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 البوابة االلكترونية

 0202/0200تقرير عن ماتم انجازه خالل الفصل الدراسي األول 

 
وقع أخبار الجامعة للفصل الدراسي لقد تم نشر الموضوعات األتية على موقع كلية التمريض وم

 وتم النشر على المركز االعالمى بكلية التمريض على الفيسبوك 0200/  0202األول 

 رفق نسخة الكترونية ونسخة ورقية مصورة من موقع الكلية بالموضوعات التى تم نشرهام

 

 األقسام العلمية:أوال: 

 مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه باألقسام العلمية: 

  مناقشة رسالة الماجستير للباحثة جيهاد الطاهر السيد عبدالمجيد بقسم تمريض االطفال

 بقاعة المناقشات بكلية التمريض 0202/ 22/ ٣يوم االربعاء الموافق 

 سامية فتحى عباس بقسم تمريض الباطنة والجراحة يوم  مناقشة رسالة الماجستير للباحثة

 الساعة العاشرة صباحا 0202/ 20/ 2١السبت الموافق 

  مناقشة رسالة الماجستير للباحثة صباح عزب احمد محمد بقسم تمريض الباطنة

 ظهرا 20الساعة  0202/ 20/ 2١الموافق  والجراحة يوم السبت

 مناقشة الباحثة دعاء على أحمد أبوطالب  رسالة الماجستير بقسم 

 2/20/0202يوم األربعاء الموافق  تمريض النساء والوالدة

 والوالدة يوم تمريض النساء  مناقشة الباحثة مروة رضا رشاد   رسالة الماجستير بقسم

 20/9/0202األحد الموافق 

 ة رسالة الماجستير المقدمه من الباحثه رانياعبدالحميدعبدالرحمن يوم الخميس  مناقش

 بقاعة المناقشات بالكليه  23/12/2021

  مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة مها الشحات محمد بقسم تمريض الصحة النفسية يوم

الساعة بقاعة المناقشات بكلية التمريض فى تمام  0202/ 20/ 0٣الخميس الموافق 

 التاسعة صباحا

  مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة مروة محمود عبدالسميع بقسم تمريض المسنين يوم

بقاعة المناقشات بكلية التجارة  فى تمام الساعة العاشرة  0202/ 9/ ١األربعاء الموافق 

 صباحا

  مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة ميرفت الشحات محمد علوى بقسم تمريض صحة

بقاعة المناقشات بكلية التجارة  فى تمام  0202/ 22/ ٣2جتمع يوم األحد الموافق الم

 الساعة العاشرة صباحا
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 الدراسات العلياثانيا :

الجدول الدراسي وجدول االمتحانات لمرحلة الماجستير )فصل دراسي أول + ثالث(  -

 0200-0202فصل دراسي أول( والدكتوراه)

 0202/0200للجامعات على الخريطة الزمنية للعام الجامعى موافقة المجلس األعلى  -

 0202-0229جامعة الزقازيق خالل الفترة من  –الخطة البحثية لكلية التمريض  -

 0202-0229الخطة الدراسية ماجستير و دكتوراه  -

 0202-0202الخطة الدراسية ماجستير و دكتوراه  -

 0200-0202الخطة الدراسية ماجستير و دكتوراه  -

 رسائل الماجستير والدكتوراه باألقسام العلمية المختلفة بيان -

 0202دليل طالب الدراسات العليا  -

 الشروط واألوراق المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا لمرحلتى الماجستير والدكتوراه -

 

 الوحدات بالكليةرابعا: 

 وحدة ادارة المشروعات بالكلية -2

 تم تحديث بيانات الوحدة ونشر االتى

 الفريق التنفيذى لوحدة المشروعات 

 الهيكل التنظيمى بوحدة ادارة المشروعات 

 الية العمل بوحدة المشروعات 

 اهداف وحدة المشروعات 

 كتيب وحدة المشروعات 

  اعالن وحدة إدارة مشروعات الجامعة ووحدة المشروعات بكلية التمريض عن فتح باب

 التقدم بمقترحات للمشروعات الموضحه في اإلعالن

 وحدة القياس والتقويم -0

 إعادة تشكيل مجلس ادارة الوحدة -

 022١-0222مفردات التصحيح االلكترونى  -

المواد التى تم تصحيها الكترونيا للفصل الدراسى الثانى بكلية التمريض للعام الدراسى  -

