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 افتتاحيةكلمة 
 

وال طةةةريت   لاطةةةن وةةةر   بةةةوا  الرعايةةةل الةةةة يل  ةةةر  بةةةا طبةةة ر   ةةة   ال ةةة   
ة ل اإل سةا  وعاو  ة، و وط  ا ةن طة   بةا ا  الةاد إط  ةاعن و  ةاو    اوبا إ سا يل راقيل

 ةج  للاوةل ا طةراتوو و بةبا ال طريت للوةول إلر  وضن   ا ج ال بةيي  وال ط     ل
 ور ا ااد علرا ي ر   بضل   ليطيل ك  ر  وا  طان الالغ ط  الاولل لل لن وال وا   الس وات

طسةةة ول ال اط ةةةات الطةةةةريل و يةةة    ةةةا الالةةة كر  اط ةةةل الهقةةةاهي  ال ةةةر  بةةةار  وةةةر  ةةة   
إلةةر   بةةا  ث ةةر   ةةرادج   ا  ةة، لل طيةةص و لةة  للوةةةول الطسةة ول يري ةةر كليا بةةا  ال بضةةل
 و ال لطر وال ق ر الط لو  ور سوق ال طن ور الااين واليار  الطس ول 

الوسة   قاطةت وطاهالةت  قةون  رسةال با الطقاطةل وةر إثةراد اط ة، الهقةاهي   –وكليةل ال طةريت 
والطبةارات  ال  ر الأ يال و  يال ط   يةا ر ال طريت ور كن الط اطت طاعط   الةالي ر 

ةةةة ل  روسةةةل وط ةةةاا  ططةةةا ي ةةةوا الةةةال  ص علةةةر طسةةة ق نالط لوالةةةل ووةةة   ةةةراطج   ليطيةةةل طا
 والطوا    

                                                               

 نالخريجي متابعة وحده
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أقسام الهيكل التنظيمي لقطاع خدمةة المجتمةو نتنميةة الةي ةةل نالة    أحدهو 

ة المنعقةةد  ةةة المجتمةةو نتنميةةة الةيموافقةةة مجلةةو  ةة و  خدمةة علةة تةةم تفعيلةةه بنةةا ا 

ل 2١/٠2/2١١١نالمعتمةةةد مةةةن مجلةةةو الجامعةةةة تةةةاري   22/٠2/2١١١بتةةةاري  

جامعةة الزقةازيق بنةا ا علةي مجلةو الكليةة  –نعليه فقد تم إنشا ه بكليةة التمةريض 

 .2/٠/2١٠١المنعقد في 

 

 

 

 

 

الموائمة بين مخرجات التعليم ن متطلةات سوق العمل عن طريق 

المعلومات عن سوق العملدراسة   
 

 
 

 ربط الخريج بالجامعة ن الكلية 

 

 
 

 
الخةةةةريج جةةةةز  م يتجةةةةزأ مةةةةن الجامعةةةةة 

نشا  رابطة من أجل لم  ةمل إ ت فكرة نيجب التواصل معه نالعناية به نمن هنا جا

كليةة جين مةو بعهةهم الةةعض نمةو اليالخةر نربةط الزقةازيق تمةريضجميو خريجي 

خةدمات جديةدة نلةدعم رسةالة  نلتقةديم تقديم كافة سةل الدعم لهم نالجامعة نمحانلة

 .التعلمية نالةحثية نالخدمية الزقازيق تمريضكلية 

 الوحدهنة ة مختصرة عن 
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 اهداف الوحدة
 

 

 .بناء مختلف قنوات االتصال والتواصل لتعزيز عالقة الخريج بكليته وجامعته -١ 

 .قاعدة بيانات لخريجي الكلية بناء -٢

 .تقييم األداء الوظيفي للخريجين والعمل على مساعدتهم وتقديم الدعم الفني متابعة -٣

 .مجالي التمريض والعلوم الطبية فيخريجي كلية التمريض بكل ما هو جديد  إمداد -٤

اإلعداد الجيد والتدريب المستمر لخريجي الكلية إلكسابهم المهارات المطلوبة في  -٥

 .التدريب والتعليم المستمر بالكليةة سوق العمل بالتعاون مع وحد

بهدف تطوير سوق العمل  واحتياجاتالتغذية الراجعة عن مستوى الخريجين  إعطاء -٦

 .مناهج الكلية

 

