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أخالقيبث الوهٌت ويلبي احتيبجبث الوؤسسبث الصحيت وإًتبد أبحبث 

لصحيت وتىفير خدهبث هجتوعيت علويت تسبهن في رفع كفبءة الرعبيت ا 

 لتٌويت البيئت الوحليت في إطبر هي الحداحت والتٌبفسيت.
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أى تكىى هؤسست تعليويت وبحخيت وهسبهوت في التٌويت 

هع كليبث التوريض علي  الوجتوعيت بكفبءة تٌبفسيت

 الوستىي الوحلي واإلقليوي.

 

 أرقام الصفحات المحتويات
 2 كممة عميد الكمية

 3 كممة وكيل الكمية

 4 كممة رئيس االتحاد

 5 اسرة من اجل مصر

 6 التعريف بالكمية
 9 األقسام العممية

 9 الدرجات العممية التى تمنحيا الكمية

 12 تنظيم االمتحانات والنقل
 14 فرص البقاء
 15 قواعد الرأفة

 17 إدارة شئون التعميم والطالب
 20 إدارة رعاية الطالب
 29 إدارة شئون االمتياز

 30 إدارة شئون الخريجين

 31 إدارة الدراسات العميا
 31 صندوق الشكاوى
 32 نظام الريادة العممية
 34 الدراسيةلوحة الشرف ألوائل الفرق 
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 كممة أ.د/ عميد الكمية

 
 

 جامعة الزقازيق –عميد كلية التمريض 

 :التمريض كمية في الطالب اعزائي 
 بخير وانتم عام وكل الدراسي العام بدايو في الجدد الطالب البنائنا التياني اجمل قدمأ 
 والكفاءه التميز كميو التمريض بكميو الممتحقين المستجدين بالطالب الكمية واسم باسمي وارحب

 يموع الشخصي الصعيد مىع والتميز لمتفوق فرص تتيح مجاالت في ومعرفو عمم من تقدمو بما
 عمي قادره ومينيا ومياريا عمميا مؤىمو كوادر اعداد في بمساىمتيا المختمفو المنظمات صعيد

 من وذلك التمريض مجاالت في المجتمع لمشكالت والتصدي العمل سوق في والمنافسو االبتكار
 الحاضر متطمبات يواكب عممي وبحث معتمده اكاديميو معايير عمي تستند تعميميو برامج خالل

 .الجوده معايير ويراعي والمستقبل
 نحو المجتمع ودقوي جيده بصحو ويعمر يبني الذي اهلل باذن االنسان تبني الكميو ان 
 .المستقبل سواعد فانتم واالزدىار التقدم

  والتفوق العممي التحصيل عي والحرص حاضراتمبال االلتزام عمي الطالب ابنائي احث 
 وان والتطرف والتعصب الخاطئو السموكيات عن واالبتعاد المعدالت اعمي عمي لمحصول والمتابعو

 االدارات وموظفين  التدريس ىيئو اعضاء من الكميو بين مشتركو مسؤليو الطالب وتميز نجاح
 العميد باب فإن مغمقا بابا وجدتم وان مفتوح باب وكل مساعده كل تجدون سوف لذلك والطالب
 .مصر لبمدنا وبكم لكم مشرقا مستقبال واتمني الثاني بيتكم في بكم وسيال اىال دئما لكم مفتوح

 
 عميد الكمية                                                                     

 أ.د/ ناديـة محمد طــو                                                                          
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 كممة أ.د/ وكيل الكية لشئون التعميم والطالب
 

  

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 أن الجديد الدراسى العام بداية بمناسبة لى يطيب الكمية وطالبات طالب وبناتى أبنائى 
 دراسيا عاما يكون أن وجل عز اهلل من متمنيا الدراسة بدء بمناسبة وقدامى جدد طالبا أىنئكم
 النافع العمم وتحصيل العمل فى واإلخالص واإلجتياد والجد بالعطاء وحافال جميعا عميكم سعيدا
 فيو ويسطر ليسجل الجديد الدراسى عامكم فى جديدة صفحة ببداية أىنئكم العزيزة. ولمصرنا لكم
 يوم إلى يعود ال ألنو نغتنمو أن بد فال شييد أعمالنا وعمى جديد عام فيو إنجازاتو إنسان كل

 أن األجمل ولكن وطنو ألجل اإلنسان يموت أن الجميل من الحكماء أحد  قال أحبابى القيامة،
 .ألجمو يعيش

 راية يرفع من الميم فميس مجالنا راية ونرفع بالدنا ألجل نعيش أن األجمل من نعم 
 أن فاحرصوا عصرنا بيا ونواكب تحدياتنا بيا نواجو راية لمتمريض يرفع أن األىم ولكن التمريض

 عميو. عبئا وليس فيو تكونون مكان لكل إضافة دائما تكونوا
 خاللو من لتتعرفوا لكم ومرشدا عونا ليكن الطالب دليل أيديكم بين أضع أن ويسعدنى 

 أن وجل عز اهلل داعيا ذلك، وغير الطالبية وأننشطيا وأقساميا اإلداريو وأماكنيا كميتم عمى
 حياتنا. فى عام خير العام ىذا يجعل

 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
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 كممة رئيـس إتحاد الطالب   
 

 رئيس إتحاد الطالب

 

 .دراسي جديدعام بحييكم .. أ ةوطالبات الكمي ةزميالتي طمبو  يئزمال          

بزمالئي الطالب  صالو عن نفسي وبالنيابو عن زمالئي ف اتحاد الطالب ارحبباأل ةبداي         
 بمناسبة العام الدراسي الجديد. الجدد والقدامي

واعده المواىب الو متجدد النشاط الو  النجاح الدائملكم  ابدء متمنياً واسمحوا لي ان  
 تكونوا ان اتمني الطالب اصدقائي .ةالحبيبة .. وقيادتنا الراشدصرنا تنبض بحب م التى صيمواأل

 من ىو التمريض ان ايضا وتدركوا بو التواجد لكم ىالمول قدر الذي المكان وقيمو باىميو وعي عمي

 عمي اهلل خمق اعظم دراسو بشرف ستحظون خالليا من والتي سواء حد عمي والمين العموم اسمي

 .تقويم احسن في خمقنا فقد خمقو في اهلل عظمو عمي ستشيدون بانكم يقين عمي تكونوا وان ارضو

االنشطو مصحوبا ببكم اصدقاء لنا عمي طريق الجد واالجتياد ودرب التفوق  ىالً أف 
  الجامعو.و  بالكمية المتعدده التي تقوم بيا لجان االتحاد بالتعاون مع اداره رعايو الشباب

                                                
 

 اتحاد طالب الكمية عام امين   

 اريـد الزغــــأحم                                                               
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 أسرة من أجل مصر
 

 .... إيمانا منا بما لمشباب من دور فعال و بأن نيضة ىذا الوطن و مقاليد 
ل مصر" .. والتى تيدف إلى توحيد رايات الشباب رفعتو بأيدييم أسست أسرة "من أج

وجيودىم نحو خدمة مجتمعيم بوجو عام وغيرىم من الشباب الجامعى بوجو خاص، 
ى الخدمى بين صفوف الشباب واألخذ بأيدييم وعطحيث اننا نسعى الى نشر الفكر الت

 . لتوجيو جيدىم نحو الطريق السوى السميم .
رسالة األسرة: يبذل شباب "من أجل مصر" جيدىم لتقديم كل المساعدات  

 .والمؤازرات والخدمات االجتماعية والعامة لمن ىم بحاجة إلييا
حيث أن رسالتنا ىى: تكامل المجتمع الجامعى وتقويتو وتوحيد صفوفو ونشر  

ج الوطن دماج فى نسينشباب قادر عمى األ  توتنشأ الوعى التثقيفى والعمل بو،
حيث نسعى إلى التكامل  وميارات متكاممة ، بيدف واحد مقويا لصفوفو،و مضيفا لو 

الفكرى والعممى والثقافى حتى يخرج لنا وطنا متكامل األركان والزوايا ذو فكر راجح 
وعقال منير. فيدفنا األكبر ىو النيوض بدور الشباب الجامعى المثقف وترك أثار 

 الحبيب.  الخير عمى مجتمعنا ومصرنا

 ق األسرةــمنس
 أحمــد الزغــاري
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 لتعريف بالكميةا
 

 لسنو 937 رقم الوزاري القرار صدور تم 
 بجامعو لمتمريض العالي المعيد بإنشاء 1984
 قبول وتم الداخمية، الالئحة وصدور الزقازيق
 ،1985/1986 الدراسي بالعام لمدراسة الطالبات