0229-0202 

 كتيب الميثاق االخالقى -

 جديد- دليل بنوك األسئلة -

 التصحيح اآللي من األلف للياء الدليل االسترشادي لكتيب اجراءات -

 022١دليل انشاء االختبارات االلكترونية  -

 022١-0222خطة التصحيح االلكترونى الترم األول والثانى   -

 0200-0202خطة التصحيح االلكترونى الترم األول  -

 رابط كيفية التعامل مع ورقة التصحيح االلكترونية -
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 وحدة الجودة -3

التدريس بالكلية )قسم تمريض المسنين + قسم تمريض  السيرة الذاتية ألعضاء هيئة -

 صحة المجتمع(

معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية: مصفوفة البرنامج لمرحلة البكالوريوس  -

022١-0229  

 معيار ادارة الجودة والتطوير -

 التوصيف الوظيفى بكلية التمريض 

  0202-0202لعام الخطة السنوية للمراجعات الداخلية للمعايير 

  0202/ 0202الخطة التنفيدية لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعى 

  0222-0222الدراسة الذاتية كلية التمريض 

 0202-0202الالئحة المعدلة 

 تعديل اخيردليل وحدة إدارة الجودة 

  0202-0202تقرير التقويم الذاتى لكلية التمريض جامعة الزقازيق 

  0202-0202التمريض جامعة الزقازيق خطة التقويم الذاتى كلية 

  0200-0222خطة تدريب القيادات االكاديمية 

 معايير اختيار مدير ونواب وحدة ادارة الجودة 

 معيار أعضاء هيئة التدريس -

 الخطة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية 

 تفييم أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية 

 ن أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلميةتقييم معاوني 

  0200-022١خطه المؤسسه للتعامل مع العجز والفائض 

 والئحته التنفيذية قانون تنظيم الجامعات 

 معيار البحث العلمى -

    0202-0229الخطة البحثية بكلية التمريض  

 آلية دعم و تحفيز الباحثين ماديا و معنويا 

 معيار التخطيط االستراتيجى -

  0202-22-0١ورشة عمل بعنوان التخطيط االستراتيجي يوم األحد عقد 

  عقد ورشه بعنوان "التحليل البيئي لكليه التمريض جامعه الزقازيق ) االطراف

وذلك ضمن اجراءات تحديث الخطه  2/20/0202المجتمعيه(" يوم الثالثاء 

 االستراتيجيه للكليه

 يض جامعه الزقازيق )أعضاء عقد ورشه بعنوان: "التحليل البيئي لكليه التمر

وذلك ضمن اجراءات  22/20/0202هيئه التدريس والهيئه المعاونه(" الثالثاء 

 تحديث الخطه االستراتيجيه للكليه 

  عقد ورشه عمل بعنوان التحليل البيئي لكليه التمريض جامعة الزقازيق لطالب

  2١/20/0202الدراسات العليا السبت الموافق 

 0202التمريض   روابط االستبيانات 
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 معيار التدريس والتعلم -