 انشطة الوحدة

 

 

 .المكلفين بها والمهامبياناتهم  واستكمالحصر الخريجين من حيث العدد    .１

 .وى الخريجمدى رضائهم عن مست وقياسآراء المستفيدين  استبيان .２

  .سوق العمل فيالمشاكل التي تواجه الخريجين  حصر  .３

مع وحدة  نالخريجين. بالتعاوخطة وتنفيذ الدورات التدريبية الالزمة لرفع مستوى  وضع .４

 .التدريب والتعليم المستمر بالكلية

وصف الوحدة ورسالة ورؤية واهداف الوحدة ويتم  علىدليل إرشادي يحتوي  إصدار .５

كما يتم اصداره سنويا متضمنا انجازات العام  سنوات،داثه كل ثالث مراجعته واستح

 عام. اول اكتوبر من كل  في وذلكعمل العام المقبل  وخطةالسابق 

 .داخل وخارج الكلية للخريجينعقد اجتماعات وندوات ومؤتمرات ولقاءات دورية  .６

 .الروابط بينهم ودعوة مختلف الدفعات واسرهم لدعم الخريجيناقامة حفل  فيشاركة الم  .７

 .بالكليةعلى االتصال المستمر  الخريجينتشجيع  - 
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 2١ -2١2٠خطة نحدة متابعة الخريجين لعام 

                                

 

      

 عميد الكليةمدير الوحدة                                                                                     

 طه أ.د/ ناديه محمد                                        د/ السيدة إبراهيم أحمد ابراهيم               
                   

 

 

 الف ة الهدف نوع النشاط التاري 

 المستهدفة

مسؤل  المخرجات

 التنفي 

مؤ رات 

 النجاح

استطالع راي جهة  1/12/2021

الدورات عن  الخريجين

 التدريبية

لرفو مستوى 

  ن. بالتعاالخريجين

مو نحدة التدريب 
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 قاعدة بيانات

تشمل  محدثه

التوجه  أماكن
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 الكلية

 خالل عام

 2021 - 

2022 
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التوظيف عن 
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ء التغذية طاإع

الراجعة عن 

مستوى 
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 ين:  و  الخريج إدارة 

 قسم شئون الخريجين هو القسم المختص باستخراج للخريجين بالكلية.

 الشهادات المؤقتة يقوم القسم باستخراج. 

 بعتة التتي درستها سم باستتخراج شتهادة بتقتديرات الستنوات الدراستية ا رالق يقوم

 الطالب بالكلية.

 م باستخراج شهادة بالدرجات للخريجين بالسنوات الدراسية ا ربعة .يقوم القس 

  يقوم القستم باستتخراج شتهادة بعتدد الستاعات الدراستية التتي درستها الطالتب فتي

 مواد التمريض  بالسنوات ا ربعة.

 الجامعة .  توجيه الطالب إلى إجراءات استالم االمتياز بالمستشفيات 

  ا صتتلية الداةمتة ل الكرتتتون ي لجميتع الختتريجينيقتوم القستم باستتتخراج الشتهادة. 

 استخراج جميع الشهادات السابقة باللغة اإلنجليزية . يتم

 :كيفية الحصول علي الشهادات المؤقتة

 /مدير عام الكلية . التقدم بطلب باسم السيد ا ستاذ 

 التقدم بصوره توضع علي الشهادة. 