 لسنة 200 الجميورية رئيس قرار عمي وبناء
 لمتمريض العالي المعيد من االسم تعديل تم 2000

 ض.التمري كميو إلي

 

 
 موقع الكمية بالنسبة لممخطط العام لمجامعة

 

 بعد عمي التمريض كميو تقع 
 لكمية الرئيسي المدخل من متر 250
 مباني أماميا ويوجد اليمين تجاه التجارة
 خضراء، حديقة وتسبقيا التجارة كميو

 والحقوق. واآلداب التربية كميات ويمييا
 مدخل وليا طوابق 5 من مكون والمبنى
  فرعى. مدخل 2و رئيسي

 

                                  http://www.nursing.zu.edu.eg     :الموقع االليكترونى لمكمية

                                                                                                     0552312009     :التميفون والفاكس
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 رسالة كمية التمريض

 
 فى ومساىمة وبحثية تعميمية مؤسسة تكون أن الزقازيق جامعة - التمريض كمية تطمح 
 واإلقميمي. المحمي المستوي عمي التمريض كميات مع تنافسية بكفاءة المجتمعية التنمية

 

 رؤية الكمية
 

 الجودة معايير يستوفى تمريضي تعميم بتقديم الزقازيق جامعة – التمريض كمية تمتزم 
 عممية أبحاث وانتاج الصحية المؤسسات احتياجات ويمبى المينة أخالقيات احترام عمى ويحث
 من اطار فى المحمية البيئة لتنمية مجتمعية وتوفيرخدمات الصحية الرعاية كفاءة رفع فى تساىم
 والتنافسية. الحداثة
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 الغايات واألىداف االستراتيجية لكمية التمريض
 

  الغاية األولى: زيادة القدرة التنافسية لمكمية كمؤسسة تعميمية فى مجال التعميم التمريضى
 :األىداف االستراتيجية

 الجودة لمعايير طبقا البكالوريوس لمرحمة والمقررات البرامج تحديث  

 الطالب خدمات و التعمم و التعميم أنشطة تطوير  

 المادية و المالية الموارد تحسين 

  البشرية الموارد تنمية 

  الفكرية الممكية حقوق و بالعدالة الخاصة الممارسات تفعيل 

  الجودة ادارة نظم تفعيل  

  كمركز لمبحث العممى فى عموم التمريضالغاية الثانية: تأكيد ىوية الكمية  

 :األىداف االستراتيجية

 العميا الدراسات بقطاع النيوض  

 المادية و المالية الموارد تحسين لمكمية البحثية القدرة كفاءة رفع 

  الغاية الثالثة: المساىمة فى رفع كفاءة الرعاية الصحية فى المجتمع المحمى 

 :األىداف االستراتيجية

 المحمى المجتمع فى البيئى و الصحى الوعى تنمية 

  المحمى المجتمع مع الكمية تفاعل تعزيز 
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 األقسام العممية بالكمية
 

 الجراحي – الباطني التمريض قسم. 

 األطفال تمريض قسم. 

 والتوليد النساء تمريض قسم. 

 النفسية الصحة تمريض قسم. 

 المجتمع صحة تمريض قسم. 

 التمريض إدارة قسم. 

 المسنين تمريض قسم. 

 
 تمنحيا الكميةالدرجات العممية التي 

 

 التالية: العممية الدرجات الكمية مجمس طمب عمى بناء الزقازيق جامعة مجمس يمنح 

 التمريض عموم في البكالوريوس درجو. 

 التمريض عموم في الماجستير درجو. 

 التمريض عموم في الدكتوراه درجو. 

 :من الالئحة الداخمية الثةالمادة الث
 الدراسية المقررات جميع اجتيازه بعد التمريض عموم في البكالوريوس درجة الطالب يمنح 
 .بنجاح
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 :المادة الرابعة من الالئحة الداخمية
 كل وتحتوي دراسية سنوات أربع التمريض عموم في البكالوريوس درجة لنيل الدراسة مدة 

 والمؤسسات بالمستشفيات )االمتياز( إجبارية تدريبية سنة وتعقبيا دراسيين فصمين عمى منيا
 .التمريض كمية إشراف تحت الصحية

 :المادة السابعة من الالئحة الداخمية
 :التمريض عموم في البكالوريوس درجة لنيل الدراسية المقررات 

 عموم التمريض: :أوالً  
 – األطفال تمريض - والتوليد النسا تمريض - (2،1) والجراحى الباطنى التمريض 
 .المسنين تمريض – التمريض إدارة – النفسية الصحة تمريض – المجتمع صحة تمريض

 : عموم طبية:ثانياً  
 طفيميات( – )بكتريولوجى ميكروبيولوجى - حيوية وكيمياء تغذية – فسيولوجى -تشريح 
 تشخيصية )أشعة تشخيصية عموم – تطبيقية ادوية – باثولوجى – عامة جراحة – باطنة أمراض

 باطنة تخصصات وأذن( انف – عظام – رمد – )مسالك جراحة تخصصات معممية( فحوص –
 امراض -وسموم شرعى طب أعصاب( -وصدر قمب – طوارئ طب – وكبد ىضمى )جياز
 طب – نفسية أمراض – أطفال وجراحة أمراض – عامة صحة ادارة – وبائيات – والتوليد النساء
 مسنين.

 عموم إنسانية:: ثالثاً  
 النمو. نفس عمم – إنسانية عالقات -النفس عمم – االجتماع عمم 

 عموم مساعدة: :رابعاً  
 صحى. تثقيف – اإلحصاء مبادئ – بحث طرق – انجميزية لغة 
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 :المادة الثامنة من الالئحة الداخمية
 االتية: التقديرات بأحد ةيوالطب التمريضية المواد فى الطالب نجاح يقدر 

  الدرجات مجموع من   فأكثر %85    ممتاز 

 الدرجات مجموع من  %85 من اقل الى %75 من   جدا جيد 

 الدرجات مجموع من  %75 من اقل الى %65 من   جيد 

 الدرجات مجموع من  %65 من اقل الى %61 من   مقبول 

 االتية: التقديرات بأحد والطبية التمريضية المواد فى الطالب رسوب يقدر 

 الدرجات مجموع من  % 61 من اقل إلى %31 من   ضعيف 

 الدرجات مجموع من    %31 من اقل  جدا ضعيف 

 االتية: التقديرات بأحد المساعدة والمواد اإلنسانية العموم فى الطالب نجاح يقدر 

  الدرجات مجموع من    فأكثر %85   ممتاز 

 الدرجات مجموع من  %85 من اقل الى %75 من   جدا جيد 

 الدرجات مجموع من  %75 من اقل الى %65 من   جيد 

 الدرجات مجموع من  %65 من اقل الى %51 من   مقبول 
 االتية: التقديرات بأحد المساعدة والمواد اإلنسانية العموم فى الطالب رسوب يقدر 

 الدرجات مجموع من  % 51 من اقل إلى %31 من   ضعيف 

 الدرجات مجموع من    %31 من اقل  جدا ضعيف 
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 تنظيم االمتحانات والنقل
 

 :المادة التاسعة من الالئحة الداخمية
تعقد امتحانات النقل وامتحانات البكالوريوس فى نياية كل فصل دراسي فى المقررات التى درسيا  

 .الطالب فى فرقتو طبقا لمجدول بيذه الالئحة

 :المادة العاشرة من الالئحة الداخمية
لدخول الطالب امتحان أى مقررات أن يكون مستوفيا نسبة حضور االمتحان النيائى ال تقل عن يشترط  

% ويصدر مجمس الكمية بناءا عمى طمب مجمس األقسام المختصة قرارا بحرمان الطالب من التقدم لالمتحان 75
ا فى المقررات التى حرم في المقررات التى لم يستوفى فييا نسبة الحضور، وفى ىذه الحالة يعتبر الطالب راسب

من التقدم المتحانات فييا اال إذا قدم الطالب عذرا مقبوال يقبمو مجمس الكمية، فيعتبر غائبا بعذر مقبول وبذلك 
 .يحتفظ بتقديره في المادة المتغيب فييا

 :من الالئحة الداخمية عشر المادة الحادية
تمييا إذا نجح في جميع المقررات أو كان راسبا أو ينقل الطالب من الفرقة المقيد بيا الى الفرقة التى  

غائبا بعذر فيما ال يزيد عمى مقررين من فرقتة أو من فرقة أدنى عمى أال تكون المواد التمريضية من بين ىذين 
تمريض  – تمريض النسا والتوليد –( 2،1التمريض الباطنى والجراحى ) المقررين، والمواد التمريضية ىى:

