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 يقجامعة الزقاز -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية 

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                        055/2312009 :تليفون – فاكس الكلية 

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 
  

 

 أرقام الصفحات المحتويات

 2 ورئيس مجلس إدارة البرنامج  كلمة عميد الكلية

 3  جولة داخل الكلية

 4 هيكل البرنامج

 5 الباب األول: إستراتيجية الكلية

 6 الباب الثاني:  مفاهيم أساسية ومصطلحات

 7 الباب الثالث:  شروط القبول

 8 الباب الرابع:  نظام الدراسة والتسجيل

 15 الباب الخامس: االمتحانات

 19 جداول البرنامج 

 25 آليات المرشد االكاديمى
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ية علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمع

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.
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 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 

 كلمة أ.د/ عميد الكلية 

 

 

 نادية محمد طه أ.د/ 

 جامعة الزقازيق – عميد كلية التمريض

أبنائي وبناتي الكرام أرحب بكم  مع بداية العام الدراسي الجديد في كلية  

تمنية لكم تحقيق أهدافكم التي تطمحون بها على التمريض جامعة الزقازيق م

ي المستوى العلمي والشخصي وأتمنى بمساعدتكم إحداث طفرة في المجال التمريض

 ونجد أن كلية التمريض جامعة الزقازيق تهدف إلى تخريج كوادر تمريضية على

 طبيةمستوى عالي من الكفاءة واألداء الذي نطمح بواسطته  إلى تكامل الخدمة ال

 وإعطائها على مستوى عالي من األداء والجودة.

نسان إليسجل ويسطر فيه كل  أهنئكم ببداية صفحة جديدة فى عامكم الدراسى الجديد

لحكماء حد اأحبابى قال أ إنجازاته فهو عام جديد وعلى أعمالنا شهيد فالبد أن نغتنمه،

 له.من الجميل أن يموت اإلنسان ألجل وطنه ولكن األجمل أن يعيش ألج

 

اية فع رنعم من األجمل أن نعيش ألجل بالدنا ونرفع راية مجالنا فليس المهم من ير

رنا ا عصالتمريض ولكن األهم أن يرفع للتمريض راية نواجه بها تحدياتنا ونواكب به

 فاحرصوا أن تكونوا دائما إضافة لكل مكان تكونون فيه وليس عبئا عليه.

 

  

 

 ميد الكليةع                                                                                  

 

 محمد طه  ناديةأ.د/                                                            
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بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

 أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث

ية علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمع
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 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 

  

 التعريف بالكلية

 

لسنه  937تم صدور القرار الوزاري رقم  

بإنشاء المعهد العالي للتمريض بجامعه  1984

 زيق وصدور الالئحة الداخلية، وتم قبول الزقا

، 1985/1986الطالبات للدراسة بالعام الدراسي 

 2000لسنة  200وبناء علي قرار رئيس الجمهورية 

ه تم تعديل االسم من المعهد العالي للتمريض إلي كلي

 ض.التمري

 

 

 

 موقع الكلية بالنسبة للمخطط العام للجامعة

 

  

 

متر من  250د تقع كليه التمريض علي بع

المدخل الرئيسي لكلية التجارة تجاه 

اليمين ويوجد أمامها مباني كليه التجارة 

وتسبقها حديقة خضراء، ويليها كليات 

التربية واآلداب والحقوق. والمبنى مكون 

 2طوابق ولها مدخل رئيسي و 5من 

 مدخل فرعى. 

 

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

                                                                                                     0552312009     :التليفون والفاكس
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 هيكل البرنامج
 

 لوحداتعدد من االفصل الدراسي من تم بناء البرنامج بواسطة الوحدات التعليمية في كل فصل دراسي حيث يتكون 

 .مساندهعلوم الطبية، التدريب العملي، والمقررات تمريضية و وتتضمن مقررات: العلوم االساسية التعليمية تشتمل على

ية ظمة العالمناأل يضاأثالثة أنظمة لكي يتوافق مع المعايير القائمة على الكفايات و باستخدامتم حساب ساعات البرنامج 

 فة لحساب الساعات التعليمية: المختل

  الساعات المعتمدة)Credit Hours(:  لطالب االساعة المعتمدة هي وحدة قياس للمقررات التي يتوجب على

وع على ل أسبدراستها في الفصل الدراسي أو في العام الدراسي بشكل كلي، يتم فيها القيام بنشاط تدريسي معين ك

والفصل الدراسي  دقيقة،  50لمعتمدة في الغالب تكون مدة الساعة الدراسية ا، و  Semester مدار الفصل الدراسي

 .من الوحدات المعتمدة 2.0الى    1.76أسبوع دراسي وهي تساوي من  15عادة ما يكون 

  ساعات االتصال)Contact Hours:) دمة للطالب تعرف ساعة  االتصال بمثل ساعة من التعليمات المجدولة المق

ساعات من  في المعمل وثالثوساعتان عملي  ساعة نظري من الساعات المعتمدة بة للساعة المعتمدة بالنسوتساوي 

 .بالمستشفيات إكلينيكي  ساعات االتصال تدريب 

 الوحدة المعتمدة)ECTS(   :التصال تعتمد الوحدة المعتمدة وفق مسار في حسابها على مجموع عدد ساعات ا

Contact Hours سة والتحضير وعدد ساعات الدراWork Loadوهو ما يعطي في مجمله الزمن الذي يقضيه ، 

التعلم واسة، الطالب من أجل إنهاء كل األنشطة التعليمية مثل: المحاضرات النظرية، والمحاضرات العملية، والدر

 الذاتي، والمشاريع، والواجبات ، والمذاكرات الشفهية، واالمتحانات. 

 :لتاليى المعايير واستخدام المنهج المدمج  لتحقيق الكفايات  على النحو اتم بناء المنهج  اعتمادا  عل

 يةلتمريضالمقررات اتدمج في  األول ثمالمستوى الدراسي  تدريسها فييتم  المواد الطبية

 التخصصية

ريضية التم المقررات المستوى الدراسي االول  ثم تدمج في  تدريسها فييتم  مهنة التمريض آداب

ريب التدريب  كتدآداب النظري والعملي حيث يتم ادراجها في    التخصصية

 مهنة التمريض آدابعلى 

ضية التمريالمقررات تدمج في  االول ثمالمستوى الدراسي  تدريسها فييتم  رعاية شاملة تتمحور حول المريض

ملة تقديم الرعاية الشاوالعملي حيث يتم ادراجها في  التخصصية النظري 

 التدريب العملي للمرضي اثناء

ت قررايتم تناولها في مقررات وتدمج في مقرر المعلوماتية في التمريض الم المعلوماتية والتكنولوجيا

 ذات العالقة بالتكنولوجيا

اعضاء الفريق(  التواصل بين -يتم تدريسها كمقررات )التواصل العالجي  التواصل 

في المقررات  ويتم دمجها في مقررات التمريض النظري وتدمج ايضا

 التمريضية العملية ويتم تقييم اداء الطالب في التدريب العملي
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 يقجامعة الزقاز -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 
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 إستراتيجية الكلية: الباب األول

 
 الرؤية:

لتنمية جامعة الزقازيق أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في ا –تطمح كلية التمريض 

 ي واإلقليمي.المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض على المستوى المحل

 :الرسالة

ويحث على  ةلجوداجامعة الزقازيق بتقديم تعليم تمريضي يستوفى معايير  – تلتزم كلية التمريض

رفع  هم فياحترام أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث علمية تسا

ة لحداثة في إطار من امجتمعية لتنمية البيئة المحلي تكفاءة الرعاية الصحية وتوفير خدما

 .والتنافسية

                                           :أهداف الكلية

لخاص ا القرار اتخاذ في واستخدامها واالنسانية والطبية التمريضية المعلومات تطبيق .1

 .التمريضية العناية بممارسة

 وخدمة نميةت في تسهم التي العلمية البحوث اجراءقادر على  تمريضي فريق تخريج .2

 .المجتمع

 .األكاديمي واالعتماد ةمعايير الجود وفق مطورة دراسية جتوفير برام .3

 .عالية جودة ذات تعليمية ةتوفير بيئ .4

ق السو في والمنافسة العملعلى  وقادرين المهنية من عاليى مستوعلى  طالب تخريج .5

 .والدولي المحلي

لرعاية ا وأمان جودة مراعاة مع التالمشك وحل دوالتفكير الناق التواصل مهارات اكتساب .6

 .المهنة واخالقيات بآداب اللتزاموا للمريض المقدمة

 

 أقسام الكلية:

ال تمريض االطف -تمريض النسا والتوليد  –تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ  –تمريض بالغين 

 -المسنين مريض ت - عقليةالو نفسيةال صحةال تمريض –حة المجتمع صتمريض  -إدارة التمريض  –

 .التكنولوجيا وتعليم التمريض
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بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

 أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث

ية علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمع
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 مفاهيم أساسية ومصطلحات:  الباب الثاني

 :)1 (مادة

رحلة لمالزقازيق  امعةج –كاديمية الداخلية لكلية التمريض االالالئحة يطلق على هذه الالئحة المسمى " 

 ".  البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة

 : تعريفات(2ه )ماد

خالف  قرينة علىدل الت التالية، حينما ترد في هذه الالئحة، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تللكلمات والعبارا

 ذلك.