 رسم استخراج الشهادة بخزينه الكلية .ع دف 

 قتترد تنميتته    10  قتترد دمغتتة   00  ي جنيتته بواقتتع1حضتتار دمغتتة فئتتة لإ

 قرد. 25قرد   طابع نقابة  50طابع جامعه 

 .تقدم بشهادة تأدية سنة االمتياز   

 
 -لي النحو التالي:يتم التسجيل بالدراسات العليا ع
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 :التسجيل لدرجة الماجستير :أوال

 اغسطسفي شهر  التسجيل دأيب 

 نين من معانني اعها  هي ة التدريو بالكلية(فيما يخص )المعي: 

 علي الطالب ان يحضر االتي:

 بيان حالة من الكلية بعد مرور سنة من التعيين 

  جنيها 50دفع رسوم خدمات الكترونية 

  شهادة البكالوريوس 

 شهادة االمتياز 

  بعةبتقديرات السنوات الدراسية ا رشهادة 

 شهادة الميالد 

 6  صور شخصية 

 جنيهي 2225ل دمغة فئة 

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

 المعينين بها(

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

 ماده التخصص تقدير جيد في و ا قل

 :علي الطالب ان يحضر االتي

 موافقة جهة العمل 

 شهادة خبرة سنتين 

 دة البكالوريوس شها 

 شهادة االمتياز 

  بتقديرات السنوات الدراسية ا ربعةشهادة 

 شهادة الميالد 

 6  صور شخصية 
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 جنيهي 2225دمغات ل 

 حنيها كل عامي 1050مصروفات ل 

 ملحوظة: **

 ثة فصولسة علي ثالتكون الدرا. 

  ثاني ثم يتقدم ببحتث مبتكتردراسي ا ول والبنجاح الفصل ال الطالبأن يجتازبعد 

ل موضوع الرسالة ي يوافق عليه مجلس الكليتة بعتد موافقتة مجلتس القستم ويتقتدم 

وتنتاق  بعتد اجتيتاز الفصتل الدراستى الثالتث بنجتاح  الطالب بتسجيل الموضوع 

موضتوع وبحتد د عام علي ا قل متن تتاريت تستجيل الالرسالة أمام لجنه الحكم بع

ث ويجتوز لمجلتس الكليتة الفصتل الدراستي الثالت عه أعتوام بعتد اجتيتازأقصي أرب

 أضافه سنه خامسة حسب حاله الطالب.

  علتتي الطالتتب ان يحضتتر شتتهادة التويفتتل وشتتهادةICDL  قبتتل التقتتدم لمناقشتتة

 الرسالة.

 الدكتوراة:التسجيل لدرجة  :ثانيا

 .كل عامح باب القيد لدرجه الدكتوراه خالل  شهر أغسطس من عن فتيعلن *

حاصتل علتي  الطالب في علوم التمريض أن يكونلدرجه الدكتوراه  للتسجيليشترط *

   .ماجستير في علوم التمريض بتقدير ل جيد ي علي ا قل

الطالتتب أن يتقتتدم ببحتتور مبتكتتره فتتي موضتتوع يقتتره مجلتتس الجامعتتة بعتتد علتتي  **

 .مجلس القسم ولجنه الدراسات العليا ومجلس الكليةموافقة 

ن علي ا قل من تاريت الموافقة علتي عامي بعد مرور رسالة أمام لجنه الحكم  التناق*

أن يجتاز الطالب بنجتاح اختبتارات الفصتلين الدراستيين ا ول وبعد  تسجيل الموضوع

 والثاني.

متن تتاريت مناقشتة  ا قتلعلتي  نيريتقدم الطالب لالمتحتان النهتاةي للتدكتوراه بعتد شته

ستالة متن مجلتس لنهتاةي إال إذا قبلتا الربتدخول االمتحتان اوال يسمح للطالتب الرسالة 

 الكلية .
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 الزمالة المصرية للتمريض   : ثالثا 
                                                                            

      : نة ة مختصرة عن الزمالة المصرية

  م .1008لعام  3أنشأت الزمالة بقرار رةيس مجلس الوزراء رقم                

 م .1000برنامج الزمالة التدريبي في مارس  بدأ 

  م 2004لستنة 240الزمالة المصرية لها لجنة تنفيذية مشكلة بالقرار الوزاري رقم

رؤستتتاء العتتتام ومقررهتتتا متتتدير عتتتام الزمالتتتة وبعضتتتوية جميتتتع  ا متتتينويرأستتتها 

ياغة نتتة مستتئولة عتتن صتتمصتتر وهتتذه اللج فتتيالصتتحة  وقيتتاداتالمجتتالس العلميتتة 

 القرارات التشغيلية والفنية للزمالة المصرية .