   0202- 0202الخطة االستراتيجية للتدريس والتعلم 

 معيار الجهاز االدارى -

  عقد دورة تدريبية  بعنوان " حل المشكالت واتخاذ القرارات" للجهاز االداري

 2/20/0202بالكلية يوم األربعاء الموافق 

 لسيدة/ فاطمة النبوية مصطفى , تكريم كال من السيد/  سعيد صالح امين ,  ا

 السيدة/ شكرية عبدالمنعم منصور بمناسبة التقاعد )المعاش(

   ورشة عمل  في الميكروسوفت اوفيس للعاملين بالجهاز اإلداري بكلية التمريض

 )األسبوع األول( 0202 – 22 - 02يوم االحد الموافق 

  اإلداري بكلية التمريض  ورشة عمل  في الميكروسوفت اوفيس للعاملين بالجهاز

 )األسبوع الثانى( 0202 – 22 - 0١يوم االحد الموافق 

   ورشة عمل  في الميكروسوفت اوفيس للعاملين بالجهاز اإلداري بكلية التمريض

 )األسبوع الثالث(  0202 – 20 - 2يوم االحد الموافق 

  0222استبيان لقياس رضا اعضاء الجهاز  االدارى لعام 

  تقييم العاملين لمدير الكليةاستمارة 

 تقييم العاملين لمدير الكلية وعميد الكلية ولذاتهم  استمارة 

  ٣تقويم االدارى لذاته 

  2تقويم االدارى لذاته 

  حفل تكريم األستاذة آمال جرس لبلوغها سن المعاش يوم الثالثاء الموافق

٣/١/0202 

 معيار الدراسات العليا -

 الية تقييم الورقة االمتحانية 

 الية متابعة اداء  الباحثين خالل فترة التسجيل 

 قواعد تقديم التظلمات 

 معيار الطالب والخريجين -

 الريادة العلمية و اليات اختيار الرائد العلمى 

 (2) 0200الساعات الرياديه الفرقه الرابعة 

  0200الساعات الرياديه فرقه الثالثه 

 المتفوقين فى االنشطة الطالبية 

 0طالبية_اليات االنشطة ال 

 _0اليات الدعم الطالبى 

 اليات و برامج جذب الوافدين 

 الية التعامل مع الطالب المتفوققين والمتعثرين 

 برامج استقبال الطالب الجدد 

 ساعات المكتبية والريادية الفرقة األولي 

 0ساعات ساعات المكتبية والريادية الفرقة التانيه 

 سياسات التحويل والقبول 
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 والحوكمةمعيار القيادة  -

  0202الميثاق األخالقى 

  0202اعالن عن معايير اختيار القيادات األكاديمية 

 آليات  اختيار القيادات االكاديميه بالكليه 

 اليه تقييم القيادات االكاديميه و االداريه بالكليه 

  0202معايير اختيار القيادات األكاديمية 

 0222معايير اختيار القيادات األكاديمية 

 قييم اداء و نمط القيادات االكاديميه و االداريه بالكليهمعايير ت 

 الملكية الفكرية 

 دليل الممارسات العادله 

 معيار المشاركة المجتمعية -

 0202, 0202-0229, 0229-022١ دليل خدمة المجتمع وتنمية البيئة-

0202 

  022١خطة كلية التمريض الخاصة بالمشاركة فى انشطة الخدمات المجتمعية-

0229 

 0229ة كلية التمريض الخاصة بالمشاركة فى انشطة الخدمات المجتمعية خط-

0202 

  0202خطة كلية التمريض الخاصة بالمشاركة فى انشطة الخدمات المجتمعية-

0202 

 

 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة -4

ورشة عمل اليوم بقاعة الدراسات العليا بالكلية بعنوان "المواد الدستورية الخاصة  -

للدكتور محمد أحمد سالمة مدرس النظم السياسية و القانون اإلداري  "المرأةبحقوق 

والدستوري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وذلك بحضور أعضاء هيئة تدريس الكلية 

يوم االثنين  ومعاونيهم وأعضاء من موظفي وإداري الكلية وأعضاء الوحدة

4/22/0202 

 وحدة التدريب -5

ة التدريس ومعاونيهم بالكلية بعنوان: كيفية التعامل مع برنامج عقد  ورشة عمل ألعضاء هيئ -

 0202نوفمبر  0مايكروسوفت تيمز يوم الثالثاء الموافق 

عقد ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية  اليوم بعنوان: كيفية كتابة الدراسة  -

 0202اكتوبر  02الذاتية بتاريخ 

 0202 الهيكل التنظيمي بوحدة التدريب -

 الخريجين متابعة  وحدة -2

للخريجين " للدكتوة / صفية رجب السباعى Assertive Communicationعقد ندوة بعنوان " -

 الساعة التاسعة صباحا بقاعة المناقشات بكلية التمريض 0202/ 20/ 2يوم األحد الموافق 

الساعة التاسعة والنصف في تمام  2/2/0202انعقاد الملتقى التوظيفي اليوم الثالثاء الموافق  -

 صباحا بقاعة المناقشات بالدور الثاني  بكلية التمريض
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 0202دليل الخريجين  -

  أنشطة البيئة :خامسا: 

يوم  عقد ندوة بعنوان "مبادىء اإلرشاد النفسي ودوره في منع ظاهرة اإلنتحار عند الشباب " -

 02/22/0202األربعاء الموافق 

 0202اغسطس22الي قريه القصبي غرب يوم الثالثاء الموافق قافله طبيه شامله المشاركة فى  -