 

 الجامعة
 

 الزقازيق. جامعة

 مجلس الجامعة
 

 الزقازيق. مجلس جامعة

 الالئحة
 

 الزقازيق. امعةج –الالئحة األكاديمية لكلية التمريض 

 الساعة المعتمدة
 

 تحديد وزن المقرر بين المقررات األخرى.وحدة قياس أكاديمي ل

 عة االتصالسا
 

 في محاضرة أو معمل أو فصل دراسي. يالوقت الطبيعي المنقض

 مجموعة الدراسات والمناهج التي تؤدى إلى الحصول على درجة علمية في تخصص معين. البرنامج الدراسي
 

 لب في فصل دراسي.مجموعة الساعات المعتمدة التي يسجلها الطا العبء الدراسي

 الشهادة التي تمنحها الجامعة للطالب بعد استكمال متطلبات التخرج. الدرجة الجامعية

 طريقة عددية لتقويم الطالب أكاديميا خالل الفصل الدراسي. الفصليالمعدل 

ل ثل اكتماة تمك الفترطريقة عددية لتقويم األداء األكاديمي للطالب خالل فترة معينة، فإذا كانت تل المعدل التراكمي
 الساعات المطلوبة للتخرج فيكون المعدل التراكمي هو المعدل التراكمي للتخرج. 

 
 التقدير العام

 

 الساعة المعتمده تعادل
  

 الساعة المعتمده تعادل
  

  الساعة المعتمده تعادل

 في الجامعة حسب المعدل التراكمي للتخرج. الخريج التقدير الذي يحصل علية 
  
 ساعه نظرى 1 
 

 ساعه تدريب  بالمعمل  2
 

 ساعات تدريب عملي بالمستشفى 3 
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 القبولشروط :  باب الثالثال

 : الشروط العامة للقبول( 4)مادة

و ذكورا أناثا لنظام القبول بالجامعات المصرية المعمول به في الدولة، وعموما يشترط في قبول الطالب إ كليةتخضع ال

 ة:الشروط التالي استيفاء

 علوم علميامة عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات وذلك لطالب الثانوية الع بالكليةالتقدم لاللتحاق  .1

 يحددها المجلس االعلى للجامعات التيوذلك طبقا للقواعد والنظم  او ما يعادلها من الشهادات

 ان يكون الطالب متفرغا للدراسه. .2

 ات التى تمت دراساتها.ان تكون اللغه االنجليزيه هى احدى اللغ .3

 .امعاتعلى للجالمجلس االلجنه القطاع بحددها ت التيطبقا للقواعد والنظم  اختبارات القبول زاجتيا .4

  .الكشف الطبي  اجتياز .5

 .تى للجامعايحددها المجلس االعل التيطبقا للقواعد والنظم  والمعاهدالطالب المحولين من الكليات يقبل  .6

عها تي يضوفق القواعد ال فس الشروط العامه لقبول نظرائهم المصريينبن يقبل الطالب الوافدين .7

 .المجلس األعلى للجامعات

 

نيه هد الفالمعاالشروط العامه لقبول الطالب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنيه للتمريض و

 -الصحيه ) شعبه التمريض ( طبقا للشروط التاليه:

 ى الثانى بالكليه ( طالب المستو % من اعداد12التى تحددها الكليه )التقدم لاللتحاق بالكليه طبقا لالعداد  .1

 حه.شهور الفتره التدريبيه ) االمتياز ( او كلف بالعمل بواسطه وزاره الص 1ان ال يكون قد  .2

 معات.للجا اجتياز اختبارات القبول طبقا للقواعد والنظم التى تحددها لجنه القطاع بالمجلس االعلى .3

 سن السير والسلوك تقديم ما يفيد ح .4

 

 ( : الدرجه العلمية5مادة )

 

عات التمريض طبقا لنظام السا درجة بكالوريوس على طلب مجلس كلية التمريض الجامعة بناءيمنح مجلس 

 الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده الالئحة الداخلية للكلية استوفىالمعتمدة متى 
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 ة والتسجيلنظام الدراس:  الباب الرابع
 الدراسة(: مدة  6ماده ) 

 

 اإلضافة( ،بفصول دراسية 8 دراسية )مستويات 4مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس التمريض ال تقل عن  .1

لمستشفيات ساعة فعلية اسبوعيا في ا 36ساعة معتمدة للتدريب االجباري )االمتياز( بما يوافق  12الى  

 بحيث يتوفر بها شرط التدريب.والسكان  الجامعية  او مستشفيات وزارة الصحة

مانية ثمن ستة الى  مدتهفتح فصل دراسي صيفي تتراوح يقترح يجوز لمجلس الكلية في حاالت محددة ان  .2

 7عدد  بتسجيل  فيه.  يسمحويشترط موافقة مجلس الجامعة عليه ة االمتحان( بما فيها فتر8 – 6) أسابيع

 .ساعات معتمدة 9حاله التخرج لتصبح  فيعتين فقط ساعات معتمدة فقط ، ويسمح بزيادة سا

 يسمح بالتسجيل في هذا الفصل الدراسي الصيفي وفقا للشروط التالية:  .3

 .العملية المقررات ماعدا فيها اورسب دراستهله  سبق اترمقر دراسةإعادة  في الطالب رغبة .أ

 ( ةلعملياالتمريضية  لمقرراتا حال تطر ( فقط النظرية الدراسية المقررات جميع شامال التخرج غرض .ب

 لتحسين (Dتقدير مقبول) فيهاعلى وحصل دراستهاله  سبق مقررات  تقدير رفع في الطالب رغبة .ت

 .العملية المقررات اال للنقاط العام المتوسط

 المقررات داماعاألعلى  المستوى الىلالنتقال  الطالب ةتغيير حال إمكانية التسجيل هذا على ترتب إذا .ث

 .العملية

 :(: نظام الدراسة 7ماده )

ب ز الطالان يجتا المعتمدةبنظام الساعات التمريض جامعة الزقازيق يشترط للحصول على درجه بكالوريوس  .1

التدريبية ه ساعة معتمدة واجتياز السن140الالئحة والمكافئةجميع المقررات المسجل  بها طبقا لمتطلبات 

 ميالدييا( لمده عام اسبوع30ساعه معتمده/  12بنجاح ) اإلجبارية

 دراسي.وفقا لمتطلبات كل مقرر  الدراسة باللغة اإلنجليزية واللغة العربية .2

س تدري يجوز لمجلس الكلية بعد اخذ راى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية ان يقرر .3

 % 40ها لوجه و % وج60حيث تكون الدراسة في المقرر بنسبة ب -مقرر او اكثر  بنمط التعليم الهجين

 .بنظام التعليم عن بعد

 تعديل المحتوى العلمي ألى مقرر إال بعد ان يدرس ثالثة فصول دراسية على االقل. زال يجو .4
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 (:  الخطه الدراسيه للبرنامج 8)مادة 
 