 أهداف الزمالة المصرية :

 . رفع المستوى العلمى واالكلينكى 

   الجمتتتع بتتتين الخبتتترة التعليميتتتة  ستتتاتذة الجامعتتتات واالستشتتتاريين واالمكانيتتتات

 سكان .مات الطبية المكملة بمستشفيات الصحة والالسريرية والخد

  ةيا  وعالجيا على صحة المواطنين المصريينذلك وقاإنعكاس.         

 . تبنى المجالس العلمية  بحار ومشروعات صحية قومية من خالل البرنامج 

   التشتتخيص والعتتالج وطتترق مكافحتتة العتتدوى  فتتي الحديثتتةالتتتدريب علتتى التتنظم

 الخدمات الطبية والتمريضية . فيوتطبيق الجودة 

 للتمريض:صرية مج الزمالة المالموجودة بةرناالتخصصات 
   أطفال.تمريض 

  التمريض إدارة. 

   الصحيةالمعلوماتية. 

 الرسوم:
   بوزارة الصحة . للعاملينثالثة آالف جنيه 
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 . عشرة آالف جنيه لغير العاملين بوزارة الصحة 

 المصرية: هادة الزمالة 
 Fellow ship of Egyptian board (F.E. B)-  للمتتتدرب شتتهادة تمتتنح

مجلتتس العلمتتى للتخصتتص بعتتد استتتكمال الستتنوات التدريبيتتة زمالتتة المصتترية للال

 بأنهتا ا كاديميتةشتهادة تختلتف عتن الشتهادة ال النهاةى. هذهبنجاح واجتيا االمتحان 

 شهادة مهنية عملية التى تهتم بالتدريب العلمى الموثق .

 المصرية:زمالة تدريب بالمميزات ال
 ية:مادحوافز -٠

  من المرتب االساسى . مادييتم منح حافز 

 معنوية:حوافز -2

  يتم الترقية للحاصلين على الزمالة طبقاً للتواةح الخاصتة بالحصتول علتى دراستات

 للزمالة . النهاةيعليا من تاريت اجتيازه االمتحان 

  المستشتتفيات والمراكتتز التدريبيتتة  فتتي كمتتتدربينالتتتدريب  فتتييتتتم إتاحتتة المشتتاركة

 دورة إعداد المدربين . فيلة المصرية بعد تدريبه مدة لبرنامج الزماالمعت

  ًأنشطة التدريب بالمتديريات والهيئتات التابعتة لتوزراء الصتحة  فيالمشاركة أيضا

 والسكان.

 تعليمات عامة :
  ين علتتى ستتنة للحاصتتل 35الحتتد االقصتتى للستتن لاللتحتتاق بالزمالتتة المصتترية هتتو

 للحاصلين على الماجستير . 30على الدبلوم و سنة للحاصلين  36البكالوريس و 

 .مدة الدراسة سنتين 

  على المتقدم للزمالة أن يكتون غيتر مستجل لدراستة دبلتوم أو ماجستتير أو دكتتوراه

أو أى دراستتة أختترى وأن يتعهتتد بعتتدم تستتجيله فتتى أى دراستتة ختتالل متتدة تدريبتته 

 بالزمالة .

