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 ركاتهوب هللا ورحمة علٌكم لسالما                              

 المنصورة جامعة - التمرٌض كلٌة موقع فً بكم أرحب أن سروري دواعً لمن إنه
 الكلٌة وأنشطة برامج حول الوفٌرة المعلومات تجدوا سوف خالله من الذي -

 .المتنوعة
 الدراسً العام بمناسبة الكلٌة لطالبات التهنئة بخالص ألتقدم الفرصة هذه وأنتهز
 تقدٌري عن لهن أعبر نفسه الوقت فً فإننً التهنئة بهذه نإلٌه أتقدم إذ وأننً الجدٌد
 وٌصبحن للرحمة مالئكة لٌتخرجن ، به الدراسة اخترن الذي التخصص وبذلك

  .واحترام تقدٌر كل المجتمع لها ٌكن ومهنة ، سامٌة إنسانٌة رسالة أصحاب
 واحدة عملةل وجهان هما واألخالق العلم أن إلى أٌضا المناسبة تلك فً أشٌر أن وأود
 .اآلخر دون واحد وجه على جهده اإلنسان ٌقصر أن ٌجوز وال
 البرامج أكثر مع لتتوافق الجامعٌة بمنظومتها الدائم االرتقاء هى الكلٌة إستراتٌجٌة إن

 مجاالت فً متخصصة كوادر تخرٌج أجل من الصحً القطاع فً المتخصصة
 للمرضى صحٌة رعاٌة لتقدٌم الٌةالع واإلمكانات الفنٌة األدوات كافة تملك التمرٌض
  .عالمً بمستوى

 دائم بشكل متابعتها تتطلب حالٌا   التمرٌض مهنة تشهدها التً الهائلة التطورات إن
 أفضل على االطالع خالل من بالكلٌة التعلٌمٌة العملٌة فً المنشود التطوٌر عن بحثا  

 ٌضمن الذي األمر هوو الدراسٌة المناهج فً تطبٌقها ثم ومن العالمٌة الممارسات
 .والوطنٌة العلمٌة أهدافها لكامل الكلٌة تحقٌق
 تنمٌة فى تسهم ودراسات مناهج لطالباتها تقدم التمرٌض كلٌة أن جمٌعا نعلم ونحن

 و الكوادر بهذه الجامعة مستشفٌات إلمداد متمٌز بشكل والعملٌة العلمٌة المهارات
 بكوادر العمل سوق الكلٌة تمد كما . وخارجها مصر داخل التمرٌض سفراء لٌكونوا

 المحلى المستوى على المنافسة على قادرة عالٌة كفاءة ذات التمرٌض اخصائى من
 .الحرة والسوق العولمة عصر فى وذلك والعالمى واالقلٌمى

 ،،، الموفق وهللا
 النمر أمٌنة / أ.د

  
 عمٌد كلٌة التمرٌض

  عميد الكمية الدكتورة/ األستاذة السٌدة كلمة

 أ.د/ أمٌنه محمد رشاد النمر
 استاذ تمريض صحة المرأة والتوليد
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 وبركاته هللا ورحمة علٌكم لسالما

والبحث عنه  تعلموا العلم فإن تعلمه هلل خشٌة، وطلبه عباده ،ومذاكرته تسبٌح،) 

 .)وبذله ألهله قربة جهاد ،وتعلٌمه من ال ٌعلمه صدقة،

 الكلٌة طالب وبناتً بنائًأ

 جدٌد دراسً بعام األمنٌات وأرق التهنئة بخالص الطالب ألبنائً أتقدم أن ٌسعدنً 

 وتنمٌة الشباب طاقات استثمار إلى تهدف التً الطالبٌة و االكادٌمٌة باألنشطة حافال

 تهدف .التنمٌة عجلة دفع فً المساهمة على قادر جٌل إعداد أجل من مواهبهم وصقل

 من عنصر تعتبر و الشباب لدى االٌجابً السلوك تنمٌه إلى الطالبٌة نشطةاأل

 لذا الجوانب كافه فً الطالب شخصٌه بناء فً تساهم التً الشاملة الجودة عناصر

 .الطالبٌة األنشطة مختلف فً الفعالة المشاركة إلى الدعوة كانت

 كافه فً متمٌزا دورا تحقٌق إلى المنصورة جامعة مؤسسات كإحدى الكلٌة تسعى 

 إمكانٌتها علً اعتمادا   والتدرٌب للتعلٌم الطرق افضل توفٌر خالل من المجاالت

 التدرٌس هٌئة اعضاء فً المتمثلة البشرٌة مواردها علً اعتمادا   وكذلك التعلٌمٌة

 العلم من مزٌد الً ادعوكم الطالب ابنائً . التخصصات كافة فً المتمٌزٌن

 وواعد صاعد كجٌل ةالمسؤولٌ تحمل الً ادعوكم كما كلٌةال وخارج داخل والتدرٌب

 لالرتقاء والعمل والنشاط االجتهاد من الكثٌر منكم وانتظر وواجباته حقوقه ٌعً

  . الحبٌبة وبمصرنا منصورةال بجامعة

 والعملٌة. العلمٌة حٌاتكم وفى دراستكم فً والنجاح بالتوفٌق لكم هللا أدعو واخٌرا

 
  على محمد جمٌل وفاء / د أ.

 التمرٌض كلٌة وكٌل 

 لشئون التعلٌم و الطالب

  الدكتورة/ ستاذةاأل السٌدة كلمة
  وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

 أ.د/ وفاء جمٌل 

 أستاذ تمريض باطني وجراحي
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 الزبد فٌذهب جفاء وأما ما ٌنفع الناس فٌمكث فى األرض " فأما" 

 

الجامعة ومن بٌنها كلٌة التمرٌض على تكامل كافة األنشطة  ةاستراتٌجٌار فً إط
التعلٌمٌة والثقافٌة حٌث أن رسالتها ال تقتصر على التعلٌم فحسب وإنما ٌشمل 
البحث العلمً الن أحداث اى نهضة علمٌة او ثقافٌة او اجتماعٌة فى المجتمع ال 

 لمجتمع وٌتم تطبٌقه .ٌأتً إال بالتعلٌم والبحث العلمً الذي ٌخدم ا
وبالتالً فان االهتمام بالدراسات العلٌا والبحوث والعالقات الثقافٌة هو السبٌل 
إلعداد كوادر علمٌة داخلٌا وخارجٌا عن طرٌق البعثات العلمٌة لالطالع على 

 التطور الحادث فى كافة المجاالت
معة وقى سبٌل دعم كلٌة التمرٌض حتى تكون إحدى منارات العلم فى جا

 فحسب وإنما على مستوى الجامعات المصرٌة والعربٌة . –المنصورة 
فان الجامعة ال تألوا جهدا فى سبٌل دعم البحث العلمً بالكلٌة خاصة بعد أن بدأت 
الدراسة بالكلٌة لمرحلتً الماجستٌر والدكتوراه وفتحت أبوابها للوافدٌن الدارسٌن 

 من خارج الجامعة
 لى أن ٌوفقنا فٌما نصبوا إلٌه .وندعوا هللا سبحانه وتعا

 وهللا ولى التوفٌق .

 أدارة التمريضأستاذ 
 

  الدكتورة/ األستاذة السٌدة كلمة
 وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث

  عبٌر ذكرٌا أ.د/ 

  أدارة التمريضأستاذ 

 وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث

  عبٌر ذكرٌا أ.د/ 
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  الدكتورة/ األستاذة السٌدة كلمة
 خدمة المجتمع وكيل الكمية لشئون 

 وفاء فتحً سلٌمأ.د/ 

  أستاذ أدارة التمريض
 لرحٌمبسم هللا الرحمن ا

 من المجتمع خدمة إن التمرٌض كلٌة رحاب فً بكم ومرحبا   أهال   الطالب أعزائً
 المجتمع ربط الكلٌة خاللها من تستطٌع والتً للكلٌة اإلستراتٌجٌة األهداف أهم

 الصحٌة والقطاعات الكلٌة بٌن التعاون وتنمٌة والتنسٌق المدنً بالمجتمع األكادٌمً
 بالصورة والطالب التدرٌس هٌئة أعضاء مشاركة فعٌلت بهدف المختلفة والمجتمعٌة
 الخرٌج مستوي رفع ٌكفل بما العمل وسوق المجتمع الحتٌاجات وطبقا المناسبة

 التمرٌض. بمهنة واالرتقاء

 والبٌئٌة والرٌاضٌة العلمٌة األنشطة ممارسة علً الطالب أعزائً فاحرصوا
 لخدمة ومتطورة مشرفة صورة فً تتخرجوا لكً الكلٌة خدمات من واالستفادة

 الحبٌبة. مصر وبلدكم مجتمعكم

 بالتقدم وجامعتنا ولكلٌتنا بالتوفٌق لكم وتمنٌاتً الغالٌة امتنا لخدمة جمٌعا   هللا وفقنا
 واالزدهار.

  
 
 

 خدمة المجتمع وكيل الكمية لشئون 

 وفاء فتحً سلٌمأ.د/ 

 أدارة التمريضأستاذ 
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 جامعة المنصورة –إدارة كلية التمريض 
 

  

 

 أ.د/ أمٌنه محمد رشاد النمر
 تمريض صحة المرأة والتوليداستاذ 

 عميد الكمية 
draminarashad@mans.edu.eg 

 

 
 

 
 وفاء جمٌل أ.د/ 

 تمريض باطني وجراحيذ أستا
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
drwafaaali@yahoo.com  

 

 

 
 عبٌر ذكرٌا  أ.د/ 
 ادارة التمرٌضأستاذ 

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 
 

 

 وفاء فتحى أ.د/ 
 استاذ ادارة التمريض 

 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 

 

mailto:draminarashad@mans.edu.eg
mailto:draminarashad@mans.edu.eg
mailto:drwafaaali@yahoo.com
mailto:drwafaaali@yahoo.com
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 لمحة تارٌخٌة عن كلٌة التمرٌض

  ُبااالارار الجميااورم ر اام  9<<4إنشاااك كميااة التمااريض بجامعااة المنصااورة عااام ضمم

 0ك المعيد العالي لمتمريضوكان يطمق عميو  بل ذل 9<<4لسنة  >=7

  عاااان طريااااق التحوياااال :<<9/4<<4اسااااتابمت الطالبااااات  ااااي العااااام الجااااامعي 

 طالباااة وتااام  باااول المحاااورت وبااادأت الدراساااة  >7مااان المعاىاااد اعخااار  وعاااددىن 

   9<<4نو مبر : ي 

  طالباة >4دور ماايو   =<<4/><<4تم تخريج الد عة اعولى  ي العام الجامعي )

 البات.( ط9ودور نو مبر  

    بشأن إجراك تعاديل  7047/=/;4( بتاريخ  =;87بناكا عمى الارار الوزارم ر م

( الااواردة بالالئحااة الداخميااة لكميااة التمااريض بالجامعااة  مرحمتااي 7باانا المااادة  

( بتاااريخ :=>4البكااالوريوس والدراسااات العميااا ( والصااادرة بااالارار الااوزارم ر اام  

=/40/7007 . 

  بشاأن إصادار الالئحاة  7047/=/;4( بتااريخ  <;87م ر م   وكذلك الارار الوزار

لوريوس ( بنظااااام الساااااعات الداخميااااة لكميااااة التمااااريض بالجامعااااة  مرحمااااة البكااااا

 .المعتمدة

 

 

 



  

   - 11 - 

 

 رؤية الكلية
 

 

 

 

 

 رسالة الكلية

 
 

 

 

 

 

 
  

جامعة المنصورة مؤسسة  –كمية التمريض 
تعميمية وبحثية حكومية تادم برامج تعميمية  ي 
عموم التمريض لتاديم خريج مؤىل عمميا وعمميا 
نتاج بحث عممي ودعم احتياجات المجتمع  وا 

 الصحية

أن تكون إحد  أ ضل كميات التمريض محميًا وا  ميميًا ودوليًا 

اررتااك بالمنظومة الصحية  ي مصر  يأن تساىم بفاعمية و   
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  للكلية  االستراتيجيةالغايات  

ل يمشةةةل اريضيةةة  إن كليةةةل اريضةةةايع  الضنةةةل ارضمؤةةة اة يةةة  ضؤثثةةةل ينليضيةةةل     يةةة

 – ارايللة ضن خالل يفلعلهل ارليملضيك  ،  ارضان ضع ارضيغيةاات ارضايضنيةل م ض ليةل 

  ق ضيل(  ضل يضضن رهل اريكيف ،  ارقلاة على ار قلء.

على ي م  عضليل اريخطيط االثيااييا  ارضةممم  –ف  ث يل ذرك  – ي  ينيضل 

 راه ل.ارذي يام هل عش ائيل األلاء ،  يضضن رهل يكلضل ا

 فةةةةة  يةةةةةةذا اكطةةةةةةلا فةةةةةةان اركليةةةةةةل قةةةةةل  ةةةةةةللت رمفثةةةةةةهل ضاض عةةةةةةل ضةةةةةةن ارغليةةةةةةلت 

االثيااييايل اري  يثنى ريااضيهةل إرةى ضاض عةل ضةن األيةلاف ض يضلةل اري قية  

 ف  ارضثيق ل ارضخطط ،  ي :

 ي ثع  يط يا ارقلاة ارضؤثثيل رلكليل يملث ًل  ضنلييا ارا لة-1

نهل اريملفث  إقليضيل ف  ضالل ارينليم ين ي   يط يا ل ا اركليل ري ثين  ض-2

 ارالضن 

 ي ثين  افع كفلءة اركليل رانلهل ضاك ًا    يل ضيضي اً -3

   يط يا ل ا اركليل فى خلضل ارضايضع -4
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 األقسام العلمٌة بالكلٌة 

 الضنل ارضمؤ اة ضن األقثلم ارنلضيل اآلييل:ييك ن كليل اريضايع 
 Department Cods القسم

شٍغ اٌج     بؽٌٕ   اٌزّ      -2

 اٌغشاؽٌ
Medical Surgical Nursing MansNurM 

رّشٍغ اٌؼٕبٍخ اٌؾشعخ  -3

  اٌطواسئ

Critical and Emergency Care 

Nursing 
MansNurE 

رّ  شٍغ ط  ؾخ اٌّ  ش ح  -4

  اٌزوٌَذ
Women Health and Midwifery MansNurW 

 Pediatric Nursing MansNurP رّشٍغ األؽفبي -5

غ إٌفغ        ٌ اٌزّ        شٍ -6

  اٌظؾخ إٌفغَخ 

Psychiatric and Mental Health 

Nursing 
MansNurS 

 Community Health Nursing MansNurC رّشٍغ طؾخ اٌّغزّغ  -7

 Geranetological Nursing MansNurG رّشٍغ اٌّغَٕٓ -2

 Nursing Administration MansNurA إداسح اٌزّشٍغ -2

  (Mans)ك ل ارالضنل: 
 ( (Nurاركليل: ك ل 
 ك ل األقثلم: 

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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 األقسام العلمٌة بالكلٌة التعرٌف ب

    Medical Surgical Nursing              تمرٌض الباطنً والجراحًال .4

جٌؿرجق١س ٚ جٌرحط١ٕس . ٚ ِمٓ الم ي  ٠روز ٘ذج جٌمضُ ػٍٝ و١ف١ٗ ضطر١ك جٌؼ١ٍّس جٌطّر٠ض١س

 ٘مممممممذج جٌمضمممممممُ ٠مممممممطُ ضمممممممما٠ُ جٌّؼٍِٛممممممممحش ٚ ض١ّٕمممممممٗ جٌّٙمممممممح جش جٌ  ِمممممممس جٌطممممممممٟ 

ضؿؼً جٌطم خ لمحي ٠ٓ ػٍمٝ ضمما٠ُ جٌرػح٠مس جٌطّر٠ضم١س جٌلمحٍِس ٌٍّرءمٝ اغٕمح  ضٛجؾماُ٘ 

 ذحٌّضطلفٝ ٚ ا٠ضح ػًّ جٌخطظ جٌ  ِس ٌططر١مٙح ػمد جٌخرٚؼ ِٓ جٌّضطلفٝ.

