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 مقدمة

 ام لتطوير التعليم بمرحلة البكالوريوس بالكلية:األطار الع

بناء على دراسة التقييم الذاتى للكلية و الوقوف على نقاط  القوة و الضعف بها دراسة احتياجات سوق 

العمل و استجابة للمتغيرات العالمية لنظم التعليم و تطبيقا للمعايير األكاديمية المرجعية لقطاع الدراسات 

ت الكلية ضرورة اعادة هيكلة برنامج مرحلة البكالوريوس و المقررات الدراسية لمواكبة التمريضية فقد رأ

المستجدات فى تطوير جودة التعليم الجامعى، مع األخذ فى األعتبار التغلب على نقاط الضعف بالكلية. و بناء 

لى ان يقوم على نظم التعلم على ذلك تم تحويل نظام الدراسة بمرحلة البكالوريوس الى نظام الساعات المعتمدة ع

الذاتى الموجه للتغلب على مشكلة النقص فى اعداد اعضاء هيئة التدريس. و تم تحديث نوعية المقررات للتمكن 

من تطبيق المعاير األكاديمية المرجعية لقطاع الدراسات التمريضية و اخرى استجابة لمتطلبات سوق العمل و 

تم األستناد على قررات لجنة قطاع كما  متغيرات األقليمية و العالمية.احتياجات المجتمع بما يتواكب مع ال

التمريض بشأن تطوير التعليم و التدريب بكليات التمريض المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات فى جلسته 

عدد من الجامعات و بمراجعة لوائح  2010مارس  17تعديالتها بتاريخ  و 2004 -6 -30بتاريخ  418رقم 

 .و األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا الميةالع
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 االستراتيجية غايتهارؤية ورسالة الكلية و 
 

 
 رؤية الكلية

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 رسالة الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 

جامعة المنصورة إلى احتالل مكان الصدارة بين كليات  –تتطلع كلية التمريض 

 التمريض بالجامعات المصرية ، طبقًا لمعايير الجودة الشاملة

جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية حكومية وبحثية ومجتمعية متطورة  –كلية التمريض 

لتأهيل المعرفي والمهارى والمهني في تساهم في توفير خريجين متميزين من حيث ا

مجاالت تقديم الرعاية التمريضية ذات الجودة العالية لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق 

العمل محليًا كما تساهم الكلية في إتاحة فرص التعلم المستمر لخريجيها وغيرهم من 

.   ومواكبة كل ما هو جديدخالل برامج الدراسات العليا ،   
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 الغايات اإلستراتيجية للكلية: 

فاعلهةةةةا إن كليةةةة التمةةةريض بجامعةةةة المنؤةةةورة هةةة  محسسةةةة تعليميةةةةة وبحديةةةة تنشةةةد التميةةة  والريةةةادة مةةةن خةةةال  ت

 وقوميا( بما يضمن لها التكيف ، والقدرة على البقاء. –الديناميك  ، والمرن مع المتغيرات المجتمعية ) محليا 

على تبن  عملية التخطيط اإلسةتراتيج  المةنظم الةذج يجنبهةا عشةوائية األداء  –ف  سبيل ذلك  –وه  تعتمد 

 ، ويضمن لها تكامل الجهود.

قةد حةددت لنفسةها مجموعةة مةن الغايةات اإلسةتراتيجية التة  تسةعى لترجمتهةا إلةى  وف  هةذا اإلطةار فةان الكليةة

 مجموعة من األهداف محتملة التحقيق ف  المستقبل المخطط ، وه :

تطةةوير دور كليةةة التمةةريض جامعةةة المنؤةةورة كأحةةد المراكةة  العلميةةة المتميةة ة وارعةةداد الكةةوادر البشةةرية فةةى  -1

 ى ذات توجه  مستقبل .إطار  نظام الجودة الشاملة برح 

توفير مناخ يتفق مع معايير الجودة والتمي  فى األداء موجه بالقيم والمبادئ الدقافية واالجتماعية  -2

 واألخالقية السليمة ويسوده العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والتعاون واالستقاللية.

تعمةةل علةةى مةةن خةةال  بةةرامج دراسةةات عليةةا متطةةورة  رفةةع كفةةاءة وفاعليةةة كليةةة التمةةريض جامعةةة المنؤةةورة -3

 تنمية المشاركة والتعاون مع المحسسات  والمراك  التعليمية والبحدية ومحسسات المجتمع المحلى واإلقليم  

 يادة قدرة كلية التمريض جامعة المنؤورة على المساهمة ف  التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة  -4

 ذات الطابع الخاص  وتفعيل الوحدات  
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 مواد الالئحة
 (: 1مادة )

 أقسام الكلية
 تتكون كلية التمريض بجامعة المنؤورة من األقسام العلمية اآلتية:

 Department Cods القسم

 Medical Surgical Nursing MansNurM التمريض الباطنى و الجراحى -1

تمريض العناية الحرجة  -2
 والطوارئ 

Critical and Emergency Care Nursing 
MansNurE 

 Women Health and Midwifery MansNurW تمريض ؤحة المرأة والتوليد -3

 Pediatric Nursing MansNurP تمريض األطفا  -4

التمريض النفس  والؤحة  -5
 النفسية 

Psychiatric and Mental Health Nursing  
MansNurS 

 Community Health Nursing MansNurC تمريض ؤحة المجتمع  -6

 Geranetological Nursing  MansNurG تمريض المسنين -7

 Nursing Administration MansNurA إدارة التمريض -8

  (Mans)كود الجامعة: 
  ((Nurكود الكلية: 

 كود األقسام: 
Medical Surgical Nursing =M 

Critical and Emergency Care Nursing= E  

Women Health and Midwifery= W 

Pediatric Nursing= P,  

Psychiatric and Mental Health Nursing= S 

Community Health Nursing = C,  

Geranetological Nursing = G 

Nursing Administration = A 
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 مادة )2(:  
 الدرجات العلمية 

درجة البكالوريوس فى علوم التمريض وال يمنح تمنح جامعة المنؤورة بناء على طلب مجلس كلية التمريض 
الطالب درجة البكالوريوس إال بعد تقديم ما يفيد انه اجتا  بنجاح امتحان الرخؤة الدولية لقيادة الحاسب اآلل  

ICDL    .أو ما يقابلها من الشهادات األخرى 
 (: 3مادة ) 

 كلية التمريض لشروط التقدم 
 حؤو  على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض ما يلى: يشترط للقيد بكلية التمريض وال

 من الحاصلين على الثانويه العامهاوال: 
بالكلية أو على تقدمه لاللتحاق الدانوية العامة شعبة علمى علوم فى سنة أن يكون المتقدم حاؤال على شهادة 

  .اإلنجلي يةاألولى هى اللغة  شهادة معادلة لها يقرها المجلس األعلى للجامعات. وتكون اللغة األجنبية
 ثانيا: من الحاصلين على مؤهالت عليا جامعيه

محهل جامعى )بكالوريوس أو ليسانس( من إحدى الجامعات أو المعاهد ان يكون المتقدم من الحاؤلين على 
شعبة % من العدد المقبو  بشرط أن تكون الدانوية العامة الحاؤلين عليها 10المؤرية بنسبة ال ت يد على 

علمى علوم وال يشترط التقدير العام فى الدرجة الجامعية وأال يكون قد مضى على تخرجه أكدر من خمس 
سنوات وبعد عمل مقاؤة لحذف مواد تم دراستها و يتم تقييم عدد ساعات هذه المقررات و مضاهتها بمديالتها 

بالمقررات المديلة لها بالكلية بمعرفة  فى الساعات المعتمدة و مضاهة محتوى المقررات التى سبق له دراستها
ساعة معتمدة يتم دراستها  120و يجب أال تقل عدد الساعات المعتمدة  عن  القسم العلمى المختص بكل مقرر،

مع ضرورة اتمام التدريب  األمتيا  التطبيقيةبكلية التمريض، متضمنة اربع فؤو  دراسية على األقل و السنة 
 .الؤيفى

 صلين على دبلوم المعاهد الفنية:ثالثا: من الحا
 و بالشروط اآلتية:  بولين بنفس العامد المقاعد% من ا 5يتم قبو  حملة دبلوم المعاهد الفنية بنسبة ال ت يد على 

 أو المعهد الفنى للتمريض.بجميع شعبه أن يكون المتقدم حاؤال على دبلوم المعهد الفنى الؤحى  -1
بعد استيفاء  دبلوم التمريض المتوسط كمحهل معاد  للدانوية العامةعلى  الحاؤلينان يكون المتقدم من  -2

 .متطلبات المجلس األعلى للجامعات فى هذا الشأن متضمنا اجتيا  اختبار معادلة شهادة الدانوية العامة
% )خمسة وسبعون فى المائة( كحد أدنى من مجموع درجات 75أن يكون المتقدم حاؤال على نسبة -3

