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 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                         2002332/300فاكس الكلية:  –تليفون  

 

 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 كلمة عميد الكلية

 3 كلمة وكيل الكلية

 4 كلمة رئيس االتحاد

 5 اسرة من اجل مصر

 6 التعريف بالكلية

 8 األقسام العلمية
 11 الدرجات العلمية التى تمنحها الكلية

 11 تنظيم االمتحانات والنقل

 14 فرص البقاء
 16 قواعد الرأفة

 11 إدارة شئون التعليم والطالب
 11 إدارة رعاية الطالب
 22 إدارة شئون االمتياز
 36 إدارة شئون الخريجين

 38 إدارة الدراسات العليا

 31 صندوق الشكاوى 
 44 وحدة االزمات والكوارث
 41 نظام الريادة العلمية

 42 المؤتمر العلمى لكلية التمريض
 43 لوحة الشرف ألوائل الفرق الدراسية

 44 الجمعية العلمية
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 كلمة أ.د/ عميد الكلية 

 

 

 :التمريض كلية في الطالب اعزائي 
 بخير وانتم عام وكل الدراسي العام بدايه في الجدد الطالب البنائنا التهاني اجمل قدمأ 
 والكفاءه التميز كليه التمريض بكليه الملتحقين المستجدين بالطالب الكلية واسم باسمي وارحب

 وعي الشخصي الصعيد ع والتميز للتفوق  فرص تتيح مجاالت في ومعرفه علم من تقدمه بما
 علي قادره ومهنيا ومهاريا علميا مؤهله كوادر اعداد في بمساهمتها المختلفه المنظمات صعيد

 من وذلك التمريض مجاالت في المجتمع لمشكالت والتصدي العمل سوق  في والمنافسه االبتكار
 الحاضر متطلبات يواكب علمي وبحث معتمده اكاديميه معايير علي تستند تعليميه برامج خالل

 .الجوده معايير ويراعي والمستقبل
 نحو المجتمع ودقوي جيده بصحه ويعمر يبني الذي هللا باذن االنسان تبني الكليه ان 
 .المستقبل سواعد فانتم واالزدهار التقدم

  والتفوق  العملي التحصيل عي والحرص بالحاضرات االلتزام علي الطالب ابنائي احث 
 وان والتطرف والتعصب الخاطئه السلوكيات عن واالبتعاد المعدالت اعلي علي للحصول والمتابعه

 االدارات وموظفين  التدريس هيئه اعضاء من الكليه بين مشتركه مسؤليه الطالب وتميز نجاح
 العميد باب فإن مغلقا بابا وجدتم وان مفتوح باب وكل مساعده كل تجدون  سوف لذلك والطالب
 .مصر لبلدنا وبكم لكم مشرقا مستقبال واتمني الثاني بيتكم في بكم وسهال اهال دئما لكم مفتوح

   طه محمد نادية أ.د/
   عميد الكلية                                                                         
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 كلمه رئيس االتحاد 
 

 ةوطالبات الكلي ةزميالتي طلبو  يئزمال 
 عام دراسي جديدباحييكم 

بدايه باالصاله عن نفسي وبالنيابه عن زمالئي ف اتحاد الطالب ارحب بزمالئي الطالب  
 الجدد والقدامي. 

واسمحوا لي ان اقدم لكم باقات من الورود معلقه باعلي االماني واطيب التمنيات لكم  
وقيادتنا بالنجاح الدائم .. ونشاط متجدد .. ومواهب واعده اصيله تنبض بحب مصرنا الحبيبة .. 

 لكم المولي قدر الذي المكان وقيمه باهميه وعي علي تكونوا ان اتمني الطالب اصدقائي الراشده.

 من والتي سواء حد علي كذلك والمهن العلوم اسمي من هو التمريض ان ايضا وتدركوا به التواجد

 ستشهدون  بانكم يقين تكونواعلي وان ارضه علي هللا خلق اعظم دراسه بشرف ستحظون  خاللها

 .تقويم احسن في خلقنا فقد خلقه في هللا عظمه علي

فاهال بكم اصدقاء لنا علي طريق الجد واالجتهاد ودرب التفوق في االنشطه المتعدده  
  التي تقوم بها لجان االتحاد بالتعاون مع اداره رعايه الشباب بالجامعه.

 بالكلية االتحاد عام امين                                                  
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 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 
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 أسرة من أجل مصر

 
.... إيمانا منا بما للشباب من دور فعال و بأن نهضة هذا الوطن و مقاليد  

رفعته بأيديهم أسست أسرة "من أجمل مصر" .. والتى تهدف إلى توحيد رايات 
الشباب وجهودهم نحو خدمة مجتمعهم بوجه عام وغيرهم من الشباب الجامعى بوجه 

وعوى الخدمى بين صفوف الشباب طخاص، حيث اننا نسعى الى نشر الفكر الت
 واألخذ بأيديهم لتوجيه جهدهم نحو الطريق السوى السليم .. 

رسالة األسرة: يبذل شباب "من أجل مصر" جهدهم لتقديم كل المساعدات  
 .والمؤازرات والخدمات االجتماعية والعامة لمن هم بحاجة إليها

تنا هى: تكامل المجتمع الجامعى وتقويته وتوحيد صفوفه ونشر حيث أن رسال 
وتنشأة شباب قادر على األدماج فى نسيج الوطن مضيفا  الوعى التثقيفى والعمل به،

موحد األهداف ، متكامل المهارات حيث نسعى إلى التكامل الفكرى  له مقويا لصفوفه،
والزوايا ذو فكر راجح وعقال  والعلمى والثقافى حتى يخرج لنا وطنا متكامل األركان

منير. فهدفنا األكبر هو النهوض بدور الشباب الجامعى المثقف وترك أثار الخير 
 على مجتمعنا ومصرنا الحبيب. 