 .تمريض المسنين –ادارة التمريض –تمريض الصحة النفسية  –تمريض صحة المجتمع  –األطفال 

 :من الالئحة الداخمية عشر المادة الثانية
يؤدى الطالب االمتحانات فيما رسب فيو من مقررات مع طالب الفرقة التى تدرس فييا المادة ويعتبر  

 .نجاحو فى ىذه الحالة بتقدير مقبول

 :من الالئحة الداخمية عشر المادة الثالثة
يعقد فى بداية الفصل الدراسى األول )خالل شير سبتمبر من كل عام( امتحان لطالب الفرقة الرابعة  

 .الراسبين أو الغائبين فيما ال يزيد عمى مقررين دراسيين

 :من الالئحة الداخمية عشر المادة الرابعة
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أو حتى شفويا أو عمميا فإن تقدير الطالب ىذا  إذا تضمن االمتحان فى احد المقررات اختبارا تحريريا 
المقرر يتكون من مجموع درجات االختبار التحريرى والشفوى والعممى باالضافة إلى أعمال السنة ويعتبر الطالب 

 .الغائب من االمتحان التحريرى غائبا في المقرر وال ترصد لو درجة

 :من الالئحة الداخمية عشر المادة الخامسة
ب(( فإنو  ، )أ 4و ب( ، )أ 3ب( و ، )أ 2( وأ ، ب) 1) ة وىى لغة انجميزيةءلممقررات المجز بالنسبة  

يعتبر الطالب ناجحا في المقرر إذا نجح في مجموع جزئي المقرر أما إذا رسب في المجموع الكمي لممقرر فإنو 
 .المقرريؤدى امتحانا في جزء المقرر الذي رسب فيو مع طالب الفرقة التي يدرس بيا ىذا 

 :من الالئحة الداخمية عشر المادة السادسة
يحرم الطالب من دخول امتحان نياية الفصل الدراسى لممقررات التمريضبة ما لم يستكمل الحد األدنى  

% عمى األقل  من مجموع الدرجات( وعمية إعادة دراسة  60لمنجاح فى درجات اعمال السنة والدروس العممية )
 .فى السنة التالية المادة نظريا وعمميا
 :من الالئحة الداخمية عشر المادة السابعة

تحسب الدراجات الكمية لمطالب الذى يتقدم لالمتحان من الخارج في جميع المقررات عمى درجة  
 .االمتحان التحريرى النيائى فقط

 :من الالئحة الداخمية عشر المادة الثامنة
لنظرية والعممية وعدد ساعات كل منيا وكذلك عدد ساعات تبين الجداول االتية لممقررات الدراسية وا 

 االمتحان ونوعية وتوزيع الدرجات مع كل مقرر تفصميا.
 :الماده التاسعو عشر من الالئحة الداخمية

شير في المستشفيات  12يقضى الطالب بعد حصولو عمى درجة البكالوريوس سنة تدريبية لمدة  
 .الجامعية تحت إشراف كمية التمريض

 :الماده العشرون من الالئحة الداخمية
يتم عقد جمسات )امتحانات( شفيية لطالب الكمية لمفرق األربع خالل االمتحانات التحريرية لمفصمين  

 .الدراسيين والدور الثاني لمفرق األربع لممواد التي بيا شفوي
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 فرص البقاء

 

 اعداديةكميات بيا فرقة  كميات ليس بيا فرقة اعدادية الفرقة
 سنتان من الداخل ويفصل  اعدادى
 سنتان من الداخل + سنو من الخارج سنتان من الداخل ويفصل أولى
 سنوات من الخارج 3سنتان من الداخل+  سنتان من الداخل + سنو من الخارج ثانية
 سنوات من الخارج 3سنتان من الداخل+  سنوات من الخارج 3سنتان من الداخل+  ثالثة

 رابعة
 سنوات من الخارج 3سنتان من الداخل+ 

واذا رسب فيما ال يزيد عن نصف عدد 
 مقررات الفرقة يمنح فرص حتى ينجح

 سنوات من الخارج 3سنتان من الداخل+ 
واذا رسب فيما ال يزيد عن نصف عدد 

 مقررات الفرقة يمنح فرص حتى ينجح

 غيابــو يحســب فــال الكميــة مجمــس يقبمــو قيــرى بعــذر االمتحــان دخــول عــن الطالــب تخمــف اذا 
 جـدا. ضـعيف بتقـدير راسـبا مقبـول عـذر بغيـر االمتحـان عـن المتغيـب الطالب ويعتبر رسوبا.
 التنفيذية( الالئحة من 80 مادة من 3 )فقرة

 يتقــدم ان أكثـر أو مـادة فــى االمتحـان أداء عـن مقبــول عـذر يمنعـو الــذى الطالـب عمـى يجـب 
 مــن ســاعة 24 خــالل او قبــل الطمــب تقــديم يكــون وأن عــذره بقبــول الكميــة عميــد الــى بطمــب
 طبيــة بشـيادة ثبـت اذا مقبـوال المرضـى العـذر ويعتبـر االعتـذار محـل المحـدد االمتحـان موعـد

 (14/5/1975 بالتمرير الجامعو )مجمس .بالجامعة الطبية االدارة تعتمدىا
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  قواعد الرأفة
 

 تمك تطبق ان عمى الرأفة قواعد تطبيق بدون ىى كما األول الدراسى الفصل نتيجة تعمن 
 معا. الفصمين لنتيجة الثانى الفصل نيايو فى القواعد

 الطالب بيا المقيد الدراسية السنو ومقررات التخمف مقررات عمى الرأفو قواعد تطبق 
 لمطالب. فائدة أقصى يحقق بما العام لنفس

 النظرية بالكميات الفرقة مواد لكافة العظمى النيايات مجموع من %3 الرأفة درجات نسبة 
 لممقرر العظمى النياية من %15 أقصى وبحد أكثر أو واحد مقرر عمى موزعو –

 الواحد.

 العممية بالكميات الفرقة مواد لكافة العظمى النيايات مجموع من %2 الرأفة درجات نسبة 
 لممقرر العظمى النياية من %10 أقصى وبحد أكثر أو واحد مقرر عمى موزعو –

 الواحد.

 بمادة منقول الى راسب من حالتو تغيير حالة فى الرأفة قواعد تطبيق من الطالب يستفيد 
 ناجح الى مادتين او بمادة منقول ومن بمادة منقول الى بمادتين منقول ومن مادتين أو

 مواد. بدون

 الكميات فى %4 الى الرأفة درجات تزداد النيائى لمفصل المعرضين لمطالب بالنسبة 
 النظرية الكميات فى %6و الواحد لممقرر العظمى النياية من %15 أقصى بحد العممية

 منقول الى حالتو تتغير ان بشرط الواحد لممقرر العظمى النياية من %20 أقصى بحد
 ناجح. او مادتين أو بمادة

 الطالب يكون أال بشرط العام التقدير لتعديل % 0.5 أقصى بحد التراكمى المجموع يرفع 
 دراسية. سنو اية فى الرأفة قواعد من استفاد قد
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 المجموع فى تدخل ال والتى وجدت( ان المشابية )والمواد االنسان حقوق لمقرر بالنسبة 
 مع – لدرجتيا العظمى النياية من أقصى كحد %5 عمى فييا الطالب يحصل التراكمى،
 .22/2/2005 ،17/1 بتاريخ الصادر الجامعو مجمس بقرار االلتزام

 الصحيحة الدرجة وترصد الفرق لجميع لممادة النيائى المجموع فى الدرجة نصف يجبر 
 شيت. الكنترول بكشوف

 األخرى المقررات ثم أوال النجاح الى األقرب األساسية المقررات عمى الرأفة قواعد تطبق 
 الطالب. لصالح الرأفة درجة كسور تجبر بحيث

 التقديرات حيث من الكمية عميو درجت الذى باالسموب لمسنو النيائية النتيجة تعمن 
 التراكمى. الكمى والمجموع العام بالتقدير لمتخرج العامة النتيجة وتعمن والدرجات

 ىذه تطبيق وبين الممتحنين( )لجنة العام االمتحان لجنة أعمال بين الفصل عمى التأكيد 
 الموحدة. القواعد