 .الدبلوم
ال يكون قد مضى على تخرجه أكدر من خمس سنوات وبعد عمل مقاؤة لحذف مواد تم دراستها، و يتم ن أ -4

تقييم عدد ساعات هذه المقررات و مضاهتها بمديالتها فى الساعات المعتمدة و مضاهة محتوى المقررات التى 
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مختص بكل مقرر ،و يجب أال تقل عدد سبق له دراستها بالمقررات المديلة لها بالكلية بمعرفة القسم العلمى ال
ساعة معتمدة يتم دراستها بكلية التمريض، متضمنة ستة فؤو  دراسية على األقل  156الساعات المعتمدة عن 

 . مع ضرورة اتمام التدريب الؤيفى األمتيا  طبيقيةو السنة الت
نسيق فى نفس عام تخرجهم من متقدمين لأللتحاق بالكلية عن طريق مكاتب التلا خريجى المعاهد الفنية -4

  لذات العام. المعهد الفنى يسرى عليهم قانون و لوائح المجلس األعلى للجامعات
  أخري خامسا: الطالب المحولين من جامعات 

الطالب  إعفاءوال يجو  مقاؤة بمعد  ساعات معتمدة بعد عمل من جامعات اخرى  يتم قبو  الطلبة المحولين
عن فى برنامج الكلية و بعد الرجوع لألقسام العلمية المسئولة  ات المقررة للتخرجعا% من الس50من أكدر من

المقررات التى قد يعفى منها الطالب و يعطى األولوية للطالب المحولين من كليات تعمل بنظام الساعات 
 .المعتمدة

 سادسا: الطالب الوافدين
 للجامعات بخؤوص هذا الشأن األعلىالمجلس  ف يتم قبو  الطالب الوافدين طبقا للقوانين المعمو  بها 

  (:4مادة )
 شروط القيد للمتقدمين

 يقرها مجلس الكلية بعد ترشيح مكتب التنسيق.  الت  و القدرات اجتيا  اختبارات القبو  -1
 الخاص بالمواؤفات التالية:  الطب اجتيا  الكشف  -2

 وب الخلقية. سالمة القلب والؤدر وخلوه من األمراض الم منة والعي -
 سالمة البؤر والسمع والنطق.  -
 . والنفس  العضل الخلو من األمراض العؤبية والنفسية واالت ان  -

 تحديد الموقف من التجنيد بالنسبة للطلبة الذكور.  -3
  :الرسوم الدراسية -4

لقوانين و لوائح يسدد الطالب ف  مرحلة البكالوريوس الرسوم اإلضافية التى يحددها مجلس الكلية طبقا ل -
الدانوية  الحاؤلين علىمن عن طريق مكتب التنسيق المجلس األعلى للجامعات بالنسبة للمتقدمين 

  والدبلوم الفنى للتمريض فى نفس عام التقدم لأللتحاق بالكلية.  العامة 

 50بلغ يسدد الطالب الراغبين فى التسجيل بالفؤل الدراسى الؤيفى نظرا لرسوبهم او تفوقهم تسديد م -
 جنيها عن كل ساعة معتمدة

و المعاهةد الفنيةة  الؤةحية يسدد الطالب الحاؤةلين علةى مةحهالت عليةا اخةرى و خريجةى المعاهةد الفنيةة -
 2المسةةتوفين للشةةروط المةةذكورة بمةةادة حملةةة دبلةةوم التمةةريض العةةام )الدانويةةة الفنيةةة للتمةةريض و  للتمةةريض
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 60تسةبق سةنة التقةدم لأللتحةاق بالكليةة مبلةغ فةى سةنوات علةى الةدبلوم و الةذين حؤةلوا من هذه الالئحة( 
  .جنيه للساعة المعتمدة

التةى يحةددها مجلةس الكليةة طبقةا لقةوانين و لةوائح  الرسةوم فة  مرحلةة البكةالوريوسلطالب الوافدين يسدد ا -
 .الطالب الوافدين 

 (: 5مادة )  
ين والمحولين المقترح قبولهم بالكلية، عدد الطلبة المستجد دراس يقترح مجلس الكلية فى نهاية كل عام 

 وكذلك الحد األدنى واألقؤى لعدد الطالب للتسجيل فى كل مقرر. 
 (: 6مادة )

 فى الكلية نظام الدراسة
 يقوم نظام الدراسة بكلية التمريض جامعة المنؤورة على نظام الساعات المعتمدة القائم على التعلم الذاتى

 :كالتال جة البكالوريوس فى العلوم التمريضية الدراسة لنيل در ونظام  الموجه
  تتكون مدة الدراسة من  من خمس مستويات دراسية مقسمة كاألتى -1

 مدة  لكل مستوى  جامعيين من فؤلين دراسيين من األو  الى الرابع يةالدراس ياتمستو تكون الت
  عقبها امتحانات نهاية الفؤل.ت( خمسة عشر أسبوعا دراسيا 15) الدراس الفؤل 

  على  اسبوع 16يتكون المستوى الخامس من دالدة فؤو  دراسية تطبيقية مدة الفؤل الدراسى
 مدار عام ميالدى

 8مكدف مدته  دراس وهو فؤل  الؤيف  الدراسى التسجيل بالفؤل ين او المتفوقينالراسب باليجو  للط -2
بشرط ان  ساعات معتمدة. 7ية بحد أقؤى بعد موافقة مجالس األقسام المعنأسابيع ويتقدم الطالب بالتسجيل فيه 

 ليتمكن من التسجيل بالفؤل الدراسى الؤيفى. 3.6ال يقل المعد  التراكمى للطالب المتفوق عن 
 :الساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد، وهى تعادل

 تطبيقيساعات  3= معملي تطبيقيتين = ساعدقيقة زمنية = ساعة نظرية 50= الساعة المعتمدة 
 و ذلك اسبوعيا طوال الفصل الدراسى. ميدانيتطبيقى  ساعات 4أو  إكلينيكي

 الؤيف تحدد طبقًا لتعليمات الجامعة ويبدأ الفؤل بداية الفؤو  الدراسية تحدد طبقًا لتعليمات الجامعة  -3
 امس  التطبيقى فى بداية شهر سبتمبر.و تبداء الفؤو  الدراسية للمستوى الخ. فى منتؤف شهر يوليو

إجبارية )سنة االمتيا (  تطبيقيةميالدية سنة  المستوى الخامس من الدراسة خال  طالبيحدى ال -4
 التخطيط و تحتاخرى  ؤحيةالتابعة للجامعة او اى محسسة  بالمستشفيات والمحسسات الؤحية 

وذلك قبل التؤريح له  من اى جامعة اخرى او  جامعة المنؤورة –كلية التمريض ل المباشر شرافألإ
 بم اولة المهنة. 



9 

لغة الدراسة بالكلية هى اللغة النجلي ية ماعدا مقرر المبادىء العامة للقانون و حقوق األنسان و اللياقة  -5
 البدنية و األت ان الحركى

 (: 7مادة )
خال  المستويات   بنجاح عتمدة( ساعة م144البكالوريوس أن يجتا  الطالب ) يتطلب الحؤو  على درجة -

الساعات و  ضاف معد ي ساعة معتمدة فى المستوى الخامس التطبيقى و 48باألضافة  الدراسية األربعة 
ليكون اجمالى الساعات  للطالب معد  التراكم الإلى المستوى الخامس  فى النقاط التى يحؤل عليها الطالب
( من هذه الالئحة، 6مع مراعاة أحكام المادة )، للتخرج معتمدةساعة  192المعتمدة  لنيل درجة البكالوريوس 

 ويكون نظام الساعات المعتمدة كالتالى: 
فى الفؤل الدراسى الطالب  هإنج  ما ضوء  ف  دراس بداية كل فؤل  ف للطالب  يتم تحديد العبء الدراس  -

 ساعة معتمدة.  18 – 12ما بين  الدراس السابق. ويتراوح العبء 
من ، التسجيل لمقرر إضاف   3.6يجو  للطالب المتفوقين الذين ال يقل معدلهم التراكم  عن  يجو  -

إذا سمحت ظروف  العادج الدراس الفؤل  ف  االختيارية بحد أقؤى دالث ساعات معتمدة المقررات
 الطالب.  يتبعه الذجواعتماد رئيس القسم  األكاديم المرشد من ويتم ذلك بتوؤية  بذلك الجداو  الدراسية

)من األو  الى  دراس فؤل  أجها فى مقررات اختيارية لدراست 3الدراسية يختار الطالب ضمن المقررات  -
اختياريه ومقررات  طبيةتشمل على مقررات تمريضية اختياريه ومقررات  أنعلى  طبقا لرغبته الدامن(

 إلىالدراسة على أن تضاف معدلها  ساعات معتمدة طوا  فترة 5بحد أقؤى وم سلوكيه اختياريه مساعدة وعل
 .التراكم معدله 

مقررات تطبيقية اختيارية لدراستها فى الفؤو  الدراسية  3يختار الطالب ضمن المقررات التطبيقية الدراسية  -
ساعات معتمدة طوا  المستوى الخامس على أن تضاف معدلها  6من التاسع الى الحادى عشر بحد اقؤى 

  إلى معدله التراكم .
ان يستكمل تلك الساعات التطبيقة اما ب يادة ساعات مقرر من المقررات طبقا لرغبته و يجو  للطالب  -

التطبيقية األجبارية او اختيار مقرر اخر ضمن المقررات التطبيقية األختيارية المطروحة من األقسام العلمية 
 المختؤة.