 منسق األسرة
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 التعريف بالكلية

 

 لسنه 131 رقم الوزاري  القرار صدور تم 
 بجامعه للتمريض العالي المعهد بإنشاء 1184
 قبول وتم الداخلية، الالئحة وصدور الزقازيق
 ،1185/1186 الدراسي بالعام للدراسة الطالبات

 لسنة 244 الجمهورية رئيس قرار علي وبناء
 للتمريض العالي المعهد من االسم تعديل تم 2444

 ض.التمري كليه إلي

 

 
 موقع الكلية بالنسبة للمخطط العام للجامعة

 

 بعد علي التمريض كليه تقع 
 لكلية الرئيسي المدخل من متر 254
 مباني أمامها ويوجد اليمين تجاه التجارة
 خضراء، حديقة وتسبقها التجارة كليه

 والحقوق. واآلداب التربية كليات ويليها
 مدخل ولها طوابق 5 من مكون  والمبنى
  فرعى. مدخل 2و رئيسي

 

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

                                                                                                     4552312441     :التليفون والفاكس
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 رسالة كلية التمريض

 

 فى ومساهمة وبحثية تعليمية مؤسسة تكون  أن الزقازيق جامعة - التمريض كلية تطمح 
 واإلقليمي. المحلي المستوي  علي التمريض كليات مع تنافسية بكفاءة المجتمعية التنمية

 

 رؤية الكلية
 

 الجودة معايير يستوفى تمريضي تعليم بتقديم الزقازيق جامعة – التمريض كلية تلتزم 
 علمية أبحاث وانتاج الصحية المؤسسات احتياجات ويلبى المهنة أخالقيات احترام على ويحث
 من اطار فى المحلية البيئة لتنمية مجتمعية وتوفيرخدمات الصحية الرعاية كفاءة رفع فى تساهم
 والتنافسية. الحداثة
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 الغايات واألهداف االستراتيجية لكلية التمريض
 

  الغاية األولى: زيادة القدرة التنافسية للكلية كمؤسسة تعليمية فى مجال التعليم التمريضى
 :األهداف االستراتيجية

 الجودة لمعايير طبقا البكالوريوس لمرحلة والمقررات البرامج تحديث  

 الطالب خدمات و التعلم و التعليم أنشطة تطوير  

 المادية و المالية الموارد تحسين 

  البشرية الموارد تنمية 

  الفكرية الملكية حقوق  و بالعدالة الخاصة الممارسات تفعيل 

  الجودة ادارة نظم تفعيل  

 األهداف  الغاية الثانية: تأكيد هوية الكلية كمركز للبحث العلمى فى علوم التمريض
 :االستراتيجية

 العليا الدراسات بقطاع النهوض  

 المادية و المالية الموارد تحسين للكلية البحثية القدرة كفاءة رفع 

  المجتمع المحلى األهداف الغاية الثالثة: المساهمة فى رفع كفاءة الرعاية الصحية فى
 :االستراتيجية

 المحلى المجتمع فى البيئى و الصحى الوعى تنمية 

  المحلى المجتمع مع الكلية تفاعل تعزيز 
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 األقسام العلمية بالكلية
 

 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. 

 
 تمنحها الكليةالدرجات العلمية التي 

 

 التالية: العلمية الدرجات الكلية مجلس طلب على بناء الزقازيق جامعة مجلس يمنح 

 التمريض علوم في البكالوريوس درجه. 

 التمريض علوم في الماجستير درجه. 

 التمريض علوم في الدكتوراه درجه. 

 :من الالئحة الداخلية الثةالمادة الث
 الدراسية المقررات جميع اجتيازه بعد التمريض علوم في البكالوريوس درجة الطالب يمنح 
 .بنجاح
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 المستوي المحلي واإلقليمي.

 :المادة الرابعة من الالئحة الداخلية
 كل وتحتوي  دراسية سنوات أربع التمريض علوم في البكالوريوس درجة لنيل الدراسة مدة 

 والمؤسسات بالمستشفيات )االمتياز( إجبارية تدريبية سنة وتعقبها دراسيين فصلين على منها
 .التمريض كلية إشراف تحت الصحية

 :اخليه المادة السابعة من الالئحة الد
 وم التمريض:لرسية لنيل درجة البكالوريوس في عاالمقرارت الد        

 وم التمريض:ل: ع أوال

 –تمريض األطفال  -تمريض النسا والتوليد  -( 2،1 ) والجراحيالتمريض الباطنى         

 تمريض المسنين. –إدارة التمريض  –تمريض الصحة النفسية  –تمريض صحة المجتمع 

 وم طبية:لًا: عثاني

 (ياتلطفي –بكتريولوجى )ميكروبيولوجى  -تغذية وكيمياء حيوية  –فسيولوجى  -تشريح        

أشعة )وم تشخيصية لع –دوية تطبيقية أ – يباثولوج –عامة  جراحه –اطنة ب مراضأ
تخصصات  (انف وأذن –عظام  –رمد  –مسالك ) جراحهتخصصات  (يةلفحوص معم –تشخيصية

 أمراض -وسموم يطب شرع (أعصاب -وصدر قلب –طب طوارئ  –وكبد  )جهاز هضميباطنة

 –نفسية مراض أ –أطفال  مراض و جراحهأ –ادارة صحة عامة  –وبائيات  –النساء والتوليد 
 مسنين. طب

 وم إنسانية:لًا: عثالث

 م نفس النمو.لع –عالقات إنسانية  -م النفسلع –م االجتماع لع       

 وم مساعدة:لًا: عربع

 تثقيف صحى. –مبادئ اإلحصاء  –طرق بحث  –يزية للغة انج       
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 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                         2002332/300فاكس الكلية:  –تليفون  

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 :المادة الثامنة من الالئحة الداخلية
 االتية: التقديرات بأحد والطبة 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 العلوم 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 العلوم فى الطالب رسوب يقدر 

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

 الدرجات مجموع من    %31 من اقل  جدا ضعيف 

 

 

 

mailto:info_nursing@zu.edu.eg


   

 

 
                                                                        

 

 -12- 

 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 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.