 والباقين المستجدين االعدادية أو األولى الفرق طالب جميع عمى القواعد ىذه تطبق 
 بالنسبة اما 2008/2009 الجامعى العام من اعتبارا الجامعو ومعاىد بكميات لالعادة
 الجامعة مجمس بقرار عمييا المنصوص الرأفة قواعد شأنيم فى فيسرى العمى لمفرق
 .29/4/2002 بتاريخ (210) رقم بالجمسة الصادر
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 الخدمات الطالبية

 إدارة شئون التعميم والطالب

 
 وىى: لمطالب الخدمات من مجموعة تقدم بالكمية عامة ادارة ىى 

 المستندات المطموبـو نوع الخدمـو

 استخراج الكارنية الجامعي .1
 إيصال سداد الرسوم الدراسية 
 صور شخصيو 

 استخراج شيادة قيد .2
  الشيادةإيصال سداد رسوم 
 بطاقة الطالب 

 أوراق سفر الطالب لمخارج .3
  استخراج شيادة قيد إلدارة الجوازات بعد تحديد

 الموقف من التجنيد لمطالب الذكور

 تأجيل التجنيد .4
 نمازج التجنيد 
 البطاقة العسكرية 

 االعتذار عن أداء االمتحان .5
 طمب باسم أد/عميد الكميو 
 تقرير طبي أو مستند يبرر العذر 

 القيد لغير الحاالت المرضيةإيقاف  .6
 طمب باسم أد/عميد الكميو 
 مستند يبرر اإليقاف 

 التحويل لإلدارة الطبية .7
 سداد الرسوم الدراسية 
 استخراج البطاقة الصحية معتمدة 

 عقد لجان امتحانات خاصة .8
 داخل الكميه 
 )خارج الكميو )بمستشفي الطمبة 

 طمب باسم أد/ عميد الكميو 
 لجنو خاصة المستند الذي يبرر عقد 
  خطاب من مستشفي الطمبة بما يفيد تواجده

 بالمستشفي وان حالتو تستدعي عقد لجنو خاصة
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 بيان الحالة الدراسية ونتائج الفرق السابقة .9
 طمب باسم أد/ عميد الكميو 
 صوره شخصيو لمطالب 

 اعتماد شيادة القيد من الجامعة .10
 الشيادة المطموب اعتمادىا 
 صوره شخصيو لمطالب 

 التحويل من الكمية إلى كميو أخرى .11

 طمب باسم أد/ عميد الكميو 
 بيان الحالة الدراسية 
 إخالء طرف من الكميو 

 التحويل إلى الكمية من كميو أخرى .12

يــــتم ذلــــك عــــن طريــــق اإلدارة المركزيــــة لمتحــــويالت 
)إدارة شـــــــــــئون التعمـــــــــــيم والطـــــــــــالب        بالجامعــــــــــة
 بالجامعة(

 سحب ممف الطالب .13
    

 طريق الطالب شخصيا: يتم ذلك عن
  طمب باسم أد/ عميد الكميو 
 إخالء طرف من الكميو 
 سداد الرسوم الدراسية 

 االشتراك في انتخابات االتحاد .14

 بطاقة الطالب+ وصل المصروفات 
 طمب ترشيح 

 استمارة استطالع رأى 

 ( صورة شخصية2عدد ) 

  قرش 90دمغة فئة 

 شيادة ممارسة نشاط 

الطـالب القيـام  التصديقات المطموبة من شئون  .15
 بيا

 استمارة البحث االجتماعي لرعاية الشباب 
 استخراج بطاقة شخصيو 
 استمارة المدينة الجامعية 
 استمارة المعاشات 
 استمارة األوقاف 
 صوره طبق األصل 
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 استفسارات الطالب 

 

 استخراج: .16
ــــة  -  ــــة العربي ــــدير عــــام بالمغ شــــيادة تخــــرج تق

 واألجنبية
 شيادة تقدير األربع سنوات -
نجميزي -  شيادة تقدير السنو الرابعة عربي وا 

 إيصال سداد الرسوم المستحقة 
 صور شخصيو 
 )إثبات شخصيو )بطاقة 
 نفس المستندات لجميع الشيادات 

 اعتماد شيادات من الجامعة .17

  طمب باسم أد/ عميد الكميو 
 الشيادة المطموب اعتمادىا 
 صور شخصيو لمطالب 

 الكميوطمب باسم أد/ عميد   تغيير االسم .18
 يصال قيد األحوال المدنية  وثيقة تصحيح واثبات وا 
 استمارة النجاح في الثانوية العامة 
 شيادة الميالد األصمية 

 الرسوم الدراسية:

 .األربعة الفرق من فرقة لكل مصريا جنييا 510 عن عبارة الدراسية الرسوم 

 المختمفة: الفرق لطالب السابقة الخدمات الطالب شون ادارة وتقدم 
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 الطالبإدارة رعاية 
 

 1900 بالكمية الطالب عدد ويبمغ لمطالب المتكاممة الرعاية تقدم بالكمية عامة إدارة ىي 
 محور ىو الطالب يكون حيث والثقافية والرياضية االجتماعية الرعاية ينالون وطالبة طالب
 بالكمية. الشباب رعاية بإدارة العمل فريق جميع ورعاية اىتمام

 :الخدمات التي يقدميا صندوق التكافل االجتماعي

 الالزمة االجتماعية البحوث إجراء بعد وذلك القادر غير لمطالب النقدية المساعدات. 

 عائمو يفقد الذي لمطالب الوفاة إعانات تقديم. 

 نفسو الطالب تفقد التي لألسرة إعانات تقديم. 

 الشراء عمي القادر غير لمطالب الدراسية الكتب تقديم. 

 المعاق لمطالب التعويضية األجيزة تقديم. 

 :كيفية الحصول عمي إعانة مالية أو دعم الكتاب
 الخاصة البيانات ئومم بالكمية الشباب رعاية قسم من اجتماعي( )بحث استمارة سحب يتم 

 االعتماد. أماكن جميع باالستمارة وموضح بيا

 الطالب ليا التابع االجتماعية الشئون من ذلك بعد ثم بالكمية الطالب شئون قسم من تعتمد 
 من ثم سكنو. بمقر الطالب ليا التابع الزراعية التعاونية الجمعية من تعتمد ثم سكنو. بمقر
ذا موظفا. كان إذا المرتب بمفردات الطالب أمر ولي جية  اهلل قدر ال األمر ولي كان وا 

 الوفاة. شيادة من صوره يرفق متوفيا

 الشباب رعاية بقسم المختص إلى بند كل اعتمادات من االنتياء بعد البحث تسميم يتم 
 بالكمية.
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 ذلك بعد وظروفو، حالتو حسب بحث كل وتحديد االجتماعية األبحاث اعتماد لجنو تشكل يتم 
 .لمصندوق المشكمة والجنة الصندوق إدارة مجمس رئيس من األبحاث تعتمد

 :لجنو دعم الكتاب الجامعي
 لإلعادة الباقي وليس المنقول لمطالب الدعم يمنح. 

 قادرين الغير الطالب عمي الدعم يوزع. 

 الجامعة. عن نيابة الكميو مجمس يضعيا قواعد عمي بناء الدعم توزيع يتم 

 :واتحاد طالب الكميوالطالب رعاية 
 :لجنة النشاط الثقافي .1

 إصدار خالل من الطالب لدي والثقافية األدبية الطاقة بتنمية المجنة ىذه وتختص 
قامة والثقافي األدبي إنتاجين تحوي التي المجالت  األدبية والمسابقات والدينية الثقافية الندوات وا 

 عمي الثقافي الدوري في واالشتراك وثقافية عمميو برحالت والقيام والمقال والقصة الشعر في
 الجامعة. مستوي

 التحاد الطالبالنشاط الثقافى جنة لمعرض الكتاب المخفض ضمن فعاليات 
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 :المجنة الفنية .2

 الشعبية الفنون إبراز عمي والعمل لمطالبات الفني النشاط تنميو عمي المجنة ىذه تعمل 
قامة والمسرحيات والفناء  خالل من الطالب بين الفنية والمسابقات بين الخاصة المعارض وا 
 بالكمية. تقام التي الحفالت

 فعاليات المجنة الفنية التحاد الطالبالمعرض الفني ضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المجنة الرياضية .3

 في الطالب ويشترك وخارجيا بالكمية الرياضية األنشطة بجميع الرياضية المجنة تقوم 
 وفي مواىبو مع يتماش الذي النشاط مزاولو في الحق ولمطالب الطالبية األنشطة جميع
 - اليد - الطائرة -السمة كرة -ة القدم كر  مثل بالكمية الموجودة الرياضية األلعاب كافو
 .شطرنج....الخ – طاولو - تنس

 في الثاني المركز الكميو وتحتل بالجامعة الداخمي الدوري في باالشتراك الكميو طالب وتقوم 
 الجامعة. مستوي عمي األنشطة جميع
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 الرياضية. الجامعة منتخبات فرق في الكميو طالب اشتراك 

 والعاممين. الكميو لطمبو الطريق سباق في اشتراك 

 بدوري الجامعة بالمركز األول فائزفريق كرة القدم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لجنة األسر .4

 والتنسيق نشاطيا دعم عمى وتعمل بالكمية المختمفة األسر تكوين إلى المجنة ىذه تيدف 
 .بالكمية المختمفة األنشطة بين

 بالكمية أسرة أي إلى االنضمام في الحق المستجدة لمطالبة. 