اريووة اإلجب متطلبووات الكليووة اإلجباريووة واليووة ومقووررات متطلبووات الجامعووة  دراسووية تحتوووى علووىبرنووامج خطووة للكووون ي

 . واالختيارية

 ختيارية.تلتزم كلية التمريض جامعة الزقازيق بمتطلبات  الجامعة  االجبارية منها واال :متطلبات الجامعة  .1

 

 ة المبنيةةمية األكاديميالقوعلى المعايير اً مستند الدراسيةتم تصميم البرنامج والمقررات الكلية  االجبارية: متطلبات  .2

 :االتيعلى ة . تشمل متطلبات الكلية االجباريجوده التعليمضمان ل الهيئة القوميةعن  الكفايات والصادرة على

 ة.ساسيأعلوم تمريضية  -

 طبية اساسيهعلوم  -

 إنسانية ومقررات مساندهعلوم  -

 تدريب عملي في مجال التمريض)مقررات تمريضية عملية( -

  كاديمية.تتعلق بالمعايير االوالطبية والمقررات التي  االساسية التمريضيةبالمقررات  الكليةتلتزم  .3

ا بواسطة حديدهمقررات يتم اختيارها بواسطة الطلبة من مجموعة مقررات يتم ت لتشم المقررات االختيارية: .4

 الكلية مسبقا وهي تنبع من احتياجات المجتمع المحيط بالكلية لتلبيه احتياجاته

 (االكلينيكى)العملى  الى النظرى  : نسبة ساعات (  9مادة  )

 : يالعالميةكاآلتطبقا  للمعايير  النظريوالعملي)اإلكلينيكي(تتناسب عدد ساعات التدريس 

 في خطة البرنامج% على االقل  60مقررات التمريض  تمثل  .1

 في خطة البرنامج % على االكثر40مقررات طبيه ومساندة  تمثل  .2

 : ملف المقرر الدراسي )10  (مادة

مثل توصيف ، (، يحتوى على كل ما يتعلق بالمقررCourse File)نشأ لكل مقرر دراسي ملف خاص به ي  

(Course Specification ( والتقارير )Course Reportsواالمتحانات واالستبيانات ... إلخ.  و ) يتم

 ويتم تحديثه تلقائيا كل فصل دراسي. إعداد هذا الملف في نهاية كل فصل دراسي

 لمعتمدة المطلوبة للتخرج: الحد األدنى لعدد الساعات ا(11)مادة 
 
سية مقررات درا أن يجتاز بنجاح جامعة الزقازيق  شترط لحصول الطالب على درجة بكالوريوس التمريضي  

للتدريب االجباري  مدة معت ساعة اسبوعيا 36 \ساعه 12( ساعة معتمدة باإلضافة إلى 140)عدد   بواقع 

 ز(االمتيا)
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 التسجيل :( 12مادة ) 

 

ه )إضافة بطة بكلية بناء على توصية لجنة شئون التعليم والطالب نظام التسجيل والنظم المرتيحدد مجلس ال .1

 انسحاب( –

 لمستمرينالب اسواء كان ذلك بالنسبة للطالب الجدد أو الط ،شر مواعيد التسجيل في التقويم األكاديميت ن .2

 .داية األسبوع الثانيوتبدأ الدراسة مع ب، يخصص األسبوع األول من الفصل الدراسي للتسجيلو

ل بعد التسجيوإلى إدارة القبول ه يقوم الطالب بمساعدة مرشده األكاديمي بتعبئة نموذج التسجيل، وتسليم .3

 اعتمادها من المرشد األكاديمي 

ً أأن تنشئ ملفاً شئون الطالب  يعتبر الطالب مسجالً إذا أنهى متطلبات التسجيل وعلى إدارة  .4  لكل كاديميا

...إلخ, .لى وثائق االلتحاق وكذلك على صور من جدوله الدراسي ونماذج الحذف واإلضافة طالب يحتوى ع

 .ويجب أن  يحدث هذا الملف في نهاية كل فصل دراسي

 نجاحب لسابقاسابق اال بعد اجتيازه المتطلب  لها متطلب التيال يجوز للطالب أن يسجل فى أحد المقررات  .5

لى التهم عحيتم عرض  الدراسيمن بداية الفصل  الثانياالسبوع  هايةحتى نعن التسجيل  الطالب المتأخرون .6

لسابقة ا لفترة ويعتبروا غائبين عن ا تأخرهمالتعليم والطالب  ثم مجلس الكلية  للنظر فى سبب  لجنة شئون

  .يهايبين فالمتغة يقبله مجلس الكلية ويكونوا مسئولين عن تحصيل المواد العلمية للفتربعذر ما لم  يتقدموا 

عن  نقطعينميعتبروا  الدراسيعن التسجيل حتى نهاية االسبوع الثالث من بداية الفصل  المتأخرونالطالب  .7

 ضمناراسي متطلب تأجيل لهذا الفصل الد وعليهم تقديم الدراسيهذا الفصل  فيالدراسة وال يمكن تسجيلهم 

بب سعلى  مجلس الكليةموافقة  هذا الفصل بعد قيدهم فيحتى يمكنهم ايقاف  وتأخرهمسبب انقطاعهم 

 التسجيل   التأخيرفي

ع مراعاة اسي ميتم تسجل المقررات العملية بالتزامن مع نفس المقرر النظري لنفس المادة بنفس الفصل الدر .8

 المتطلب السابق للمقرر

 ( السحب واالضافة13مادة )
 

ن وعين مو اكثر وذلك خالل اسبمقررا ا  يسحبيجوز للطالب  بعد اكمال اجراءات التسجيل ان يضيف أو  .1

د مع المرش لتنسيقويتم ذلك با الدراسي )فترة السحب واإلضافة والمعلن عنها بالتقويم الجامعي(بداية العام 

 فى الفصل تسجيلللطالب مع عدم االخالل بالحد االدنى والحد االقصى  لعدد الساعات المعتمدة لل االكاديمي

 . الدراسي

 اسيالدرللمقررات االساسية للمستوى  الدراسياى مقرر يتعارض مع الجدول  للطالب اضافة نال يمك .2

 المسجل به . 

 ررين. المق سحبيكون متزامن مع  المقرر المتعلق به إال إذا  والذي اى مقرر  سحبيمكن للطالب ال  .3

 صلهذه المقررات فى ف بإعادةانسحب منها ويقوم  التيفى المقررات  )W)يحصل الطالب على تقدير  .4

 الحق  دراسي
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ى ذار الذ)تحدد الكلية االعبالكامل لظروف المرض  الدراسيالطالب الذى يرغب فى االنسحاب من الفصل  .5

 عليه التقدم لشئون الطالب للحصول على موافقة الكلية على االنسحابيقبل فيها االنسحاب (

، يةالكل ديمي وموافقة مجلسيجوز للطالب االنسحاب الكلى من الفصل الدراسي بتوصية من المرشد األكا .6

 وذلك قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على االقل

ً اذا انسحب من مقرر أو أكثر بدون عذر تقبله الكلية وعليه إعادة المي .7 راسة قرر دعتبر الطالب راسبا

 وامتحاناً.

 .متتاليه راسيةفصول د ثالثة  عدد الفصول التي ينسحب منها عنالطالب أن يتجاوز  زال يجو .8

تدريس ات اليسمح اضافة مقررات من الفصلين التاليين فقط للفصل المسجل به الطالب الستكمال عدد ساع   .9

 وفقا لمعدل الطالب والساعات المسموح بها

 

 ( : اإلرشاد األكاديمي 14ماده )

يار ي اختالطالب فيساعد  ،يخصص لكل مجموعة من الطالب مرشداً أكاديمياً من بين أعضاء هيئة التدريس .1

صل من ف من مقرر أو واإلضافةواالنسحابالمقررات الدراسية وترتيب جداولهم الدراسية وعمليات الحذف 

 دراسي، وحل مشاكلهم األكاديمية طوال فترة الدراسة.