 
 تنظيم االمتحانات والنقل

 

 :المادة التاسعة من الالئحة الداخلية
 المقررات فى دراسي فصل كل نهاية فى البكالوريوس وامتحانات النقل امتحانات تعقد 

 .الالئحة بهذه للجدول طبقا فرقته فى الطالب درسها التى

 :المادة العاشرة من الالئحة الداخلية
 االمتحان حضور نسبة مستوفيا يكون  أن مقررات أى امتحان الطالب لدخول يشترط 
 قرارا المختصة األقسام مجلس طلب على بناءا الكلية مجلس ويصدر %15 عن تقل ال النهائى
 هذه وفى الحضور، نسبة فيها يستوفى لم التى المقررات في لالمتحان التقدم من الطالب بحرمان
 الطالب قدم إذا اال فيها المتحانات التقدم من حرم التى المقررات فى راسبا الطالب يعتبر الحالة
 المادة في بتقديره يحتفظ وبذلك مقبول بعذر غائبا فيعتبر الكلية، مجلس يقبله مقبوال عذرا

 .فيها المتغيب

 :الداخليةمن الالئحة  عشر المادة الحادية
 أو المقررات جميع في نجح إذا تليها التى الفرقة الى بها المقيد الفرقة من الطالب ينقل 

 تكون  أال على أدنى فرقة من أو فرقتة من مقررين على يزيد ال فيما بعذر غائبا أو راسبا كان
 والجراحى الباطنى التمريض هى: التمريضية والمواد المقررين، هذين بين من التمريضية المواد

 تمريض – المجتمع صحة تمريض – األطفال تمريض – والتوليد النسا تمريض – ( 2و 1)
 . المسنين تمريض –  التمريض ادارة – النفسية الصحة

 :من الالئحة الداخلية عشر المادة الثانية
 فيها تدرس التى الفرقة طالب مع مقررات من فيه رسب فيما االمتحانات الطالب يؤدى 
 .مقبول بتقدير الحالة هذه فى نجاحه ويعتبر المادة
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 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 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.

 :من الالئحة الداخلية عشر المادة الثالثة
 لطالب امتحان عام( كل من سبتمبر شهر )خالل األول الدراسى الفصل بداية فى يعقد 
 .دراسيين مقررين على يزيد ال فيما الغائبين أو الراسبين الرابعة الفرقة

 :الالئحة الداخليةمن  عشر المادة الرابعة
 تقدير فإن عمليا أو شفويا حتى أو تحريريا اختبارا المقررات احد فى االمتحان تضمن إذا 
 إلى باالضافة والعملى والشفوى  التحريرى  االختبار درجات مجموع من يتكون  المقرر هذا الطالب
 .درجة له ترصد وال المقرر في غائبا التحريرى  االمتحان من الغائب الطالب ويعتبر السنة أعمال

 :من الالئحة الداخلية عشر المادة الخامسة
 )أ،ب((4و )أ،ب(3و )أ،ب(2و )أ،ب(1) انجليزية لغة وهى المجزاة للمقررات بالنسبة 

 المجموع في رسب إذا أما المقرر جزئي مجموع في نجح إذا المقرر في ناجحا الطالب يعتبر فإنه
 بها يدرس التي الفرقة طالب مع فيه رسب الذي المقرر جزء في امتحانا يؤدى فإنه للمقرر الكلي
 .المقرر هذا

 :من الالئحة الداخلية عشر المادة السادسة
 يستكمل لم ما التمريضبة للمقررات الدراسى الفصل نهاية امتحان دخول من الطالب يحرم 

 مجموع من  األقل على % 64) العملية والدروس السنة اعمال درجات فى للنجاح األدنى الحد
 .التالية السنة فى وعمليا نظريا المادة دراسة إعادة وعلية الدرجات(

 :من الالئحة الداخلية عشر المادة السابعة
 على المقررات جميع في الخارج من لالمتحان يتقدم الذى للطالب الكلية الدراجات تحسب 

 .فقط النهائى التحريرى  االمتحان درجة
 :الالئحة الداخليةمن  عشر المادة الثامنة

  وكذلك منها كل ساعات وعدد والعملية والنظرية الدراسية للمقررات االتية الجداول تبين 
 تفصليا. مقرر كل مع الدرجات وتوزيع ونوعية االمتحان ساعات عدد
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 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 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.

 :الماده التاسعه عشر من الالئحة الداخلية
 في شهر 12 لمدة تدريبية سنة البكالوريوس درجة على حصوله بعد الطالب يقضى 

 .التمريض كلية إشراف تحت الجامعية المستشفيات

 :الماده العشرون من الالئحة الداخلية
 االمتحانات خالل األربع للفرق  الكلية لطالب شفهية )امتحانات( جلسات عقد يتم 
 .شفوي  بها التي للمواد األربع للفرق  الثاني والدور الدراسيين للفصلين التحريرية

 
 فرص البقاء

 

 كليات بها فرقة اعدادية كليات ليس بها فرقة اعدادية الفرقة
 سنتان من الداخل ويفصل  اعدادى
 سنتان من الداخل + سنه من الخارج سنتان من الداخل ويفصل أولى
 سنوات من الخارج 3سنتان من الداخل+  سنتان من الداخل + سنه من الخارج ثانية
 سنوات من الخارج 3سنتان من الداخل+  سنوات من الخارج 3الداخل+ سنتان من  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 

 فرص حتى ينجحمقررات الفرقة يمنح 

 غيابففه يحسففب فففال الكليففة مجلففس يقبلففه قهففرى  بعففذر االمتحففان دخففول عففن الطالففب تخلففف اذا 
 جفدا. ضفعيف بتقفدير راسفبا مقبفول عفذر بغيفر االمتحفان عفن المتغيب الطالب ويعتبر رسوبا.
 التنفيذية( الالئحة من 84 مادة من 3 )فقرة

 يتقففدم ان أكثفر أو مفادة فففى االمتحفان أداء عفن مقبففول عفذر يمنعفه الففذى الطالفب علفى يجفب 
 مففن سففاعة 24 خففالل او قبففل الطلففب تقففديم يكففون  وأن عففذره بقبففول الكليففة عميففد الففى بطلففب
 طبيفة بشفهادة ثبفت اذا مقبفوال المرضفى العفذر ويعتبفر االعتفذار محفل المحفدد االمتحفان موعد

 (14/5/1115 بالتمرير الجامعه )مجلس .بالجامعة الطبية االدارة تعتمدها
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 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 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.