 واجتماعية وفنية ثقافية أنشطة كانت سواء المختمفة باألنشطة األسر لجنة تعمل 
 .ورحالت
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 لجنة األسردورة تنس الطاولة ضمن فعاليات 

 
 

 

 

 

 
 

 :والخدمة العامة لجنة الجوالة .5

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة مشروعات في المجنة ىذه تساىم. 

 المحافظة أو الجامعة أو بالكمية الخاصة واالحتفاالت المناسبات في المجنة ىذه تشارك 
 احتفال في واالشتراك الشيداء وأسر المحاربين لقدامى الوفاء بيوم )االحتفال مثل

 .(عام كل من سبتمبر 9 القومي بيوميا المحافظة
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 :اإلجتماعية والرحالتمجنة ال .6

 ىيئة واعضاء وبعضيم الطالب بين والود والمحبو الصداقو اواصر تدعيم الى وتيدف 
 تناقش التى والبحوث المختمفة االجتماعية االنشطة ممارسة طريق عن والعاممين التدريس
 ةالترفييي والبرامج والمعسكرات الطويمو والرحالت الواحد اليوم ذات والرحالت المجتمع مشاكل

 رحمة االسكندرية ضمن فعاليات لجنة االجتماعية والرحالت

 

 :النشاط العممي والتكنولوجيالجنة  .7

عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العممية بيدف تنمية القدرات العممية بوتختص  
تشجيع ودعم نوادي العموم والجمعيات و  تشجيع ودعم البحث العممي لدى الطالبو  واالبتكارية

توفير فرص التبادل والتدريب العمل عمى و  العممية والعمل عمى توفير الدعم المادي والفني ليم
التنسيق بين طالب الكميات اإلنسانية والتطبيقية في و  العممي الطالبي خارج وداخل الوطن

العمل عمى نشر األبحاث واالبتكارات الطالبية في و  مجاالت العموم المختمفة والبحث العممي
 .المجالت العممية
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 من أنشطة المجنة العممية )تنظيم مؤتمرات عممية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إتحاد الطالب .8

ىو الممثل الرسمي والمتحدث بإسم طالب الكمية ويمثل طالب الكمية في الجامعة وفي  
 المقاءات المختمفة ويتكون من:

    .رئيس االتحاد 

    .نائب رئيس االتحاد 

    .أمين وأمين مساعد لكل لجنة من لجان االتحاد 

    .أمين وأمين مساعد لكل فرقة دراسية داخل الكمية 

 ويأتي عن طريق انتخابات حرة نزيية بين طالب الكمية. 
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 بعض من أنشطة إدارة رعاية الطالب واتحاد طالب الكمية:  
 المشاركة في برنامج العباقرة عمى مستوى كميات التمريض

 

 احتفال كمية التمريض بيوم اليتيم
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 57357زيارة مستشفى  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ت تخرج طالب الكميةحفالعاليات ف

 تنظيم اتحاد الطالب
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 ة شئون االمتيازادار 
 

 ىى ادارة عامة بالكمية تقوم باالشراف عمى السنو التدريبية االجبارية )االمتياز(. 

 رسالة برنامج االمتياز:
والتى تنبع بدورىا من رسالة جامعة تنبع رسالة برنامج االمتياز من الرسالة الشاممة لكمية التمريض  

الزقازيق حيث ترتكز عمى اعداد ممرض وممرضة عمى درجة عالية من الكفاءة والجودة والتمييز تسمح ليم 
 بالمنافسو فى أسواق العمل القومية واالقميمية والدولية.

 أىداف برنامج االمتياز:
 اليدف العام: 

ريض فى جميع التخصصات االكمينيكية فى اماكن تدريب ييدف البرنامج الى تديب خريجى كمية التم 
متميزة تسمح ليم بالتطوير المستمر لمذات شخصيا ومينيا وذلك عن طريق دمج المعمومات والميارات 
والسموكيات المكتسبو خالل السنوات الدراسية األربعة لموصول بالخريج الى المستوى الذى يمكنو من تقديم 

 ممة ذات الجودة العالية والقيام بدوره كعضو نشط فى الفريق الصحى.الرعاية التمريضية الكا

 نظام النجاح/ الرسوب بالنسبو لطمبة السنو التدريبية )االمتياز(:
يحصل المتدرب عمى درجة البكالوريوس فى عموم التمريض بعد الجتياز بنجاح لجميع تخصصات  

ب يتم اعادة الفتره التى تم الرسوب فييا فى نياية التدريب. وفى حالة الرسوب فى تخصص من تخصصات التدري
%( بدون عذر يقبمو مجمس الكمية يكون عمى المتدرب اعادة 10السنو التدريبيو وفى حالة تجاوز نسبة الغياب )

 التدريب فى المجال الذى تم الغياب فيو.

 نظام السنة التدريبية: 
 جميع المواد بجميع المقررات الدراسية بالفرق الدراسية األربعو. يشترط لاللتحاق الطمبة بالسنة التدريبية النجاح فى 

  شيرا(. 12السنة التدريبية سنو ميالديو كاممو )مدتيا 

 :تبدأ السنة التدريبية طبقا لممواعيد التاليو 

 اعتبارا من أول سبتمبر بالنسبو لمناجحين فى الدور األول. -    
 فى الدور الثانى.اعتبارا من أول ديسمبر لمناجحين  -    
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 الطالب وعمى الرابعو الفرقو نتيجو اعالن عند عام كل فى التدريبية السنة بدء عن يعمن 
 الخاصو االعالنات لوحة عمى واالطالع بالكمية االمتياز شئون ادارة الى التوجو الناجحين
 وكذا التدريبية السنة بداية فى بالكمية االرشادى البرنامج عقد ومكان تاريخ لمعرفة باالمتياز
 المختمفو. التدريب اماكن عمى االمتياز توزيع جداول عمى االطالع

 

 إدارة شئون الخريجين
 

 لمخريجين المؤقتة الشيادات باستخراج المختص القسم ىو الخريجين شئون قسم 
 . ويقدم الخدمات التالية لمخريجين:بالكمية

 الطالب درسيا التي األربعة الدراسية السنوات بتقديرات شيادة باستخراج القسم يقوم 
 بالكمية.

 األربعة. الدراسية بالسنوات لمخريجين بالدرجات شيادة باستخراج القسم يقوم 

 التمريض مواد في الطالب درسيا التي الدراسية الساعات بعدد شيادة باستخراج القسم يقوم 
 .األربعة بالسنوات

 الجامعة. بالمستشفيات االمتياز استالم إجراءات إلى الطالب توجيو  

 الخريجين لجميع )الكرتون( الدائمة األصمية الشيادة باستخراج القسم يقوم. 