  تمرٌض العناٌة الحرجة والطوارئ  .7

Critical and Emergency Care Nursing 

٠روز ٘مذج جٌمضمُ ػٍمٝ ضطر١مك جٌؼ١ٍّمس جٌطّر٠ضم١س ٚ اصمٍٛخ قمً جٌّلمى ش  مٟ ضّمر٠  

ٌطمٛج ب ومذٌه  ماْ جٌّؼٍِٛمحش    ِرءٝ جٌكحالش جٌكرؾمس ٚ جٌؼٕح٠مس ذؼمحت ضُٙ  مٟ قمحالش ج

ٚ جٌّٙممح جش جٌّىطضممرس ِممٓ المم ي ٘ممذج جٌمضممُ ضّىممٓ جٌطمم خ ِممٓ ضممما٠ُ  ػح٠ممس ضّر٠ضمم١س 

 شحٍِٗ ٌّرءٝ قحالش جٌطٛج ب . 

 Women Health and Midwifery  تمرٌض صحة المرأة والتولٌد  .8

٠ماَ ٘ذج جٌمضمُ ٌطم خ ضّمر٠  جٌ مكس جبٔؿحذ١مس ِمغ جٌطرو١مز ػٍمٝ جقط١حؾمحش جٌّرءمٝ 

ٚضممما٠ُ جٌرػح٠ممس جٌطّر٠ضمم١س ٌٙممُ وّممح ٠ممماَ ا٠ضممح جٌؿٛجٔممد جٌطر١ؼ١ممس المم ي  طممرز جٌكّممً 

 ٚجٌٛاليز ٚوذٌه جٌّضحػفحش جٌٕحضؿس ػٓ ػ١ٍّس جٌٛاليز.

  Pediatric Nursing                                تمرٌض األطفال  .9

٠ؼا ٘ذج جٌمضُ ِٕٙؿح ػحِح  ٟ ضّر٠  جألطفحي ق١ع ٠ؼطٝ ٌٍطم خ جٌفرةمس ٌمطؼٍُ و١ف١مس 

ضما٠ُ جٌرػح٠س جٌطّر٠ض١س ٌألطفحي  ٟ جٌ كس ٚجٌّرض ٚال ي  طمرز جٌّمرض ػمٓ طر٠مك 

جٌؼ١ٍّس جٌطّر٠ض١س. وّح ٠ؼرض جٌمضُ ا٠ضح اصحص١حش جٌّٕٛ ٚجٌططٛ  ال ي  طمرز  جصطخاجَ

 جٌطفٌٛس.

http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Adult_nursing%20.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/critical_care.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Maternal.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Pediatric.htm
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  تمرٌض النفسً والصحة النفسٌة ال .:

Psychiatric and Mental Health Nursing 

ؼس  ٟ ئٔلح  جٌٕظر٠حش ّٚٔمحجؼ جٌطّمر٠  ِمٓ جءمطرجذحش ٠ماَ ٘ذج جٌمضُ جٌخطٛجش جٌّطر

ٔفض١ٗ اٚ جءمطرجذحش  مٟ جٌلخ م١س ٠ٚطرمك جٌؼ١ٍّمس جٌطّر٠ضم١س ٌطم١م١ُ ٚضخطم١ظ ٚضٕف١مذ 

 الطس جٌرػح٠س جٌطّر٠ض١س ٌطكض١ٓ جٌ كس جٌٕفض١س ٌٍّر٠   ٟ ِؿحي جٌرػح٠س جٌٕفض١س.

  Community Health Nursing          تمرٌض صحة المجتمع  .;

٠ممماَ ٘ممذج جٌمضممُ ٌٍطمم خ ةممٛ ز ػحِممس ػممٓ ضّممر٠  ةممكس جٌّؿطّممغ وّممح ٠ّمما جٌطحٌرممحش 

ذحٌّؼٍِٛحش ٚجٌّٙح جش جألصحص١س ٌٍطؼمر  ػٍمٝ جقط١حؾمحش جألشمخحأل ٚجألصمر ٚجٌّؿطّمغ 

٠رومز ا٠ضمح ػٍمٝ ضكضم١ٓ جٌ مكس ِٕٚمغ قماٚظ ِٓ ال ي ضطر١ك جٌؼ١ٍّس جٌطّر٠ض١س. وّح 

 جٌ ك١س جأل١ٌٚس. ح٠س رػِفح١ُ٘ جٌجألِرجض ِؼطّاج ػٍٝ 

  Gerontological Nursing                         تمرٌض المسنٌن .>

ِٛمممحش ٚجٌّٙمممح جش جألصحصممم١س ٌٍطؼمممر  ػٍمممٝ جٌّلمممحوً ٠ّممما ٘مممذج جٌمضمممُ جٌطممم خ ذحٌّؼٍ

جالؾطّحػ١س ٚجٌٕفض١س ٚجٌؿضّح١ٔس ٌىرح  جٌضمٓ ٚومذٌه ضطر١مك جٌؼ١ٍّمس جٌطّر٠ضم١س ٌٍؼٕح٠مس 

ذُٙ  ٟ جٌّؿطّغ ٚوذٌه  مٟ جٌّإصضمحش جٌخحةمس ذٙمُ ِمغ جٌطرو١مز ػٍمٝ جٌ مكس جٌٕفضم١س 

 ٌٍّض١ٕٓ.

 Nursing Administration                          إدارة التمرٌض .=

٠خممطه ٘ممذج جٌمضممُ ذا جصممس ِفممح١ُ٘ ِٚرممحيب ٚٚ ممحتر ِٚٙممح جش جبيج ز جٌطممٟ ضطرممك  ممٟ 

 ئيج ز جٌطّر٠ .

 

 

http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/mental.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Community.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Geriatric.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/admin.htm
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 الدرجات العلمٌة 

 ٠ٛس  مٝ ضّٕف ؾحِؼس جٌّٕ ٛ ز ذٕح  ػٍمٝ طٍمد ِؿٍمش و١ٍمس جٌطّمر٠  ي ؾمس جٌرىمحٌٛ

 ػٍَٛ جٌطّر٠ .  

 كلٌة التمرٌض جامعة المنصورةالقبول فً شروط 

 عموم التمريض ما يمى:   ييشترط لمايد بكمية التمريض والحصول عمى درجة البكالوريوس 

 العامة الثانوٌة: الحاصلٌن على أوال

و سانة تادما  يعموم  عمميأن يكون المتادم حاصال عمى شيادة الثانوية العامة شعبة 
لاللتحاق بالكمية أو عماى شايادة معادلاة لياا يارىاا المجماس اععماى لمجامعاات. وتكاون 

 المغة اإلنجميزية.  ىيالمغة اعجنبية اعولى 

 حاصلٌن على دبلوم المعاهد الفنٌة: النٌااث

المابااولين  إعااداد% ماان :يااتم  بااول حممااة دبمااوم المعاىااد الفنيااة بنساابة ر تزيااد عمااى 

 روط اآلتية: بنفس العام و بالش

بجمياع شاعبو أو المعياد  الصحي الفنيأن يكون المتادم حاصال عمى دبموم المعيد  .4

 لمتمريض. الفني

يكااون المتااادم الحاصاامين عمااى دبمااوم التمااريض المتوسااط كمؤىاال معااادل  أنماان  .7

ىااذا الشااأن   اايلمثانويااة العامااة بعااد اسااتيفاك متطمبااات المجمااس اععمااى لمجامعااات 

 ار معادلة شيادة الثانوية العامة.متضمنا اجتياز اختب

%  خمسة وسبعون  ى المائة( كحاد أدناى :>أن يكون المتادم حاصال عمى نسبة  .8

 من مجموع درجات الدبموم.

أن ر يكااون  ااد مضااى عمااى تخرجااو أكثاار ماان خمااس ساانوات وبعااد عماال مااصااة  .9

لحااذم مااواد تاام دراسااتيات و يااتم تاياايم عاادد ساااعات ىااذه الماااررات و مضاااىتيا 
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يالتيا  ى الساعات المعتمدة و مضاىة محتو  الماررات التى سبق لاو دراساتيا بمث

بالماررات المثيماة لياا بالكمياة بمعر اة الاسام العمماى المخاتا بكال ماارر تو يجاب 

سااااعة معتمااادة ياااتم دراساااتيا بكمياااة  ;:4أر تاااال عااادد السااااعات المعتمااادة عااان 

نة التطبياياة اعمتيااز ماع التمريضت متضمنة ستة  صول دراسية عمى اع ل و السا

 .  الصيفيضرورة اتمام التدريب 

  ايبالكمياة عان طرياق مكاتاب التنسايق  لاللتحاقالمعاىد الفنية المتادمين  خريجي .:

يسر  عماييم  اانون و لاوائل المجماس اععماى  الفنينفس عام تخرجيم من المعيد 

 لمجامعات لذات العام.

 : الحاصلٌن على مؤهالت علٌا جامعٌهثالثا

 بكاالوريوس أو ليساانس( مان  جاامعييكون المتاادم مان الحاصامين عماى مؤىال  أن -

 % من العدد المابول.40إحد  الجامعات أو المعاىد المصرية بنسبة ر تزيد عمى 

أن تكااون الثانويااة العامااة الحاصاامين عمييااا شااعبة عممااى عمااوم ور يشااترط التااادير  -

 العام  ى الدرجة الجامعية

عمى تخرجو أكثر مان خماس سانوات وبعاد عمال مااصاة لحاذم وأر يكون  د مضى  -

مواد تم دراستيا و يتم تاييم عادد سااعات ىاذه المااررات و مضااىتيا بمثيالتياا  اى 

الساااعات المعتماادة و مضاااىة محتااو  الماااررات التااى ساابق لااو دراسااتيا بااالماررات 

 المثيمة ليا بالكمية بمعر ة الاسم العممى المختا بكل مارر.

سااعة معتمادة ياتم دراساتيا بكمياة  470تال عدد السااعات المعتمادة  عان  يجب أر -

ماع  ارمتيااز صول دراساية عماى اع ال و السانة التطبياياة  أربعالتمريضت متضمنة 

 .الصيفيالتدريب  إتمامضرورة 
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 : الطالب المحولٌن من جامعات أخري رابعا  

اصاة بمعادل سااعات معتمادة بعاد عمال ما أخر يتم  بول الطمبة المحولين من جامعات 
% مان السااعات الماااررة لمتخارج  اى برنااامج 0:ور يجاوز إعفااك الطالااب مان أكثار ماان

الكمية و بعد الرجوع لأل سام العممية المسئولة عن الماررات التى  د يعفى منياا الطالاب 
 .و يعطى اعولوية لمطالب المحولين من كميات تعمل بنظام الساعات المعتمدة

 لطالب الوافدٌن: اخامسا  

ياتم  بااول الطاالب الوا اادين طبااا لماااوانين المعماول بيااا  اي المجمااس اععماى لمجامعااات 
 .بخصوا ىذا الشأن

 شروط القٌد للمتقدمٌن

اجتياااز اختبااارات الابااول و الااادرات التااي يارىااا مجمااس الكميااة بعااد ترشاايل مكتااب  -1

 التنسيق. 

 الية: اجتياز الكشم الطبي الخاا بالمواصفات الت -7

 سالمة الامب والصدر وخموه من اعمراض المزمنة والعيوب الخماية.  -

 سالمة البصر والسمع والنطق.  -

 الخمو من اعمراض العصبية والنفسية وارتزان العضمي والنفسي.  -

 الذكور.  البالمو م من التجنيد بالنسبة لمطتحديد  -8

   الرسوم الدراسية: -4
يحاددىا مجماس الكمياة  التايالبكالوريوس الرسوم اإلضا ية يسدد الطالب  ي مرحمة  -

طباااا لماااوانين و لااوائل المجمااس اععمااى لمجامعااات بالنساابة لممتااادمين عاان طريااق 

  اايلمتمااريض  الفناايمكتااب التنساايق ماان الحاصاامين عمااى الثانويااة العامااة والاادبموم 

 بالكمية.    لاللتحاقنفس عام التادم 
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نظاارا لرسااوبيم او  الصاايفي الدراساايتسااجيل بالفصاال ال  ااييساادد الطااالب الاارا بين  -

 جنييا عن كل ساعة معتمدة 0:تفو يم تسديد مبمغ 

المعاىاااد الفنياااة  خريجااايو  أخااار يسااادد الطاااالب الحاصااامين عماااى ماااؤىالت عمياااا  -

مان  (8 ن لمشاروط الماذكورة بماادة والمساتو و  الصحية و المعاىد الفنية لمتماريض

 لاللتحااقسانوات تسابق سانة التاادم   ايالادبموم ىذه الالئحة و الذين حصموا عماى 

الرسااوم التااي ياترحيااا مجمااس الكميااة ويارىااا مجمااس الجامعااة لكاال  ئااة ماان بالكميااة 

 .  جممة ىذه المؤىالت

يحاددىا مجماس الكمياة  التاييسدد الطالب الوا دين  ي مرحمة البكالوريوس الرساوم  -

 طباا لاوانين و لوائل الطالب الوا دين .