 
  قواعد الرأفة

 

 تلك تطبق ان على الرأفة قواعد تطبيق بدون  هى كما األول الدراسى الفصل نتيجة تعلن 
 معا. الفصلين لنتيجة الثانى الفصل نهايه فى القواعد

 الطالب بها المقيد الدراسية السنه ومقررات التخلف مقررات على الرأفه قواعد تطبق 
 للطالب. فائدة أقصى يحقق بما العام لنفس

 النظرية بالكليات الفرقة مواد لكافة العظمى النهايات مجموع من %3 الرأفة درجات نسبة 
 للمقرر العظمى النهاية من %15 أقصى وبحد أكثر أو واحد مقرر على موزعه –

 الواحد.

 العملية بالكليات الفرقة مواد لكافة العظمى النهايات مجموع من %2 الرأفة درجات نسبة 
 للمقرر العظمى النهاية من %14 أقصى وبحد أكثر أو واحد مقرر على موزعه –

 الواحد.

 بمادة منقول الى راسب من حالته 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 

 الكليات فى %4 الى الرأفة درجات تزداد النهائى للفصل المعرضين للطالب بالنسبة 
 النظرية الكليات فى %6و الواحد للمقرر العظمى النهاية من %15 أقصى بحد العملية

 منقول الى حالته تتغير ان بشرط الواحد للمقرر العظمى النهاية من %24 أقصى بحد
 ناجح. او مادتين أو بمادة

 الطالب يكون  أال بشرط العام التقدير لتعديل % 4.5 أقصى بحد التراكمى المجموع يرفع 
 دراسية. سنه اية فى الرأفة قواعد من استفاد قد
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 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 
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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.

 المجموع فى تدخل ال والتى وجدت( ان المشابهة )والمواد االنسان حقوق  لمقرر بالنسبة 
 مع – لدرجتها العظمى النهاية من أقصى كحد %5 على فيها الطالب يحصل التراكمى،
 .22/2/2445 ،11/1 بتاريخ الصادر الجامعه مجلس بقرار االلتزام

 الصحيحة الدرجة وترصد الفرق  لجميع للمادة النهائى المجموع فى الدرجة نصف يجبر 
 شيت. الكنترول بكشوف

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

 التقديرات حيث من الكلية عليه درجت الذى باالسلوب للسنه النهائية النتيجة تعلن 
 التراكمى. الكلى والمجموع العام بالتقدير للتخرج العامة النتيجة وتعلن والدرجات

 هذه تطبيق وبين الممتحنين( )لجنة العام االمتحان لجنة أعمال بين الفصل على التأكيد 
 الموحدة. القواعد

 والباقين المستجدين االعدادية أو األولى الفرق  طالب جميع على القواعد هذه تطبق 
 بالنسبة اما 2448/2441 الجامعى العام من اعتبارا الجامعه ومعاهد بكليات لالعادة
 الجامعة مجلس بقرار عليها المنصوص الرأفة قواعد شأنهم فى فيسرى  العلى للفرق 
 .21/4/2442 بتاريخ (214) رقم بالجلسة الصادر
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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.

 الخدمات الطالبية

 إدارة شئون التعليم والطالب
 

 وهى: للطالب الخدمات من مجموعة تقدم بالكلية عامة ادارة هى 

 المستندات المطلوبفه نوع الخدمفه

 استخراج الكارنية الجامعي .1
  الرسوم الدراسيةإيصال سداد 
 صور شخصيه 

 استخراج شهادة قيد .2
 إيصال سداد رسوم الشهادة 
 بطاقة الطالب 

 أوراق سفر الطالب للخارج .3
  استخراج شهادة قيد إلدارة الجوازات بعد تحديد

 الموقف من التجنيد للطالب الذكور

 تأجيل التجنيد .4
 نمازج التجنيد 
 البطاقة العسكرية 

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

 إيقاف القيد لغير الحاالت المرضية .6
 طلب باسم أد/عميد الكليه 
 مستند يبرر اإليقاف 

 التحويل لإلدارة الطبية .1
 سداد الرسوم الدراسية 
 استخراج البطاقة الصحية معتمدة 

 عقد لجان امتحانات خاصة .8
 داخل الكليه 
  بمستشفي الطلبة(خارج الكليه( 

 طلب باسم أد/ عميد الكليه 
 المستند الذي يبرر عقد لجنه خاصة 
  خطاب من مستشفي الطلبة بما يفيد تواجده

 بالمستشفي وان حالته تستدعي عقد لجنه خاصة

 بيان الحالة الدراسية ونتائج الفرق السابقة .1
 طلب باسم أد/ عميد الكليه 
 صوره شخصيه للطالب 

 الشهادة المطلوب اعتمادها  القيد من الجامعةاعتماد شهادة  .14
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المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 صوره شخصيه للطالب 

 التحويل من الكلية إلى كليه أخرى  .11

 طلب باسم أد/ عميد الكليه 
 بيان الحالة الدراسية 
 إخالء طرف من الكليه 

 التحويل إلى الكلية من كليه أخرى  .12

يففففتم ذلففففك عففففن طريففففق اإلدارة المركزيففففة للتحففففويالت 
التعلفففففففففففيم والطفففففففففففالب       )إدارة شفففففففففففئون  بالجامعففففففففففة
 بالجامعة(