، اديميه االكبمساعدة مرشد والجدول الدراسي يعتبر الطالب مسئوالً مسئولية مباشرة عن اختيار المقررات .2

 دراسي. ول اللتأكد من تحقيق المتطلب السابق للمقرر إن وجد، والتأكد من عدم وجود أي تعارض في الجدوا

 : تسجيل الطالب المنذر أكاديمياً (15)مادة 

خطار ويتم إ االكاديمياالنذار يوضع تحت  ألي مستوى دراسياننقطتذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من إ

اعة معتمدة( س 12)تيسجل الطالب في المستوى الدراسي التالي إال الحد األدنى لعدد الساعا وال الطالب رسمياً بذلك

 بناء على توصية المرشد األكاديمي الكليةتجاوز ذلك إال بموافقة مجلس  ال يجوزو

 ( : قواعد النظام الكودي وأرقام المقررات 16مادة )

 طبقا لما رالمقره للقسم العلمى الذى يتبع احرف ةثالثي على , يحتوال يتكرريخصص لكل مقرر دراسي رقماً كودياً  

 . داخل القسم رالمقرورقم ،  الدراسيالمستوى تشمل  المحددةوالتيطبقا للقواعد  المقرررقم هو موضح ثم يتبعه  

 :لنظام الرمزي للمقررات العلمية ا -1

 ارقام الوحدات التعليمية الرمز القسم

 NUR 1 اسية التمريضيةاإلجبارية األسالمقررات 

 MED 2 اإلجبارية األساسية الطبية المقررات

 SUP 3 المقررات المساندة

 CLN 4 المقررات العملية 

 ELC 5 المقررات االختيارية

 GP 6 مشروع التخرج
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 المقرراتكود 

 اسم القسم رمز القسم رقم التخصص

1 AHN Adult Health Nursing 

2 CEN Critical & Emergency Health Nursing 

3 OGN Obstetrics & Gynecological  Health Nursing 

4 PEN Pediatric Nursing 

5 PMN Psychiatric & Mental Health Nursing 

6 CHN Community Health Nursing 

7 NAM Nursing Administration 

8 NED Nursing Education 

9 GHN Geriatric Health Nursing  

0 GP Graduation Project 

 

 يخصص لكل مقرر كود يتكون من  رمز القسم  باإلضافة الى الرقم الكودي الذي يتكون من 

 

 المستوى الدراسي رقم الوحدة التعليمية للمقرر رقم التخصص تسلسل المقرر في القسم

 

 مثال:  

(،  9) (، رقم التخصص1(، رقم الوحدة التعليمية للمقرر )4المستوى الدراسي ) تمريض المسنين  نظري:

 GHN  4191(.  1تسلسل المقرر في القسم )

(،  تسلسل 9) (، رقم التخصص1(، رقم الوحدة التعليمية للمقرر )4: المستوى الدراسي ) تمريض المسنين عملي

 GHN 4192(.  2المقرر في القسم )

لسل المقرر س(،  ت9(، رقم التخصص )2(، رقم الوحدة التعليمية للمقرر )4:  المستوى الدراسي )طب المسنين

 GHN  4293(.  3في القسم )

 العبء الدراسي   (:17) :مادة

 
لف ء يختالعبء الدراسي هو مجموع الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في فصل دراسي معين. وهذا العب

ميع ج ، وفىومتعارضاتهمن طالب إلى آخر طبقاً الستعداده العلمي ومستواه الدراسي، ولظروف الجدول الدراسي 

 األحوال يراعى التالي:

توقف عليه ي فصل النهائي الذىإال في ال واحد،ال للفصل الدراسي" ساعة معتمدة  21 للتسجيل "الحد األقصى  .1

جاوز ال تتأبشرط   الكليةتخرج الطالب فيجوز تجاوز هذا الحد في وذلك بموافقة المرشد األكاديمي ومجلس 

 .ال يتعارض مع الجدول الدراسيوا "  ساعات معتمدة3" عن  هذه الزيادة

ذلك في وساعه معتمدة ويستثنى من ذلك الطالب الذي بقى على تخرجه أقل من ذلك  12الحد األدنى للتسجيل  .2

 الفصل الدراسي األخير.

 (-Aر الطالب %) اذا كان تقدي85للطالب  التراكمييجوز زياده الحد االقصى لساعات التسجيل اذا تعدى المعدل  .3

 ساعات معتمدة. 3يد عن على اال تز
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 (:  المواظبة 18مادة ) 
 

غيب  تالساعات لكل مقرر على حدة واذا  إجمالي% من 75يجب على الطالب ان يحقق نسبة حضور  تساوي   .1

مجلس  لعدد الساعات لكل مقرر يكون  إجمالي% من 25)دون عذرمقبول( فى احد المقررات بنسبه  الطالب 

حرم من  يالتت ن دخول االمتحان النهائي فى هذا المقرر ويعتبر راسبا فى المقرراالكلية  الحق فى حرمانه م

 .امتحاناتها 

 عدد الساعات الدراسية للمقرر. إجمالي% من 10ينذر الطالب انذار اول فى حالة غيابه  .2

رسمي  خطابعدد الساعات الدراسية للمقرر ب إجمالي% من 15ينذر  الطالب اإلنذار الثاني في حالة غيابه  .3

 معتمد وموثق وبعلم الوصول.

لدراسية اعدد الساعات  إجمالي% من 25( عند وصوله نسبه النهائياإلنذار الثالث واألخير) نذر الطالبي .4

 للمقرر بخطاب رسمي معتمد وموثق وبعلم الوصول

له يقب يرقهدون ان يعد راسبا اذا تقدم بعذر  دراسييجوز للطالب االعتذار عن االستمرار فى دراسة فصل  .5

 وذلك قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على االقل.   ،الكليةمجلس 

 الكلية(: الفصل من 19مادة )

 يفصل الطالب في الحاالت التالية:

 .التأجيل المسموحبها )ثالث مرات متتالية او متفرقة(ذا تجاوز عدد مرات االنسحاب/ إ .1

 .الكليةمجلس  هتقديم عذر يقبللمدة فصل دراسي بدون او عدم التسجيل  االنقطاع عن الدراسة  .2

 راسته في المدة القصوى التي حددتها الالئحة. دإذا لم ينه  .3

 .فصلين دراسيين متتاليينلإذا ُحرم من دخول االمتحان النهائي لجميع المقررات  .4

ات نذارإى أربعة إذا حصل على ثالثة إنذارات أكاديمية خالل ثالثة فصول  دراسية متتاليةأو حصوله عل .5

 متفرقةة أكاديمي

لدراسي الفصل و يستثنى من ذلك ا إذا حصل على ثالثة إنذارات أكاديمية خالل ثالثة فصول  دراسية متتالية .6

 متفرقةة أو حصوله على أربعة إنذارات أكاديمياألول  

 فيذية.التن هوالئحت تنظيم الجامعاتقانون  إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب سلوكي أو أخالقي طبقا للوائح و .7

 
 (:  وقف القيد20مادة)

 

 س الجامعةز لمجليجوز لمجلس الكلية وقف قيد الطالب  اذا تقدم بعذر مقبول  يمنعه من االنتظام فى الدراسة ويجو

 حاالت الضرورة وبناء على موافقة مجلس الكلية فيزيادة مدة وقف القيد 
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 امعة الى اخرى()االنتقال من ج انتقال المقررات(: 21مادة )

لك الب وذفي جامعة أخرى إلى سجل الط وتم اجتيازها بنجاحيجوز انتقال بعض المقررات التي درسها الطالب 

 :بعد موافقة مجلس الكلية وبالشروط اآلتية

 .رنامجوتتفق مع المحتوى الدراس للب أن تكون تلك المقررات ضمن الخطة الدراسية للبرنامج الدراسي .1

 ندة. ( للمواد المسا-D( للمواد التمريضية والطبية و  ) Dالمقرر المنقول عن )أال يقل تقدير  .2

 دراسي.برنامج الالمعتمدة لل ساعاتال٪ من إجمالي 50أال يزيد ما يتم انتقاله من ساعات معتمدة عن  .3
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 االمتحاناتالباب الخامس: 
 (: األعمال الفصلية22مادة )

 ظري)نهائيودرجة االمتحان الن الفصلية،قوم نشاط ومستوى الطالب في مقرر ما بمجموع درجة األعمال ي‘  .1

 أو عملي( لهذا المقرر. 