في القافلة الطبية  ضمن مبادرة  0202/  22/  2مشاركة كلية التمريض يوم الثالثاء الموافق  -

 حياة كريمة المتجهة الى مدينة منشأة عمر مركز  حسنية فاقوس

 وحدة ادارة األزمات ةالكوارث:  -

  0202-0202دليل وحدة االزمات والكوارث 

  0200-0202محاكاة خطة االخالء 

 

 سادسا: رعاية الشباب : 

 اتحاد الطالب

 إتحاد طالب كلية التمريض جامعة الزقازيق في فاعليات المنتدى العالمى للتعليم  ةشاركم

والذي يقام  ,  العالى والبحث العلمى بنسخته الثانية تحت عنوان "رؤية المستقبل

و ذلك  من ديسمبر الجاري 22إلى  ١خالل الفترة من بالعاصمة اإلدارية الجديدة 

 بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكالء الكليات

  0200-0202أعضاء اتحاد الطلبة / كلية التمريض جامعة الزقازيق 

  يوم  0202/0200االنتهاء من إجراءات إنتخابات اتحاد الطالب بالكلية للعام الجامعي

  0202/ 2/20األربعاء الموافق 

  أمام الكلية وخلفها     0202/ 2/22تنظيم حملة للتبرع بالدم اليوم األحد الموافق 

 التمريض جامعة )طالبة بالفرقة الثالثة كلية  فوز  الطالبة / ابرار ناجي السيد سليم

 الزقازيق ( بمنصب أمين مساعد اللجنة الفنية العليا بجامعة الزقازيق

  االعالن عن ندوةto be or not to be 

  عقد ندوة بعنوان "اإلدمان" يحاضرنا فيها االستاذ الدكتور / أميرة فؤاد أستاذ الطب

 صباحا   22في تمام الساعة  0202/ 22/ ١النفسي  اليوم االثنين 

على  2١الطالب يوسف بالفرقة الثانية كلية التمريض بذهبية المالكمة ميزان فوز  -

 مستوى الجامعة

  تحقيق مراكز على مستوى الجامعة فى رياضة كمال أجسام و مسابقة دورى المعلومات -

وبدء فعاليات األنشطة بكلية التمريض جامعة   -0200 0202استقبال العام الجديد  -

 الزقازيق

طة الطالبية التى تم أنجازها للعام الجامعى من بداء العام الجامعى تقرير عن األنش -

  م حتى االّن0202/0202

م , 0202/ 0202جدول مباريات الدورى الداخلى )كرة قدم خماسي طلبة(  -

0202/0200 
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 سابعا: شئون الطلبة

 0200-0202الفصل الدراسي األول  النهائية ختباراتوسير اال احصائية  -

 0200-0202ارقام جلوس والكود للفرق األربعة  -

 -0202تعليمات هامة خاصة باالمتحانات  بكلية التمريض الفصل الدراسي األول  -

0200 

 0200 - 0202جدول امتحانات ترم اول لالربع فرق لعام  -

 0202/0200جدول تخلفات الالربع فرق لعام  -

 0200 -0202المقابة الشخصية للطالب للعام الجامعي  -

زيارة لجنة من المجلس األعلى للجامعات لتفقد سير اختبارات القدرات بكلية التمريض  -

 0202/0200للقبول للعام الجامعى 

 0200 – 0202تدريس المحاضرات  جدول -

-0202 خطة العملي والنظري الفرق األربعة باألقسام العلمية الفصل الدراسي األول -

0200 

 جامعة الزقازيقالالئحة الداخلية كلية التمريض  -

-0202(,  )0202- 0229( ,)  0229-022١(, )  022١-0222خطة التقويم)  -

0202 ) 

  0202-0202//  0202-0229منح التفوق للفرق األربعة بكلية التمريض  -

 0202-0202أوائل التراكمى  -

 دليل امتياز التمريض -

 ثامنا: المكتبة : تم تحديث بيانات المكتبة كالتالى

 للمكتبة الهيكل االدارى -

 سنوات ٣بيان بأعمال مكتبة كلية التمريض على مدار  -

 صور لمكتبة الطالب والدراسات العليا -

العلمية المصرية تاسعا: تم تحديث واضافة الروابط الهامة , تم اضافة رابط الجمعية  -

 لطالب التمريض  للصفحة الرئيسية بالكلية وتم تعديل شعار الكلية على الصفحة 

 المكثف بكلية التمريضالبرنامج 

 أهداف البرنامج المكثف -

 جدول االمتحان النهائي الفصل الثانى البرنامج المكثف -

 جدول االمتحان النهائي الفصل الرابع البرنامج المكثف -

 جدول محاضرات الفصل الدراسي الرابع البرنامج المكثف -

 رسالة البرنامج المكثف -

 رؤية البرنامج المكثف -
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 امج المكثفشروط القبول بالبرن -