 سحب ملف الطالب .13
    

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

 االشتراك في انتخابات االتحاد .14

 بطاقة الطالب+ وصل المصروفات 
 طلب ترشيح 

 استمارة استطالع رأى 

 ( صورة شخصية2عدد ) 

  قرش 14دمغة فئة 

 شهادة ممارسة نشاط 

الطالب القيفام  التصديقات المطلوبة من شئون  .15
 بها

 استمارة البحث االجتماعي لرعاية الشباب 
 استخراج بطاقة شخصيه 
 استمارة المدينة الجامعية 
 استمارة المعاشات 
 استمارة األوقاف 
 صوره طبق األصل 
 استفسارات الطالب 
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 استخراج: .16
تقففففدير عففففام باللغففففة العربيففففة شففففهادة تخففففرج  - 

 واألجنبية
 شهادة تقدير األربع سنوات -
نجليزي  -  شهادة تقدير السنه الرابعة عربي وا 

 إيصال سداد الرسوم المستحقة 
 صور شخصيه 
 )إثبات شخصيه )بطاقة 
 نفس المستندات لجميع الشهادات 

 اعتماد شهادات من الجامعة .11

  طلب باسم أد/ عميد الكليه 
  المطلوب اعتمادهاالشهادة 
 صور شخصيه للطالب 

 طلب باسم أد/ عميد الكليه  تغيير االسم .18
 يصال قيد األحوال المدنية  وثيقة تصحيح واثبات وا 
 استمارة النجاح في الثانوية العامة 
 شهادة الميالد األصلية 

 الرسوم الدراسية:

 .األربعة الفرق  من فرقة لكل مصريا جنيها 656 عن عبارة الدراسية الرسوم 

 المختلفة: الفرق  لطالب السابقة الخدمات الطالب شون  ادارة وتقدم 
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 المستوي المحلي واإلقليمي.

 الطالبإدارة رعاية 
 

 4121 بالكلية الطالب عدد ويبلغ للطالب المتكاملة الرعاية تقدم بالكلية عامة إدارة هي 
 محور هو الطالب يكون  حيث والثقافية والرياضية االجتماعية الرعاية ينالون  وطالبة طالب
 بالكلية. الشباب رعاية بإدارة العمل فريق جميع ورعاية اهتمام

 :الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل االجتماعي

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

 عائله يفقد الذي للطالب الوفاة إعانات تقديم. 

 نفسه الطالب تفقد التي لألسرة إعانات تقديم. 

 الشراء علي القادر غير للطالب الدراسية الكتب تقديم. 

 المعاق للطالب التعويضية األجهزة تقديم. 

 :كيفية الحصول علي إعانة مالية أو دعم الكتاب
 الخاصة البيانات وملء بالكلية الشباب رعاية قسم من اجتماعي( )بحث استمارة سحب يتم 

 االعتماد. أماكن جميع باالستمارة وموضح بها

 الطالب لها التابع االجتماعية الشئون  من ذلك بعد ثم بالكلية الطالب شئون  قسم من تعتمد 
 من ثم سكنه. بمقر الطالب لها التابع الزراعية التعاونية الجمعية من تعتمد ثم سكنه. بمقر
ذا موظفا. كان إذا المرتب بمفردات الطالب أمر ولي جهة  متوفيا هللا قدر ال األمر ولي كان وا 
 الوفاة. شهادة من صوره يرفق

 الشباب رعاية بقسم المختص إلى بند كل اعتمادات من االنتهاء بعد البحث تسليم يتم 
 بالكلية.

 ذلك بعد وظروفه، حالته حسب بحث كل وتحديد االجتماعية األبحاث اعتماد لجنه تشكل يتم 
 .للصندوق  المشكلة والجنة الصندوق  إدارة مجلس رئيس من األبحاث تعتمد
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 المستوي المحلي واإلقليمي.

 :لجنه دعم الكتاب الجامعي
 لإلعادة الباقي وليس المنقول للطالب الدعم يمنح. 

 قادرين الغير الطالب علي الدعم يوزع. 

 الجامعة. عن نيابة الكليه مجلس يضعها قواعد علي بناء الدعم توزيع يتم 

 :واتحاد طالب الكليهالطالب رعاية 
 :النشاط الثقافيلجنة  .1

 إصدار خالل من الطالب لدي والثقافية األدبية الطاقة بتنمية اللجنة هذه وتختص 
قامة والثقافي األدبي إنتاجهن تحوي  التي المجالت  األدبية والمسابقات والدينية الثقافية الندوات وا 

 علي الثقافي الدوري  في واالشتراك وثقافية علميه برحالت والقيام والمقال والقصة الشعر في
 الجامعة. مستوي 

 التحاد الطالبالنشاط الثقافى جنة لضمن فعاليات  بعض االنشطة 
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 :اللجنة الفنية .2

 الشعبية الفنون  إبراز علي والعمل للطالبات الفني النشاط تنميه علي اللجنة هذه تعمل 
قامة والمسرحيات والفناء  خالل من الطالب بين الفنية والمسابقات بهن الخاصة المعارض وا 
 بالكلية. تقام التي الحفالت

 ضمن فعاليات اللجنة الفنية التحاد الطالب ورشه عمل فنيه
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 :اللجنة الرياضية .3

 في الطالب ويشترك وخارجها بالكلية الرياضية األنشطة بجميع الرياضية اللجنة تقوم 
 وفي مواهبه مع يتماش الذي النشاط مزاوله في الحق وللطالب الطالبية األنشطة جميع
 طاوله - تنس - اليد - الطائرة -السلة كره مثل بالكلية الموجودة الرياضية األلعاب كافه
 .شطرنج....الخ –

 في الثاني المركز الكليه وتحتل بالجامعة الداخلي الدوري  في باالشتراك الكليه طالب وتقوم 
 الجامعة. مستوي  علي األنشطة جميع

 الرياضية. الجامعة منتخبات فرق  في الكليه طالب اشتراك 

 والعاملين. الكليه لطلبه الطريق سباق في اشتراك 

 فى دورى الجامعة بالمركز األولفريق كرة القدم 
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 :لجنة األسر .4

 والتنسيق نشاطها دعم على وتعمل بالكلية المختلفة األسر تكوين إلى اللجنة هذه تهدف 
 .بالكلية المختلفة األنشطة بين

 بالكلية أسرة أي إلى االنضمام في الحق المستجدة للطالبة. 