شمل ي، ويألعمال الفصلية للمقررات هي الدرجة التي يتم بها تقييم أعمال الطالب خالل الفصل الدراسا .2

لفة ليمية مختمن بحوث أو تقارير، أوأي أنشطة تعسي الفصل الدراواعمال دورية التقويم امتحانات تحريرية 

 عن أثنين للمقرر الدراسيللمقرر.  واليجب ان يقل عدد امتحانات أعمال الفصل 

قدر ت كليه كل طالب يتخلف عن أي امتحان معلن مسبقا من امتحانات أعمال الفصل بدون عذر يقبله مجلس ال .3

جلس م قبلهيدرجة أعمال الفصل. أما إذا كان التخلف بعذر  درجته بصفر في هذا االمتحان، وتدخل في حساب

 Incomplete Exam, IC))الكلية فيمكن  أن يسمح للطالب بامتحان تعويضي

 ( : االمتحان النهائي23مادة  )

دة رة واحمعبارة عن امتحان شامل في المقرر, يعقد في نهاية كل فصل دراسي هو النهائي لمقرر المتحانا .1

ل عليها تي يحصأو عملياً أو شفوياً، بناء على متطلبات وتوصيف المقرر، والدرجة التحريري ويشمل اختباراً 

 االمتحان النهائي. اتدرج مجموع  الطالب هي

ويعد  الفصلية ال ترصد له درجة االعمالالتحريري او العملي النهائي لمقرر  االمتحانإذا تغيب الطالب فى  .2

ل ان فيه خالالمتحاويتم  غير مكتملم بعذر يقبله مجلس الكلية فترصد عالمة في هذا المقرر، اما إذا تقد راسبا

 ضمن حساب كامال ويدخل المقررمع االحتفاظ بتقديره في هذا  الدراسي التالي الفصلمن  اول أسبوعين

 المتوسط العام له

عمال ة االال يرصد له درج النهائي التحريري االمتحانمن درجة  %30على أقل من إذا حصل الطالب  .3

 الفصلية ويعد راسب الئحة.

 ( الساعات االمتحانية24مادة )

 ن ساعةتحان عاال يقل اي ام على دة للمقرر الدراسيبساعة امتحانية لكل ساعة معتم حانيةتقدر الساعات االمت
 لالختبارات النهائية يد عن ثالث ساعاتاليزو

 ( : التقويم والتقديرات  25مادة  )

 على اآلتي: يتم تقييم الطالب

 ل الدراسيء الفصالفصلية واالختبارات الدورية التى تعقد أثنا العملية واالعمالالتدريب العملي للمقررات  .1

 التى تعقد فى نهاية الفصل الدراسي والعمليةالشفوية  التحريرية،االختبارات  .2

ي معدله دخل فالمقبول و تاذا رسب الطالب في مقرر فعليه إعادة المقرر دراسة و امتحانا و يحسب له اعلى  .3

 التراكم 

 : التمريضية تقدركاالتيدرجات المواد  .4
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 فصليةلألعماالل% 30تحريري  و   النهائية%  من الدرجة 70المقررات التمريضية  النظرية : .أ

قارير، أوأي )بحوث أو ت فصلية لااعم 40%)في نهاية الفصل(  ختبار عملياالعملية :التمريضية  لمقررات ا .ب

 .%60التدريب االكلينيكي( +ليمية مختلفة للمقرر أنشطة تع

 فصليةاالللألعم% 20%  من الدرجة النهائية  تحريري  و 08درجات المواد الغير تمريضية  تقدر كاألتي: .ت

  لتراكميةمعدالت ا(:تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب لكل مقرر والتي تدخل في حساب ال26مادة )

 كالتالي:

 ()المقررات التمريضية والطبية % 60درجة النجاح للطالب من نسبة للمواد التى يكون فيها بالاوالً: 

 التقدير بالحروف بالنقاط/ساعة معتمدة بالنسبة المئوية 

 ممتاز +A 4,00 – 3,80 100إلي  95من 

 A 3,79 – 3,60 95إلي أقل من  90من 

 -A 3,59 – 3,40 90إلي أقل من  85من 

 جيد جداً  +B 3,39 – 3,20 85أقل من  إلي 80من 

 B 3,19 – 3,00 80إلي أقل من  75من 

 جيد  +C 2,99 – 2,80 75إلي أقل من  70من 

 C 2,79 – 2,60 70إلي أقل من  65من 

 مقبول D 2,59 – 2,40 65إلي أقل من  60من 

 راسب F 0,00 60أقل من 

---- 0,00 W منسحب دون رسوب 

------- ------ IC غير مكتمل 

 )المقررات المساندة( %50بالنسبة للمواد التى يكون فيها درجة النجاح للطالب من ثانياً: 

 التقدير بالحروف بالنقاط/ساعة معتمدة بالنسبة المئوية (%)

 ممتاز +A 4,00 – 3,80 100إلي  95من 

 A 3,79 – 3,60 95إلي أقل من  90من 

 -A 3,59 – 3,40 90إلي أقل من  85من 

 جيد جداً  +B 3,39 – 3,20 85إلي أقل من  80من 

 B 3,19 – 3,00 80إلي أقل من  75من 

 جيد +C 2,99 – 2,80 75إلي أقل من  70من 

 C 2,79 – 2,60 70إلي أقل من  65من 

 مقبول +D 2,59 – 2,40 65إلي أقل من  60من 

 D 2,39 – 2,20 60إلي أقل من  55من 

 -D 2,19 – 2,00 55ل من إلي أق 50من 

 راسب F 0,00 50أقل من 

---- 0,00 W منسحب دون رسوب 

------- ------ IC غير مكتمل 
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 تالي: هي كالف( : الرموز التي ليس لها نقاط وال تدخل في حساب المعدل التراكمي 27مادة )

 مالحظات التقويم الرمز

IC ة ويعد الفصلي ال ترصد له درجة االعماليري او العملي  لمقرر فياالمتحانالتحرإذا تغيب الطالب  غير مكتمل

ويتم   (IC)تملفي هذا المقرر، اما إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية فترصد عالمة غير مك راسبا

 االمتحان فيه خالل اول أسبوعين من الفصل التالي

W تتغير إلى منسحب F إذا كان االنسحاب بعد الموعد المحدد 

 

 حساب متوسط النقاط (:  28) مادة 
 

لنقاط اة في تحسب النقاط التي حصل عليها الطالب في كل مقرر على انها عدد الساعات المعتمدة للمقرر مضروب

 (28مادة  ( التي حصل عليها حسب الجدول السابق

ة م( بضرب عدد ساعاته المعتمدة في قيCourse Grade Points, CGPتحسب نقاط الوحدة التعليمية ) .1

ة النقاط ب قيمالنقاط المناظرة للدرجة النهائية التي يحصل عليها الطالب في هذا الوحدة التعليمية، وتحس

 كالتالي: Mالمناظرة للدرجة 

{(M-50)x0.06)+1} 

 مثال 

 ، فتقدر نقاط الوحدة التعليمية كالتالي:78لو حصل طالب على درجة نهائية تساوى 

GPA=  
{(78-50)x0.06)+1} = 2.68 

 ( Semester Grade Point Average, SGPA)أو معدل نقاط التقدير   المعدل الفصلي  .2

ن ن عشرييالواحد ومقرب الى رقمي يالفصل الدراس فيهو ما  يحصل عليه الطالب من نقاط  الفصليالمعدل 

لدراسي, اصل الف عبارة عن طريقة عددية لتقويم الطالب أكاديمياً خالل. هو اجتازها بنجاح التيفى المقررات 

 د علىويحسب بحاصل قسمة مجموع نقاط جميع الوحدة التعليمية التي درسها الطالب في فصل دراسي واح

 ريةالمة العشد العمجموع الساعات المعتمدة لتلك الوحدة التعليمية في ذلك الفصل، مقرباً إلى أقرب خانتين بع

 مثال 

ي فلطالب اوكانت الدرجات النهائية التي حصل عليها لو أنهى طالب في فصل دراسي معين أربعة مقررات،  

هي على  ، وكانت الساعات المعتمدة لهذه الوحدة التعليمية82و 95و 87و 63هذه الوحدة التعليمية هي 