يناير  - 0202جدول محاضرات الفصل الدراسي الرابع البرنامج المكثف سبتمبر  -

0200 

 المصورة األحداث

لليوم الثاني  0202/0200سير االمتحانات النهائية الفصل الدراسي األول للعام الجامعى  -

 بكلية التمريض جامعة الزقازيق 22/2/0200األثنين الموافق 

فصل  0202/0200النهائية بمرحلة الماجستير والدكتوراه العام الجامعة االختبارات  -

 دراسي أول

تهنىئة عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والجهاز  -

 االدارى بترقى عدد من أعضاء هيئة التدريس باألقسام المختلف

الشحات محمد بقسم تمريض الصحة تم بحمد هللا مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة مها  -

بقاعة المناقشات بكلية التمريض فى تمام  0202/ 20/ 0٣النفسية اليوم الخميس الموافق 

 الساعة التاسعة صباحا

تكريم كال من السيد/ سعيد صالح امين , السيدة/ فاطمة النبوية مصطفى , السيدة/  -

 شكرية عبدالمنعم منصور بمناسبة التقاعد )المعاش

 ة طالب المعهد الفنى للتمريض في حملة التطعيم ضد مرض شلل االطفالمشارك -

 تتقدم الجمعية العلمية لطالب التمريض وحديثى التخرج بكلية التمريض جامعة الزقازيق -

(ZNNSSA)  بخالص الشكر والتقدير لمعالى االستاذة الدكتورة نادية محمد طه عميد

 داخل الكليةالكلية على دعمها المستمر للنشاط الطالبي 

مشاركة إتحاد طالب كلية التمريض جامعة الزقازيق في فاعليات المنتدى العالمى للتعليم  -

العالى والبحث العلمى بنسخته الثانية تحت عنوان "رؤية المستقبل", والذي يقام 

 0202ديسمبر  22إلى  ١بالعاصمة اإلدارية الجديدة خالل الفترة من 

لبيئي لكليه التمريض جامعه الزقازيق ) االطراف عقد ورشه بعنوان: "التحليل ا -

وذلك ضمن اجراءات تحديث الخطه  2/20/0202المجتمعيه(" اليوم الثالثاء 

 االستراتيجيه للكليه

االنتهاء من إجراءات إنتخابات اتحاد الطالب  0202/ 20/  2تم يوم األربعاء الموافق  -

 0202/ 0200بالكلية للعام الجامعي 

للعاملين بالجهاز اإلداري بكلية  الثانى من ورشة عمل في الميكروسوفت اوفيساألسبوع  -

 0202 - 22 - 0١التمريض يوم االحد الموافق 

حصول الجمعية العلمية لطالب التمريض وحديثى التخرج فرع الزقازيق علي تقييم  -

 22/22/0202الفرع المثالي المركز االول لهذا العام يوم االحد الموافق 

 22/22محاكاه الخالء جزئي للكليه اثناء حدوث حريق يوم االحد الموافق اجراء -

 22/22/0202قرارات مجلس عمداء جامعة الزقازيق المنعقد بتاريخ  -

فوز الطالب يوسف حسن بالفرقة الثانية كلية التمريض جامعة الزقازيق بالميدالية الذهبية  -

 كجم 22وزن  0200-0202فى بطولة الجامعة للمالكمة 

نظيم اتحاد طالب كلية التمريض جامعة الزقازيق حملة للتبرع بالدم اليوم األحد الموافق ت -

 أمام الكلية وخلفها 0202/ 2/22
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 قرار رئيس الجامعة -

على  0202/ 22/ 2١مرور عميد الكلية أ.د/ نادية محمد طه اليوم االثنين الموافق  -

والتنبيه علي االجراءات  القاعات الدراسية لالطمئنان علي سير العمليه الدراسيه

 االحترازيه واهمية التطعيم

تشرفت كليه التمريض بجامعه الزقازيق بتشريف األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة  -