 واجتماعية وفنية ثقافية أنشطة كانت سواء المختلفة باألنشطة األسر لجنة تعمل 
 .ورحالت
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 :والخدمة العامة لجنة الجوالة .5

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة مشروعات في اللجنة هذه تساهم. 

 المحافظة أو الجامعة أو بالكلية الخاصة واالحتفاالت المناسبات في اللجنة هذه تشارك 
 احتفال في واالشتراك الشهداء وأسر المحاربين لقدامى الوفاء بيوم )االحتفال مثل

 .(عام كل من سبتمبر 1 القومي بيومها المحافظة

      

 
 

 

 

 

 
 

mailto:info_nursing@zu.edu.eg


   

 

 
                                                                        

 

 -26- 

 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                         2002332/300فاكس الكلية:  –تليفون  

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 :اإلجتماعية والرحالتلجنة ال .6

 هيئة واعضاء وبعضهم الطالب بين والود والمحبه الصداقه اواصر تدعيم الى وتهدف 
 تناقش التى والبحوث المختلفة االجتماعية االنشطة ممارسة طريق عن والعاملين التدريس
 ة.الترفيهي والبرامج والمعسكرات الطويله والرحالت الواحد اليوم ذات والرحالت المجتمع مشاكل

 والرحالت االجتماعية لجنة فعاليات ضمن

 
 

 :العلمي والتكنولوجياالنشاط لجنة  .1

عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية بوتختص  
تشجيع ودعم نوادي العلوم والجمعيات و  تشجيع ودعم البحث العلمي لدى الطالبو  واالبتكارية

دل والتدريب العمل على توفير فرص التباو  العلمية والعمل على توفير الدعم المادي والفني لهم
التنسيق بين طالب الكليات اإلنسانية والتطبيقية في و  العلمي الطالبي خارج وداخل الوطن

العمل على نشر األبحاث واالبتكارات الطالبية في و  مجاالت العلوم المختلفة والبحث العلمي
 .المجالت العلمية
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 )علمية  مؤتمرات تنظيم ( العلمية اللجنة أنشطة من

 

 
 :الطالبإتحاد  .8

هو الممثل الرسمي والمتحدث بإسم طالب الكلية ويمثل طالب الكلية في الجامعة وفي  
 اللقاءات المختلفة ويتكون من:

    .رئيس االتحاد 

    .نائب رئيس االتحاد 

    .أمين وأمين مساعد لكل لجنة من لجان االتحاد 

    .أمين وأمين مساعد لكل فرقة دراسية داخل الكلية 

 ويأتي عن طريق انتخابات حرة نزيهة بين طالب الكلية. 

mailto:info_nursing@zu.edu.eg


   

 

 
                                                                        

 

 -28- 

 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                         2002332/300فاكس الكلية:  –تليفون  

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 
 بعض من انشطة ادارة رعاية الطالب و اتحاد طالب الكليه 

 
  كليات التمريض على مستوى ةالمشاركه فى برنامج العباقر

 
 حمالت التبرع الطالب بالدم                                  
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51351زيارة مستشفى  

 
 فعاليات حفالت ىتخرج طالب الكليه 

 تنظيم اتحاد الطالب                                      
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 إدارة شئون االمتياز
 

 )االمتياز(. االجبارية التدريبية السنه على باالشراف تقوم بالكلية عامة ادارة هى 

 رسالة برنامج االمتياز:
 من بدورها تنبع والتى التمريض لكلية الشاملة الرسالة من االمتياز برنامج رسالة تنبع 
 الكفاءة من عالية درجة على وممرضة ممرض اعداد على ترتكز حيث الزقازيق جامعة رسالة

 والدولية. واالقليمية القومية العمل أسواق فى بالمنافسه لهم تسمح والتمييز والجودة

 أهداف برنامج االمتياز:
 الهدف العام: 

 فى االكلينيكية التخصصات جميع فى التمريض كلية خريجى تديب الى البرنامج يهدف 
 دمج طريق عن وذلك ومهنيا شخصيا للذات المستمر بالتطوير لهم تسمح متميزة تدريب اماكن

 الى بالخريج للوصول األربعة الدراسية السنوات خالل المكتسبه والسلوكيات والمهارات المعلومات
 بدوره والقيام العالية الجودة ذات الكاملة التمريضية الرعاية تقديم من يمكنه الذى المستوى 
 الصحى. الفريق فى نشط كعضو

 نظام النجاح/ الرسوب بالنسبه لطلبة السنه التدريبية )االمتياز(:
 لجميع بنجاح الجتياز بعد التمريض علوم فى البكالوريوس درجة على المتدرب يحصل 

 الفتره اعادة يتم التدريب تخصصات من تخصص فى الرسوب حالة وفى التدريب. تخصصات
 بدون  %(14) الغياب نسبة تجاوز حالة وفى التدريبيه السنه نهاية فى فيها الرسوب تم التى
 فيه. الغياب تم الذى المجال فى التدريب اعادة المتدرب على يكون  الكلية مجلس يقبله عذر

 نظام السنة التدريبية: 
 الدراسية المقررات بجميع المواد جميع فى النجاح التدريبية بالسنة الطلبة لاللتحاق يشترط 