 ، فيحسب المعدل الفصلي كالتالي: 5و 2و 4و 3الترتيب 

 3×  1.78= 1+ 0.06×  50 - 63المادة االولى 

 4×  3.22= 1+ 0.06×  50 – 87المادة الثانية  

 2×  3.7=  1+  0.06×  50 – 95المادة الثالثة 

 5×  2.92=  1+  0.06×  50 – 82المادة الرابعة 

 

1.78×3+3.22×4+3.7×2+2.92x5SPGA =  

3+4+2+5 
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 يقجامعة الزقاز -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

 أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث

ية علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمع

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                        055/2312009 :تليفون – فاكس الكلية 

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 

 Cumulative Grade Point Average (CGPA)المعدل التراكمي  .3

 

 ب هددو طريقددة عدديددة لتقددويم األداء األكدداديمي( للطالددGrade Point Average, GPAالمعدددل التراكمددي )

لددى للطالددب خددالل فتددرة معينددة, ويحسددب بحاصددل قسددمة مجمددوت نقدداط الوحدددة التعليميددة التددي درسددها الطالددب ع

لدراسدي)فى مجموت الساعات المعتمدة لتلدك الوحددة التعليميدة. وعندد إكمدال الطالدب لجميدع متطلبدات البرندامج ا

برندامج راكمي بحاصل قسمة مجموت نقاط التقديرات النهائية لجميع مقدررات الالتخصص ( ، يحسب المعدل الت

 إلى أقرب خانتين بعد العالمة العشرية. اعلى مجموت الساعات المعتمدة للبرنامج مقرب

 

 حسابيا   ويقرب الناتج إلي رقمين عشريين
 

  X 100 مستويات جميع المجموع الدرجات الحاصل عليه الطالب فى =   النسبة المئوية للتخرج .4

 مجموع الدرجات العظمى لهذه المقررات  
 

ا ايضا  مع حساب المعدل حيث ان هذا التقدير يعنى راسب، وينطبق هذ في( Fال يدخل المقرر ذو التقدير ) .5

 ( وتعنى هذه التقديرات وصفا لوضع الطالب -Deniedمحروم المقررات ذات التقدير )

جاح هذه بعد اجتيازه بن IC / Wحصل عليها الطالب الذى تقدم بعذر مقبول وسجل له  التيب النقاط احس .6

 .التراكميدل المقررات وتحسب له ضمن المع

قد سجل  نقطة ويكون 3.3عن  تراكمي ال يقليوضع اسم الطالب في قائمة شرف الكلية إذا حصل على معدل  .7

  .الدراسي دون الرسوب في أي مقرر بالفصل  للعبء القصى الحد ا

بة نقطة وعلى مرت 3.7يقل عن ال إذا تخرج بمعدل تراكمي االولى يحصل الطالب على مرتبة الشرف  .8

 بشرط  نقطة 3.3 عن  يقلال الثانية إذا حصل على معدل تراكمي  الشرف

 حصوله على تقدير ال يقل عن جيد جدا كل عام أكاديمي -

 بالكليةخالل تسجيله  دراسيمقرر  أياال يكون قد رسب فى  -

 ان يكون قد تخرج في المدة االعتيادية -

 

 (: تقدير غير مكتمل29ادة )م
 
ه قهري يقبل مل, وذلك إذا تعذر على الطالب إكمال متطلبات المقرر لعذر" غير مكتICيسجل للطالب الرمز " .1

 )مجلس الكلية (, بشرط أن يتقدم الطالب بطلب يفيد ذلك قبل موعد االمتحان النهائي. 

لتقدير التراكمي امتوسط نقاط 
CGPA  

= 

عدد × مجموع )نقاط كل المقرر التي درسها الطالب 
 ساعاتها المعتمدة(

ع عدد الساعات المعتمدة لجميع المقررات التي أتم مجمو 
 الطالب دراستها
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 يقجامعة الزقاز -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

 أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث

ية علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمع

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                        055/2312009 :تليفون – فاكس الكلية 

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 إلكمال متطلبات المقرر قبل نهاية الفصل الدراسي التالي.  المتابعةالطالب مسئول عن  .2

ذا هاسباً في رطالب تطلبات المقرر قبل نهاية الفصل الدراسي التالي يعتبر الوإذا لم يتمكن الطالب من إكمال م .3

 ". Fالمقرر ويتغير الرمز إلى "

 

 (: الحرمان من االمتحان النهائي  30ماده)

ذا تغيب إدراسي يحرم الطالب من دخول االمتحان النهائي لجميع المقررات التي قام بتسجيلها في المستوى ال .1

ة, ويرصد له بغير عذر يقبله مجلس الكليأو متفرقة  % من عدد ساعات المقرر متصلة 25ه عن الدراسة بنسب

"Fراسب( . وإذا قبل مجلس الكلية عذر الطالب فيعتبر منسحباً من الفصل ويرصد له الرمز( ""Wا لم ", م

 يرى مجلس الكلية إمكانية استمراره في الدراسة.

% من 60اذا لم يحصل على  النظرية  فى جميع المقررات  يحرم الطالب من دخول االمتحان التحريري .2

 امتحانادراسة االعمال الفصليه وعليه اعادة المقرر 

% من 60) لي العمالتدريب  فيما لم يستكمل  الحد األدنى للنجاح  يحرم الطالب من دخول االمتحان العملي .3

 نا .سة وامتحاعليه اعاده المقرر دراو في المقررات العملية ( العملي /اإلكلينيكيمجموت درجات التدريب 

س ب الدروالنهائيالتحريري للمقررات العملية االفي حاله حضور الطالال يسمح للطالب دخول االمتحان  30

 % من عدد الساعات الفعلية75العملية بنسبة اكثر من 
 

 

 

 جداول البرنامج 

ت ر عن ساعالتعبيلستخدام االنظمة السابقة تعتبر جداول البرنامج جزأ ال يتجزأ من الالئحة  حيث انه تم  ا -

 البرنامج حيث انها بالساعات المعتمدة ، ويتم حساب مقدارها بساعات االتصال  )الفعلية(
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 يقجامعة الزقاز -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

 أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث

ية علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمع

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                        055/2312009 :تليفون – فاكس الكلية 

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 

 

 

ساعات  توزيع الدرجات الدرجات لفصل الدراسي االولا -المستوى االول  كود المقرر

 نهائى فصلى العظمى غرىالص عدد ساعات الوحدات التعليمية االختبار

  المعتمدة االتصال

  Cont H Cr H الوحدة التعليمية 

NUR1111a ( اساسيات التمريض)3 100 50 150 90 3 3 نظري 

MED 1212a 2 70 30 100 60 2 2 علم وظائف االعضاء 

MED 1213a  1 40 10 50 30 1 1 )نظري( التشريحعلم 

SUP 1314a  2 70 30 100 60 2 2 شريعاتوالتأخالقيات المهنة 

NUR 1115a )2 70 30 100 60 2 2 التقييم الصحي )نظري 

  الوحدة التعليمية: التدريب العملي 

CLN 1416a   )60 90 150 90 3 9 أساسيات التمريض ) عملي  

CLN 1417a )20 30 50 30 1 2 التقييم الصحي ) معملي  

CLN 1418a  20 30 50 30 1 2 ) معملي (  التشريحعلم  

      الوحدة التعليمية:  العلوم المساندة 

SUP1319a 2  80 20  100 60 2 2 (1إنجليزيه ) لغة 

ELC 1510  1 40 10 50 30 1 1 مقرر اختياري 

    900 540 18 26 المجموع

  لفصل الدراسي   الثانيا -المستوى االول  كود المقرر

 الدرجات

 

 توزيع الدرجات

ساعات 

 عدد ساعات الوحدات التعليمية ختباراال

  نهائى فصلى العظمى الصغرى المعتمدة االتصال

الوحدة التعليمية : العلوم   

 االساسية

Cont 

H 

Cr H      

NUR 1111b   تمريض البالغينI)3 100 50 150 90 3 3 )نظري 

MED 1212b  2 70 30 100 60 2 2 امراض باطنة 

MED 1213b 2 70 30 100 60 2 2 ة وتخصصاتهاالجراح 

SUP 1314b 2 70 30 100 60 2 2 كيمياء حيوية وتغذية 

MED 1215b 2 70 30 100 60 2 2 علم االدوية 

      الوحدة التعليمية: التدريب العملي 
CLN 1416b   تمريض البالغينI)80 120 200 120 4 12 )عملي  