 اإلنجميزية. بالمغة السابقة الشيادات جميع استخراج 

 :كيفيو الحصول عمي الشيادات المؤقتة

 الكميو عام مدير األستاذ/ السيد باسم بطمب التقدم. 
 الشيادة عمي توضع بصوره التقدم. 
 الكميو بخزينو الشيادة استخراج رسم دفع. 
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 جامعو طابع + تنميو قرش 10  + تمغة قرش 90  بواقع جنيو (1) فئة تمغة إحضار 
 .قرش 25 نقابة طابع + قرش 50

 االمتياز. سنة تأدية بشيادة تقدم 
 

 إدارة الدراسات العميا
 

 .مرحمتى الماجيستير والدكتوراهىو قسم مختص بتقديم مختمف الخدمات لطمبة الدراسات العميا  

 

 صندوق الشكاوى
 

 الطالب. شكاوى الستقبال مباشرة السمم أمام الثالث بالدور يوجد الشكاوى صندوق 

 األعضاء من المجنة ىذه وتتكون فييا والبت الطالب شكاوى بفحص خاصة لجنة وتوجد 
 التاليين:

 والجراحة الباطنة تمريض بقسم مساعد أستاذ            طو نادية أ.د/

 والجراحة الباطنة تمريض بقسم مساعد مدرس محمد محمـود سـماح م.م/

 والجراحة الباطنة تمريض بقسم مساعد مدرس أحمد محمد زينب م.م/

 الطالب عن ممثمين طالب 2

  

 2 عدد و المجنة اعضاء وجود فى شير كل من األول األحد الشكاوى ىذه فحص ويتم 
   الطالب. باقى عن ممثمين طالب
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 نظام الريادة العممية
 

من منطمق حرص الكمية عمى توطيد العالقة بين السادة أعضاء و معاونى ىيئة  
 التدريس والطالب يتم تفعيل نظام الريادة العممية بالكمية عمى النحو التالى:

المعاونة يتم توزيع الطالب عمى جميع السادة أعضاء ىيئة التدريس وكذلك الييئة  
بالكمية يتم إشراكيم فى تفعيل نظام الساعات الريادية بالكمية وذلك بسب نقص أعداد ىيئة 
التدريس حيث يكون كل عضو منيم مسئول عن مجموعة من الطالب من نفس الفرقة التى يقوم 

 .بالتدريس بيا

 :تعريف نظام الريادة العممية
الطالب بأنظمة وسياسات وانشطة ىو نظام يقوم بو أعضاء ىيئة التدريس لتعريف  

 المؤسسة التعميمية و توجيو الطالب ومعاونتيم عمى السير فى الدراسة عمى افضل وجو ممكن.

 :اليدف
متابعة الطالب اكاديميا ومالحظتيم وارشادىم ومساعدتيم لمتغمب عمى المشاكل التى قد  

 يواجيونيا مع رفع التقارير والتوصيات لمجيات المختصة بذلك.

  :الرائد العممى

ىو عضو من اعضاء ىيئة التدريس بالكمية يكون مسئواُل عن ارشاد مجموعة من  
 .الطالب فى مرحمة البكالوريوس

 ميام الرائد العممى:
  متابعة الطالب من لحظو قبولو فى الكمية حتى تخرجو من اجل ضمان سير العممية

 التعميمية وضمان استكمال متطمبات التخرج.
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 جبهعت السقبزيق -الرسبلت: تلتسم كليت التوريض 

بتقدين تعلين توريضي يستىفي هعبيير الجىدة ويحج علي احترام 

أخالقيبث الوهٌت ويلبي احتيبجبث الوؤسسبث الصحيت وإًتبد أبحبث 

لصحيت وتىفير خدهبث هجتوعيت علويت تسبهن في رفع كفبءة الرعبيت ا 

 لتٌويت البيئت الوحليت في إطبر هي الحداحت والتٌبفسيت.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                         2312009/055فبكس الكليت:  –تليفىى  

 

 جبهعت السقبزيق –الرؤيت" تطوح كليت التوريض 

أى تكىى هؤسست تعليويت وبحخيت وهسبهوت في التٌويت 

هع كليبث التوريض علي  الوجتوعيت بكفبءة تٌبفسيت

 الوستىي الوحلي واإلقليوي.

  متابعة مسيرة الطالب وتقدمو ومستوى ادائو من خالل ممف انجاز الطالب موثق بو جميع
 المعمومات والوثائق واالنشطة والتقارير واالنجازات المتعمقة بالطالب.

  استدعاء الطالب وفتح حوار معو ولفت انتباىو حول الحاالت التى تستدعى ذلك مثل ضعف
 ادائو االكاديمى او عدم مواظبتو.

  تقديم النصح واالرشاد لمطالب مما يساعده عمى اكتساب الميارات المطموبة والتحضير
 لدخول سوق العمل وتحقيق رغباتو.

 .حث الطالب عمى المشاركة فى االعمال واالنشطة الطالبية واالتصال مع االخرين 

  الريادة العممية(.تعريف الطالب ببرامج الكمية واالنشطة الطالبية وسبل االستفادة )دليل 

 .االطالع وبشكل مستمر عمى التعميمات الجامعية الخاصة بالطالب واعالمو بيا 

  حث الطالب عمى االلمام بما يحتاجو من تعميمات الكمية والجامعة وشروط نجاحو بالكمية
 وتقديم اعذار الغياب وطمبات التأجيل وغيرىا.

 يميا والتعامل مع تمك لحاالت.التعرف مبكرا عمى الطالب المتعثرين أكاد 

 .تشجيع الطمبة المتفوقين لمحفاظ عمى ذلك المستوى 

  دور الطالب نحو الرائد العممى:
 .الحرص عمى االستماع لنصائح الرائد العممى مع االلتزام باداب الحوار -1

 .الحرص عمى تحديد مواعيد المقابالت مع الرائد العممى وااللتزام بحضورىا جميعاً  -2

 .المشاركة مع الرائد فى الحوار اثناء االوقات المحددة -3

 .الحرص عمى متابعة التقويم الدراسى -4

 .أن يدرك الطالب أن الرائد العممى لديو مستويات واعباء دراسية كثيرة -5

احتفاظ الطالب باوراقيم الخاصة بالدراسة واالنشطة التعميمية والغير تعميمية المختمفة  -6
 .ت وااليصاالت المالية خالل العوام الدراسيةوالمسابقا
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 لرؤية:ا

جامعححت ريازححاأ   كو تمححسو م   ححت  -تطمححك ية ححت ريضمحح    
يضنم ت ريمجضمع ت بمفاءة تناف  ت و م اهمت في رتعة م ت وبحث ت 

 ية ات ريضم    عةي ريم ضسي ريمحةي ورإلزة مي . مع

 

 الرسالة:
جامعحت ريازحاأ   بضيح  ع تعةح ع تم  سحي   حضسف   –تةضام ية حت ريضمح    

معحا    ريجححسوة و  ححح  عةحح  رخضحح رم كمهز ححات ريمحنححت و ة حح  رخض اجححات 

رفحع يفحاءة ري عا حت  فحي كبححا  عةم حت ت حاهع وإنضاجريم   ات ريصح ت 

محح   إطححار فححيمحح مات مجضمع ححت يضنم ححت ري  حححت ريمحة ححت  ريصححح ت وتححسف  

 ريح رثت و ريضناف  ت.

 

 سياسات القبول والتحويل

 نبذة عن سياسات القبول بالكلية     
م يق نظاسياسات القبول بالكلية السياسة العامة للدولة وذلك من خالل مكتب التنسيق مع تطب تبعت

 .2009/2010التوزيع اإلقليمي اعتبارًا من العام الدراسي 
 .تتوافق سياسات القبول مع الرسالة والغايات واألهداف 
 عداد هذه السياسات بواسطة األقسام واعتمادها من مجلس الكلية.تم إ 
 .يتم مراجعة هذه السياسات سنويًا 
 .يتم اعتماد التعديالت المقترحة لتطبيقها على طالب العام الجديد 

 
 شفافية إعالن إجراءات القبول بالمؤسسة

 ل  كتروني تعلن سياسات قبول وتوزيع الطالب بدليل الطالب وعلى موقع الكلية اال
  ب الطال تعلن سياسات قبول وتوزيع الطالب في صورة معلقات بلوحات اإلعالن بالكلية ومكاتب شئون 
 ع لتنسيق مب بايتم تنظيم برامج تعريفية للطالب المقبولين من خالل وكيل الكلية لشئون التعليم والطال

 مكتبي شئون الطالب واتحاد الطلبة
 خل الكلية الرئيسي لمساعدة الطالب الجدد.يقترح انشاء مكتب استعالمات في مد 

 -قواعد وشروط القبول بالكلية: 
 - يشترط في قبول الطالب )إناثا وذكورا( للحصول على درجة البكالوريوس ما يلي :

للغة اولى هي ية األ حملة الثانوية العامة ) شعبة العلوم ( أو ما يعادلها على أن تكون اللغة األجنب أوال:
 ويستثنى من ذلك خريجي مدارس اللغات .اإلنجليزية 

فقا و ريض( حملة شهادة الثانوية الفنية للتمريض ) شهادة اإلعدادية وثالث سنوات دراسية تم ثانيا:
 للشروط والقواعد واالعداد التي يحددها المجلس األعلى للجامعات .
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 لرؤية:ا

أ   كو تمححسو م   ححت جامعححت ريازححا -تطمححك ية ححت ريضمحح    
ف  ت يضنم ت ريمجضمع ت بمفاءة تناو م اهمت في رتعة م ت وبحث ت 

 ية ات ريضم    عةي ريم ضسي ريمحةي ورإلزة مي . مع

 

 الرسالة:
جامعحت ريازحاأ   بضيح  ع تعةح ع تم  سحي   حضسف   –تةضام ية حت ريضمح    

 معحا    ريجححسوة و  ححح  عةحح  رخضحح رم كمهز ححات ريمحنححت و ة حح  رخض اجححات

 رفحع يفحاءة ري عا حت فحي كبححا  عةم حت ت حاهع وإنضاجريم   ات ريصح ت 

محح   إطححار فححيمحح مات مجضمع ححت يضنم ححت ري  حححت ريمحة ححت  ريصححح ت وتححسف  

 ريح رثت و ريضناف  ت.