 الكلٌة فًة نظام الدراس

٠مَٛ ٔظحَ جٌا جصس ذى١ٍس جٌطّر٠  ؾحِؼس جٌّٕ ٛ ز ػٍٝ ٔظحَ جٌضحػحش جٌّؼطّاز جٌممحتُ 

جٌّٛؾٗ ٚٔظحَ جٌا جصس ١ًٌٕ ي ؾس جٌرىحٌٛ ٠ٛس  ٝ جٌؼٍَٛ جٌطّر٠ضم١س  جٌذجضٟػٍٝ جٌطؼٍُ 

 وحٌطحٌٟ:

 ِضط٠ٛحش ي جص١س   ج ذغضطىْٛ ِاز جٌا جصس ِٓ  -1

 جٌرجذغ ِٓ   ١ٍٓ ي جصم١١ٓ ؾمحِؼ١١ٓ  ئٌٝٚي ضطىْٛ جٌّضط٠ٛحش جٌا جص١س ِٓ جأل

( الّضمس ػلمر اصمرٛػح ي جصم١ح ضؼمرٙمح 15ٌىً ِضمطٜٛ ِماز جٌف مً جٌا جصمٟ  

 جِطكحٔحش ٔٙح٠س جٌف ً. 

 7ذكمما ال ممٝ ي جصمم١س اصممحذ١غ  8ِىػممر ِاضممٗ  ةمم١فٟي جصممٟ    ممً   ممطف٠ؿممٛ   -2

 .طرمح ٌضٛجذظ ٠كاي٘ح جٌى١ٍس ٠ٚمر٘ح ِؿٍش جٌؿحِؼس صحػحش ِؼطّاز

ّؼطّماز ٘مٟ ٚقماز ل١محس ٌطكا٠ما ٚ ْ ومً ِممر   مٟ جٌف مً جٌا جصمٟ جٌٛجقما  جٌضحػس جٌ

 ٚ٘ٝ ضؼحيي:
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صمحػحش  3   ١مس   صمحػس ٔظر٠مس  صمحػط١ٓ ضطر١ممٟ يل١ممس  ِٕ 51جٌضحػس جٌّؼطّماز  

 جٌا جصٟطٛجي جٌف ً  اصرٛػ١ح. ٚ جٌه  ضطر١مٟصحػحش  4ضطر١مٟ ئو١ٕ١ٍىٟ اٚ 

  ممٟجٌؿحِؼممس ٠ٚرمماا جٌف ممً جٌ مم١فٟ  ذاج٠ممس جٌف ممٛي جٌا جصمم١س ضكمماي طرمممح  ٌطؼ١ٍّممحش -3

اوطممٛذر ذاج٠ممس شممٙر   ممٟا جٌضممٕس جٌطا ٠ر١ممس جالِط١ممح  ِٕط ممر شممٙر ١ٌٛ٠ممٛ. ٚ ضرمما

ٌخر٠ؿٟ يٚ  ِح٠ٛ ٚ جٌف ً جٌا جصٟ جٌ ١فٟ. جَ ذحٌٕضرس ٌخر٠ؿٟ يٚ  ٠ٕمح٠ر ٠رماج 

 .جِط١ح ُ٘  ٟ جٚي ِح٠ٛ

ِؼطّمماٖ  صممحػس ٠24ٕمممً جٌطحٌممد ئٌممٟ جٌّضممطٛٞ جٌػممحٟٔ اجج جؾطممح  ِممح ال ٠مممً ػممٓ  -4

صحػس ِؼطّاٖ ٠ٚضؿً  ٟ  ٠ٚ61ضؿً  ٟ جٌّضطٛٞ جٌػحٌع ئجج جؾطح  ِح ال ٠مً ػٓ 

صمحػس ِؼطّماٖ ٚال ضكضمد ِططٍرمحش  96جٌّضطٛٞ جٌرجذغ ئجج جؾطمح  ِمح ال ٠ممً ػمٓ 

 جٌؿحِؼس ءّٓ ٘ذٖ جٌضحػحش.

٠ممإيٜ جٌطحٌممد صممٕس ١ِ ي٠ممس ضطر١م١ممس ئؾرح ٠ممس  صممٕس جالِط١ممح ( ذحٌّضطلممف١حش   -5

ضكص جٌطخطم١ظ  االرٜس ةك١س ِإصض ٞا١س  جٌطحذؼس ٌٍؿحِؼس جٚ ٚجٌّإصضحش جٌ ك

 االممرٜؾحِؼممس  ٞا اٚؾحِؼممس جٌّٕ ممٛ ز  –جٌّرحشممر ٌى١ٍممس جٌطّممر٠    جبشممرجٚ 

 ٚجٌه لرً جٌط ر٠ف ٌٗ ذّزجٌٚس جٌّٕٙس. 

جٌؼحِمس ٌٍممحْٔٛ ٚ  جٌّرمحيبٔؿ١ٍز٠مس ِحػماج ِممر  جٌٍغمس جال ٘مٌٟغس جٌا جصمس ذحٌى١ٍمس  -6

 جٌكروٟ جالضزجْجٌرا١ٔس ٚ ٚ ج١ٌٍحلس  جبٔضحْقمٛق 

 شروط الحصول على درجة البكالورٌوس

( صمحػس ِؼطّماز ٠144ططٍد جٌك ٛي ػٍٝ ي ؾس جٌرىحٌٛ ٠ٛس اْ ٠ؿطح  جٌطحٌمد   -

ذٕؿحـ ال ي جٌّضط٠ٛحش  جٌا جص١س جأل ذؼس  ٠طُ ضكا٠ا جٌؼمد  جٌا جصمٟ ٌٍطحٌمد  مٟ 

جٌضمحذك.  صمٟجٌا ججٌف مً   مةجٌطحٌمد  أؿمزٖذاج٠س وً   مً ي جصمٟ  مٟ ءمٛ  ِمح 

ذحبءمح س جٌمٝ جٌضمٕس  صمحػس ِؼطّماز. 18 – ٠ٚ12طرجٚـ جٌؼد  جٌا جصمٟ ِمح ذم١ٓ 

 جٌطا ٠ر١س جالِط١ح 
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 ٠3ؿمممممممٛ  ٌٍطممممممم خ جٌّطفمممممممٛل١ٓ جٌمممممممذ٠ٓ ال ٠ممممممممً ِؼممممممماٌُٙ جٌطرجوّمممممممٟ ػمممممممٓ  -

 جٌطضمممؿ١ً ٌّممممر  ئءمممح ٟ ِمممٓ جٌّممممر جش جالالط١ح ٠مممس ذكممما ال مممٝ غممم ظ صمممحػحش 

 كص  مممرٚ  جٌؿممماجٚي جٌا جصممم١س ِؼطّممماز  مممٟ جٌف مممً جٌا جصمممٟ جٌؼمممحيٞ ئجج صمممّ

ذذٌه ٠ٚطُ جٌه ذطٛةم١س ِمٓ جٌّرشما جألومحي٠ّٟ ٚجػطّمحي  تم١ش جٌمضمُ جٌمذٞ ٠طرؼمٗ 

 جٌطحٌد.

اٞ   ممِٟمممر جش جالط١ح ٠ممس ٌا جصممطٙح  ٠3خطممح  جٌطحٌممد ءممّٓ جٌّمممر جش جٌا جصمم١س  -

جٌػممحِٓ( طرمممح ٌر رطممٗ ػٍمٝ اْ ضلممًّ ػٍممٝ ِمممر جش  ئٌمٝ  مً ي جصممٟ  ِممٓ جألٚي 

ِٚممر جش طر١مس جالط١ح ٠مٗ ِٚممر جش ِضمحػاز ٚػٍمَٛ صمٍٛو١ٗ  ضّر٠ضم١س جالط١ح ٠مٗ

صحػحش ِؼطّاز طٛجي  طرز جٌا جصس ػٍٝ اْ ضضمح  ِؼماٌٙح  5جالط١ح ٠ٗ ذكا ال ٝ 

 ئٌٝ ِؼاٌٗ جٌطرجوّٟ.

 12جٌطضؿ١ً  ٟ جوػر ِٓ  2ال ٠ضّف ٌٍطحٌد جٌذٞ ٌٗ ِؼاي ضرجوّٟ جلً اٚ ٠ضحٚٞ  -

 صحػس ِؼطّاٖ  ٟ جٌف ً جٌا جصٟ

ِمممر جش ضطر١م١ممس جالط١ح ٠ممس  3ّٓ جٌّمممر جش جٌططر١م١مس جٌا جصمم١س ٠خطمح  جٌطحٌممد ءمم -

 6 ال ممٝػلممر ذكمما  جٌكممحيٞ ئٌممٝجٌف ممٛي جٌا جصمم١س ِممٓ جٌطحصممغ   ممٌٟا جصممطٙح 

صممحػحش ِؼطّممماز طممٛجي جٌّضمممطٜٛ جٌخممحِش ػٍمممٝ اْ ضضممح  ِؼممماٌٙح ئٌممٝ ِؼاٌمممٗ 

 جٌطرجوّٟ. 

ذز٠ممحيز  اِممح سجٌططر١م١مم٠ضممطىًّ ضٍممه جٌضممحػحش  اْٚ ٠ؿممٛ  ٌٍطحٌممد طرمممح ٌر رطممٗ 

ءممّٓ  االممرجالط١ممح  ِمممر   اٚ جبؾرح ٠ممسصممحػحش ِمممر  ِممٓ جٌّمممر جش جٌططر١م١ممس 

 جٌّطرٚقس ِٓ جأللضحَ جٌؼ١ٍّس جٌّخط س. جالالط١ح ٠سجٌّمر جش جٌططر١م١س 

جٌرجذممغ ضمما ٠رحش ضطر١م١ممس ٌّمماز  ٠ممإيٜ وح ممس جٌطمم خ جٌّٕممم١ٌٛٓ ٌٍّضممطٜٛ جٌػحٌممع ٚ -

 ممٟ   ١ِمماجٟٔٚ ٟ ئو١ٕ١ٍىمم١ممح صممحػس ِؼطّمماز المم ي جٌفطممرز جٌ مم١ف١س ضمما ٠رح ػ11ٍّ

جٌّضطلممف١حش ٚ جٌّرجوممز جٌطر١ممس جٌّطخ  ممس جٌطحذؼممس ٌؿحِؼممس جٌّٕ ممٛ ز ٚ ٚ ج ز 
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صمحػحش ِؼطّمماز  5جٌّضممطٜٛ جٌػحٌمع ٚ  ئٌمٝصمحػحش ِؼطّمماز ٌٍّٕمم١ٌٛٓ  5جٌ مكس  

 جٌطممٟجٌٕمممحط  اٚ٘ممذٖ جٌضممحػحش  ئءممح سجٌّضممطٜٛ جٌرجذممغ( ٚ ال ٠ممطُ  ئٌممٌٍّٕٝممم١ٌٛٓ 

  ٚ ضؼطرممر ٘ممذٖ جٌطرجوّممِٟؼاٌممٗ   ئٌممٝ جٌ مم١فٟجٌطمما ٠د   مم٠ٟطك ممً ػ١ٍٙممح جٌطحٌممد 

 جٌطا ٠رحش ضا ٠رحش ٔؿحـ ٚ  صٛخ.  

ٚال ٠ّٕف جٌطحٌمد ي ؾمس جٌرىمحٌٛ ٠ٛس ئال ئجج جؾطمح  جٌطما ٠د جٌ م١فٟ ػٍمٝ اْ ٠رماا  -

 .اصحذ١غ 6جٌطا ٠د جٌ ١فٟ ذؼا جٔطٙح  جالِطكحٔحش جٌٕظر٠س  ٚ ٌّاز 

 المقررات الدراسٌة

ص١س ١ًٌٕ ي ؾس جٌرىحٌٛ ٠ٛس  ٝ ػٍَٛ جٌطّر٠  ئٌٝ غ غمس ضٕمضُ جٌّمر جش جٌا ج

 :وحألضٟ ثحش ِٓ جٌّمر جش 

   Core Coursesأوال: مقررات إجبارٌة: 

 Nursing Sciences (NSc) ِمر جش ضّر٠ض١س ئؾرح ٠س -1

 Medical Sciences (MSc) ِمر جش طر١س ئؾرح ٠س -2

ِمر جش ِضحٔاز ٚػٍَٛ صٍٛو١س  -3

 ئؾرح ٠س

Complementary Sciences (CSc) 

 Summer Clinical training (SCT) ئؾرح ٠س ة١فِٟمر جش ضا ٠د  -4

 Elective Courses (ELc)مقررات اختٌارٌة:   ثانٌا:

 جالط١ح ٠سِمر جش ضّر٠ض١س  -1

 جالط١ح ٠سِمر جش طر١س  -2

 ِمر جش ِضحٔاز ٚػٍَٛ صٍٛو١س جالط١ح ٠س -3



  

   - 23 - 

 ذحبءممح سصممحػس ِؼطّمماز(  144   جٌطّممر٠  ممٟجٌخطممس جٌا جصمم١س ٌّرقٍممس جٌرىممحٌٛ ٠ٛس 

 (.  جالِط١ح جٌضٕس جٌطا ٠ر١س   ئٌٝ

 ساعة معتمدة( 4<وًر: الماررات التمريضية اإلجبارية  أ

الساعات  اسم المارر الر م الكود  لممارر
 المتطمب السابق م.س المعتمدة

المتطمب 
 المتزامن م.ز

MansNurMNSc 101  أثلثيلت يضايع
   6 (1م

MansNurMNSc 201  أثلثيلت يضايع
  (1أثلثيلت يضايع م 5 (2م

MansNurCNSc 202  اكثنلفلت األ ريل
 ,(1أثلثيلت يضايع م 2  ار  الث

  يشايح

MansNurCNSc 203  يقييم ارؤ ل فى
 فثي ر ا  يشايح 3 اريضايع

MansNurMNSc 301 

يضايع  لطمى 
 (1 ااا ى م

 
 
 
 
 

5 

 ,(2أثلثيلت يضايع م
يقييم ارؤ ل فى 

 ,يشايح ,اريضايع
 ,كيضيلء  ي يل
 , فثي ر اى

ضيكا  ي ر ايل   ضملعل 
 ط يل

 علم األل يل

MansNurWNSc 302 
اثيااييايل ينليم 

اريضايع   اري قيف 
 ارؤ ى

3   

MansNurMNSc 401  يضايع  لطمى
يضايع  لطمى  ااا ى  5 (2 ااا ى م

  (1م

MansNurENSc 402 6 يضايع ارط اائ 

 ,(2ع مأثلثيلت يضاي
اكثنلفلت األ ريل 

يقييم ارؤ ل  , ار  الث
 ,يشايح ,فى اريضايع

 ,كيضيلء  ي يل
 فثي ر ا 

 