لشئون التعليم أ.د / عاطف محمد حسين لمقر الكلية لتفقد ومتابعه العملية التعليمية للعام 

 0202/0200الجامعي الجديد 

 لمرأة بوحدة مناهضة العنف ضد المرأةفعاليات ورشة حقوق ا -

فاعليات ورشة حقوق المرأة بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة اليوم األثنين  -

2/22/0202 

 تكريم الطالب األوائل بقسم تمريض الباطنى والجراحى -

تم بمشيئة هللا مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة هبه طه محمود السيد تمريض المسنين  -

 فى تمام الساعة العاشرة صباحا 0202/ 9/ 09اء الموافق وذلك يوم األربع

قسم تمريض النساء تفضلت األستاذ الدكتور/هند صالح الدين واألستاذ الدكتور/ أماني  -

سامي واألستاذ الدكتور/ نورا غنيم بتكريم الطالب المتفوقين فى مادة تمريض النساء 

بقاعة المناقشات بالكلية  0202/  0229والعام الجامعي  0202/ 0202للعام الجامعي 

 م0202/ 9/  02األحد 

قسم أدارة التمريض تفضلت األستاذ الدكتور/ فاطمة جوده رئيس القسم واألستاذ  -

الدكتور/ سحر حمدي واألستاذ الدكتور/ماجدة عطية جابر واألستاذ الدكتور/ السيدة 

/  0229الجامعي إبراهيم بتكريم الطالب المتفوقين فى مادة أدارة التمريض للعام 

 02/9/0202بقاعة المناقشات بالكلية األحد  0202/  0202""العام الجامعي  0202

زيارة لجنة مكونة من أ.د/ رامي اسكندر من اللجنة العليا الختبار القدرات بالمجلس  -

األعلى للجامعات وأ.د نبيل مصطفي مدير مركز تقنية االتصاالت والمعلومات بجامعة 

الء سرحان مدير وحدة التعليم االلكتروني بالجامعة وكان فى استقبالهم الزقازيق و د و

 عميد الكلية ا.د نادية محمد طه

 تنبيه عاجل -

حتي الثالثاء  9/0202/ 29اختبارات قدرات طالب المعهد الفني للتمريض من األحد  -

 علي الجميع التواجد 0202 9/ 02

محاضرة بالكلية عن حقوق وواجبات  0202/  22/9أقيمت اليوم الثالثاء الموافق  -

الموظف بالجهاز األدارى بالكلية والمحاضر فيها دكتور/ محمد أحمد سالمه محمد 

األستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وقد تفضلت األستاذ الدكتور/ ناديه محمد طه عميد 

 الكلية بتكريم سيادته

/ ١/ 2١يوم األربعاء الموافق زيارة األستاذ الدكتور عثمان شعالن رئيس الجامعة ال -

لتفقد حملة التطعيم بكلية التمريض جامعة الزقازيق وتم استقبال سيادته من قبل  0202

 األستاذة الدكتورة / نادية محمد طه عميد الكلية

اختبارات القدرات بكلية التمريض للقبول بكلية التمريض والمعاهد الفنية للتمريض  -

0202-0200 
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بكلية  0202/ ١/ 22ضد فيروس كورونا اليوم السبت الموافق بدء حملة التطعيم  -

 التمريض

المشاركة فى القافله الطبيه الشامله الي قريه القصبي غرب يوم الثالثاء الموافق  -

 0202اغسطس22

سيتم بمشيئة هللا التطعيم ضد فيروس كورونا بكلية التمريض جامعة الزقازيق ابتداءا من  -

 كلية بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرابمقر ال 0202/ ١/ 22السبت 

زيارة لجنة من المجلس األعلى للجامعات لتفقد سير اختبارات القدرات بكلية التمريض  -

 0202/0200للقبول للعام الجامعى 

 ٣/١/0202حفل تكريم األستاذة آمال جرس لبلوغها سن المعاش يوم الثالثاء الموافق  -

 

 

 

 

 االلكترونية                                   رئيس البوابة االلكترونيةمنسق البوابة 

 د. هويدا كميل      د. هانم أحمد عبدالخالق                                     
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