 

عاهد في الم تان دراسة  تمريضحملة الدبلوم الفني في التمريض ) شهادة الثانوية العامة وسن ثالثا:
بلوم ويتم على األقل من درجات الد %75اصلين على حالفنية للتمريض( على أن يكونوا حديثي التخرج و 

على س االقبول هؤالء الطالب بالفرقة الثانية وفقا للشروط والقواعد واالعداد التي يحددها المجل
 للجامعات .

ز امتحان وذلك بعد اجتيا %70لفنية للتمريض الحاصلين على تقبل الكلية خريجي المدارس الثانوية ا
 المعادلة الذي ينظمه المجلس األعلى للجامعات.

لى عحملة البكالوريوس ) ثانوية عامة شعبة علوم ( على آال يكون قد مضى على حصوله  رابعا:
ة لدراسمقررات االمؤهل الجامعي السابق ذكره أكثر من عامين ويجوز أن يعفى الطالب من حضور بعض 

 ة قا للالئحقل طببنجاح علي اال أو من أداء االمتحانات فيها إذا ثبت انه حضر مقررات تعادلها واجتيازها
 خامسا: 

 على األ المجلس على جميع الطالب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز اختبارات القبول التي يقررها
 مجلس الكلية. للجامعات و

 .على جميع الطالب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز الكشف الطبى الخاص بالكليه 
 ك.على جميع الطالب التفرغ للدراسه فى السنوات الدراسيه األربع ويوقع الطالب اقرار بذل 

 
 -التحويل من والى الكلية:قواعد وشروط 

 -لكلية تمريض أخرى:  كلية تمريض جامعة الزقازيقللتحويل من 
 نظمة لذلك.( حسب اللوائح والقوانين الم%10الجامعه بتحديد نسب التحويل في كل فرقة بنسبة ) تقوم 
 ية ويتم الكل يتقدم الطالب الراغب في التحويل من الكلية بطلب كتابي يطلب فيه رغبته في التحويل من

 اعتماد هذا الطلب من قبل العميد.
 ه إلى تقديمصول على بيان حالة بالتقديرات والدرجات لبعد موافقة العميد يتوجه الطالب للكلية للح

 عدمه. له منالجهة المراد التحويل إليها لعمل اإلجراءات القانونية الالزمة للتحويل إلمكانية قبو 
 ن جهة يها ميتم إرسال ملف الطالب إلى الكلية المراد التحويل إليها بناءًا على الخطاب الوارد إل

 التحويل.
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 لرؤية:ا

أ   كو تمححسو م   ححت جامعححت ريازححا -تطمححك ية ححت ريضمحح    
ف  ت يضنم ت ريمجضمع ت بمفاءة تناو م اهمت في رتعة م ت وبحث ت 

 ية ات ريضم    عةي ريم ضسي ريمحةي ورإلزة مي . مع

 

 الرسالة:
جامعحت ريازحاأ   بضيح  ع تعةح ع تم  سحي   حضسف   –تةضام ية حت ريضمح    

 معحا    ريجححسوة و  ححح  عةحح  رخضحح رم كمهز ححات ريمحنححت و ة حح  رخض اجححات

 رفحع يفحاءة ري عا حت فحي كبححا  عةم حت ت حاهع وإنضاجريم   ات ريصح ت 

محح   إطححار فححيمحح مات مجضمع ححت يضنم ححت ري  حححت ريمحة ححت  ريصححح ت وتححسف  

 ريح رثت و ريضناف  ت.

 

 -س:دة رغبات التحويل عن النسبة المحددة يتم إجراء تنسيق داخلي معتمدًا على أسفي حالة زيا   
                              تقدير الطالب 
 المسافة بين إقامة  الطالب  ومكان الكلية 
 )نوع الطالب )ذكر/ إنثى 
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 لرؤية:ا

أ   كو تمححسو م   ححت جامعححت ريازححا -تطمححك ية ححت ريضمحح    
ف  ت يضنم ت ريمجضمع ت بمفاءة تناو م اهمت في رتعة م ت وبحث ت 

 ية ات ريضم    عةي ريم ضسي ريمحةي ورإلزة مي . مع

 

 الرسالة:
جامعحت ريازحاأ   بضيح  ع تعةح ع تم  سحي   حضسف   –تةضام ية حت ريضمح    

 معحا    ريجححسوة و  ححح  عةحح  رخضحح رم كمهز ححات ريمحنححت و ة حح  رخض اجححات

 رفحع يفحاءة ري عا حت فحي كبححا  عةم حت ت حاهع وإنضاجريم   ات ريصح ت 

محح   إطححار فححيمحح مات مجضمع ححت يضنم ححت ري  حححت ريمحة ححت  ريصححح ت وتححسف  

 ريح رثت و ريضناف  ت.

 

 2020/2021 للعام الجامعى لوحة شرف الطالب األوائل بالفرقة األولى

      
 المركز التقدير النسبة المجموع اسم الطالب  م

 1 الشيماء رفاعى ابراهيم محمد 1024.00 93.09 ممتاز األول

 2 ندى ثروت منصور وصفى السيد عطيه 996.00 90.55 ممتاز الثانى

 3 نورهان وحيد سيد احمد السيد الهوارى 996.00 90.55 ممتاز مكرر الثانى

 4 سعاد ناصر محمد ابراهيم السيد 995.00 90.46 ممتاز الثالث 

 5 احمد عالء على على موسى الحلوانى 991.00 90.09 ممتاز الرابع 

 6 امانى ايمن عبدهللا الصاوى فرحات 991.00 90.09 ممتاز الرابع مكرر

 7 رضوه توفيق حسينى عبدالعزيز 988.00 89.82 ممتاز الخامس 

امينه عزت عزت عبدالعظيم السعيد  986.00 89.64 ممتاز السادس 

 السكرى

8 

 9 مريم محمد محمد احمد حسين 986.00 89.64 ممتاز السابع

 10 ساره نبيل محمد عبدالفتاح سيد احمد 982.00 89.27 ممتاز الثامن

 11 ياسمينا مصطفى على محمد 981.00 89.18 ممتاز التاسع

 12 نرمين عبدالجليل صالح عبدالجليل 980 89.09 ممتاز العاشر
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 لرؤية:ا

أ   كو تمححسو م   ححت جامعححت ريازححا -تطمححك ية ححت ريضمحح    
ف  ت يضنم ت ريمجضمع ت بمفاءة تناو م اهمت في رتعة م ت وبحث ت 

 ية ات ريضم    عةي ريم ضسي ريمحةي ورإلزة مي . مع

 

 الرسالة:
جامعحت ريازحاأ   بضيح  ع تعةح ع تم  سحي   حضسف   –تةضام ية حت ريضمح    

 معحا    ريجححسوة و  ححح  عةحح  رخضحح رم كمهز ححات ريمحنححت و ة حح  رخض اجححات

 رفحع يفحاءة ري عا حت فحي كبححا  عةم حت ت حاهع وإنضاجريم   ات ريصح ت 

محح   إطححار فححيمحح مات مجضمع ححت يضنم ححت ري  حححت ريمحة ححت  ريصححح ت وتححسف  

 ريح رثت و ريضناف  ت.