MansNurPNSc 501 2أثلثيلت يضايع م 7 يضايع األطفلل), 
يقييم ارؤ ل فى 

 ,طب اطفلل
 ااا ل اطفلل
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 ,يشايح ,اريضايع
 طفيليلت

MansNurANSc 502 4 (1إلااة اريضايع م   

MansNurCNSc 503 3 يضايع ؤ ل أثاة 

 ,(2أثلثيلت يضايع م
يقييم ارؤ ل فى 

 ,يشايح ,اريضايع
 ,كيضيلء  ي يل
 ,فثي ر ا 

ضيكا  ي ر ايل   ضملعل 
علم  ,طفيليلت ,ط يل
ض للىء ؤ ل  ,األل يل

 ارضايضع   ار يئل

 

MansNurWNSc 601    يضايع األض ضل
 7 ارمثلء أضااع

 ,(2أثلثيلت يضايع م
ف  يقييم ارؤ ل 

 يشايح ,اريضايع
 

MansNurANSc 602 1إلااة اريضايع م 5 (2إلااة اريضايع م)  

MansNurWNSc 603 4 ضهمل اري ريل 
 ,(2أثلثيلت يضايع م
يقييم ارؤ ل فى 

 يشايح ,اريضايع
 

MansNurCNSc 701  يضايع ؤ ل
 7 ضايضع

إثيااييايل ينليم 
اريضايع   اري قيف 

يضايع ؤ ل  ,ارؤ ى
 اثاة

 

MansNurGNSc 702 يضايع  لطمى  ااا ى  4 يضايع ضثمين
 (1م

 طب ضثمين
 

MansNurCNSc 703   اريضايع ارضايك
ض للئ اك ؤلء  طا    ث ICDL ,  3 على ارلالئل

 ار ي يل

MansNurSNSc 801  يضايع مفثى
أثس ارثل ك اكمثلمى  6  ؤ ل مفثيل

 طب مفثى فى ارؤ ل   ارضاع

MansNurENSc 802  ارنمليل يضايع
  يضايع ارط اائ 6 ار اال

ر م ترتيب  –ر م المارر  ر م الفصل الدراسي  -كود الاسم-كود الكمية -كود المارر يحتو  عمى: كود الجامعة
 المارر داخل الفصل الدراسي(  
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 ساعة معتمدة( 79ثانيًا: الماررات الطبية اإلجبارية  

الساعات  اسم المارر الر م الكود  لممارر
 عتمدةالم

المتطمب السابق 
 م.س

المتطمب 
 المتزامن م.ز

MansNurMMSc 103 3 يشايح   
MansNurSMS 104 2 كيضيلء  ي يل   
MansNurMMS 204  2 فثي ر ا   

MansNurCMSc 205 
ضيكا  ي ر ايل   ضملعل 

 ط يل
2 

 
 

MansNurPMSc 206 1 طفيليلت   
MansNurGMSc 303  3 علم األل يل --  
MansNurMMSc 304 فثي ر ا  2 أضااع  لطميل علضل  
MansNurMMS 403 يشايح 1 ااا ل علضل  

MansNurGMSc 404 
 ل  فثي ر ايل    ل  ر ايل 

 إكليميكيل
3 

 فثي ر ا 
 

MansNurPMSc504 
 1 طب اطفلل

 فثي ر ا 
يضايع 
 األطفلل

MansNurPMS 505 
 1 ااا ل اطفلل

 يشايح
يضايع 
 األطفلل

MansNurGMSc 704 
أضااع  لطميل  1 طب ضثمين

 علضل
يضايع 
 ضثمين

MansNurSMS803 

 2 طب مفثى

 

أثس ارثل ك 
 ف  اكمثلم 

ارؤ ل   
 ارضاع

ر م ترتيب  –ر م المارر  ر م الفصل الدراسى  -كود الاسم-كود الكمية -كود الجامعة كود المارر يحتو  عمى:
 المارر داخل الفصل الدراسى(  
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 ساعة معتمدة( 79ثًا: ماررات مساندة وعموم سموكية إجبارية  ثال

الساعات  اسم المارر لممارر الكودمالر م 
 المعتمدة

المتطمب 
 السابق م.س

المتطمب 
 المتزامن م.ز

MansNurCCSc 102 3 ض للىء ؤ ل ارضايضع   ار يئل   
MansNurPCSc 105 1 في يلء  ي يل   
MansNurACSc 106 2 (1لي يل مرغل إما   
MansNurGCSc 107 1 ارليلقل ار لميل   األي ان ار اكى   

MansNurACSc 207 
( مضيطل لت 2رغل إمالي يل م

 الضنل(*
2 

رغل إمالي يل 
  (1م

MansNurECSc 208 1 آخالقيلت ضهمل اريضايع   
MansNurSCSc 305 1 يغذيل يط يقيل   

MansNurSCSc 306 
ل  ارنالقلت ضهلاات اري اؤ

 اكمثلميل
1   

MansNurGCS 307 
ارض للىء ارنلضل رلقلم ن    ق   
 اكمثلنمضيطل لت الضنل(*

2   

MansNurPCSc 308 1 ضهلاات ارينلضل ضع ار قلفلت   

MansNurSCSc 405 
أثس ارثل ك اكمثلمى فى 

 ارؤ ل   ارضاع
1 

ارض للىء 
ارنلضل رلقلم ن 
   ق   
 اكمثلن

 

MansNurSCSc 506 1 علم مفس ارمض  فى ضاا ل ار يلة   
MansNurCCSc 604 2 طا    ث   

MansNurCCSc 705 1   لئيلت 
ضيكا  ي ر ايل 
    ضملعل ط يل

MansNurCCSc 706 2 ض للئ اك ؤلء ار ي يل 
, ICDL   طا
   ث

اريضايع 
ارضايك  على 

 ارلالئل

MansNurACSc 804 
رضنل ضلت يط يقلت يكم ر ايل ا

 فى ضالل اراعليل ارؤ يل
2 ICDL  

ر م المارر  -كود الاسم-كود الكمية -كود الجامعة كود المارر يحتو  عمى:. *ماررات من متطمبات الجامعة 
 ر م ترتيب المارر داخل الفصل الدراسى(   – ر م الفصل الدراسى 
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من الماررات  راسة عدداً : يستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خالل درابعا
 ساعات معتمدة لمفصول المستويات الدراسية من اعول لمرابع  :ارختيارية التاليةت بمعدل 

 الساعات المعتمدة اسم المارر الر م الكود  لممارر
MansNurCELc 1201 2 يضايع ؤ ل ضايضع ضيقلم 
MansNurEELc 1202 2 يضايع  لالت  اال ضيقلم 

MansNurMELc 1203 
يضايع ضيقلم فى ا ل يخؤؤلت ارااا ل   

ااا ه اهل   –ارنضليلت م ااا ه ضثلرك   ريه 
 يضض (

2 

MansNurPELc 1204 2 يضايع ضيقلم فى األطفلل 
MansNurWELc 1205 2 يضايع ضيقلم فى يضايع االض ضه  اري ريل 

MansNurGELc 1206 2 يضايع ضيقلم فى اعليل ارضثمين 
MansNurSELc 1207 2 يضايع مفث  ضيقلم 
MansNurAELc 1208 2 الااة يضايع ضيقلم 
MansNurWELc 1209 2 فى ارضضلاثلت اريضايضيل ارطب ار ليل 
MansNurGELc 1210 2 ارنالج ارط ينى  اريأييل 
MansNurPELc 1211 2 ؤ ل ارفم  األثملن 

MansNurMELc 1212 
 فاع ضن فا ع األضااع ار لطميل

اضااع اهل   -طب ا اام -مطب ضملط   لاة
 يضضى(

2 

MansNurAELc 1213 1 يخطيط  يمثي  ضثيشفيلت 
MansNurSELc 1214 1 علم مفس ارضاأة 
MansNurSELc 1215 1 اريفكيا ارمقلى 
MansNurEELc 1216 1 قلم ن   اخالقيلت ض ا رل ارضهمل 

MansNurWELc 1217 1 ارينلم ارذايى 
MansNurAELc 1218 1 ارقيللة 
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 ساعة معتمدة(: 40: التدريب الصيفي  خامسا
 ييم يلايب ارطالب خالل ارفياة ارؤيفيل على ارضهلاات األييل:

 التدريبياسم المارر  الر م الكود  لممارر
الساعات 
 المعتمدة

 المتطمب السابق
 م.س 

MansNurGSCT 1301 
ارنل ى  ف يلاي لت على ضنلييا اري كم 

 ضيلارضهلاات اريضاي ف 
3 

ضيكا  ي ر ايل   
 ضملعل ط يل

MansNurESCT 1302 
يقليم  ف ارضهمل  أخالقيلتيلاي لت 

 اراعليل اريضايضيل
2 

ضهمل  أخالقيلت
 اريضايع

MansNurWSCT 1303  علم األل يل 3   ارضش اة ارؤ  يلاي لت اري قيف 

MansNurASCT 1304 
ا لة ارخلضلت   اراعليل  ف يلاي لت 

 ارؤ يل
2 

اريضايع  إلااة
(، إلااة 1م

 (2اريضايع م
ر م ترتيب المارر داخل الفصل  –ر م المارر  ر م الفصل الدراسي  -كود الاسم-كود الكمية -كود الجامعة
 الدراسي(  

 تسجٌل المقررات

٠ىْٛ ضضؿ١ً جٌّمر جش ػٍٝ جصطّح ز جٌطضؿ١ً ػٓ طر٠ك ل١حَ جٌط خ ذحالط١ح   -

جألوحي١١ّ٠ٓ ٠ٚطُ ل١اُ٘ ذطٍه جٌّمر جش ذ فس  جٌّمر جش ٚ مح  ٌطٛؾ١ٙحش جٌّرشا٠ٓ

 ص١ّس لرً ذاج٠س جٌف ً جٌا جصٟ ذأصرٛػ١ٓ. ٚضٕطٟٙ  طرز جٌطضؿ١ً ذٕٙح٠س جٌّٛػا 

 جٌّكاي ٌذٌه.

جٌّمر جش جٌطٟ ال ٠ٍطكك ذٙح ػاي وح  ِٓ   ٟئٌغح  جٌطضؿ١ً   ٠ٟىْٛ ٌٍى١ٍس جٌكك  -

ٍرس  ٟ جٌى١ٍس ٠ٚؿٛ  جٌطٍرس  ٚضؼطٝ ا٠ٌٛٚس جٌطضؿ١ً قضد اصرم١س ضضؿ١ً جٌط

جٌضّحـ ٌٍطحٌد ذحٌطضؿ١ً  ٝ ِمر  ِح ِٚططٍرٗ جٌضحذك  ٝ ٔفش جٌف ً ئجج وحْ 

 جٌطحٌد لا ي س جٌّططٍد جٌضحذك ٌُٚ ٠ٕؿف  ١ٗ ٚوحْ ضخرؾٗ ٠طٛلر ػٍٝ جٌه. 

ٚ ٠ؿٛ  ٌّؿٍش جٌى١ٍس  ٠حيز جٌكا جألل ٝ ٌٍؼد  جٌا جصٟ  ٟ جٌف ً جٌا جصٟ 

 از ذغرض ئضّحَ ِططٍرحش جٌطخرؼ.صحػحش ِؼطّ 4جألال١ر ذكا ال ٝ 
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 الحاالت التالٌة: فًال ٌتم تسجٌل الطالب للمقررات الدراسٌة  - -

 ػاَ ئضّحَ ئؾرج جش جٌمرٛي. -1

 جٌّمر .  ٟجوطّحي جٌؼاي جٌّكاي ِٓ جٌطٍرس  -2

(  17ئجج ٌُ ٠ضطٛ  جٌطحٌد جٌٕضرس جٌّمر ز ٌٍكضٛ  ٚجٌّٕ ٛأل ػ١ٍٙح ذحٌّحيز   -3

ِٓ يالٛي جِطكحْ جٌّمر   ٚ ٠ضؿً جٌطحٌد ِكرَٚ  ٟ  ٠لطد ضضؿ١ٍٗ ٠ّٕٚغ

 ٔط١ؿس ِؼاي جٌف ً ٚ جٌّؼاي جٌطرجوّٟ جٌؼحَ ٌٍطحٌد.

 حذف المقررات وإضافتها

ال ي جألصرٛػ١ٓ جأل١ٌٚٓ ِٓ ذا   اوػر ا٠ّٚىٓ ٌٍطحٌد قذ  اٚ ئءح س ِمر   -

٠إيٜ جٌكذ  اٚ  االجٌا جصس يْٚ اْ ٠إغر جٌه ػٍٝ صؿٍٗ جٌا جصٟ ػٍٝ" 

جٌٕزٚي ػٓ جٌكا جألئٝ ٌٍؼد  جٌا جصٟ  اٚس ئٌٝ ضؿحٚ  جٌكا جألػٍٝ جبءح 

جٌٛجقا"  ذلرط ِٛج مس جٌّرشا  جٌا جصٌٍٟطحٌد ال ي جٌف ً  ذٗجٌّضّٛـ 

. ٚػٍٝ جٌطٍرس جبءح سقحٌس   ٟٚ ِٛج ك جٌمضُ جٌّضثٛي ػٓ جٌّمر   جألوحي٠ّٟ

طّح ز جٌخحةس ئءح س ِمر  اٚ قذ ٗ ذؼا جٌطضؿ١ً ضؼرثس جالص  ٟجٌذ٠ٓ ٠ر رْٛ 

 ذحٌكذ  ٚجبءح س  ِٓ اؾً ضكا٠ع جصطّح ز جٌطضؿ١ً. 

 االنسحاب من المقررات

٠ؿٛ  اْ ٠ٕضكد جٌطحٌد ِٓ ي جصس اٞ ِمر  قطٝ ٔٙح٠س جألصرٛع جٌرجذغ ِٓ ذا   -

ال ضمً  اْ  ذلرط ٟجألوحي٠ّجٌطضؿ١ً ٌٍف ً جٌا جصٟ ٚجٌه ذؼا ِٛج مس جٌّرشا 

صحػس ِؼطّاز(. ٚ  12ٝ جٌّضّٛـ ذٗ  ػاي جٌضحػحش جٌّضؿٍس ػٓ جٌكا جألئ

" ذلرط اْ ال Wذطما٠ر " ِٕضكد ٟجألوحي٠ّصؿً جٌطحٌد   ٟ ٠ضؿً ٘ذج جٌّمر 

٠ىْٛ جٌطحٌد لا ضؿحٚ  ٔضرس جٌغ١حخ جٌّمر ز لرً جالٔضكحخ . ٚ ضؼرض قحالش 
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جالٔضكحخ جالءطرج ٠س ذؼا ٘ذج ج١ٌّؼحي ػٍٝ ٌؿٕس شثْٛ جٌطؼ١ٍُ ٚ جٌط خ ذحٌى١ٍس 

 ٚئلرج ٘ح ِٓ ِؿٍش جٌى١ٍس.ٌٍٕظر  ١ٙح 

اػطرر ِإؾ   ٌا جصطٗ ٌٙذج  (W)ئجج أضكد جٌطحٌد ِٓ ؾ١ّغ ِمر جش جٌف ً  -

 جٌف ً.