 (: 8مادة )
ساعة معتمدة خال   10تدريبات تطبيقية لمدة  عث و الرابالدال للمستوى يحدى كافة الطالب المنقولين  -

ف  المستشفيات و المراك  الطبية المتخؤؤة التابعة   ىميدان اكلينيكى و تدريبا عمليا الؤيفيةفترة ال
ساعات  5ساعات معتمدة للمنقولين الى المستوى الدالث و  5لجامعة المنؤورة و و ارة الؤحة )

النقاط التى يتحؤل عليها هذه الساعات او  يتم اضافة ال ستوى الرابع( ومعتمدة للمنقولين الى الم
   تدريبات نجاح و رسوب.، و تعتبر هذه التدريبات الطالب فى التدريب الؤيفى الى  معدله التراكمى
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على أن يبدأ التدريب الؤيف  بعد الؤيف   إال إذا اجتا  التدريب الطالب درجة البكالوريوس حوال يمن -
 اسابيع. 6لمدة  ء االمتحانات النظرية  وانتها

 (: 9مادة )
 المقررات الدراسية:

 دالدة فئات من المقررات كاألتى: تنقسم المقررات الدراسية لنيل درجة البكالوريوس فى علوم التمريض إلى
   Core Courses: مقررات إجبارية أوال:
 Nursing Sciences (NSc) مقررات تمريضية إجبارية -1
 Medical Sciences (MSc) مقررات طبية إجبارية -2

 Complementary Sciences (CSc) رات مساندة وعلوم سلوكية إجباريةمقر  -3
 Applaied Courses (APc) اجبارية مقررات تطبيقية -4

 Summer Clinical training (SCT) يةاجبار  مقررات تدريب ؤيفى -5

 urses (ELc)Co Elective  اختيارية:مقررات  :ثانيا

 ختياريةأمقررات تمريضية  -1 
 ياريةختأمقررات طبية  -2 
 ت مساندة وعلوم سلوكية اختياريةمقررا -3 
 مقررات تطبيقية اختيارية -4 

 (NSc)أوال: المقررات التمريضية 
 معتمدة وتشمل المقررات اآلتية: ( ساعة 91المقررات التمريضية اإلجبارية ) -أ

باطنى و تمريض  – تقييم الؤحة فى التمريض -اإلسعافات األولية والحوادث – (2،1) أساسيات التمريض
و امراض  ألمومةاتمريض - تمريض ؤحة أسرة -تمريض اطفا  –تمريض طوارئ  – (2، 1) جراحى
تمريض  –( 2،1إدارة التمريض ) –-استراتيجية تعليم التمريض و التدقيف الؤحى - مهنة التوليد -النساء

تمريض  –وؤحة نفسية نفس تمريض  – التمريض المرتك  على الدالئل -تمريض مسنين  –مع ؤحة مجت
  . الحرجة عنايةال
 : لكل مقرر ويشمل المقررات اآلتية ساعة معتمدة (2مقررات تمريضية اختيارية ) -ب

رات من المقر  يستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خال  دراسة عدد خمسة ساعات معتمدة
 االختيارية التالية:

تمريض متقدم فى احد تخؤؤات الجراحة و العمليات ) جراحه مسالك بوليه  –تمريض عناية حرجة متقدم  –
تمريض نفس  متقدم  – تمريض ؤحة المرأة والتوليد متقدم – تمريض اطفا  متقدم –جراحه جها  هضم  (  –
 تمريض رعاية مسنين متقدم –
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 (MSc)ة ثانيا: المقررات الطبي
 : وتشمل المقررات اآلتية ( ساعة معتمدة24)إجبارية مقررات طبية  -أ

ة ( 2،1األدوية )علم ة بادولوجيا إكلينيكية ة  و مناعة الطبية تشريح ة فسيولوجى ة كيمياء حيوية ة ميكروبيولوجى
 .ب مسنينة جراحة عامة ة طب اطفا  ة جراحة اطفا  ة طب نفسى ة ط عامة طفيليات ة أمراض باطنة

 :لكل مقرر وتشمل المقررات اآلتية ( ساعة معتمدة2اختيارية )طبية مقررات  -ب
طب مناطق )الطب البديل ة العالج الطبيعى والتأهيل ة ؤحة الفم واألسنان ة فرع من فروع األمراض الباطنية 

 امراض جها  هضمى( -طب اورام -حارة
 (CSc)ثالثًا: المقررات المساندة والعلوم السلوكية 

 : وتشمل المقررات اآلتية ( ساعة معتمدة24)مقررات مساندة وعلوم سلوكية إجبارية  -أ
( ة اللياقة البدنية و األت ان الحركى ة مبادىء ؤحة المجتمع و البيئة ة 2، 1تغذية تطبيقية ة لغة إنجلي ية )

ك اإلنسانى فى الؤحة و المرض ة وبائيات ة مبادئ اإلحؤاء الحيوية ة في ياء حيوية ة طرق بحث ة أسس السلو 
علم نفس النمو فى مراحل الحياة ة مهارات التواؤل والعالقات اإلنسانية ة آداب مهنة التمريض ة المبادىء العامة 

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مجا  الرعاية  -مهارات التعامل مع الدقافات -للقانون و حقوق األنسان
 .الؤحية

 :لكل مقرر وتشمل المقررات اآلتية ( ساعة معتمدة1اختيارية )وعلوم سلوكية  مساندةمقررات   -ب
التفكير  -التعلم الذاتى -قانون و اخالقيات م اولة المهنة -تخطيط وتنسيق مستشفيات ة علم نفس المرآة  

 القيادة -النقدى
 :ساعة معتمدة( 48) رابعا مقررات تطبيقية

 معتمدة و تشمل المقررات األتية:ساعة  (42) مقررات تطبيقية اجبارية -أ
 -غسةيل دمةوى و بريتةونى تطبيقةى تمةريض -امراض جهةا  هضةمى تطبيقى تمريض -عملياتتمريض تطبيقى 

جراحة جها  هضمى و  تطبيقى تمريض -جراحة ؤدر و قلب مفتوح تطبيقى تمريض -حروق  تطبيقى تمريض
 تمةةةريض- اسةةةتقبا  طةةةوارىء ريض تطبيقةةةىتمةةة  -جراحةةةة مسةةةالك بوليةةةة و  رع كلةةةىتطبيقةةةى تمةةةريض  - رع كبةةةد
 تطبيقةةى تمةةريض -جراحةةة اطفةةا  و عنايةةة حرجةةة تطبيقةةى تمةةريض -تطبيقةةى  توليةةدمهنةةة ال -حمةةل حةةرج تطبيقةةى

 -مسنين تطبيقى تمريض -رعاية ؤحية اولية تطبيقى تمريض -ؤحة اسرة تطبيقى تمريض  -اطفا  مبتسرين
تطبيقةةةات فةةةى تعلةةيم التمةةةريض و تنميةةةة  -تكةة  علةةةى الةةدالئلتطبيقةةات فةةةى التمةةةريض المر  -تطبيقةةةى ادارة تمةةريض

 . العاملين
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 و تشمل المقررات األتية:  لكل مقرر ساعة معتمدة( 2) مقررات تطبيقية اختيارية
 تمةةريض -جراحةةة عامةةة تمةةريض تطبيقةةى -جراحةةة و امةةراض العيةةون  تطبيقةةى تمةةريض -اورام تطبيقةةى تمةةريض
عنايةة حرجةة امةراض قلةب و  تطبيقةى تمةريض -نايةة حرجةة طةوارىءعتمةريض تطبيقةى  -امراض باطنةة تطبيقى

 . استقبا  اطفا تمريض تطبيقى  -عناية حرجة امراض نساءتطبيقى  تمريض -شرايين تاجية
 ساعة معتمدة( 10)اجبارية  مقررات تدريبية صيفية خامسا

اخالقيةات المهنةة فةى  تطبيةق علةى تةدريبات – تدريبات على معةايير الةتحكم فةى العةدوى فةى المهةارات التمريضةية
تةدريبات فةى جةودة الخةدمات و الرعايةةة  - التدقيةف الؤةةحى و المشةورة علةى تةدريبات – تقةديم الرعايةة التمريضةية

 .الؤحية
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سةةاعة   48 سةةاعة معتمةةدة( باألضةةافة الةةى عةةدد 144)البكةةالوريوس فةةى التمةةريض  مرحلةةةالخطةةة الدراسةةية ل
 ساعة معتمدة للتخرج. 192. باجمالى (متيازاأل) ىالخامس التطبيق للمستوى معتمدة 