 األربعه. الدراسية بالفرق 
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 شهرا(. 12 )مدتها كامله ميالديه سنه التدريبية السنة 

 التاليه: للمواعيد طبقا التدريبية السنة تبدأ 

 األول. الدور فى للناجحين بالنسبه سبتمبر أول من اعتبارا -    

 الثانى. الدور فى للناجحين ديسمبر أول من اعتبارا -    

 الطالب وعلى الرابعه الفرقه نتيجه اعالن عند عام كل فى التدريبية السنة بدء عن يعلن 
 الخاصه االعالنات لوحة على واالطالع بالكلية االمتياز شئون  ادارة الى التوجه الناجحين
 وكذا التدريبية السنة بداية فى بالكلية االرشادى البرنامج عقد ومكان تاريخ لمعرفة باالمتياز
 المختلفه. التدريب اماكن على االمتياز توزيع جداول على االطالع

 إدارة شئون الخريجين
 

 للخريجين المؤقتة الشهادات باستخراج المختص القسم هو الخريجين شئون  قسم 
 . ويقدم الخدمات التالية للخريجين:بالكلية

 الطالب درسها التي األربعة الدراسية السنوات بتقديرات شهادة باستخراج القسم يقوم 
 بالكلية.

 األربعة. الدراسية بالسنوات للخريجين بالدرجات شهادة باستخراج القسم يقوم 

 التمريض مواد في الطالب درسها التي الدراسية الساعات بعدد شهادة باستخراج القسم يقوم 
 .األربعة بالسنوات

 الجامعة. بالمستشفيات االمتياز استالم إجراءات إلى الطالب توجيه  

 الخريجين لجميع )الكرتون( الدائمة األصلية الشهادة باستخراج القسم يقوم. 

 اإلنجليزية. باللغة السابقة الشهادات جميع استخراج 
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 :كيفيه الحصول علي الشهادات المؤقتة

 الكليه عام مدير األستاذ/ السيد باسم بطلب التقدم. 
 الشهادة علي توضع بصوره التقدم. 
 الكليه بخزينه الشهادة استخراج رسم دفع. 
 جامعه طابع + تنميه قرش 14  + تمغة قرش 14  بواقع جنيه (1) فئة تمغة إحضار 

 .قرش 25 نقابة طابع + قرش 54

 االمتياز. سنة تأدية بشهادة تقدم 

 
 إدارة الدراسات العليا

 

 الماجيستير مرحلتى العليا الدراسات لطلبة الخدمات مختلف بتقديم مختص قسم هو 
 والدكتوراه.

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

 األعضاء من اللجنة هذه وتتكون  فيها والبت الطالب شكاوى  بفحص خاصة لجنة وتوجد 
 التاليين:

  تمريض باطنة وجراحة بقسم مساعد أستاذ            .د/ ناديفة طهأ

 الباطنة والجراحة تمريض بقسم مساعد مدرس سماح محمود محمد م.م/ 

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

 الطالب عن ممثلين طالب 2    

 2 عدد و اللجنة اعضاء وجود فى شهر كل من األول األحد الشكاوى  هذه فحص ويتم 
  الطالب. باقى عن ممثلين طالب
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 نظام الريادة العلمية
من منطلق حرص الكلية على توطيد العالقة بين السادة أعضاء و معاونى هيئة  

 التدريس والطالب يتم تفعيل نظام الريادة العلمية بالكلية على النحو التالى:

هيئة التدريس وكذلك الهيئة المعاونة يتم توزيع الطالب على جميع السادة أعضاء  
بالكلية يتم إشراكهم فى تفعيل نظام الساعات الريادية بالكلية وذلك بسب نقص أعداد هيئة 
التدريس حيث يكون كل عضو منهم مسئول عن مجموعة من الطالب من نفس الفرقة التى يقوم 

 .بالتدريس بها

 :تعريف نظام الريادة العلمية
أعضاء هيئة التدريس لتعريف الطالب بأنظمة وسياسات وانشطة هو نظام يقوم به  

 المؤسسة التعليمية و توجيه الطالب ومعاونتهم على السير فى الدراسة على افضل وجه ممكن.
 

 :الهدف
متابعة الطالب اكاديميا ومالحظتهم وارشادهم ومساعدتهم للتغلب على المشاكل التى قد  

 وصيات للجهات المختصة بذلك.يواجهونها مع رفع التقارير والت

  :الرائد العلمى

هو عضو من اعضاء هيئة التدريس بالكلية يكون مسئواُل عن ارشاد مجموعة من  
 .الطالب فى مرحلة البكالوريوس

 مهام الرائد العلمى:
  متابعة الطالب من لحظه قبوله فى الكلية حتى تخرجه من اجل ضمان سير العملية

 استكمال متطلبات التخرج.التعليمية وضمان 
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  متابعة مسيرة الطالب وتقدمه ومستوى ادائه من خالل ملف انجاز الطالب موثق به جميع
 المعلومات والوثائق واالنشطة والتقارير واالنجازات المتعلقة بالطالب.

  استدعاء الطالب وفتح حوار معه ولفت انتباهه حول الحاالت التى تستدعى ذلك مثل ضعف
 االكاديمى او عدم مواظبته. ادائه

  تقديم النصح واالرشاد للطالب مما يساعده على اكتساب المهارات المطلوبة والتحضير
 لدخول سوق العمل وتحقيق رغباته.

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

 ية وسبل االستفادة )دليل الريادة العلمية(.تعريف الطالب ببرامج الكلية واالنشطة الطالب 

 .االطالع وبشكل مستمر على التعليمات الجامعية الخاصة بالطالب واعالمه بها 

  حث الطالب على االلمام بما يحتاجه من تعليمات الكلية والجامعة وشروط نجاحه بالكلية
 وتقديم اعذار الغياب وطلبات التأجيل وغيرها.