لا ضطٍد جٌى١ٍس جٔضكحخ جٌطحٌد ؾزت١ح  ألصرحخ اوحي١ّ٠س  ضؼاٜ ٔضرس جٌغ١حخ ػٓ  -

جٌضٕس(  اٚ اصرحخ ضأي٠ر١س ٚ ٝ  اػّحي  ٟ% ٚ ػاَ جصطىّحي ِططٍرحش جٌّمر  25

ٌىً ِمر  صؿً  ١ٗ ٌُٚ ٠طّٗ.  (FW) ٞئؾرح ٛءغ ٌٍطحٌد ِٕضكد ٘ذٖ جٌكحٌس ٠

ألصرحخ اوحي١ّ٠س اٚ ضأي٠ر١س. ٚال ٠ضّف  ؾزتٟصؿً جٌطحٌد جٔضكحخ   ٠ٟٚىطد 

ٌٍطحٌد ذحٌؼٛيز ئٌٝ جٌى١ٍس ِح ٌُ ٠طُ ئػحيز لرٌٛٗ ذلرٚط ِؼ١ٕس .٠ٚىطد  ٝ صؿً 

ٍطحٌد ذحٌؼٛيز ئٌٝ ألصرحخ اوحي١ّ٠س اٚ ضأي٠ر١س. ٚال ٠ضّف ٌ ؾزتٟجٌطحٌد جٔضكحخ 

 جٌى١ٍس ِح ٌُ ٠طُ ئػحيز لرٌٛٗ ذلرٚط ِؼ١ٕس

 إعادة القبول بعد االنسحاب

 حالة أن ٌكون الطالب: فًٌجوز إعادة القبول بعد االنسحاب 

٠ٚىْٛ لرج  ئػحيز جٌمرٛي  جٌا جصٟلا جٔضكد ذ فس جالط١ح ٠س اغٕح  جٌف ً  -1

 ألصرحخ ِمرٌٛس ٌٗ. جألوحي٠ّٟذّٛج مس جٌّرشا 

 جٌذٞ جٌا جصٟلا جٔمطغ ػٓ جٌا جصس ٌف ١ٍٓ ي جص١١ٓ ِططح١١ٌٓ  ٠ؼطرر جٌف ً  -2

 جٔضكد اغٕحتٗ اقا ٘ذ٠ٓ جٌف ١ٍٓ( ألصرحخ لٙر٠س ٠ما ٘ح ِؿٍش جٌى١ٍس. 

 ٌراعى فى إعادة القبول العوامل التالٌة:

 .ص١طُ جٌطضؿ١ً ذٗ جٌذٞذرٔحِؽ جٌف ً   ٟضٛج ر جٌّىحْ جٌلح ر  -ا
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از جٌّىطضرس قطٝ ضح ٠خٗ  ٚضؼطٝ جأل ض١ٍس ٌّٓ ػاي جٌضحػحش جٌّؼطّ -خ

 جوطضد ػايج  اورر ِٓ جٌضحػحش جٌّؼطّاز.

 ٌٍطحٌد لرً جالٔضكحخ. جألوحي٠ّٟجأليج   -ؼ

 المواظبة 

٠طٌٛٝ اصطحج جٌّمر  ضضؿ١ً قضٛ  جٌط خ  ٟ ذا  وً ِكحءرز ٔظر٠س اٚ  طرز 

 :  ػ١ٍّس  ٟ صؿً ِؼا ٌذٌه ِٓ لرً شثْٛ جٌط خ ِغ ِرجػحز ِح٠ٍٝ

% ِممٓ ِؿّممٛع 25جٌكمما جٌّضممّٛـ ذممٗ ٌغ١ممحخ جٌطحٌممد ذمماْٚ ػممذ  ِمرممٛي ٘ممٛ  -1

صممحػحش جٌّممممر    ٠ٚطممٌٛٝ اصمممطحج جٌّمممر  ئالطمممح  ئيج ز شممثْٛ جٌطممم خ بٔمممذج  

جٌطحٌممد ِممرض١ٓ ٚ ذؼمما جٌممه ضؼممرض قحٌممس جٌطحٌممد ػٍممٝ ِؿٍممش جٌى١ٍممس الضخممحج 

% 25ئؾرج جش قرِحٔٗ ِٓ يالٛي جِطكحْ جٌّممر . ئجج  جيش ٔضمرس جٌغ١محخ ػمٓ 

 Forced)ِٓ ِؿّٛع صحػحش جٌّمر  ٠ضؿً ٌٍطحٌد ضما٠ر "ِٕضكد جؾرح ٜ"

Withdrawal)  ٟممٟ جٌّمممر  ٚضمماالً ٔط١ؿممس ضممما٠ر "ِٕضممكد جؾرممح ٜ"  مم 

 قضحخ جٌّؼاي جٌف ٍٟ ٚ جٌّؼاي جٌطرجوّٟ جٌؼحَ ٌٍطحٌد. 

% ِٓ ِؿّٛع صحػحش جٌّمر  ٚ وحْ  ١حخ 25ئجج ضؿحٚ ش ٔضرس جٌغ١حخ  -2

س شثْٛ جٌطؼ١ٍُ ٚ جٌط خ ٚ ٠ؼطّاٖ ِؿٍش جٌى١ٍس ٠ضؿً جٌطحٌد ذؼذ  ضمرٍٗ ٌؿٕ

ٌٍطحٌد ضما٠ر "  حتد ذؼذ  " ٚال ضاالً ٔط١ؿس جٌطما٠ر "  حتد ذؼذ "  ٟ 

 جٌّؼاي جٌف ٍٟ اٚ جٌّؼاي جٌطرجوّٟ جٌؼحَ ٌٍطحٌد .

 إٌقاف القٌد واألعذار

 ٠ضّف ٌٍطحٌد ذحالٔضكحخ ِإلطح  ِٓ جٌى١ٍس ذؼا اْ ٠طٍد  ص١ّح  ضأؾ١ً ي جصطٗ. -ا 

٠طُ ِٕف جألجْ ذحٌطأؾ١ً  ذؼا ِٛج مس ِؿٍش جٌى١ٍس ألصرحخ ضطؼٍك ذ كس جٌطحٌد  -خ 

 .االرٜ رٚ  لٙر٠س  ا٠ساٚ 
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 ا٠ٚمَٛ جٌطحٌد ذطما٠ُ جٌٛغحتك جٌطٟ ضػرص اصرحخ طٍد جٌطأؾ١ً  ػذ  ِرءٝ  -ؼ 

 ( ِٓ جٌؼ١حيز جٌطر١س. جؾطّحػٟ

ٝ جٌطكحلٗ ذحٌى١ٍس  ئجج ٌُ ٠ؼا جٌطحٌد ئٌٝ جٌى١ٍس ذؼا  طرز جٌطأؾ١ً جٌّّٕٛقس ٌٗ  ٠ٍغ -ي 

ئػحيز لرٌٛٗ ذٕح  ػٍٝ قحٌطٗ. ٠ّٚىٓ ٌٍطحٌد اْ ٠ٍطكك ذحٌى١ٍس   ٠ٟٚؿٛ  جٌٕظر 

ِرز االرٜ  ٌٚىٓ ِغ ذاج٠س   ً ي جصٟ ذؼا جصطىّحي ئؾرج جش جٌطضؿ١ً جٌؼحي٠س 

 جٌٛجؾد ئضرحػٙح.

  جٌا جصٟجٌه جٌف ً   ٟػٕاِح ضطُ جٌّٛج مس ػٍٝ ضأؾ١ً جٌا جصس  ٠ٍغٝ جٌطضؿ١ً  -ٖ 

 صؿً جٌطحٌد.  ٟضح ٠خ جٌطأؾ١ً  ٠ٚم١ا

 نظام االمتحانات والتقوٌم

ػممٓ طر٠ممك جالِطكحٔممحش  جٌا جصمم٠ٟممطُ ضم١مم١ُ جٌطحٌممد ذ ممفس ِضممطّرز طممٛجي جٌف ممً  -

٠ممطُ  جٌطممٟجٌّٕحللممحش ٚجألذكممحظ   ممٟجٌطكر٠ر٠ممس ٚجٌططر١م١ممس ٚجٌلممف١ٙس ٚجٌّلممح وس 

٘ممح ِممٓ ضى١ٍفممٗ ذٙممح ٚجٌٛجؾرممحش ج١ِٛ١ٌممس ٚجٌّٛج رممس ػٍممٝ قضممٛ  جٌّمممر جش ٚ ١ر

المم ي  ٟػٍممٝ ِضممطٛجٖ جٌطك مم١ٍ ٚصممحتً جٌطم١مم١ُ ذّممح ٠ضممحػا جٌطحٌممد ػٍممٝ جٌطؼممر 

 ِٚؼحٌؿس اٚءحػٗ جٌطؼ١ّ١ٍس اٚال  ذأٚي. جٌا جصٟجٌف ً 

 تقٌٌم المواد النظرٌة: 

جألصرٛع جٌخمحِش   ٟ  جألٚي جٌا جص٠ٟؼما جِطكح١ٔٓ جٌٕ ر   ١ٍس ال ي جٌف ً  -

 جألصرٛع جٌؼحشر.  ٟ ٚجٌػحٟٔ

 العملٌة:  تقٌٌم المواد

 جألصرٛع جٌضحذغ.   ٠ٟؼما جِطكحْ ٔ ر جٌف ً  -

ذما ؾحش جٌّٛج رمس ٚي ؾمحش جٌططر١ممحش  جٌؼ٠ٍّٟرضرظ ضم١١ُ جٌطحٌد ال ي جٌطا ٠د  -

 جٌؼ١ٍّس جٌّخ  س ٌطٍه جٌفطرز.
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ضٍغممٝ جٌفطممرز جٌطا ٠ر١ممس ٌٍطحٌممد ئجج جٔخفضممص ٔضممرس ِٛج رطممٗ ػٍممٝ جٌكضممٛ  ػممٓ  -

ٍفطممرز ٠ٚؼطرممر  جصممرح   ١ٙممح ٌؼمماَ ػمماي جٌضممحػحش جٌّخ  ممس ٌ ئؾّممحٌٟ% ِممٓ 75

 جصطىّحي ػاي صحػحش جٌكضٛ .

 تقٌٌم المقررات التطبٌقٌة للمستوى الخامس و التدرٌبٌة الصٌفٌة:

جٌّمر جش جٌططر١م١س ٚ جٌطا ٠ر١س ػ١ٍّمح ٚ ٠مرضرظ ضم١م١ُ جٌطم خ   ٟ جالِطكح٠ْىْٛ  -

ٌؼ١ٍّمس ذما ؾحش جٌّٛج رمس ٚي ؾمحش جٌططر١ممحش ج جٌؼٍّمٟال ي جٌطا ٠د ٚ جٌططر١مك 

 جٌّخ  س ٌطٍه جٌفطرز.

جٌططر١م١س ٌٍطحٌد ئجج جٔخفضص ٔضرس ِٛج رطٗ ػٍٝ  اٚضٍغٝ جٌفطرز جٌطا ٠ر١س 

ػاي جٌضحػحش جٌّخ  س ٌٍفطرز ٠ٚؼطرر  جصرح   ئؾّحٌٟ% ِٓ 75جٌكضٛ  ػٓ 

  ١ٙح ٌؼاَ جصطىّحي ػاي صحػحش جٌكضٛ .

 الدراسًبالنسبة المتحان نهاٌة الفصل 

٠ٚىمْٛ  جٌا جصمٟٔٙح٠مس جٌف مً   مٌٟىً ِممر  ِمرز ٚجقماز  جٌٕٙحت٠ٟؼما جالِطكحْ  -

جالِطكحْ ضكر٠ر٠ح  ٚضطر١م١ح  اٚ/ٚ شف١ٙح  قضد طر١ؼس جٌّمر  ٠ٚىْٛ شحًِ ٌؿ١ّغ 

 اؾزج  جٌّمر .

ِمرجش ػمٓ ضؿمحٚ ٖ  3 ئٔذج ٌّٖمر  ذؼا  جٌٕٙحت٠ٟكرَ جٌطحٌد ِٓ يالٛي جالِطكحْ  -

االر٘ممح لرممً ِٛػمما % ِممٓ صممحػحش جٌّمممر (  ضىممْٛ 25ٔضممرس جٌغ١ممحخ جٌّمممر ز  

 ٠َٛ ٚذٕح  ػٍٝ لرج  ِؿٍش جٌى١ٍس. 15ذـ  جٌٕٙحتٟجالِطكحْ 

  م٠ٟمرٍمٗ ِؿٍمش جٌى١ٍمس( جالقطفمح  ذحٌطمما٠ر  جٌمذ٠ٞىْٛ ٌٍؼذ  جٌّرءٝ جٌّمرمٛي   -

 جٌطمحٌٟ جٌا جصمٟجٌف مً   مٟػٍمٝ اْ ٠ممَٛ ذاػمحيز جٌّممر   جٌطحٌٟ جٌا جصٟجٌف ً 

 ي جصس  ٔظر٠ح  ٚضطر١م١ح ( ٚجِطكحٔح.

% 61حٌد ِمٓ يالمٛي جالِطكمحْ ٠ٚؼطرمر  جصمرح  ئجج ق مً ػٍمٝ المً ِمٓ ٠كرَ جٌط -

جٌطمما ٠رحش جٌؼ١ٍّممس ػٍممٝ   ممٟ صممطْٛ ذحٌّحتممس( ِممٓ ِؿّممٛع ي ؾممحش اػّممحي جٌضممٕس 
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ٌٙممح ضم١مم١ُ  جٌطممِٟممٓ جٌّمممر جش جٌؼ١ٍّممس جٌطّر٠ضم١س  اٞ  مٟ جٌا جصممِٟماج  جٌف ممً 

 اػّحي صٕس ٠ٚؼ١ا جٌّمر  ي جصس ٚجِطكحٔح .