 ساعة معتمدة( 91أواًل: المقررات التمريضية اإلجبارية )

الساعات  اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر
 م.ز المتطلب المتزامن المتطلب السابق م.س المعتمدة

MansNurMNSc 101 6 (1) أساسيات تمريض   

MansNurMNSc 201 ( 2أساسيات تمريض) 5 NSc 101  
MansNurCNSc    202 2 اإلسعافات األولية والحوادث NSc 101, Msc103  
MansNurCNSc    203 3 تقييم الؤحة فى التمريض  Msc 103 MSc 204 

MansNurMNSc    301 ( 1تمريض باطنى وجراحى) 5 
NSc 201, NSc 203, MSc 

103, MSc 104, MSc 

204, MSc 205  
MSc 303 

MansNurWNSc    302 
استراتيجية تعليم التمريض و 

   3 التدقيف الؤحى

MansNurMNSc 401 ( 2تمريض باطنى وجراحى) 5 NSc 301  

MansNurENSc 402  6 تمريض الطوارئ 
NSc 201, NSc, 202 NSc 

203, MSc 103, MSc 

104, MSc 204  
 

MansNurPNSc 501  7 تمريض األطفا NSc 201, NSc 203, MSc 

103, MSc 206 
MSc 504, MSc505 

MansNurANSc 502 ( 1إدارة التمريض) 4   

MansNurCNSc   503 3 تمريض ؤحة اسرة 
NSc 201, NSc 203, MSc 

103, MSc 104, MSc 

204, MSc 205, MSc 

206, MSc 303, CSc 102 

 

MansNurWNSc   601 7 تمريض األمومة و امراض النساء NSc 201, NSc 203, MSc 

103 
 

MansNurANSc 602 ( 2إدارة التمريض) 5 NSc 502  

MansNurWNSc   603 4 مهنة التوليد NSc 201, NSc 203, MSc 

103  

MansNurCNSc 701 7 تمريض ؤحة مجتمع NSc 302, NSc 503  

MansNurGNSc 702 4 تمريض مسنين NSc 301 MSc 704 

MansNurCNSc    703  3 على الدالئل التمريض المرتك Csc 604, ICDL CSc 706 

MansNurSNSc 801 6 تمريض نفسى وؤحة نفسية CSc 405 MSc 803 

MansNurENSc 802 6 تمريض العناية الحرجة NSc 402  

 كود المقرر يحتوى على:
 الفصل الدراسى(  رقم ترتيب المقرر داخل  –رقم المقرر )رقم الفصل الدراسى  -كود القسم-كود الكلية -كود الجامعة
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 ساعة معتمدة( 24ثانيًا: المقررات الطبية اإلجبارية )
 

المتطلب المتزامن  المتطلب السابق م.س الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر
 م.ز

MansNurMMSc 103 3 تشريح   

MansNurSMS 104 2 كيمياء حيوية   

MansNurMMS 204 2 فسيولوجى   

MansNurCMSc 205  ميكروبيولوجيا و مناعة
 طبية

2 
 

 

MansNurPMSc 206 1 طفيليات   

MansNurGMSc 303  3 علم األدوية --  
MansNurMMSc 304 2 أمراض باطنية عامة MSc 204  
MansNurMMS 403 1 جراحة عامة MSc 103  

MansNurGMSc 404  بادولوجيا بادوفسيولوجيا و
 إكلينيكية

3 
MSc 204 

 

MansNurPMSc504  1 طب اطفا MSc 204 NSc 501 

MansNurPMS 505  1 جراحة اطفا MSc 103 NSc 501 

MansNurGMSc 704 1 طب مسنين MSc 304 NSc 702 

MansNurSMS 803 2 طب نفسى  NSc 406 

 
 كود المقرر يحتوى على:

 رقم ترتيب المقرر داخل الفصل الدراسى(   –فصل الدراسى رقم المقرر )رقم ال -كود القسم-كود الكلية -كود الجامعة
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 ساعة معتمدة( 24ثالثًا: مقررات مساندة وعلوم سلوكية إجبارية )
 

المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر
 م.س

المتطلب المتزامن 
 م.ز

MansNurCCSc 102 3 مبادىء ؤحة المجتمع و البيئة   

MansNurPCSc 105 1 في ياء حيوية   

MansNurACSc 106 ( 1لغة إنجلي ية) 2   

MansNurGCSc 107 1 اللياقة البدنية و األت ان الحركى   

MansNurACSc 207 ( 2لغة إنجلي ية*)2 ( )متطلبات جامعة CSc 106  

MansNurECSc 208 1 خالقيات مهنة التمريضآ   

MansNurSCSc 305 1 غذية تطبيقيةت   

MansNurSCSc 306 1 مهارات التواؤل والعالقات اإلنسانية   

MansNurGCSc  307 
المبادىء العامة للقانون و حقوق 
 اإلنسان)متطلبات جامعة(*

2 
  

MansNurPCSc 308 1 مهارات التعامل مع الدقافات   

MansNurSCSc 405  أسس السلوك اإلنسانى فى الؤحة و
 مرضال

1 CSc 307 
 

MansNurSCSc 506 1 علم نفس النمو فى مراحل الحياة   

MansNurCCSc 604 2 طرق بحث   

MansNurCCSc 705 1 وبائيات MSc 205  

MansNurCCSc 706 2 مبادئ اإلحؤاء الحيوية CSc 604, ICDL NSc 703 

MansNurACSc   804 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مجا  

لرعاية الؤحيةا  
2 ICDL 

 

 لمتطلبة لنيل درجة البكالوريوسمقررات من متطلبات الجامعة ال تحتسب ضمن الساعات المعتمدة ا*
 كود المقرر يحتوى على:

 رقم ترتيب المقرر داخل الفصل الدراسى(   –رقم المقرر )رقم الفصل الدراسى  -كود القسم-كود الكلية -كود الجامعة
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 ساعة معتمدة(: 48األكلينيكى و الميدانى )األمتياز( ) التطبيق رابعًا:
 ساعة:  42المقررات التطبيقية األجبارية 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر التطبيقى الرقم الكودى للمقرر

MansNurMAPC  901 4 عمليات و ادارة تمريض تطبيقى تمريض 
 902 MansNurMAPC  2 امراض جها  هضمى تطبيقى تمريض 
 903 MansNurMAPC  2 غسيل دموى و بريتونى تطبيقى تمريض 

904 MansNurMAPC  4 حروق و ادارة تمريض تطبيقى تمريض 
905 MansNurGAPC  2 مسنين تطبيقى تمريض 
1001 MansNurEAPC  4 جراحة ؤدر و قلب مفتوح تطبيقى تمريض 
1002 MansNurEAPC  4 جراحة جها  هضمى و  رع كبد تطبيقى تمريض 

 1003 MansNurEAPC 4 جراحة مسالك بولية و  رع كلى و ادارة تمريض تطبيقى تمريض 
  1004 MansNurEAPC   2 استقبا  طوارىء و ادارة تمريضتمريض تطبيقى 

1101 MansNurWAPC  2 حمل حرج و عناية مرك ة تطبيقى تمريض 
1102MansNurWAPC   4 و ادارة تمريض تطبيقى التوليدمهنة 
1103 MansNurPAPC   2 جراحة اطفا  و عناية مرك ةتطبيقى تمريض 
1104MansNurPAPC  2 اطفا  مبتسرين و ادارة تمريض تطبيقى تمريض 

 1105 MansNurCAPC 2 ؤحة اسرة و ادارة تمريض تطبيقى تمريض 
 1106MansNurCAPC  2 رعاية ؤحية اولية تطبيقى تمريض 

MansNurAAPC تطبيقى ادارة تمريض 

يتم ادراج و تطبيةق اسةس ادارة 
التمةريض فةةى جميةةع توؤةةيفات 

مةةةةن المقةةةةررات التطبيقيةةةةة  عةةةةدد
 السابقة 

MansNurCAPC تطبيقات فى التمريض المرتك  على الدالئل 

يتم تطبيق اسس التمريض 
المرتك  على الدالئل فى احد 
المقررات التطبيقية السابقة 

 طبقا لرغبة الطالب

MansNurGAPC   العاملينفى تعليم التمريض و تنمية تطبيقات 

تعلةةةةةةةةيم  اسةةةةةةةةس يةةةةةةةةتم تطبيةةةةةةةةق 
التمريض و تنمية العةاملين فةى 
احد المقررات التطبيقية السابقة 

 طبقا لرغبة الطالب

 
  



17 

ساعات  5من المقررات االختيارية التالية، بمعدل  يستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خالل دراسة عدداً  خامسا:
 ساعات معتمدة للمستوى الخامس التطبيقى 6للفصول المستويات الدراسية من األول للرابع و  معتمدة

 الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر

MansNurCELc 1201 2 تمريض ؤحة مجتمع متقدم 
MansNurEELc 1202 2 تمريض حاالت حرجة متقدم 

MansNurMELc 1203 
تمريض متقدم فى احد تخؤؤات الجراحة و العمليات ) جراحه مسالك 

 جراحه جها  هضم ( –بوليه 
2 

MansNurPELc 1204  2 تمريض متقدم فى األطفا 

MansNurWELc 1205 2 تمريض متقدم فى تمريض االمومه والتوليد 

MansNurGELc   1206 2 تمريض متقدم فى رعاية المسنين 
MansNurSELc   1207 2 تمريض نفس  متقدم 

   MansNurAELc 1208 2 ادارة تمريض متقدم 
   MansNurWELc 1209 2 فى الممارسات التمريضية الطب البديل 
 MansNurGELc 1210 2 العالج الطبيعى والتأهيل 

MansNurPELc 1211 2 ؤحة الفم واألسنان 

MansNurMELc 1212 فرع من فروع األمراض الباطنية 
 امراض جها  هضمى( -طب اورام -اطق حارة)طب من

2 

MansNurAELc 1213 1 تخطيط وتنسيق مستشفيات 
MansNurSELc 1214 1 علم نفس المرأة 
MansNurSELc 1215 1 التفكير النقدى 
MansNurEELc 1216 1 قانون و اخالقيات م اولة المهنة 

MansNurWELc 1217 1 التعلم الذاتى 
MansNurAELc 1218 1 قيادةال 
MansNurMELc1219 2 اورام  تطبيقى تمريض 
MansNurMELc1220 2 جراحة و امراض العيون تطبيقى  تمريض 
MansNurMELc1221 2 جراحة عامة تطبيقى تمريض 
MansNurMELc1222 2 امراض باطنة  تطبيقى تمريض 
MansNurEELc1223  2 عناية حرجة طوارىءتطبيقى تمريض 
MansNurEELc1224 2 عناية حرجة امراض قلب و شرايين تاجية تطبيقى مريضت 
MansNurWELc1225 2 عناية حرجة امراض نساء تطبيقى تمريض 
MansNurEELc1226 2 استقبا  اطفا  تطبيقى تمريض 

 رقم ترتيب المقرر داخل الفصل الدراسى(   –رقم المقرر )رقم الفصل الدراسى  -كود القسم-كود الكلية -كود الجامعة
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 ساعة معتمدة(: 18سادسا: التدريب الصيفى ) 
 يتم تدريب الطالب خال  الفترة الؤيفية على المهارات األتية:

الساعات  اسم المقرر التدريبى الرقم الكودى للمقرر
 المعتمدة

 المتطلب السابق
 م.س 

MansNurGSCT 1301 
تدريبات على معايير التحكم فى العدوى فى المهارات 

 التمريضية
6 MSc 205 

MansNurESCT 1302 3 تدريبات اخالقيات المهنة فى تقديم الرعاية التمريضية CSc 208 

MansNurWSCT 

1303 
 NSc 303 6 تدريبات التدقيف الؤحى و المشورة

MansNurASCT 1304 3 تدريبات فى جودة الخدمات و الرعاية الؤحية NSc 502, NSc 602 

 رقم ترتيب المقرر داخل الفصل الدراسى(   –رقم المقرر )رقم الفصل الدراسى  -قسمكود ال-كود الكلية -كود الجامعة
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 : (10مادة )
 لجان الجداول الدراسية فى األقسام العلمية

لجنة إلعداد الجداو  الدراسية وذلك لتحديد المقررات التى  دراس فؤل كل فى بداية  علم يشكل كل قسم 
تدريسها من أعضاء هيئة التدريس ويتولى مقرر اللجنة تمديل قسمه فى لجنة سيطرحها القسم وأسماء القائمين ب

 الجداو  الدراسية على مستوى الكلية.
 (: 11مادة )

 تسجيل المقررات
 لتوجيهات ب باختيار المقررات وفقاً العن طريق قيام الطعلى استمارة التسجيل يكون تسجيل المقررات  -

 وتنته . بأسبوعين الدراس قبل بداية الفؤل  بتلك المقررات بؤفة رسميةويتم قيدهم  المرشدين األكاديميين
 .فترة التسجيل بنهاية الموعد المحدد لذلك

ال يلتحق بها عدد كاف من الطلبة، وتعطى أولوية  الت يكون للكلية الحق فى إلغاء التسجيل فى المقررات  -
اح للطالب بالتسجيل فى مقرر ما ومتطلبه الكلية ويجو  السم ف التسجيل حسب أسبقية تسجيل الطلبة 

السابق فى نفس الفؤل إذا كان الطالب قد درس المتطلب السابق ولم ينجح فيه وكان تخرجه يتوقف على 
  ذلك.

ساعات  4و يجو  لمجلس الكلية  يادة الحد األقؤى للعبء الدراس  ف  الفؤل الدراس  األخير بحد أقؤى    
 التخرج. معتمدة بغرض إتمام متطلبات

يتم تسجيل الطالب للمستوى الخامس )السنة التطبيقية األمتيا ( على استمارة تسجيل بعد اعالن نتيجة  -
و يقوم الطالب بتتسجيل ترتيب الفؤو  الدراسية الدالدة  الفؤل الدراسى الدامن مباشرة و لمدة اسبوعين.

األجمالى للطالب المسجلين للمستوى  على ان ال ي يد عدد الطالب المسجلين بكل فؤل عن دلدى العدد
 العشرة األوائل.للطالب  الخامس و تعطى اولوية األختيار 

ال يجو  تج ئة الفؤل الدراسى التطبيقى فى المستوى الخامس و الطالب الذى يرغب فى التأجيل عليه تاجيل  -
 الفؤل التطبيقى بأكمله.

 (: 21مادة )
 فى الحاالت التالية:ية للمقررات الدراسال يتم تسجيل الطالب 

 .عدم إتمام إجراءات القبو  -1
 العدد المحدد من الطلبة فى المقرر. اكتما  -2
ويمنع من  تسجيله(, يشطب 17) بالمادةبة المقررة للحضور والمنؤوص عليها لم يستوف الطالب النس إذا -3

 للطالب. العام عد  التراكم ، و يسجل الطالب محروم ف  نتيجة معد  الفؤل و المدخو  امتحان المقرر
 (: 31مادة )
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ضافتها  حذف المقررات وا 
يمكن للطالب حذف أو إضافة مقرر او اكدر خال  األسبوعين األولين من بدء الدراسة دون أن يحدر ذلك -

على سجله الدراس  على" االيحدى الحذف أو اإلضافة إلى تجاو  الحد األعلى او الن و  عن الحد األدنى 
دراس  المسموح بة للطالب خال  الفؤل الدراسى الواحد", بشرط موافقة المرشد األكاديمى و موافق للعبء ال

القسم المسئو  عن المقرر فى حالة األضافة. وعلى الطلبة الذين يرغبون فى إضافة مقرر أو حذفه بعد 
 ل. التسجيل تعبئة االستمارة الخاؤة بالحذف واإلضافة، من أجل تحديث استمارة التسجي

 (: 41مادة )
 االنسحاب من المقررات

يجو  أن ينسحب الطالب من دراسة أج مقرر حتى نهاية األسبوع الرابع من بدء التسجيل للفؤل الدراس  -
 12، بشرط ان ال تقل عدد الساعات المسجلة عن الحد األدنى المسموح به )وذلك بعد موافقة المرشد االكاديمى

" بشرط أن ال يكون Wمقررفى سجل الطالب االكاديمى بتقدير " منسحب. و يسجل هذا الساعة معتمدة(
الطالب قد تجاو  نسبة الغياب المقررة قبل االنسحاب . و تعرض حاالت االنسحاب االضطرارية بعد هذا 

قرارها من مجلس الكلية.  الميعاد على لجنة شئون التعليم و الطالب بالكلية للنظر فيها وار
 أعتبر محجاًل لدراسته لهذا الفؤل. (W)جميع مقررات الفؤل  إذا أنسحب الطالب من-
% و عدم استكما  25قد تطلب الكلية انسحاب الطالب ج ئيًا ألسباب أكاديمية )تعدى نسبة الغياب عن -

متطلبات المقرر فى اعما  السنة(  أو أسباب تأديبية وفى هذه الحالة يوضع للطالب منسحب اجبارى 
(FW) يه ولم يتمه. ويكتب فى سجل الطالب انسحاب ج ئى ألسباب أكاديمية أو تأديبية. لكل مقرر سجل ف

ويكتب فى سجل (.15وال يسمح للطالب بالعودة إلى الكلية ما لم يتم إعادة قبوله بشروط معينة )أنظر مادة 
م يتم إعادة الطالب انسحاب ج ئى ألسباب أكاديمية أو تأديبية. وال يسمح للطالب بالعودة إلى الكلية ما ل

 (.15قبوله بشروط معينة )أنظر مادة 
 (: 51مادة )

 إعادة القبول بعد االنسحاب
 يجوز إعادة القبول بعد االنسحاب فى حالة أن يكون الطالب:

المرشد األكاديمى  بموافقةقد انسحب بؤفة اختيارية أدناء الفؤل الدراسى ويكون قرار إعادة القبو   -1
 .مقبولة لهألسباب 

أحد هذين  ئهعن الدراسة لفؤلين دراسيين متتاليين )يعتبر الفؤل الدراسى الذى انسحب أدناد انقطع ق -2
  .الفؤلين( ألسباب قهرية يقدرها مجلس الكلية

 يراعى فى إعادة القبو  العوامل التالية:
 ر فى برنامج الفؤل الذى سيتم التسجيل به.غفر المكان الشااتو  -أ
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ة المكتسبة حتى تاريخه، وتعطى األفضلية لمن اكتسب عددًا أكبر من الساعات عدد الساعات المعتمد -ب
 المعتمدة.