 لمراكتز التدريبيتة حتة بالمستشتفيات والتوزيع طبقاً لالماكن التدريبيتة المتاان يقبل ا

بالمحافظتتتة التتتتى يتتتتم التوزيتتتع فيهتتتا وطبقتتتاً لقواعتتتد التنستتتيق وال يحتتتق لتتته تعتتتديل 

 التخصص أو المحافظة التدريبية . 
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  البحيترة  –المحافظات التى تتواجد بهتا برنتامج الزمالتة المصترية ل االستكندرية– 

 منصورة ي.ال –طنطا 

  إستتالمه الزمالتة  فى خالل ستتة شتهور متن تتاريت.ICDL –  ان يتعهتد بححضتار

 درجة وشهادة 500شهادة تويفيل بمعدل 

  . ودورات ذات العالقتتتة فتتتى التخصتتتصFoundation skills –  أن يتعهتتتد

 بحضور الدورات التدريبية من قِبل الزمالة

 لتحاق بالبرنامج على :*يتم نشر إعالن القبول بالدفعات الجديدة لال  

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

 لبريد االلكترونى :ا لالستسفار اتصل بنا 

enssaza@zu.edu.eg 

 

 كلية التمريض يخريجالتوجه الوظيفي ل

 -التمريض فى المستشفيات والهيئات االتية: كلية يخريج يتم تعيين

 عية.ات التمريض الجاممعاهد وكلي -

 مستشفيات وزارة الصحة. -

 المستشفيات العسكرية. -

 مراكز صحة ا مومة والطفولة. -

 المدارس الثانوية الفنية للتمريض. -

 المعاهد الفنية الصحية. -

 المستشفيات الخاصة. -

 جية.مستشفيات المؤسسات العال -

 مستشفيات التأمين الصحى.  -
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 :بالمستشفيات ريجى كلية التمريضف الوظيفى لخيصتوال

 المس ولية الرئيسية:

االدارى والفنى على التمريض فى القسم , ولتقديم أفضل الخدمات اإلشراف 

 الفعالة.

 المهام نالمس وليات:

 .لقسمالتأكد من أعلى مستوى من الخدمات التمريضية يقدم للمرضى با -1

 أن تلعب دور قيادى وفعال فى القسم. -2

 .ة لهيئة التمريضيلرفع الروح المعنوة لألداء التمريضى خلق بيئة فعال -3

 العمل كحلقة وصل بين الزمالء فى العمل. -4

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

 التعاون بينها.

 ى القسم.العمل على متابعة ا عمال اليومية ف -6

 .القسمبالحفاظ على سالمة المرضى وهيئة التمريض  -0

معلومات والبيانات عن المرضى لأحوال المرضىي من استالم وإعطاء ال -8

 مناوبة إلى أخرى.

 ترتيب ووضع جدول المناوبات وا جازات الخاص بهيئة التمريض. -0

 إعطاء جزء من مسئولياتها إلى هيئة التمريض بالقسم. -10

 المريض له و قرباةه بعد موافقة الطبيب.إعالم وشرح حالة  -11

 ....التي-الفحوصات–الملفات  رور ا طباء لتحضيرتحضير القسم لم -12

 ....التي.-العالج -القيام بعمل الطلبية للقسم لالملزمة -13

 إعطاء المشورة لهيئة التمريض. -14

طلبة وطالبات –د الجديد قاعتدريب هيئة التمريض الجدد داخل القسم لالت -15

 الممرضات من ا قسام ا خرىي. –التمريض 

 المغسلة .....التي.–طبت فى ا خرى مثل لالمالتعاون مع أقسام المستش -16
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القيام بتطبيق أوامر الطبيب وتقديم العالج والعناية المطلوبة لجميع  -10

 المرضى.

الحضور والمشاركة فى اجتماعات لألقسام ا خرى وتنظيم اجتماعات  -18

 قسمها وتحضير محاضر االجتماع.