 المقررات التمرٌضٌة

جٌّمر جش جٌطّر٠ض١س ضكر٠ر٠ح  ٚشف٠ٛح  ٚضطر١م١ح  ٚاػّحي صٕس   ْٟٛ جالِطكحْ ٠ى -2

 % ِٓ ي ؾس جٌّمر  جٌى١ٍس.61ٚجٌكا جألئٝ ٌٍٕؿحـ 

 :وحٌطحٌٟٚضمضُ جٌٕٙح٠س جٌؼظّٝ ٌا ؾحش جٌّمر   

 ضكر٠رٞ% 51  شفٟٙ% 5  ضطر١مٟ ػٍّٟ% 15% اػّحي صٕس  31 -

 ٔٙح٠س جٌف ً(  ضكر٠رٞ% 41ٔ ر   ٍٝ   ضكر٠رٞ% 11 

٘ذج جٌٕه ػٍٝ ؾ١ّغ جٌّمر جش جٌطّر٠ض١س  ١ّح ػاج ِمر ج ضم١١ُ  اقىحَضضرٜ  -3

 جٌطّر٠  ٚ ضؼ١ٍُ جٌطّر٠ .  ٟجٌ كس 

% 31:  وحٌطحٌٟق١ع ٠ىْٛ جالِطكحْ ضكر٠ر٠ح  ٚضطر١م١ح  ٚاػّحي صٕس ٚ ضمضُ   -

  ٟ( ٌّمر  ضم١١ُ جٌ كس ضكر٠رٞ% 31  ضطر١مٟ% 41 ضطر١مٟصٕس  اػّحي

  جٌطّر٠

% 31:  وحٌطح٠ٌٟٚىْٛ جالِطكحْ ضكر٠ر٠ح  ٚشف٠ٛح ٚاػّحي صٕس ٚ ضمضُ   -

 ضكر٠رٞ% 21  ضكر٠رٞ% 51 شف١ٙس% ِٕحللس ِلرٚع 21اػّحي صٕس 

 ٔٙح٠س جٌف ً( ٌّمر  ضؼ١ٍُ جٌطّر٠  ضكر٠رٞ% 31ٔ ر   ٍٝ   

 % ِٓ ي ؾس جٌّمر  جٌى١ٍس ٌىً ِٓ جٌّمر ٠ٓ.61ٚجٌكا جألئٝ ٌٍٕؿحـ  -

 المقررات الطبٌة

ٚاػّحي  ضطر١مٟ ػٍّٟاٚ  ٚشفٛٞ ضكر٠رٞجٌّمر جش جٌطر١س   ٠ٟىْٛ جالِطكحْ   -2

 % ِٓ ي ؾس جٌّمر  جٌى١ٍس.61صٕس ٚجٌكا جألئٝ ٌٍٕؿحـ 

 :وحٌطحٌٟٚضمضُ جٌٕٙح٠س جٌؼظّٝ ٌا ؾحش جٌّمر  
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% 11  ضكر٠رٞ% 61 -ضطر١مٟ اٚ شفٛٞ% 21% اػّحي صٕس 21 -

  ٔٙح٠س جٌف ً( ضكر٠رٞ% 51ال ي جٌف ً   ضكر٠رٞ

 رات العلوم السلوكٌة والمساندةمقر

ِمر جش جٌؼٍَٛ جٌضٍٛو١س ٚجٌّضحٔاز ضكر٠ر٠ح  ٚاػّحي صٕس   ٠ٟىْٛ جالِطكحْ  -1

% ِٓ ي ؾس جٌّمر  جٌى١ٍس  ٚضمضُ جٌٕٙح٠س جٌؼظّٝ 61ٚجٌكا جألئٝ ٌٍٕؿحـ 

 :وحٌطحٌٌٟا ؾحش جٌّمر  

    شف١ٙساٚ ِٕحللس ِلرٚع  شفٟٙاٚ  ضطر١مٟ% 11% اػّحي صٕس 31 -

ٔٙح٠س  ضكر٠رٞ% 41ال ي جٌف ً   ضكر٠رٞ% 21  ضكر٠رٞ% 61 -

 جٌف ً(

٘ذج جٌٕه ػٍٝ ؾ١ّغ ِمر جش جٌؼٍَٛ جٌضٍٛو١س ٚجٌّضحٔاز  ١ّح ػاج  اقىحَضضرٜ  -2

ٚ جٌّرحيب جٌؼحِس  جٌكروٟٚ ج١ٌٍحلس جٌرا١ٔس ٚجالضزجْ  2ِمر جش ٌٍغس جألٔؿ١ٍز٠س

 ٌٍمحْٔٛ ٚقمٛق جبٔضحْ

 ػٍٝ ٔضرس جٌكضٛ  ٠ٚلطرط اْ  جٌكروٟس ٚجالضزجْ ٠ؼطّا ضم١١ُ ِمر  ج١ٌٍحلس جٌرا١ٔ

 .جٌٕٙحتٟ جٌططر١مٟ جالِطكحْي ؾس ػٍٝ  111% ٚ 25ال ضز٠ا ٔضرس جٌغ١حخ ػٍٝ 

 جٌّرحيب جٌؼحِس ٌٍمحْٔٛ ٚقمٛق جبٔضحْ" 2ضؼطرر ِمر جش "ٌغس جٔؿ١ٍز٠س" ٚ "

ِمر  ٔؿحـ ٚ صٛخ ٚ ٘ٛ ِٓ ِططٍرحش جٌؿحِؼس ٚال ٠ضح  ئٌٝ جٌّؿّٛع 

 ؾحش جٌطحٌد ٚال ٠كضد ِٓ ِمر جش جٌطخٍر" ٚال ٠ّٕف ي ؾس جٌطرجوّٟ ٌا

  ٟ ٘ذج جٌّمر " ٔؿحقٗذؼا  ئالجٌرىحٌٛ ٠ٛس 

 أسلوب التقٌٌم

 التقدٌرات العددٌة للمقررات

 .  ٚجٌطرجوّٟ جٌف ٠ٍٟرٕٝ ضم١١ُ جٌطحٌد ٚضما٠ر ايجتٗ ػٍٝ اصحس جٌّؼاي  -
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ّماز ٌٍّممر  ٌٚىمً ٌٍضمحػحش جٌّؼط جبؾّمحٌٟضكضد جٌا ؾمس جٌؼظّمٝ ٌٍّممر  ذحٌؼماي  -

 جٌخّمممش( ي ؾمممس ػظّمممٝ ٚ جٌمممه الممم ي جٌّضمممط٠ٛحش 111صمممحػس  ِؼطّممماز ِحتمممس  

 .جٌ ١فٟجٌه جٌطا ٠د   ٌٍٟا جصس ذّح 

ٌٍطحٌد ِٓ ال ي جٌطما٠ر ذحٌرِز ـ ل١ّس  جٌا جصٟجٌّمر    ٠ٟٚكضد جٌطما٠ر  -

  ٟجٌطحٌد  ايج ٚجٌّؼاي ذحٌا ؾحش. ٚ ٠ؼطّا ِؼ١ح  ضما٠ر  جٌٍفظٟجٌطما٠ر ـ جٌطما٠ر 

ٚ جٌؿاٚي  A, B, C, D, F)جٌرِٛ    َجصطخاج ٔظحَ جٌضحػحش جٌّؼطّاز ػٍٝ

 ٠ٛءف جٌطما٠رجش جٌرِز٠س أليج  جٌطحٌد ٚ ل١ّطٙح جٌؼاي٠س. ٌٟجٌطح

 التقٌٌم

Grade 

التقدٌر 
 بالرمز

قٌمة 
 التقدٌر

 النقاط

 المعدل بالدرجات التقدٌر اللفظى

ضرةا ٘ذٖ جٌطما٠رجش ٌٍطٍرس 

 ح١ٌح  جٌذ٠ٓ ج ٙرٚج ايج  ػ

Very high 

achievement  

A+ 4.0 أوػر91 ِّطح  ِرضفغ  % 

A 3.6 
جلً ِٓ  ئٌٝ 85 ِّطح 

91% 

B
+
 3.3 

جلً ِٓ  ئٌٝ 81 ؾ١ا ؾاج ِرضفغ

85% 

ضرةا ٘ذٖ جٌطما٠رجش ٌٍطٍرس 

 جٌذ٠ٓ ا ٙرٚج ايج  ِرء١ح  

Satisfactory 

Performance 

B 3.0 
جلً ِٓ  ئٌٝ 75 ؾ١ا ؾاج

81% 

C
+
 2.6 

جلً ِٓ  ئٌٝ 71 ضفغؾ١ا ِر

75% 

C 2.3 
جلً ِٓ  ئٌٝ 65 ؾ١ا

71% 

D 2.0 
جلً ِٓ  ئٌٝ 61 ِمرٛي

65% 

 ٠رةا ٌٍطحٌد  جصد

Fail 
F 0.000 61الً ِٓ   جصد% 

 معدل نقاط التقدٌر )المعدالت التراكمٌة والفصلٌة(

ِؼاي ٔمحط جٌطما٠ر ٘ٛ ِؼاي ٠كماي جٌّضمطٜٛ جألومحي٠ّٟ ٌٍطحٌمد ػمٓ طر٠مك جٌّؼماي  -

 .جٌطرجوّٟ ٍٟ ٚجٌّؼاي جٌف
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٠كضد جٌّؼاي جٌف ٍٟ ػٍٝ اصحس جٌّمر جش جٌطٟ ٠ضؿً  ١ٙمح جٌطحٌمد الم ي   مً  -

 ي جصٟ ِؼ١ٓ.

 ٠كضممد جٌّؼمماي جٌطرجوّممٟ ػٍممٝ ؾ١ّممغ جٌّمممر جش جٌطممٟ صممؿً  ١ٙممح جٌطحٌممد  ممٝ 

ؾ١ّممغ جٌف ممٛي جٌا جصمم١س قطممٝ ضح ٠خممٗ  ٚ٘ممٛ قضممحخ ٌّؼمماي ِٕف ممً  ٌٚمم١ش ِطٛصممظ 

 جٌّؼاالش(. 

 لدراسً )المعدل التراكمً الفصلً(نقاط التقدٌر للفصل احساب معدل 

 يحسب المعدل الفصمي  متوسط تادير الطالب لكل  صل دراسي( عمى النحو التالي:

عادد   ايكل ماارر دراساي   يحصل عمييا الطالب  الذمضرب  يمة نااط المارر -4

 الساعات المعتمدة لذلك المارر.

 تجميع  يمة كل الماررات.-7

حاصااال جماااع  يماااة ىاااذه المااااررات عماااى عااادد السااااعات الكمياااة المعتمااادة ياساام -8

 سجل  ييا الطالب. التيلمماررات 

عاادد الساااعات المعتماادة × مجمااوع حاصاال ضاارب النااااط الحاصاال عمييااا الطالااب  :أم

   درسيا الطالب. التيمجموع الساعات المعتمدة لمماررات ÷ درسيا  التيلمماررات 

 لتراكمً(التقدٌر العام )المعدل ا

ىو متوسط ما يحصل عميو الطالب من ناااط خاالل الفصاول  المعدل التراكمً العام:
 الدراسية و يارب إلى ر مين عشريين  اط .

 يحسب المعدل التراكمي لمطالب  ي نياية كل  صل دراسي. -
 يتم حساب المعدل التراكمي العام عمى النحو التالي: -

ر تم دراستو منذ التحا و بالكمية حتى ياسم مجموع حاصل ضرب  نااط كل مار 
عدد ساعاتو المعتمدة( عمى إجمالي الساعات المعتمدة   Xو ت حساب ذلك المعدل 

 ليذه الماررات التي درسيا الطالب حتى ذلك الو ت.
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أم: مجموع حاصل ضرب  نااط كل مارر تم دراستو منذ التحا و بالكمية حتى و ت 
حاصل جمع الساعات المعتمدة ليذه  ÷ المعتمدة(عدد ساعاتو  Xحساب ذلك  المعدل 

 الماررات التي تم دراستيا
 7.0الحد اعدنى لممعدل التراكمي لمتخرج ىو  -

 التقدٌر المعدل التراكمً

 ِمرٛي 2 –2.2

 ؾ١ا 2.3 –2.9

 ؾ١ا ؾاج    3.1 – 3.5

 ِّطح  3.6 – 4

 التحصٌل األكادٌمً ومراتب شرف التخرج

( 3.6س ِّطمح  ٠ؿمد اْ ٠ك مً ػٍمٝ ِؼماي   مٍٝ لما ٖ  ٌىٟ ٠ّمٕف جٌطحٌمد ي ؾم -  

 ػٍٝ جأللً.

ٌىٟ ٠ك ً جٌطحٌمد ػٍمٝ ِرضرمس شمر  ٠ؿمد اْ ٠ك مً ػٍمٝ ِؼماي   مٍٝ لما ٖ  -ة 

 ".Bِمر  ػٓ " اٞ( ػٍٝ جأللً ٚاال ٠مً ضما٠رٖ  ٝ 3.6 

اٚ  3.6 ضرجوّمٟقحٌمس ق مٌٛٗ ػٍمٝ ِؼماي   م٠ّٟٕف الر٠ؽ جٌى١ٍس ِرضرس جٌلمر   -ط 

اقما   مٟٚ اال ٠ىْٛ  لما  صمد  3اٞ ِضطٜٛ ػٓ   ٟاٌٗ اوػر ٚ ذلرط ئال ٠مً ِؼ

 جٌى١ٍس   اٚ جٌى١ٍس جٌّكٛي ِٕٙح(.  ٟجٌّمر جش جٌا جص١س ال ي ضضؿ١ٍٗ 

 القٌد إلغاءنظام المالحظة األكادٌمٌة و 

 يوضع الطالب تحت المالحظة اعكاديمية  ى الحارت التالية:

  ٗ2.3س جلمممً ِمممٓ   مممً ِمممٓ جٌف مممٛي جٌا جصممم١ ٞا  مممٟ جٌف مممٍٟئجج ومممحْ ِؼاٌممم   

صممحػس  12ئٌممٝ  جٌا جصمم٠ٟممطُ ضخف١ممر ػرثممٗ  2.1جلممً ِممٓ  جٌطرجوّممٟٚ وممحْ ِؼاٌممٗ 
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 جٌطرجوّمِٟؼطّاز ػٍٝ جألوػر ٚ مٝ ٘مذٖ جٌكحٌمس ٠ؿمد ػٍمٝ جٌطحٌمد اْ ٠ر مغ ِؼاٌمٗ 

 جٌا جصمٟػٍٝ جأللً ال ي غ غمس   مٛي ي جصم١س ِططح١ٌمس ذّمح  ١ٙمح جٌف مً  2.3ئٌٝ 

ّممً   مم١ٍٓ ِممٓ جٌف ممٛي جٌا جصمم١س جٌػ غممس ٠ى جٌممذٞ. ٚ ممٝ قحٌممس جٌطحٌممد جٌ مم١فٟ

 جٌا جصممٟ ١رصمً ٌمٗ ئٔممذج  ٌطمذو١رٖ ذحٌف مً  2.3الممً ِمٓ  جٌطرجوّم٠ٟٚىمْٛ ِؼاٌمٗ 

. ٚئجج ػؿممز 2.1ِممماج ٖ  ضرجوّمم٠ٟطؼمم١ٓ ػ١ٍممٗ  ١ممٗ ضكم١ممك ِؼمماي  ٚجٌممذٞ  جٌّطرمممٟ

 جٌطحٌد ػٓ جٌٛ ح  ذٙذج جٌلرط ٠طٍد ِٕٗ جالٔضكحخ  ص١ّح  ِٓ جٌى١ٍس.