 األداء األكاديمى للطالب قبل االنسحاب. -ج
 (:16مادة )

  المواظبة :
يتولى أستاذ المقرر تسجيل حضور الطالب ف  بدء كل محاضرة نظرية أو فترة عملية ف  سجل معد لذلك من 

 مراعاة مايلى : قبل شئون الطالب مع 
% مةن مجمةوع سةاعات المقةرر , ويتةولى أسةتاذ 25الحد المسموح بةه لغيةاب الطالةب بةدون عةذر مقبةو  هةو  -1

المقرر إخطةار إدارة شةئون الطةالب إلنةذار الطالةب مةرتين و بعةد ذلةك تعةرض حالةة الطالةب علةى مجلةس الكليةة 
% مةةةن مجمةةةوع سةةةاعات 25سةةةبة الغيةةةاب عةةةن التخةةةاذ إجةةةراءات حرمانةةةه مةةةن دخةةةو  امتحةةةان المقةةةرر. إذا  ادت ن

فةة  المقةةرر وتةةدخل نتيجةةة تقةةدير  (Forced Withdrawal)المقةةرر يسةةجل للطالةةب تقةةدير "منسةةحب اجبةةارى"
 "منسحب اجبارى" ف  حساب المعد  الفؤل  و المعد  التراكم  العام للطالب. 

الب بعذر تقبله لجنة شئون % من مجموع ساعات المقرر و كان غياب الط25إذا تجاو ت نسبة الغياب  -3
التعليم و الطالب و يعتمده مجلس الكلية يسجل للطالب تقدير " غائب بعذر " وال تدخل نتيجة التقدير " غائب 

 بعذر" ف  المعد  الفؤل  أو المعد  التراكم  العام للطالب .
 (: 71مادة )

 إيقاف القيد واألعذار
 بعد أن يطلب رسميًا تأجيل دراسته. يسمح للطالب باالنسحاب محقتًا من الكلية -أ
أو اية ظروف قهرية  يتم منح األذن بالتأجيل، بعد موافقة مجلس الكلية ألسباب تتعلق بؤحة الطالب-ب

 .اخرى 
 من العيادة الطبية.  )عذر مرضى او اجتماعى( يقوم الطالب بتقديم الودائق الت  تدبت أسباب طلب التأجيل-ج
الكلية بعد فترة التأجيل الممنوحة له، يلغى التحاقه بالكلية، ويجو  النظر فى إذا لم يعد الطالب إلى  -د

بعد  دراس إعادة قبوله بناء على حالته. ويمكن للطالب أن يلتحق بالكلية مرة أخرى، ولكن مع بداية فؤل 
 استكما  إجراءات التسجيل العادية الواجب إتباعها.

سة، يلغى التسجيل فى ذلك الفؤل الدراسى، ويقيد تاريخ التأجيل فى عندما تتم الموافقة على تأجيل الدرا -هة
 سجل الطالب.
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 (: 81مادة )
 خالل الدراسة نظام االمتحانات والتقويم

يتم تقييم الطالب بؤفة مستمرة طوا  الفؤل الدراسى عن طريق االمتحانات التحريرية والتطبيقية والشفهية  -
التى يتم تكليفه بها والواجبات اليومية والمواظبة على حضور المقررات والمشاركة فى المناقشات واألبحاث 

وغيرها من وسائل التقييم بما يساعد الطالب على التعرف على مستواه التحؤيلى خال  الفؤل الدراسى 
 ومعالجة أوضاعه التعليمية أواًل بأو .

  :لمواد النظريةا تقييم
لخامس والدانى فى األسبوع دراسى، األو  فى األسبوع اخال  الفؤل ال النؤف فؤلية ينيعقد امتحان
 العاشر.
  لمواد العملية:ا تقييم
 يعقد امتحان نؤف الفؤل فى األسبوع السابع.  -
يرتبط تقييم الطالب خال  التدريب العملى بدرجات المواظبة ودرجات التطبيقات العملية المخؤؤة لتلك  -

 الفترة.
% من إجمالى عدد 75لب إذا انخفضت نسبة مواظبته على الحضور عن تلغى الفترة التدريبية للطا -

 الساعات المخؤؤة للفترة ويعتبر راسبًا فيها لعدم استكما  عدد ساعات الحضور.
 :الصيفية و التدريبية للمستوى الخامس تقييم المقررات التطبيقية

قييم الطالب خال  التدريب و التطبيق تيكون األمتحان فى المقررات التطبيقية و التدريبية عمليا و يرتبط  -
 العملى بدرجات المواظبة ودرجات التطبيقات العملية المخؤؤة لتلك الفترة.

% من إجمالى 75تلغى الفترة التدريبية او التطبيقية للطالب إذا انخفضت نسبة مواظبته على الحضور عن 
 عدد ساعات الحضور. عدد الساعات المخؤؤة للفترة ويعتبر راسبًا فيها لعدم استكما 

 متحان نهاية الفصل الدراسى:بالنسبة ال
تطبيقيًا و يعقد االمتحان النهائى لكل مقرر مرة واحدة فى نهاية الفؤل الدراسى ويكون االمتحان تحريريًا  -

 أو/و شفهيًا حسب طبيعة المقرر ويكون شامل لجميع أج اء المقرر.
مرات عن تجاو ه نسبة الغياب المقررة  3مقرر بعد انذاره يحرم الطالب من دخو  االمتحان النهائى ل -

يوم وبناء على قرار مجلس  15% من ساعات المقرر(  تكون أخرها قبل موعد االمتحان النهائى بة 25)
 الكلية.

التالى الفؤل الدراسى يكون للعذر المرضى المقبو  )الذى يقبله مجلس الكلية( االحتفاظ بالتقدير فى  -
 )نظريًا وتطبيقيًا( وامتحانا. ةدراسالفؤل الدراسى التالى م باعادة المقرر فى على أن يقو 
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% )ستون بالمائة( من 60يحرم الطالب من دخو  االمتحان ويعتبر راسبًا إذا حؤل على أقل من  -
المقررات مجموع درجات أعما  السنة فى التدريبات العملية على مدار الفؤل الدراسى فى أى من 

 دراسة وامتحانًا.المقرر التى لها تقييم أعما  سنة ويعيد لتمريضية االعملية 
 (: 91مادة )

  نظام االمتحانات والتقويم
 اوال المقررات التمريضية:

% من 60يكون االمتحان فى المقررات التمريضية تحريريًا وشفويًا وتطبيقيًا وأعما  سنة والحد األدنى للنجاح -1
 درجة المقرر الكلية.

 النهاية العظمى لدرجات المقرر كالتالى: وتقسم 
% 40% تحريرى نؤف فؤلى، 10% تحريرى )50% شفهى، 5% عملى تطبيقى، 15% أعما  سنة، 30

 تحريرى نهاية الفؤل( 
تسرى احكام هذا النص على جميع المقررات التمريضية فيما عدا مقررا تقييم الؤحة فى التمريض و تعليم  -2

 التمريض.
% 40% اعما  سنة تطبيقى،  30متحان تحريريًا وتطبيقيًا وأعما  سنة و تقسم كالتالى: )حيث يكون اال 

 % تحريرى( لمقرر تقييم الؤحة فى التمريض30تطبيقى،  
% مناقشة مشروع شفهيه 20% أعما  سنة 30ويكون االمتحان تحريريًا وشفويا وأعما  سنة و تقسم كالتالى: ) 

 % تحريرى نهاية الفؤل( لمقرر تعليم التمريض30ؤلى ، تحريرى نؤف ف %20% تحريرى )50
 % من درجة المقرر الكلية لكل من المقررين.60والحد األدنى للنجاح 
 ثانيا المقررات الطبية:

% 60يكون االمتحان فى المقررات الطبية تحريرى وشفوى أو عملى تطبيقى وأعما  سنة والحد األدنى للنجاح  
 من درجة المقرر الكلية.