 –دةات الحفاظ على ا دوية الخطرة وتخزينها فى مكان امن لالمه -10

 لمواد الكيمياةيةي والتأكد من تاريت صالحية ا دوية.ا–المخدرات 

 أن تطور ذاتها من خالل التدريب والتعليم المستمر. -20

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

 سالمية.فظة على العادات والتقاليد اإلاالمح -22

 الحريقي. لية أجهزة السالمة بالقسم لطفاياتعالتأكد من فا -23

 لتعاون مع ا قسام ا خرى عند الضرورة.العمل وا -24

 التأكد من وصول نتاةج التحاليل بداخل الملفات. -25

 ى الرةوى.قلبالمشاركة والتعاون فى عمل دورات لإلنعاد ال -26

 شرفة التمريض.التبليغ عن ا شياء الهامة التى تحدر بالقسم إلى م -20

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

 اختصاصها.

وظيف  )لشاغل  التدريو ف  المعاهد الفنية نمدارس الف  يوصالت

 التمريض(:

 اخصائ  تدريو علوم تمريهية ثا ./ اسم الوظيفة

 -وصف العام للوظيفة:لا 

 المعاهد الفنية الصحية باإلدارة  تقع هذه الوظيفة بقسم شئون التدريس بحدارة

ركزية لتنمية القوى البشرية بقطاع الصحى باإلدارة المالعامة للتعليم الفنى 

 التدريب والبحور بديوان وزارة الصحة والسكان.

  يختص شاغل الوظيفة بتنفيذ برامج ومناهج التعليم النظرى والتدريب العملى

 طبقا لخطة العمل فى هذا الشأن.
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 -س وليات الوظيفة:ناجةات نم

  العملى.م النظرى والتدريب وضع برامج ومناهج التعلي فياالشتراك 

 القسمتحديد احتياجات من هيئة تدريس التمريض ب. 

  ومتابعة صيانتها وحفظها. للقسمالعمل على توفير ا جهزة وا دوات الالزمة 

  لى واإلشراف ع با قسامتوزيع وتنسيق العمل بين هيئة تدريس التمريض

 تنفيذ.تنفيذ خطة العمل والعمل على حل المشاكل التى تعوق ال

 خطة التدريس العملى للطالبات واإلشراف على تنفيذها بعمل  القيام بوضع

االتصاالت الالزمة مع أماكن التدريب وتوفير وسيلة المواصالت واالشتراك 

فى وضع المادة العلمية لبرامج التدريس فى مجال تخصصها واالطالع 

تطوير المناهج لمستمر على كل ماهو مستحدر فى مادته وتقديم المقترحات لا

 اسية.الدر

  التخصصمادة  فيسئلة ا وضع. 

 التخصصفى مجال  لبةعمل التقييم الالزم للط. 

  إعداد تقرير شهرى عن سير الدراسة والمشاكل التى تعترض التنفيذ واقتراح

 الحلول.

 ين العملية التعليمية.القيام بالدراسات والبحور بهدف تحس 

 اد حلول لها.والعمل على ايج لبةبحث مشاكل الط 

 البيانات واإلحصاةيات والتقارير الالزمة إلعداد الخطط والبرامج  توفير

 لشعبة فنيات التمريض.

  قراءة وتحليل البيانات والتعليمات وتحديد المشاكل أو المعوقات التى تعوق

 سير العمل واقتراح الحلول لها 

 دية ما يسند إليه من أعمال اخرى مماثلة.تأ 
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 خيص مزاولة المهنةخراج تراست إجراءات

وذلتتك  المعلتتن عنته بعتد دفتع قيمتتة االشتتراك يتتم استتخراج كارنيتته نقابتة التمتتريض .1

 الزقازيق. أوالقاهرة ببمبني نقابة التمريض 

بعتد استخراج ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والستكان بالقتاهرة وذلتك  .2

   -تقديم المستندات االتية :

 ريضكارنيه نقابة مهنة التم -

 دة البكالوريوس من اصل وصورة شها -

 شهادة االمتياز من اصل وصورة -

 شهادة الميالد من اصل وصورة -

 اخالء الطرف من اصل وصورة -

 صورة من ايصال سداد رسوم االشتراك في رابطة الخريجين -

 البطاقة الشخصية -

 في  وتشبيه -

 ابيض حديثة  صور 6عدد  -

 يx 10رودق 10ئة , فx20قرد 45دمغة قيمتها عشر جنيهات لفئة  -

 :عنوان نقابة التمريض بالقاهرة- 

 القاهرة –شارع سراي المنيل  0

 : عنوان وزارة الصحة- 

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

 عنوان نقابة التمريض بالزقازيق:- 

 الدور االرضي -13عمارة  – شارع مدير االمن
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 دةراج شهاتعليمات للخريج عند استخ