 

 2020/2021 للعام الجامعىالثانية لوحة شرف الطالب األوائل بالفرقة 

      
 المركز التقدير النسبة المجموع اسم الطالب  م

 1 اروى محمد احمد سليمان 1404.00 93.60 ممتاز األول

 2 ر ماو محم  رخم   ع ه 1400.00 93.33 ممضاأ الثانى

 3 م  نا رش ف فحم   س ف 1389.00 92.60 ممضاأ الثالث 

 4 خناو خم وو ع  ريمنعع خ   ري     1384.00 92.27 ممضاأ الرابع 

 5 ش     روهع ري  رى  س ف 1380.00 92.00 ممضاأ الخامس 

 6 منار ري ع   مضسي  محم  ع   ريعا ا 1376.00 91.73 ممضاأ السادس 

محم  ع  ري ضار ع  ريغفار رخم   1374.00 91.60 ممضاأ السابع
 رب ره ع

7 

 8 نسره ع  ه مة ل ري    1372.00 91.47 ممضاأ الثامن

 9 م ار خم ى عة  ع  ريميصسو 1367.00 91.13 ممضاأ التاسع

 10 ر  رء محمسو محم  ريمن   1366.00 91.07 ممضاأ العاشر
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 لرؤية:ا

أ   كو تمححسو م   ححت جامعححت ريازححا -تطمححك ية ححت ريضمحح    
ف  ت يضنم ت ريمجضمع ت بمفاءة تناو م اهمت في رتعة م ت وبحث ت 

 ية ات ريضم    عةي ريم ضسي ريمحةي ورإلزة مي . مع

 

 الرسالة:
جامعحت ريازحاأ   بضيح  ع تعةح ع تم  سحي   حضسف   –تةضام ية حت ريضمح    

 معحا    ريجححسوة و  ححح  عةحح  رخضحح رم كمهز ححات ريمحنححت و ة حح  رخض اجححات

 رفحع يفحاءة ري عا حت فحي كبححا  عةم حت ت حاهع وإنضاجريم   ات ريصح ت 

محح   إطححار فححيمحح مات مجضمع ححت يضنم ححت ري  حححت ريمحة ححت  ريصححح ت وتححسف  

 ريح رثت و ريضناف  ت.

 

 2020/2021 للعام الجامعى الثالثةلوحة شرف الطالب األوائل بالفرقة 

      
 المركز التقدير النسبة المجموع اسم الطالب  م

 1 رمن ه محم  ع   هللا مح ى 1152.00 96.00 ممضاأ األول

 2  ا م   محم  رب ره ع ري  سز  رخم ى 1148.00 95.67 ممضاأ الثانى

 3 ر ه ري ى  ع  ريحم   رخم  1147.00 95.58 ممضاأ الثالث

 4 ر ات رمساو مح ى محم  1140.00 95.00 ممضاأ الرابع 

 5 ر ماو رمساو ع   رييسى ع  هللا 1137.00 94.75 ممضاأ الخامس 

 6 ر ه عماو فسأى ع  ري   ع 1136.00 94.67 ممضاأ السادس 

ش ماء محم  ع   ري خم  ع   ريةط ف  1136.00 94.67 ممضاأ السادس مكرر
 ريجن ى

7 

 8 ر  رء ناص  نصار ري    1134.00 94.50 ممضاأ السابع

صاب    شاه   ع  ري خم  شاه    1132.00 94.33 ممضاأ الثامن

 ع  ريةط ف

9 

 10  اره رضا محمسو محم  1131.00 94.25 مضاأم التاسع

 11 محم  رمج  طة ه رخم  1131.00 94.25 ممضاأ التاسع مكرر

 12 ه ى ري     س ةع  ة ماو 1130.00 94.17 ممضاأ العاشر

  

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 كلية التمريض             2017الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد يناير                     جامعة الزقازيق     

 

 

 لرؤية:ا

أ   كو تمححسو م   ححت جامعححت ريازححا -تطمححك ية ححت ريضمحح    
ف  ت يضنم ت ريمجضمع ت بمفاءة تناو م اهمت في رتعة م ت وبحث ت 

 ية ات ريضم    عةي ريم ضسي ريمحةي ورإلزة مي . مع

 

 الرسالة:
جامعحت ريازحاأ   بضيح  ع تعةح ع تم  سحي   حضسف   –تةضام ية حت ريضمح    

 معحا    ريجححسوة و  ححح  عةحح  رخضحح رم كمهز ححات ريمحنححت و ة حح  رخض اجححات

 رفحع يفحاءة ري عا حت فحي كبححا  عةم حت ت حاهع وإنضاجريم   ات ريصح ت 

محح   إطححار فححيمحح مات مجضمع ححت يضنم ححت ري  حححت ريمحة ححت  ريصححح ت وتححسف  

 ريح رثت و ريضناف  ت.

 

 2020/2021 للعام الجامعى الرابعةلوحة شرف الطالب األوائل بالفرقة 

      
 المركز التقدير النسبة المجموع اسم الطالب  م

 1 ه ه محم   س ف جاو عماشه 1434.00 95.60 ممضاأ األول

 2 نسرهاو عاطف  ة ماو محم  1426.00 95.07 ممضاأ الثانى

 3 وعاء محمسو ر ماع ل ع   هللا ري  سم  1423.00 94.87 ممضاأ الثالث

 4 هايه رش ف عنض  ع  ري وف رب ره ع 1419.00 94.60 ممضاأ الرابع

 5 رخم  محم  ع  ري ر ع عة  1418.00 94.53 ممضاأ الخامس

 6 مش  ه رب ره ع رب ره ع محم  1418.00 94.53 ممضاأ الخامس مكرر

 7 ر  رء  همه شع او ع   ريحاوى خفن  1415.00 94.33 ممضاأ  السادس

 8 رخهم ع   ريحف ظ عة  محم  خجاأى 1414.00 94.27 ممضاأ السابع

 9 ر ماء ع  رين   رب ره ع ع  ريحم   1412.00 94.13 ممضاأ الثامن

 10 ر ماء صهح محم  ري    1411.00 94.07 ممضاأ التاسع

 11 ر ناس خم ى محمسو ع  ري رأق 1411.00 94.07 ممضاأ مكرر التاسع

 12  ماح عة  ع  ريفضاح عة  1411.00 94.07 ممضاأ مكرر التاسع

 13  ا م   محم  محم  ع  ريمنعع 1411.00 94.07 ممضاأ مكرر التاسع

 14 عه ري    محم  ع  ري خم  ع  هللا 1408.00 93.87 ممضاأ العاشر

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 كلية التمريض             2017الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد يناير                     جامعة الزقازيق     

 

 

 لرؤية:ا

أ   كو تمححسو م   ححت جامعححت ريازححا -تطمححك ية ححت ريضمحح    
ف  ت يضنم ت ريمجضمع ت بمفاءة تناو م اهمت في رتعة م ت وبحث ت 

 ية ات ريضم    عةي ريم ضسي ريمحةي ورإلزة مي . مع

 

 الرسالة:
جامعحت ريازحاأ   بضيح  ع تعةح ع تم  سحي   حضسف   –تةضام ية حت ريضمح    

 معحا    ريجححسوة و  ححح  عةحح  رخضحح رم كمهز ححات ريمحنححت و ة حح  رخض اجححات

 رفحع يفحاءة ري عا حت فحي كبححا  عةم حت ت حاهع وإنضاجريم   ات ريصح ت 

محح   إطححار فححيمحح مات مجضمع ححت يضنم ححت ري  حححت ريمحة ححت  ريصححح ت وتححسف  

 ريح رثت و ريضناف  ت.

 

 2020/2021 للعام الجامعى بالفرق األربعة التراكمىلوحة شرف الطالب األوائل 

       
 المركز التقدير النسبة المجموع اسم الطالب  م

 1 مش  ه رب ره ع رب ره ع محم  3472.000 95.123 ممضاأمع م ت ت ريش ف األول

 2 ه ه محم   س ف جاو عماشه 4507.000 94.884 ممضاأمع م ت ت ريش ف الثانى

 3  ا م   محم  محم  ع  ريمنعع 3461.000 94.822 ممضاأمع م ت ت ريش ف الثالث

 4 ع  هللا محم  محم  عة  4502.000 94.779 ممضاأمع م ت ت ريش ف الرابع

 5  ماح عةي ع  ريفضاح عةي 3449.000 94.493 ممضاأمع م ت ت ريش ف الخامس

وعاء محمسو ر ماع ل ع   هللا  4464.000 93.979 ممضاأمع م ت ت ريش ف السادس

 ري  سم 

6 

هايه رش ف عنض  ع  ري ؤف  3428.000 93.910 ممضاأمع م ت ت ريش ف  السابع

 رب ره ع

7 

ر ناس خم ى محمسو  4450.000 93.684 ممضاأمع م ت ت ريش ف الثامن

 ع  ري رأق

8 

رخهم ع   ريحف ظ عة  محم   4447.000 93.621 ممضاأمع م ت ت ريش ف التاسع

 خجاأى

9 

ر  رء  همه شع او ع    4445.000 93.579 ممضاأمع م ت ت ريش ف العاشر

 ريحاوى خفن 

10 

 

 