 وتقسم النهاية العظمى لدرجات المقرر كالتالى:
% تحريرى 50% تحريرى خال  الفؤل، 10% تحريرى )60 -% شفوى أو تطبيقى20% أعما  سنة 20

 نهاية الفؤل( 
 ثالثا مقررات العلوم السلوكية والمساندة:

% من 60األدنى للنجاح  يكون االمتحان فى مقررات العلوم السلوكية والمساندة تحريريًا وأعما  سنة والحد -1
 درجة المقرر الكلية، وتقسم النهاية العظمى لدرجات المقرر كالتالى:

 % تطبيقى أو شفهى أو مناقشة مشروع شفهيه   10% أعما  سنة 30
 % تحريرى نهاية الفؤل(40تحريرى خال  الفؤل،  %20% تحريرى )60
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و  2ة والمساندة فيما عدا مقررات للغة األنجلي يةتسرى احكام هذا النص على جميع مقررات العلوم السلوكي -2
 اللياقة البدنية واالت ان الحركى و المبادئ العامة للقانون وحقوق اإلنسان

يعتمد تقييم مقرر اللياقة البدنية واالت ان الحركى على نسبة الحضور ويشترط أن ال ت يد نسبة الغياب على  
 لنهائى.درجة على األمتحان التطبيقى ا 100% و 25
" و "المبادئ العامة للقانون وحقوق اإلنسان" مقرر نجاح ورسوب و هو من 2تعتبر مقررات "لغة انجلي ية 

 حمتطلبات الجامعة وال يضاف إلى المجموع التراكم  لدرجات الطالب وال يحسب من مقررات التخلف" وال يمن
 درجة البكالوريوس اال بعد نجاحة ف  هذا المقرر"

 :الصيفية و التدريبية للمستوى الخامس ات التطبيقيةرابعا المقر 
% و تقسم 60عمليا و اعما  سنة و الحد األدنى للنجاح يكون األمتحان فى المقررات التطبيقية و التدريبية 

 النهاية العظمى لدرجات المقرر كالتالى:
اسطة األقسام العلمية المختؤة ويتم التقييم بو  % امتحان عملى بنهاية الفترة التدريبية40% اعما  سنة و 60

 بكل مقرر. 
 (:20مادة )

الدانيةة فةى و األسةبوع الدةامن  ، األولى فى نهايةةالدراس يتم إعالن الطالب بأعماله الفؤلية مرتين خال  الفؤل -
 عشر بواسطة األقسام التعليمية المتخؤؤة. الدان نهاية األسبوع 

 رير والبحوث إلى الطالب بعد تؤحيحها وتسجيل درجاتها.ترد جميع أوراق االمتحانات الدورية والتقا -
  (:21مادة )

 المدة الزمنية لألمتحانات التحريرية: 
تكون المدة ال منية لألمتحانات التحريرية النهائية بمعد  ساعة  منية لكل ساعة معتمدة نظرية و ال تقل مدة 

 دالث ساعات.  امتحان نهاية الفؤل التحريرية عن ساعة  منية و ال ت يد عن
  (:22مادة )

 أسلوب التقييم
 التقديرات العددية للمقررات

 يبنى تقييم الطالب وتقدير أدائه على أساس المعد  الفؤلى والتراكمى. -
( 100تحسةب الدرجةة العظمةى للمقةرر بالعةدد اإلجمةالى للسةةاعات المعتمةدة للمقةرر ولكةل سةاعة  معتمةدة مائةةة )-

 بما فى ذلك التدريب الؤيفى. للدراسة الخمسويات ادرجة عظمى و ذلك خال  المست
التقدير اللفظى والمعد  ويحسب التقدير فى المقرر الدراسى للطالب من خال  التقدير بالرم  ة قيمة التقدير ة -

 ,A, B, C, D)و يعتمد معيار تقدير اداء الطالب فى نظام الساعات المعتمدة علىاسخدام الرمو  ). بالدرجات

F و  التاالى يوضح التقديرات الرم ية ألداء الطالب و قيمتها العددية.و الجد 
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 التقييم
Grade 

 التقدير بالرمز

قيمة 
 التقدير

 النقاط

 المعدل بالدرجات التقدير اللفظى

ترؤد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا 
 أداء عاليًا 

Very high achievement  

A+ 4.0 فأكدر90 ممتا  مرتفع % 
A 3.6  90الى اقل من  85 ممتا% 

B+ 3.3 85الى اقل من  80 جيد جدا مرتفع% 
ترؤةةةد هةةةذه التقةةةديرات للطلبةةةة الةةةذين أظهةةةروا 

 أداء مرضياً 
Satisfactory Performance 

B 3.0 80الى اقل من  75 جيد جدا% 

C+ 2.6 75الى اقل من  70 جيد مرتفع% 

C 2.3 70الى اقل من  65 جيد% 

D 2.0  65الى اقل من  60 مقبو% 

 يرؤد للطالب راسب
         Fail  

F 0.000 60أقل من  راسب% 

 (: 23مادة )

 التقديرات بدون القيمة العددية

تشكل المؤطلحات التالية ج ءًا من نظام التقديرات فى الكلية ولكنها ال تحمل قيمًا عددية وال تحسب هذه 
 التقديرات فى المعدالت التراكمية.

 التقييم
Grade 

 التقدير بالرمز

                              يرؤةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد للطالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذج لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم يكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل متطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات المقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر
Incomplete 

I 

 يرؤد للطالب المنسحب من مقرر
Withdrawal  

W 

              يرؤد للطالب المنسحب إجباريًا من المقرر

Forced Withdrawal    
FW 

 م يخؤص لها تقدير على جدو  القياسالذى لمقررات اليرؤد للطالب فى 
Pass/ Fail  P/F 

 يرؤد للطالب فى المقررات المحولة من جامعات اخرى 
Transferred  

T 
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 غير مكتمل "I"رمز 

لم يكمل اى ج ء من اج اء انشطة اعما  السنة او  فى الحالة الت  يكون فيها الطالب "I"يعطى هذا الرم   -
دون إكما  الطالب أداء االمتحان النهائ   يةهر ما  المقرر وقد حالت ظروف قفى أعقد حقق مستوى النجاح 

و فى هذه الحالة على الطالب ان يملىء استمارة "غير مكتمل" و الحؤو  على موافقة محيدة بالمستندات 
 مجلس الكلية.  ةاستاذ المقرر و وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وموافق

و على مسئو  المقرر تحديد موعد ألتمام و تقديم الواجبات بة بشروط اإلكما  يتم إخطار الطالب كتا -
 المطلوبة من الطالب فى انشطة اعما  السنة و تحديد موعد األمتحان النهائى.

يتم تقديم  يلت م الطالب بمتطلبات حضور دروس المقرر و اتمام امتحان نؤف الفؤل و ان يشترط ان -
اعما  السنة فى موعد اقؤاه شهر على األكدر بعد موعد األمتحان النهائى  الواجبات و استكما  انشطة

الفؤل الدراسى الؤيفى إذا للمقرر المحدد للطالب و الذى ال يتجاو  فؤال دراسيا كحد اقؤى بما فى ذلك 
 .درسه الطالب و التدريب الؤيفى

بعد تقييم اعما   المطلوب منه. فى سجل المقررات التى درسها الطالب حتى ينج   "I"يظل مسجل تقدير -
اما بالتقدير الذى حؤل عليه الطالب   "I"لواجبات و األنشطة المقدمة من الطالب يستبد  تقدير االسنة و 

بنهاية الفؤل الدراسى  لم يوفق الطالب فى اإلكما  فى الموعد المحددفى المقرر  او تقدير راسب اذا 
 التالى.

سواء فى تقدير انشطة و و اجبات نقاط بحد اقؤى  B"  3.00" الب التقديرالط ال يجب ان يتجاو  تقدير -
 اعما  السنة بما فى ذلك امتحان نؤف الفؤل او تقدير األمتحان النهائى.