 لى الطالب المتعثرين أكاديميا والتعامل مع تلك لحاالت.التعرف مبكرا ع 

 .تشجيع الطلبة المتفوقين للحفاظ على ذلك المستوى 

  دور الطالب نحو الرائد العلمى:
 .الحرص على االستماع لنصائح الرائد العلمى مع االلتزام باداب الحوار -1

 .وااللتزام بحضورها جميعاً الحرص على تحديد مواعيد المقابالت مع الرائد العلمى  -2

 .المشاركة مع الرائد فى الحوار اثناء االوقات المحددة -3

 .الحرص على متابعة التقويم الدراسى -4

 .أن يدرك الطالب أن الرائد العلمى لديه مستويات واعباء دراسية كثيرة -5

عليمية المختلفة احتفاظ الطالب باوراقهم الخاصة بالدراسة واالنشطة التعليمية والغير ت -6
 .والمسابقات وااليصاالت المالية خالل العوام الدراسية
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 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                         2002332/300فاكس الكلية:  –تليفون  

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 شرف ألوائل الفرق الدراسيةاللوحة 
 

 أوائل الفرقة األولى
 التقدير النسبة  المئوية المركز اسم الطالب

 ممتاز 13.64 االول عمرو ياسر عبد الرحمن عبدهللا 1

 ممتاز 12.18 الثاني هاجر احمد ابراهيم عبد البصير 2

 ممتاز 12 الثالث رشا ابراعيم احمد محمد دوسو3

 ممتاز 12 مكرر الثالث هاجر محمود اسماعيل شحاته احمد4

 ممتاز 11.11 الرابع رحمه مختار مهدى محمد السيد   5

 ممتاز 11.46 الخامس امنية محمود نجيب السيد على  6

 ممتاز 11.41 السادس منى عبد البديع محمد بدوى محمد  7

 ممتاز 11.44 السابع اسامه على اسماعيل عبد المعطى  8

 ممتاز 14.82 الثامن ياسمين عيسى رضوان معوض  1

 ممتاز 14.64 التاسع مريم مجدى عبدهللا عبدالحميد 14
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 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                         2002332/300فاكس الكلية:  –تليفون  

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 أوائل الفرقة الثانية

 التقدير النسبة المئوية المركز اسم الطالب

 ممتاز 11.61 االول احمد محمود موسي عليوة موسي  -1

 ممتاز 11.53 الثاني محمد هاني السيد علي ابراهيم  -2

 ممتاز 11.41 الثالث اسراء حافظ عبد الحفيظ المرسي  -3

 ممتاز 14.81 الرابع الشيماء رفاعي ابراهيم محمد  -4

 ممتاز 14.64 الخامس مريم محمد محمد احمد حسين  -5

 ممتاز 14.53 السادس اسراء السيد فتحي محمد  -6

 ممتاز 14.44 السابع ندي ثروت منصور وصفي السيد  -7

 ممتاز 14.41 الثامن نورهان ابراهيم عبد الحميد محمد  -8

 ممتاز 14.41 الثامن مكرر نورهان حسين محمد قاسم محمد  -9

 ممتاز 14.44 تاسعال ايمان ابراهيم عبد الرحيم محمد -11
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 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                         2002332/300فاكس الكلية:  –تليفون  

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

 أوائل الفرقة الثالثة

 التقدير المئويةالنسبة  المركز اسم الطالب

 ممتاز 15.54 االول اروي محمد احمد سليمان   - 1

 ممتاز 15.42 الثاني حنان حمدون عبد المنعم حسن  – 2

 ممتاز 14.15 الثالث اميرة ابو الخير السيد محمد  -3

 ممتاز 14.58 الرابع احمد محمد عبد الستار عبد الغفار  – 4

 ممتاز 14.33 الخامس ايمان محمد احمد سعده – 5

 ممتاز 14.33 خامس مكررال ميار حمدي علي عبد المقصود  – 6

 ممتاز 14.11 السادس منار السيد متولي محمد عبد العزيز -  1

 ممتاز 14.11 دس مكررالسا ميرنا اشرف فهمي يوسف – 8

 ممتاز 14.48 سابعال احمد صبحي السيد ابراهيم  – 1

 ممتاز 14.48 سابع مكررال نورهان مجدي فتح هللا اسماعيل  – 14
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 جامعة الزقازيق -الرسالة: تلتزم كلية التمريض 

بتقديم تعليم تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث علي احترام 

أخالقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث 

رفع كفاءة الرعاية ا لصحية وتوفير خدمات مجتمعية علمية تساهم في 

 لتنمية البيئة المحلية في إطار من الحداثة والتنافسية.

E-mail: info_nursing@zu.edu.eg                         2002332/300فاكس الكلية:  –تليفون  

 

 جامعة الزقازيق –الرؤية" تطمح كلية التمريض 

أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية 

المجتمعية بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض علي 

 المستوي المحلي واإلقليمي.

  

 أوائل الفرقة الرابعة

 التقدير النسبة المئوية المركز اسم الطالب

 ممتاز 14.13 االول ايه السيد عبد الحميد احمد  – 1

 ممتاز 14.13 ول مكرر اال  عال صبري احمد السيد  – 2

 ممتاز 14.61 نيالثا اسراء ناصر نصار السيد   - 3

 ممتاز 14.61 ثاني مكررال امل رافت عبد الحميد احمد  – 4

 ممتاز 14.61 ثاني مكررال ايه عماد فوزي عبد البديع  – 5

 ممتاز 14.41 ثالثال اسراء اسماعيل محمود عبد السالم  – 6

 ممتاز 14.41 ثالث مكررال ايه عاطف حسن عبد المنعم  – 1

 ممتاز 14.45 رابعال هبة محمود ابراهيم الدسوقي  8

 ممتاز 14.38 خامسال شيماء محمد عبد الرحمن   - 1

 ممتاز 14.38 خامس مكرر صابرين شاهين عبد الرحمن شاهين –14
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