 إعادة المقرر

اْ ٠ضمطراي ٘مذج جٌّممر  جٌمذٞ  جالالط١ح ٠مسجقا جٌّمر جش   ٟ صد  ئججٌٍطحٌد  ٠ؿٛ  -

 ي جصطٗ ػٍٝ اْ ضىْٛ جبػحيز ٌٍّمر  ذأوٍّٗ.  ٠ٟر د  االر صد  ١ٗ ذّمر  

٠ؿٛ  ٌٍطحٌد ئػحيز جٌّمر  جٌذٞ ٠ك ً  ١ٗ ػٍٝ اٞ ِٓ ضما٠رجش جٌٕؿمحـ ٌطكضم١ٓ  -

 ضما٠رٖ.

 وحٔممص ئؾرح ٠ممس اٚ جالط١ح ٠ممس  اقمما جٌّمممر جش صممٛ ج  ممٟقحٌممس  صممٛخ جٌطحٌممد   ممٟ -

ؾ١ّممغ ِمممر جش   ممٟق ممً ػ١ٍٙممح  جٌطممٟضضممؿً ٔط١ؿممس جٌرصممٛخ ٚؾ١ّممغ جٌطممما٠رجش 

 جٌضمممؿً جٌممماجتُ ٌٍطحٌمممد ػٍمممٝ اْ ٠ضمممطخاَ ػٕممما قضمممحخ ِؼممماي ٔممممحط   مممٟجبػمممحيز 

جٌطما٠ر االر ضما٠ر ق ً ػ١ٍٗ  قطٝ ٌٛ وحْ الً ِٓ جٌطما٠ر جألةٍٟ(. ٚ ضكضمد ٌمٗ 

ٚ ضكطضممد ػمماي جٌضممحػحش  جالِطكممحْػٕمما جؾط١ممح  ق ممً ػ١ٍٙممح  جٌطممٟي ؾممس جٌٕؿممحـ 

ضىمر  ي جصمطٗ ٌٍّممر  ذضمرد  اْجٌّؼطّاز ٌا جصس جٌّمر  ِمرز ٚجقماز  ممظ قطمٝ ٚ 

 جٌرصٛخ.

% ِٓ ي ؾحش جالِطكمحْ جٌطكر٠مرٞ ٠31ؼطرر جٌطحٌد  جصرح  ئجج ق ً ػٍٝ الً ِٓ  -

جٌٕمممحط ٚ ال ضؿّممغ ي ؾممحش جٌّمممر    ممٌٍّٟمممر  ٚ ممٝ ٘ممذٖ جٌكحٌممس ٠كضممد ٌممٗ ةممفر 

 جٌلف٠ٛس ٚ جٌؼ١ٍّس. جالِطكحٔحشجٌضٕس ٚ  اػّحي  ٟألالرٜ ج
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 ئجج ضىممر   صممٛخ جٌطحٌممد  ممٟ ِمممر  ِممح  ٠ىطفممٟ ذحقطضممحخ جٌرصممٛخ ِممرز ٚجقمماز  -

  مممظ  ممٟ ِؼاٌممٗ جٌطرجوّممٟ ٌٚىممٓ ضضممؿً ػمماي جٌّممرجش جٌطممٟ ايٜ  ١ٙممح ٘ممذج جٌّمممر  

ق ممً ػ١ٍٙممح ػٕمما جؾط١ممح   جٌطممٟ. ٚ ضكضممد ي ؾممس جٌٕؿممحـ ٟجألوممحي٠ّ ممٟ صممؿٍٗ 

 .كحْجالِط

 التظلم من تقدٌر مقرر

 ذاضرممحعِمممر  ِممح ٠ّىٕممٗ جٌممطظٍُ   ممٟ جٌٕٙممحتٟوممحْ جٌطحٌممد  ١ممر  جءممٝ ػممٓ جٌطممما٠ر  ئجج

 :ج٢ض١سجٌخطٛجش 

 .جٌطما٠ر اػطحٖي س ٌٗ جٌّمر  ٚ  جٌذٞجٌّكحءر  ئٌُٝ ٍجٌطظ اٚال٠ؿد  -

 اِْمٓ لرمً جٌّكىمُ  ػ١ٍمٗ  جٌرصمّٟوحْ جٌطحٌد  ١مر  جءمٝ ػمٓ جٌطكىم١ُ  ١مر  ئجج -

حخ ٌٛو١ممً جٌى١ٍممس ٌلمثْٛ جٌطؼٍمم١ُ ٚ جٌطمم خ ِر١ٕممح  ١مٗ ٌّممحجج جٌطممما٠ر  ١ممر ٠ىطمد الطمم

 جٌّكحءر جٌّضثٛي ػٓ جٌطما٠ر. ئٌِٝرءٝ ٌٗ  ٚ ٔضخس ٠رصٍٙح 

 .جٌٕطحتؽ  ئػ ٠ِْٛح ِٓ ضح ٠خ  31ضرصً ٘ذٖ جٌٛغحتك ال ي  -

٠رصممً جٌطممما٠ر جٌؿا٠مما ٌٍّضممؿً ١ٌممطُ  اْجٌطممما٠ر ضغ١ممر ػ١ٍممٗ  اْٚؾمما جٌّكحءممر  ئجج -

 .جٌطغ١١ر

 تعدٌل التقدٌر )عالمات المقررات(

ضؼطرر ؾ١ّغ جٌطما٠رجش ٔٙحت١س ٚجٌه ذّؿري ضما٠ّٙح  ص١ّح  ئٌٝ ٚو١ً جٌى١ٍس ٌلثْٛ  -

 جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط خ ٚػرءٙح ػٍٝ ِؿٍش جٌى١ٍس 

 ٠ؿٛ  ضؼا٠ً جٌطما٠رجش جٌٕٙحت١س ئجج وحْ ٕ٘حن الطأ ِحيٞ  ٝ جٌكضحخ اٚ جٌم١ا. -

٠مك جالِطكمحْ  اٚ ضمما٠ُ اػّمحي ئءمح ١س ذؼما ال ٠ؿٛ  ضؼما٠ً اٞ ضمما٠ر ٔٙمحتٟ ػمٓ طر -

 ٔٙح٠س جٌف ً جٌا جصٟ.
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 الخطة اإلرشادٌة على مدار الفصول الدراسٌة

 األول الدراسً( الفصل 1) المستوى األول:

الرقم 
 الكودي
 للمقرر

المقرر 
 الدراسً

المتطلب 
 السابق

 إجمالً العملًساعات فعلٌة للتطبٌق  النظريالساعات 
الساعات 
المعتمدة 
 العملً

إجمالً 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 االمتحان
 التحرٌري

 إجمالً
ساعات  الدرجات

 معتمدة
ساعات 
 فعلٌة

 تطبٌقً
 معمل

 تطبٌقً
 إكلٌنٌكً

 تطبٌقً
 مٌدانً

NSc 

101 

 اصحص١حش

ضّر٠  

 1)  

---- 2 
111 

 يل١مس
8 --- ---- 4 6 2 611 

CSc 

102 

ِرحيٜ  

ةكس 

جٌّؿطّغ 

ثسٚجٌر١  

---- 2 
111 

 يل١مس
--- ---- 4 1 3 2 311 

MSc 

103 
 2 -- ضلر٠ف

111 

 يل١مس
2 ----- --- 1 3 2 311 

MSc 

104 

و١ّح  

 ق١ٜٛ
--- 1 

51 

 يل١مس
2 --- ---- 1 2 1 211 

CSc 

105 

 ١ز٠ح  

 ق٠ٛ١س
---- 1 

51 

 يل١مس
---- ---- ---- -- 1 1 111 

CSc 

106 

ٌغس 

جٔؿ١ٍز٠س 

 1)  

---- 2 
51 

 يل١مس
----- ----- ---- -- 2 2 211 

CSc 

107 

ج١ٌٍحلس 

جٌرا١ٔس ٚ 

جألضزجْ 

 جٌكروٝ

---- --- --- 2 ----- ---- 1 1 --- 111 

   18 8     11   جٌّؿّٛع
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 ( الفصل الدراسً الثانً:2المستوى األول: )

 

 

الرقم 
ى الكود

 للمقرر

 المقرر
 الدراسى 

المتطلب 
 السابق

 عملىال فعلٌة للتطبٌقساعات  نظرىالساعات ال

اجمالى 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

اجمالى 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
 التحرٌرى

اجمالى 
ساعات  الدرجات

 معتمدة
ساعات 
 فعلٌة

تطبٌقى 
 معملى

تطبٌقى 
 اكٌنٌكى

تطبٌقى 
 مٌدانى

NSc201 

 اصحص١حش

ضّر٠  

 2) 

NSc 

101 
2 

111 

 يل١مس
2 6 ---- 3 5 2 511 

NSc 

202 

 ئصؼح حش

ٚ  ا١ٌٚس

 قٛجيظ

NSc 

101 

MSc 

103 

1 
51 

 يل١مس
2 --- ----- 1 2 1 211 

NSc 

203 

ضم١١ُ 

جٌ كس 

 ٝ 

 جٌطّر٠ 

MSc 

103 
1 

51 

 يل١مس
2 3 ---- 2 3 1 311 

MSc 

204 

 ض١ٌٛٛؾ

ٜ 
---- 2 

111 

 يل١مس
----- ----- --- --- 2 2 211 

MSc 

205 

١ِىرٚذ١ٌٛ

ٚؾٝ ٚ 

جٌّٕحػس 

 جٌطر١س

----- 1 
51 

 يل١مس
2 ----- ---- 1 2 1 211 

MSc 

206 
 طف١ٍ١حش

CSc 

102 
1 

51 

 يل١مس
- ---- --- --- 1 1 111 

CSc 

207 

ٌغس 

جٔؿ١ٍز٠س 

 2)  

 ِططٍرحش 

 ؾحِؼس(

CSc 

106 
2 

51 

 يل١مس
---- --- ---- ----- 2 2 211 

CSc 

208 

جال ل١حش 

ِٕٙس 

 جٌطّر٠ 

--- 1 
51 

 يل١مس
---- ---- --- --- 1 1 111 

   18 8     11   جٌّؿّٛع
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 الثالث الدراسً( الفصل 3) المستوى الثانً:

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

قرر الم
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

 عملىال فعلٌة للتطبٌقساعات  نظرىالساعات ال
اجمالى 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

اجمالى 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
 التحرٌرى

اجمالى 
 الدرجات

ساعات 
 معتمدة

ساعات 
 فعلٌة

تطبٌقى 
 ىمعمل

تطبٌقى 
 اكلٌنٌكى

تطبٌقى 
 مٌدانى

NSc 
301 

يضايع 
 لطمى 
  

ااا ى 
(1م  

NSc 201, 
NSc 203, 
MSc 103, 
MSc 104, 
MSc 204, 
MSc 205 

2 111 
 511 2 5 3 --- 6 2 لقيقل

NSc 
302 

اثيااييايل 
ينليم 

اريضايع 
  اري قيف 
 ارؤ ى

---- 2 111 
 311 2 3 1 --- 3 ---- لقيقل

MSc 
 3 ---- علم ال يل  303

151 
 311 2 3 ----- -----  ---- لقيقل

MSc 
304 

اضااع 
 لطيمل 
 علضل

MSc 204 2 
111 
 211 2 2 ---- ---- ---- ---- لقيقل

CSc 
305 

يغذيل 
 51 1 -------- يط يقيل

----- ---- --- ---- لقيقل  1 1 111 

CSc 
306 

ضهلاات 
اري اؤل 
 األمثلمى

-------- 1 
51 
 111 1 1 ---- ----- ---- ---- لقيقل

CSc 
307 

ارض للىء 
ارنلضل 
رلقلم ن   
 ق   
 األمثلن

مضيطل لت 
 الضنل(

------- 2 111 
 لقيقل

---- ---- ----- ---- 2 2 211 

CSc 
308 

ضهلاات 
ارينلضل 
ضع 
 ار قلفلت

--------  1 51 
 لقيقل

---- ---- ----- ----- 1 1 111 

   =4 9     49   المجموع
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 الرابع الدراسً( الفصل 4)المستوى الثانً:  
 

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

المقرر 
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

 عملىال فعلٌة للتطبٌقساعات  نظرىالساعات 

اجمالى 
الساعا
ت 

المعتمدة 
 العملى

لى اجما
الساعا
ت 

 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
التحرٌر
 ى

اجمالى 
 الدرجات

ساعات 
 معتمدة 

ساعات 
 فعلٌة

تطبٌقى 
 ىمعمل

تطبٌقى 
 اكلٌنٌكى

تطبٌقى 
 مٌدانى

NSc 
401 

يضايع 
 لطمى 
 (2 ااا ىم

NSc 
301 

2 111 
 لقيقل

2 6 ---- 3 5 2 511 

NSc 
402 

يضايع 
 ط ااىء

NSc 
201, 
NSc, 
202 
NSc 
203, 
MSc 
103, 
MSc 
104, 
MSc 
204 

3 
151 
 611 3 6 3 ----- 6 2 لقيقل

MSc 
403 

ااا ل 
 علضل

MSc 
 لقيقل 51 1 103

----
- ----- ---- 

----
- 1 2 111 

MSc 
404 

 ل  فثي ر  
ايل   
ار ل  ر ا
يل 
 ميكيلإكلي

---- 2 111 
 311 1 3 1 ----- ----- 2 لقيقل

CSc 
405 

اثس 
ثل ك 
امثلمى 
فى 

ارؤ ل   
 ارضاع

CSc 
---- ----- ----- ---- لقيقل 51 1 306

- 1 1 111 

ضللة  7ضللة 
---- --- 2 ----- اخييلايل

- ---- ---- ----
- 2 2 211 

   =4 >     44   المجموع
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 الخامس الدراسً( الفصل 5)المستوى الثالث:  
 