 منسحب  "W"رمز  -

 من الالئحة 14يسجل للطالب المنسحب من المقرر طبقا للمادة رقم 

 منسحب اجبارى    "FW"رمز 

 من الالئحة 16و  14باريا من المقرر طبقا للمادة رقم  يسجل للطالب المنسحب اج

 ناجح/ غير ناجح " P/Fرمز " -

 يعطى هذا الرم  للمقرر الذى لم يخؤص له تقدير معين على جدو  القياس. -
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ن النجاح فيه و ضمن المتطلبات اإلجبارية فال يتخرج الطالب د" P/F"إذا كان المقرر الحاؤل على  -
 – 2و هذه المقررات هى مقرر اللغة األنجلي ية  اجح" لمن رسب فى هذا المقرر.وتخؤص عبارة "غير ن

 مقرر المبادىء العامة للقانون و حقوق األنسان. 
 الساعات المعتمدة المحولة  "T"رمز   -

يسجل هذا الرم  للمقررات التى درسها الطالب المحولين من جامعات اخرى و تم قبو  تحويلهم الى كلية 
 :جامعة المنؤورة طبقا للشروط األتية -التمريض

 ان تكون تمت دراسة المقررات المحولة باحدى الجامعات التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة  -
 جامعة المنؤورة -ان تكون المقررات موا ية لما يدرس فى كلية التمريض -

 ألقل ال يتم تحويلهاو المقررات ذات المستوى ا 2.00اى =   Dان تكون المقررات بمستوى ال يقل عن  -

 ال يتم تحويل المقررات التى يكون الطالب درسها لغير درجة علمية اى ليست تابعة لدرجة علمية -

 ال يتم تحويل الدرجات او التقديرات المقابلة لهذه الدرجات و لكن يتم تحويل الساعات المعتمدة  -
 (: 42مادة )

 و الغاء القيد المالحظة األكاديميةم انظ
 الب تحت المالحظة األكاديمية فى الحاالت التالية:يوضع الط

و كان معدله التراكمى اقل من   2.3إذا كان معدله الفؤلى فى اى فؤل من الفؤو  الدراسية اقل من  -
ساعة معتمدة على األكدر وفى هذه الحالة يجب على الطالب أن  12يتم تخفيف عبئه الدراسى إلى  2.0

على األقل خال  دالدة فؤو  دراسية متتالية بما فيها الفؤل الدراسى  2.3يرفع معدله التراكمى إلى 
الؤيفى. وفى حالة الطالب الذى يكمل فؤلين من الفؤو  الدراسية الدالدة ويكون معدله التراكمى أقل من 

ه فيرسل له إنذار لتذكيره بالفؤل الدراسى المتبقى، والذى يتعين عليه فيه تحقيق معد  تراكمى مقدار  2.3
ذا عج  الطالب عن الوفاء بهذا الشرط يطلب منه االنسحاب رسميًا من الكلية.2.0  . وار
 (: 52مادة )

 معدل نقاط التقدير )المعدالت التراكمية والفصلية(
 .والمعد  التراكمى الفؤل للطالب عن طريق المعد   األكاديم معد  نقاط التقدير هو معد  يحدد المستوى  -
 معين. دراس يسجل فيها الطالب خال  فؤل  الت على أساس المقررات  ل الفؤيحسب المعد   -

يحسب المعد  التراكم  على جميع المقررات الت  سجل فيها الطالب فى جميع الفؤو  الدراسية حتى تاريخه، 
  وهو حساب لمعد  منفؤل )وليس متوسط المعدالت(.
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 (: 62مادة )
 :الفصلى( التراكميالمعدل ) الدراسيمعدل نقاط التقدير للفصل حساب 

 :التال ( على النحو دراس )متوسط تقدير الطالب لكل فؤل  الفؤل يحسب المعد   -
ضرب قيمة نقاط المقةرر الةذى حؤةل عليهةا الطالةب فةى كةل مقةرر دراسة  فةى عةدد السةاعات المعتمةدة لةذلك -1

 المقرر.
 تجميع قيمة كل المقررات.-2
 ت على عدد الساعات الكلية المعتمدة للمقررات التى سجل فيها الطالب.يقسم حاؤل جمع قيمة هذه المقررا-3

 ÷عدد الساعات المعتمدة للمقررات التى درسها  ×مجموع حاؤل ضرب النقاط الحاؤل عليها الطالب أى:
 . مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التى درسها الطالب

 (: 72مادة )
 :التقدير العام )المعدل التراكمى(

: هو متوسط ما يحؤل عليه الطالب من نقاط خال  الفؤو  الدراسية و يقرب الى رقمين دل التراكمى العامالمع
 عشريين فقط .

 يحسب المعد  التراكمى للطالب فى نهاية كل فؤل دراسى. -
 على النحو التالى:العام يتم حساب المعد  التراكمى  -

 X حتى وقت حساب ذلك المعدلبالكلية  التحاقهنذ م نقاط كل مقرر تم دراسته حاؤل ضرب) يقسم مجموع
درسها الطالب حتى ذلك  الت لمقررات لهذه ا الساعات المعتمدة  إجمال على  (عدد ساعاته المعتمدة

 .الوقت
 Xأى: مجموع حاؤل ضرب) نقاط كل مقرر تم دراسته منذ إلتحاقه بالكلية حتى وقت حساب ذلك  المعد  

 اؤل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقرارت التى تم دراستهاح ÷ عدد ساعاته المعتمدة(
 2.0الحد األدنى للمعد  التراكم  للتخرج هو  -

 التقدير المعدل التراكمى
 مقبو  2 – .22

 جيد 2.3 –2.9
 جيد جداً   3.0 – 3.5
 ممتا  3.6 – 4
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 (: 82مادة )
 ومراتب شرف التخرج األكاديميالتحصيل 

 ( على األقل.3.6درجة ممتا  يجب أن يحؤل على معد  فؤلى قدره ) لك  يمنح الطالب-أ
( على األقةل وأال يقةل 3.6لك  يحؤل الطالب على مرتبة شرف يجب أن يحؤل على معد  فؤلى قدره ) -ب

 ".Bتقديره فى أى مقرر عن "
إال يقةل معدلةه أو أكدةر و بشةرط  3.6يمنح خريج الكلية مرتبة الشرف فى حالة حؤوله على معةد  تراكمةى  -ج

و أال يكون  قد رسب فى أحد المقررات الدراسية خال  تسجيله فى الكلية ) أو الكلية  3فى أج مستوى عن 
 المحو  منها(.

 (: 92مادة )
 إعادة المقرر

يجو  للطالب اذا رسب فى احد المقررات األختيارية أن يستبد  هذا المقرر الذج رسةب فيةه بمقةرر اخةر يرغةب -
 لى أن تكون اإلعادة للمقرر بأكمله.فى دراسته ع

 يجو  للطالب إعادة المقرر الذج يحؤل فيه على أج من تقديرات النجاح لتحسين تقديره. -
فةةى حالةةة رسةةوب الطالةةب فةةى أحةةد المقةةررات سةةوءا كانةةت إجباريةةة أو اختياريةةة تسةةجل نتيجةةة الرسةةوب وجميةةع  -

ى السةجل الةدائم للطالةب علةى أن يسةتخدم عنةد حسةاب التقديرات التى حؤل عليهةا فةى جميةع مقةررات اإلعةادة فة
معد  نقاط التقدير أخر تقدير حؤل عليه )حتى لو كان أقل من التقةدير األؤةل (. و تحسةب لةه درجةة النجةاح 
التى حؤل عليها عند اجتيا  األمتحان و تحتسب عدد الساعات المعتمدة لدراسة المقرر مرة واحدة فقط حتى و 

 قرر بسبب الرسوب.ان تكرر دراسته للم
% مةن درجةةات االمتحةان التحريةرج للمقةةرر وفةى هةذه الحالةةة 30يعتبةر الطالةب راسةةبًا إذا حؤةل علةى أقةةل مةن  -

 يحسب له ؤفر فى النقاط و ال تجمع درجات المقرر األخرى فى اعما  السنة و األمتحانات الشفوية و العملية.
ولكةةن  التراكمةة معدلةةه  فةة اب الرسةةوب مةةرة واحةةدة فقةةط باحتسةة يكتفةة  ،مقةةرر مةةا فةة  الطالةةبتكةةرر رسةةوب  إذا -

و تحسةب درجةة النجةاح التةى حؤةل عليهةا  سةجله االكةاديمى. فة أدى فيهةا هةذا المقةرر  التة تسجل عدد المرات 
 عند اجتيا  األمتحان.

 (: 30مادة )
 تعديل التقدير

 التظلم من تقدير مقرر:
 مقرر ما يمكنه التظلم باتباع الخطوات األتية:اذا كان الطالب غير راضى عن التقدير النهائى فى 

 يجب اوال التظم الى المحاضر الذى درس له المقرر و اعطاه التقدير -
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اذا كان الطالب غير راضى عن التحكيم غير الرسةمى مةن قبةل المحكةم، عليةه ان يكتةب خطةاب لوكيةل الكليةة  -
، و نسخة يرسلها الى المحاضر المسئو  عةن لشئون التعليم و الطالب مبينا فيه لماذا التقدير غير مرضى له

 التقدير.

 يوما من تاريخ اعالن النتائج  30ترسل هذه الودائق خال   -

 اذا وجد المحاضر ان التقدير تغير عليه ان يرسل التقدير الجديد للمسجل ليتم التغيير.
 تعديل التقدير )عالمات المقررات(

 اوالطالب وعرضهلشئون التعليم  تقديمها رسميًا إلى وكيل الكليةتعتبر جميع التقديرات نهائية وذلك بمجرد  -
 على مجلس الكلية 

 فى الحساب أو القيد. مادجيجو  تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ  -
 .الدراس عن طريق االمتحان، أو تقديم أعما  إضافية بعد نهاية الفؤل  نهائ تقدير  أجال يجو  تعديل  -


