ػٍٝ االرٖبي ٚ ػًّ ػاللبد ثبػٚبء ١٘ئٗ رّو٠٘ فٝ  .4

 .(كاف١ٍٗ اٚ فبهع١ٗ)َِزْف١بد ِقزٍفٗ 

االرٖبي اٌلائُ ثبٌى١ٍٗ ٚ اٌّْبهوٗ اٌفؼبٌٗ ِٓ اعً رؾ١َٓ ٚ رط٠ٛو  .5

 .اٌقلِبد اٌزٝ رملِٙب اٌى١ٍٗ ٌٍقو٠غ١ٓ

 .اٌزله٠ت ػٍٝ ل١بكٖ اٌؾبٍت االٌٝ ٚ ر١ّٕٗ اٌّٙبهاد اٌٍغ٠ٛٗ .6

.  اٌؼًّ ػٍٝ اٌز١ّٕٗ اٌجْو٠ٗ .7

 

 

ِغ ا١ٛت اال١ِٕبد ثؾ١بٖ ػ١ٍّٗ ِٛفمٗ 