الوحدة التعليمية: العلوم  

 المساعدة

       

SUP 1317b ( 2اللغة االنجليزية) 2  80 20  100 60 2 2 

الوحدة التعليمية : المقررات  

 االختيارية

       

ELC 1518 1 40 10 50 30 1 1 مقرر اختياري 

 18   1000  18 26 المجموع
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 يقجامعة الزقاز -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

 أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث

ية علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمع

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                        055/2312009 :تليفون – فاكس الكلية 

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 

 

ساعات  توزيع الدرجات الدرجات لفصل الدراسي الثالثا -المستوى الثاني  كود المقرر

 عدد ساعات الوحدات التعليمية ختباراال

  نهائى فصلى العظمى الصغرى المعتمدة االتصال

)العلوم  :الوحدة التعليمية 

 االساسية(

Cont 

H 

Cr H      

NUR 2111   تمريض البالغينII)3 100 50 150 90 3 3 )نظري 

MED 2212  2 70 30 100 60 2 2 أساسيات علم الباثولوجي 

MED 2213  2 70 30 100 60 2 2 التغذية التطبيقية 

MED 2214  1 40 10 50 30 1 1 علم االدوية التطبيقية 

SUP 2315   2 70 30 100 60 2 2 في التمريضالتثقيف الصحي 

SUP  2316   أساسيات الجودة واالمان في

 الرعاية الصحية

1 1 30 50 10 40 1 

        الوحدة  التعليمية : التدريب العملي 

CLN 2417  تمريض البالغين II ))80 120 200 120 4 12 عملي  
      الوحدة  التعليمية: المقررات المساندة 

 SUP 2318 2  80 20  100 60 2 2 (3إنجليزيه ) لغة 

 17   850  17 25 المجموع

توزيع  الدرجات لفصل الدراسي الرابعا -المستوى الثاني  كود المقرر

 الدرجات

ات ساع

 عدد   ساعات الوحدات التعليمية  االختبار

  نهائى فصلى العظمى الصغرى المعتمدة االتصال

 .Cont (العلوم االساسية(الوحدة التعليمية  

H 

Cr H      

NUR 2121  تمريض الحاالت الحرجة  والطوارئ

 )نظري(

3 3 90 150 50 100 3 

MED 2222   1 35 10 50 30 1 1 والطوارئطب الحاالت الحرجة 

SUP 2383  مهارات واستراتيجيات التدريس  في

 التمريض  

2 2 60 100 30 70 2 

SUP 2324 2 70 30 100 60 2 2 مهارات التواصل في التمريض 

SUP 2325 2 70 30 100 60 2 2 الرعاية التمريضية الشاملة 

      الوحدة التعلمية : التدريب العملي 
CLN 2426 االت الحرجة  والطوارئ تمريض الح

 )عملي(

9 3 90 150 90 60  

        الوحدة  التعليمية: المقررات المساندة 

SUP  2327 ( 4اللغة االنجليزية) 2  80 20  100 60 2 2 

SUP 2328  2  80 20  100 60 2 2 علم االجتماع 

        المقررات االختيارية التعليمية:الوحدة  
ELC 2529 1 40 10 50 30 1 1 ياريمقرر اخت 

 18   900  18 24 المجموع
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 يقجامعة الزقاز -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

 أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث

ية علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمع

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                        055/2312009 :تليفون – فاكس الكلية 

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 
 

 

توزيع  الدرجات لفصل الدراسي الخامسا  -المستوى الثالث   كود المقرر

 الدرجات

ساعات 

 الوحدات التعليمية االختبار

 
 عدد  ساعات

  نهائى فصلى العظمى الصغرى المعتمدة االتصال

وحدة  تعليمية : )العلوم  

 (االساسية

Cont 

H 

Cr H      

 NUR 3131 3 100 50 150 90 3 3 النسا والتوليد )نظري( تمريض 

MED 3232 2 70 30 100 60 2 2 امراض النسا والتوليد 

MED 3233 2 70 30 100 60 2 2 أحصاء  تطبيقية 

SUP 3334  الممارسة التمريضية القائمة على

 االدلة 

2 2 60 100 30 70 2 

SUP 3385 المعلومات  في  تكنولوجيا

 التمريض

2 2 60 100 30 70 2 

      وحدة تعليمية: )التدريب عملي( 
CLN 3436 )80 120 200 120 4 12 تمريض النسا والتوليد  )عملي  

      وحدة تعليمية:)العلوم المساندة( 
SUP 3337 ( 5لغه إنجليزيه) 2  80 20  100 60 2 2 

      رية(وحدة تعليمية:)المقررات االختيا 
ELC 3538 1 40 10 50 30 1 1 مقرر اختياري 

 18   900  18 26 المجموع

توزيع  الدرجات لفصل الدراسي السادسا -المستوى الثالث ود المقررك

 الدرجات

ساعات 

 االختبار
 عدد  ساعات الوحدات التعليمية 

  نهائى فصلى العظمى الصغرى المعتمدة االتصال

)العلوم VIIية :وحدة  تعليم 

 (االساسية

Cont 

H 

Cr H      

NUR 3141 )3 100 50 150 90 3 3 تمريض االطفال  )نظري 

MED 3242 2 70 30 100 60 2 2 طب  وجراحه  االطفال 

SUP 3383 2 70 30 100 60 2 2 المعلوماتية في التمريض 

      وحدة  تعليمية : التدريب العملي 

CLN 3444 80 120 200 120 4 12 )عملي( تمريض االطفال  
      وحدة  تعليمية: المقررات المساندة 

SUP 3345 2  80 20  100 60 2 2 البحث العلمي في التمريض 

SUP 3346  2  80 20  100 60 2 2 علم نفس النمو 

SUP 3347 ( 6لغه إنجليزيه) 2  80 20  100 60 2 2 

        وحدة  تعليمية: مقررات اختيارية 
ELC 3548 1 40 10 50 30 1 1 مقرر اختياري 

 18   900  18 26 المجموع
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 يقجامعة الزقاز -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 
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ية علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمع

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                        055/2312009 :تليفون – فاكس الكلية 

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 
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ساعات  توزيع الدرجات الدرجات لفصل الدراسي  الثامنا –المستوى الرابع  كود المقرر
 عدد ساعات المقرر  االختبار

  نهائى فصلى العظمى الصغرى المعتمدة االتصال

وحدة  تعليمية : )العلوم  

 اسية(االس

Cont H Cr H      

NUR 4161 )3 100 50 150 90 3 3 تمريض صحة مجتمع )نظري 

NUR 4192 )3 100 50 150 90 3 3 تمريض المسنين  )نظري 

      وحدة تعليمية: )التدريب العملي( 
CLN 4463 )60 90 150 90 3 9 تمريض صحة مجتمع  )عملي  
CLN 4494  60 90 150 90 3 9 المسنين )عملي( تمريض  
SUP 4605 40 60 100 60 2 2 مشروت التخرج  

      العلوم المساندة(وحدة تعليمية:) 

SUP 4366 2  80 20  100 60 2 2 (8إنجليزيه ) لغة 

 16   800  16 28 المجموع

ساعات  توزيع الدرجات الدرجات لفصل الدراسي السابعا  -المستوى الرابع  ود المقررك

 عدد ساعات لمقررا  االختبار

  نهائى فصلى العظمى الصغرى المعتمدة االتصال

وحدة  تعليمية : )العلوم  

 االساسية(

Cont 

H 

Cr H      

NUR 4151  تمريض صحة  نفسية وعقلية

 )نظري(

3 3 90 150 50 100 3 

NUR 4172 3 100 50 150 90 3 3 ) نظري( ادارة التمريض 

MED 4253 2 70 30 100 60 2 2 الطب النفسي 

SUP 4604  مشروت التخرج ) مجموعات

 صغيرة(

2 2 60 100 30 70 2 

      وحدة تعليمية :  التدريب العملي 

CLN 4455   تمريض  صحه نفسية وعقلية

 )عملي(

9 3 90 150 90 60  

CLN 4476 )40 60 100 60 2 6 ادارة التمريض)عملي  

      العلوم المساندة(وحدات  تعليمية:) 
SUP 4357 ( 7لغه إنجليزيه) 2  80 20  100 60 2 2 

 17   850  17 27 المجموع
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 المواد األختيارية ود المقررك
 