 يقدم طلب لالستاذ الدكتور/ عميد الكلية             بالصيغة االتية 

 االستاذ الدكتور عميد الكلية

 تحية طيبة وبعد,,,

ل ي شتهادة  -الرجاء من ستيادتكم الموافقتة علتي استتخراج عتدد ل ي شتهادة بكتالوريوس

 الساعات الدراسية.ل ي شهادة  -تقديرات

 متعلقاتي بالكلية. من جميععلما بانني خالية الطرف 

 وتفضلوا بقبول فاةق االحترام ,,

                                   

 مقدمه لسيادتكم                                                                 

 يةة العرباالسم: باللغ                                                                        

 االسم: باللغة االنجليزية

 الجهة الموجه اليها                                                                         

 نالمطلوب للشهادة الواحدة:       

 اخالء طرف من الكلية -1

 زشهادة قضاء فترة االمتيا -2

ه علتتي جنيتت 1طتتابع ختتدمات فئتتة  1ي   5طتتابع ختتدمات تعليميتتة لعتتدد  -3

 لطلبا

 قرد دمغة علي الطلب55ي   1دمغة فئة جنيه لعدد  -4

 صورة شخصية  -5

شتتتهادة  -جنيتتته14الشتتتهادة المؤقتتتتة  -جنيتتته 14رستتتوم شتتتهادة االمتيتتتاز ل -6

 جنيهي. 3025التقديرات 

 1قتترد, عتتدد  55دمغتتة فئتتة  1طلتتب ستتحب الملتتف ليلصتتق عليتته عتتدد  -0

 يجنيه 1طابع خدمات تعليمية فئة 



                                                  دليل الخريجين  

  18 

 لومات تهمكمع                  

 بأنواعة الحقة   مختلفة  ملة  دورات تدريبية  وحدة التعليم التمريضي المستمرتقدم  

العناية  بالفتحةات الاةناعي   – CPRالقلة  والةريتي   إنعةا  – األولي  اإلسعافات –

 -مهارات االتاا  الفعةا  -واألزماتكيفي  إدارة الكوارث  -العناي  بمرض السكر –

 مكافح  العدوى..... -سمات القايد الناجح

 :للتواصل 

 مدير وحدة التعليم التمريضي المستمر:

 الجراحى الباطنيقسم تمريض  ورييسأستاذ مساعد  :فتحيهد/ 

Telephone: 01115217388 

  :الخريجينمتابعة  وحدةمدير 

 درس بقسم ادارة التمريضم ابراهيم:السيدة ابراهيم أحمد د/ 

Email : 01067876506 

Telephone:  

 :لمزيد من المعلومات

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

Info-Csed@zu.edu.eg  

                              www.zu.edu.eg/nursing   :كترنن  للكليةالموقو املي

  0552312000                      :     التليفو  نالفاكو 

  " خريجينال ةمتابعنحدة " الواتو نعل  صفحه 

 

 

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

 .العاملعمل على االرتقاء بمستوى المهنه على المستوى الشخصى و ا .2

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

 .المؤتمرات , الندوات , و البرامج التدريبيه المتاحه

القات باعضاء هيئه تمريض فى الحرص على االتصال و عمل ع .4

 .مستشفيات مختلفه لداخليه او خارجيهي

طوير ال الداةم بالكليه و المشاركه الفعاله من اجل تحسين و تاالتص .5

 .الخدمات التى تقدمها الكليه للخريجين

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

 .العمل على التنميه البشريه .0

   ةموفق ةب االمنيات بحياه عملياطيمع            