ساعات  توزيع الدرجات الدرجات

 االختبار

 عدد ساعات المقرر 

  نهائى فصلى العظمى الصغرى المعتمدة االتصال

      Cont H Cr H العلوم المساندة(وحدات  تعليمية:) 

ELC 1510   1 40 10 50 30 1 1 حقوق االنسان 

ELC 1518 

مهارات التفكير العلمي وحل 

 المشكالت 

1 1 30 50 10 40 1 

 1 40 10 50 30 1 1 المصطلحات الطبية  

ELC 2529 
 1 40 10 50 30 1 1 تاريخ مصر 

 1 40 10 50 30 1 1 قضايا معاصرة  

ELC 3538 1 40 10 50 30 1 1 ت االولية  االسعافا 

ELC 3548   1 40 10 50 30 1 1 ادارة المستشفيات 
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بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

 أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث

ية علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمع

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                        055/2312009 :تليفون – فاكس الكلية 

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 آليات المرشد االكاديمى
 يه:فأوال : عقد اجتماع مع مجموعته الطالبية في بداية الفصل الدراسي يتم 

التدريس  ء هيئةالتعامل مع أعضاالتعارف بينه وبينهم إلزالة الرهبة التي قد يشعر بها الطالب في بداية  -

م. ل دراستهاط خالإلزامهم بتدوين بياناتهم في االستمارة المعدة لذلك والتنبيه على أهمية الحضور واالنضب

مساعدة ن والتوضيح إيجابيات تواصلهم مع المرشد األكاديمي ومزاياه وإشعارهم بأن عمله هو تقديم العو

 لهم.

 عريفية بلوائح الدراسة.توزيع األوراق والمطبوعات الت -

و أاإلرشاد  بمقر تحديد ساعاته المكتبية وإعالنها واإلجابة على استفساراتهم والترحيب بزيارات الطلبة له -

  القسم العلمي..

ليمة قات ستوضيح أهمية البرنامج وكونها بداية الطريق نحو المستقبل و إرشادهم إلى ضرورة بناء عال -

لمي ل العالتدريس تقوم على االحترام والتقدير واستثمارها في التحصي بينهم وبين جميع أعضاء هيئة

 الجيد.

.. افة .تنبيه الطالب إلى ضرورة معرفة تقويم العام الجامعي خصوصا مواعيد التسجيل والحذف واالض -

 الخ.

 رصد ومتابعة التقدم الدراسي للطالب عبر الخطة الدراسية. -

  رات.لمحاضاميع الطالب يعرفون المكان والزمان الذى تبدأ فيه على المرشد االكاديمى التأكد من ان ج -

يتعرض  كل قديكون المرشد االكاديمى هو حلقة الوصل بين الطالب وادارة  البرنامج والكلية لحل أى مشا -

  لها الطالب.

يمى كادد االعند حدوث أى مشكلة بين الطالب وأحد اعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة يقوم المرش -

 بالتدخل لمحاولة حل هذه المشكلة.

ت المقرر ساعا يقوم المرشد االكاديمى بتعريف الطالب بالبنود التى تهمهم من الالئحة الدراسية مثل عدد -

 درجات أعمال السنة والعملى ... الخ –

 

 ثانياً : تجهيز ملف اإلرشاد األكاديمي لكل طالب:

 -ب ويشمل الملف محتويات اآلتية:يقوم المرشد األكاديمي بتجهيز ملف لكل طال -

 نسخة من بيانات الطالب الشخصية ووسائل التواصل معه )جوال، هاتف، بريد إلكتروني(. -

 نسخة من إشعار الطالب بمرشده األكاديمي. -

 نسخة من جدول تسجيل الطالب لكل فصل دراسي. -

 نسخة من نتيجة الطالب الفصلية. -

 نسخة من الخطة الدراسية للطالب. -

 ن السجل التراكمي للطالب بداية كل فصل.نسخة م -

 نسخة من أوراق الحذف واإلضافة للمقررات الدراسية التي يقدمها الطالب. -

 نسخة من أي قرار ي تخذ بحق الطالب. -

 :ثالثا: تنظيم مواعيد اإلرشاد الجماعي وساعات اإلرشاد الفردي

لهمومهم  يستمعد فيه أحوالهم الدراسية ويقوم المرشد بتحديد لقاء جماعي مع طالبه مرة كل أسبوعين يتفق -

 ويناقشهم فيما يطرحونه من عوائق ويسدي لهم النصائح.
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يها قدر فواجد يحدد ساعات اإلرشاد الفردي التي يستقبل فيها الطالب يعلنها على باب مكتبه ويلتزم بالت -

 االمکان.

 رابعا: إرشاد الطالب المتأخر دراسيا:
ن متعثريالدراسي من خالل أطالعه على النتائج الطالب المتأخرين واليحدد المرشد في بداية الفصل  -

ليتعرف  معهم دراسيا. يتواصل المرشد بطالبه مباشرة عبر اإلعالنات والبريد اإللكتروني ويحدد اجتماعا

 على أسباب التأخر والتعثر.

 ية التغلبكيف ويوجههم في ي ناقشهم وينصح لهم ويزرع فيهم القناعة بتأثير تأخرهم الدراسي على مستقبلهم -

  على ظروفهم ومشاكلهم ويعمل على خلق الدافعية نحو التعلم الجيد.

لك ي شاركهم آراؤهم ويستمع لمقترحاتهم وما يحتاجون من تدريب ويساهم في وضع خطة لمعالجة ذ -

دة وح لىبالتنسيق مع منسق اإلرشاد في البرنامج. تجمع اآلراء والمقترحات لتصاغ في إطار خطة تتو

 اإلرشاد تنفيذها بالتنسيق مع  مدير البرنامج وعمادة الكلية.

 خامساً: رعاية الطالب المتفوقين:
  سيا.يحدد المرشد في بداية الفصل الدراسي من خالل إطالعه على النتائج الطالب المتفوقين درا -

 يتواصل المرشد بطالبه بإنجازاتهم وليبلغهم بموعد تكريمهم. -

 و يد الكليةلعمع ئهم لمنسق اإلرشاد األكاديمي في البرنامج وتجمع أسماء المتفوقين وترفيرفع قائمة بأسما -

 وحدة اإلرشاد األكاديمي.

 ي نسق مدير وحدة اإلرشاد و عميد الكلية بشأن تكريمهم. -

 رصد الحاالت التي تحتاج إلى رعاية خاصة: سادساً:
ع ن يرفاخصائي نفسي أو اجتماعي أو طبي أ على المرشد األكاديمي عند وجود حاالت خاصة تحتاج إلى -

ول الحل لمنسق اإلرشاد بتلك الحاالت ليتم التنسيق في وحدة اإلرشاد في كيفية التعامل معها ووضع

تى تطلب امة متو عمادة الكلية و تبقى هذه الحاالت محاطة بسرية  الوحدةالمناسبة لها بالتشاور مع مدير

  األمر.

 د االکاديمی:حاالت تستدعی تدخل المرش

 هناك بعض الحاالت التی تستدعی التدخل المباشر للمرشد االکاديمی منها: -

 انخفاض مفاجی فی االداء الدراسی دون اسباب مبرره. -

 طلب غير مبرر للتأجيل أو االنسحاب من البرنامج -

 شکاوی من قبل اعضاء هينة التدريس حول سلوکيات سلبية مستمرة يظهرها الطالب. -

 طالب على التعبير عن مشاكله أو وصفها بشكل واضح.ضعف قدرة ال -

 مظاهر بارزة لحاالت عميقة من االرتباك أو اإلحباط أو الالمباالة أو اليأس. -

-  
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