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

المقرر 
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

  عملىال فعلٌة للتطبٌقساعات  نظرىالساعات 

اجمالى 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
 التحرٌرى

اجمالى 
 الدرجات

ساعات 
 معتمدة 

ساعات 
 فعلٌة

تطبٌقى 
 ىمعمل

ى تطبٌق
 اكلٌنٌكى

تطبٌقى 
 مٌدانى

اجمالى 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

NSc 

501 

رّشٍغ 

 اؽفبي

NSc 

201, 

NSc 

203, 

MSc 
103 

4 
261 

 دلَمخ
3 9 ----- 5 2 4 211 

NSc 

502 

اداسح 

رّشٍغ 

(2)  

---- 3 
211 

 دلَمخ
----- 7 ---- 3 5 3 511 

NSc 

503 

رّشٍغ 

طؾخ 

 اعشح

NSc 

201, 

NSc 

203, 
MSc 

103, 

MSc 

104, 

MSc 

204, 

MSc 

205, 
MSc 

206, 

MSc 

303, 

CSc 

102 

2 
61 

 دلَمخ
---- 7 ---- 3 4 2 411 

MSc 

504 

ؽت 

 اؽفبي

MSc 

204 
2 

61 

 دلَمخ
----- ---- z ---- 2 2 211 

MSc 

505 

عشاؽخ 

 اؽفبي

MSc 

103 
2 

61 

 دلَمخ
----- --- ----- --- 2 2 211 

CSc 

506 

ػٍُ 

ٔفظ 

إٌّو 

في 
ِشاؽً 

 اٌؾَبح

----- 2 
61 

 دلَمخ
---- ---- -------- ---- 2 2 211 

 7ِبدح 
ِبدح 

 اخزَبسٍخ
----- 2 

61 

 دلَمخ
----- ----- ---- ----- 2 2 211 

----- ---- -----  11 -----  جٌّؿّٛع  8 18   
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 ( الفصل الدراسى السادس6)المستوى الثالث:  

 

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

المقرر 
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

 عملىال فعلٌة للتطبٌقساعات  نظرىال ساعات
اجمالى 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

اجمالى 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
 التحرٌرى

اجمالى 
ساعا الدرجات

ت 

معتمد
  ة

ساعا
ت 
 فعلٌة

تطبٌقى 

 معملى

تطبٌق
ى 

اكلٌنٌك
 ى

تطبٌقى 

 مٌدانى

NSc 
601 

رّشٍغ 

األِوِخ 
 اِشاع 

 إٌغبء

NSc 

201, 

NSc 
203, 

Msc 

103 

4 
261 
 دلَمخ

3 9 
-------

- 
5 2 4 211 

NSc 
602 

اداسح 

رّشٍغ 

(3) 

NSc 
502 

3 
211 
 دلَمخ

------ 9 ------ 4 6 3 611 

NSc 

603 

ِهٕخ 

 اٌزوٌَذ

NSc 

201, 

NSc 

203, 

Msc 

103 

3 
211 

 دلَمخ
3 4 ------ 3 5 3 511 

CSc 

604 

ؽشق 

 ثؾش
------ 3 

----

- 
---- ----- ---- ----- 3 3 311 

   18 9 ----- ---- ----  9   جٌّؿّٛع
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 السابع الدراسًلفصل ( ا7)المستوى الرابع:  

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

المقرر 
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

اجمالى  عملىال فعلٌة للتطبٌقساعات  نظرىالساعات 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

اجمالى 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
 التحرٌرى

اجمالى 
ساعات  الدرجات

 معتمدة 
ساعات 
 فعلٌة

تطبٌقى 
 ىمعمل

تطبٌقى 
 لٌنٌكىاك

تطبٌقى 
 مٌدانى

NSc 

701 

رّشٍغ 
طؾخ 

 ِغزّغ

NSc 

303 

NSc 
503 

4 
261 

 دلَمخ
2 6 4 5 2 4 

211 

 

NSc 
702 

رّشٍغ 
 ِغَٕٓ

NSc 
301 

3 
211 
 دلَمخ

---- 7 5 3 5 3 511 

NSc 
703 

اٌزّشٍغ 

اٌّشرىض 
ػٍي 

 اٌذالئً

CSc 
605 

2 
61 

 دلَمخ
3 ----- 5 3 4 2 411 

MSc 

704 

ؽت 

 ِغَٕٓ

MSc 

304 
2 

61 

 دلَمخ
---- ---- ---- ---- 2 2 211 

CSc 

705 
  ثبئَبد

CSc 
205 

MSc 

302 

2 
61 

 دلَمخ
---- ---- ----- ----- 2 2 211 

CSc 

706 

ِجبدىء 

األؽظبء 
 اٌؾَوٍخ

CSc 

604  
, ICD 

2 
61 

 دلَمخ
3 ----- ---- 2 3 2 211 

   18 9 ----- ---- ----  9 -----  جٌّؿّٛع

 ( الفصل الدراسى الثامن8)المستوى الرابع:  

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

المقرر 
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

اجمالى  عملىال فعلٌة للتطبٌقساعات  نظرىالساعات 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

اجمالى 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
متحان األ

 التحرٌرى

اجمالى 
ساعات  الدرجات

 معتمدة 
ساعات 
 فعلٌة

تطبٌقى 
 معملى

تطبٌقى 
 اكلٌنٌكى

تطبٌقى 
 مٌدانى

NSc 

801 

رّشٍغ 
ٔفغي   

طؾخ 

 ٔفغَخ

CSc 

405 
4 

261 

 دلَمخ
-- 7 --- 4 7 4 711 

NSc 
802 

رّشٍغ 

اٌؼٕبٍخ 

 اٌؾشعخ

NSc 
402 

4 
261 
 دلَمخ

3 7 --- 4 7 4 611 

MSc 

803 
 3 ----- ؽت ٔفغي

211 

 دلَمخ
---- ---- ----- ---- 3 3 311 

CSc 

804 

رطجَمبد 

رىٕوٌوعَب 
اٌّؼٍوِبد 

في ِغبي 

اٌشػبٍخ 
 اٌظؾَخ

ICDL 2 
61 

 دلَمخ
3 ---- ---- 2 3 2 311 

 9ِبدح 
ِبدح 

 اخزَبسٍخ
--- 3 

211 

 دلَمخ
----- ----- ---- ---- 3 3 311 

   18 7     11   جٌّؿّٛع
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 التدرٌب الصٌفً

الر م الكود  
 المتطمب السابق المارر الدراسى لممارر

 عدد الساعات التدريب اعكمينيكى
اجمالى 
الساعات  الدرجات

 المعتمدة
الساعات 
  عمية

SCT 
1301 

ى يط يقلت ضنلييا اري كم فى ارنل  
 MSc 205 3 9 611 فى ارضهلاات اريضايضيل

SCT 
1302 

يط يقلت اخالقيلت ارضهمل فى يقليم 
 CSc 208 2 6 311 اراعليل اريضايضيل

SCT 
1303 

 اري قيف ارؤ ى   ارضش اة
NSc 303 3 9 611 

SCT 
1304 

يط يقلت فى ا لة  ارخلضلت   
 ,NSc 502 اراعليل ارؤ يل

NSc 602 2 6 311 

-  

 2116/2117لعام  بالكلٌة الطالبراسٌة المقررة على الرسوم الد

 جنيو:;.:;7 المستوم اعول

 جنيو:>.0=7 المستوم الثاني بحاوق اإلنسان بدون بطا ة

 جنيو :;.7=7 المستوم الثاني بحاوق اإلنسان بالبطا ة

 جنيو :>.0;7 المستوم الثالث / الفر ة الثالثة

 جنيو :>.0;7 المستوم الرابع / الفر ة الرابعة
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 الخدمات الطالبٌة بالكلٌة

 شئون الطالب - أ

  تقدم شئون الطالب الخدمات التالٌة للطالب

 ئػاجيجش ِضطٕاجش جٌىلر جٌطرٟ ٌٍط خ جٌؿاي -1

  جػطّحي ل١ا ٌٍط خ جٌؿاي ٚضضؿ١ٍُٙ -2

 ئػاجي اجْٚ صاجي جٌرصَٛ جٌا جص١س -3

 جصطخرجؼ جٌرطحلحش جٌا جص١س -4

 ٌسجصطخرجؼ شٙحيجش جٌم١ا ٚذ١حْ جٌكح -5

 ئؾرج جش جٌطك٠ًٛ ٚٔمً جٌم١ا ذ١ٓ جٌى١ٍحش جألالرٜ -6

 ئػاجي جٌؿاجٚي جٌا جص١س -7

 جػطّحي طٍرحش جصطخرجؼ جٌرطحلس جٌلخ ١س ٚؾٛج  جٌضفر ٌٍط خ -8

 جٌّماِس ٌرػح٠س ٌٍط خ جالؾطّحػٟجػطّحي جصطّح جش جٌركع  -9

 جػطّحي جصطّح جش جالٌطكحق ذحٌّاْ جٌؿحِؼ١س -11

 ئػاجي ولٛ  ِىح آش جٌطفٛق -11

 ٌ ِطكحٔحش ٚجصطخرجؼ ا لحَ جٌؿٍٛسجبػاجي  -12

 ئؾرج  ضك٠ًٛ جٌط خ جٌّرءٝ ٌإليج ز جٌطر١س ٌٍؼ ؼ -13

 جصطمرحي ٚػرض جألػذج  جٌّرء١س -14

 جصطخرجؼ طٍرحش جشطرجن جٌضىس جٌكا٠ا ٚجألضٛذ١ش -15

 ةر  جٌاػُ جٌؿحِؼٟ ئؾرج جش -16

 جصطمرحي جٌط خ جٌٛج ا٠ٓ ٚئؾرج جش ل١اُ٘ ٚصاجي  صُِٛٙ -17

 ٌٍضفح جشجصطمرحي جٌط خ جٌٛج ا٠ٓ  -18

ِطحذؼمممس ضٕف١مممذ لمممرج جش ِؿٍمممش جٌى١ٍمممس ِٚؿٍمممش جٌؿحِؼمممس ٚجٌّؿٍمممش جألػٍمممٝ  -19

 ٌٍؿحِؼحش  ١ّح ٠خه ط خ جٌى١ٍس

 ّضطٛٞئػاجي صؿ ش جٌ -21
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 جػطّحي جصطّح جش جالصطؼح ز ِٓ جٌّىطرس -21

 ئال   طر  جٌّك١ٌٛٓ ٚجٌخر٠ؿ١ٓ -22

 ِح ٠ٕضد ئ١ٌُٙ ِٓ ألطس ٚالاِحش -23

 فرٌق العمل :

 جالالط حأل  جالصُ 

 رج١ُ٘ ػرا جٌٛجقاج/جقّا ئذ

  ت١ش جٌمضُ 

 جيج ٜ شثْٛ جٌط خ جٌٛج ا٠ٓ

 ػضٛ ٌؿٕس شثْٛ جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط خ 

 -اػّحي  جٌّ قظس -ِضثٛي جٌطؿ١ٕا ج/ ءح ػرا جٌك١ٍُ جقّا

 -ِضثٛي جٌّخحطرحش–ِضثٛي قفظ جٌٍّفحش  ا/ِكّا ةحذر جٌض١ا 

 ا/ا٠ٗ ص١ّر ص١ر
ِضثٛي ِذورجش ٌؿٕس شثْٛ جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط خ ٚ 

  -ِضثٛي جٌط١رَ جٌ ١فٝ  -ؿٍش جٌى١ٍس ِ

ا/جقّا ِكّا ػرا جٌٍط١ر 

 ؾؼفر

ضكر٠ر جصطّح جش جٌط ك١ف ٚجٌلفٛٞ ٚجٌططر١مٟ 

 ٚجٌطا ٠ش ٌٍضحيز جػضح  ١٘ثس جٌطا ٠ش 

 ج/جقّا قّاٜ ِكّا 
ِضثٛي –ِضثٛي جٌٍّفحش جٌمح١ٔٛٔس ٚجٌري ػ١ٍٙح 

 جٌّضطٜٛ جالٚي 

 المكتبة - ب

ِمغ  ذّمح ٠طٕحصمدػ مرج  اٚ 4قطمٝ جٌضمحػس  8.31ػس ضفطف جٌّىطرس اذٛجذٙمح ِمٓ جٌضمح -

 جٌطؼ١ٍّحش ٚجٌؿاٚي جٌا جصٟ

 ضمَٛ جٌّىطرس ذؼرض جٌىطد ٌإلط ع ػ١ٍٙح  مظ يجال١ٍح ٠ٚؼطرر ٘ذج قك ٌٍؿ١ّغ -

 يجالً جٌى١ٍسٍطحٌد جصطؼح ز جٌىطحخ ٌٍط ٠ٛر ٠ؿٛ  ٌ -
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 المكتبة الرقمٌة  - ج

ِمغ  ذّمح ٠طٕحصمد ٙمرج  اٚ 2قطمٝ جٌضمحػس  8.31ضفطف جٌّىطرمس اذٛجذٙمح ِمٓ جٌضمحػس  -

 جٌطؼ١ٍّحش ٚجٌؿاٚي جٌا جصٟ

ضطٛج ر ا ضً جٌطؿ١ٙزجش جٌّّىٕس  مٟ جٌّىطرمس جٌرل١ّمس ٌخاِمس جٌؼ١ٍّمس جٌطؼ١ٍّمس ق١مع  -

 .ٔر ( قحصد آٌٟ ٚطحذؼس ٚجصىح٠9طٛ ر ػاي  

ضممٛ ر جٌؿحِؼممس ألػضممح  ١٘ثممس جٌطمما ٠ش ِٚؼممح١ُٔٚٙ ٚطمم خ جٌرىممحٌٛ ٠ٛس ٚطمم خ  -

جٌا جصممحش جٌؼ١ٍممح جشممطرجن ِؿممحٟٔ ٌمٛجػمما جٌر١حٔممحش جٌؼح١ٌّممس ٌٍم١ممحَ ذممحبط ع ٚضك١ّممً 

ىطرممس جٌٕ ممٛأل جٌىحٍِممس ٌألذكممحظ ٚجٌّرجؾممغ ٠ّٚىممٓ جبطمم ع ػ١ٍٙممح ِممٓ المم ي جٌّ

 جالٌىطر١ٔٚس.

 ػحيي: يػح  جٌّضثٛي ػٓ جٌّىطرس جٌرل١ّس

 قسم االمتٌاز  - د

ذٕؿحـ ٠مإيٜ  جأل ذغجٌّضط٠ٛحش   ٟصحػس ِؼطّاز  144ذؼا جصط١فح  جٌطحٌد ٌؼاي 

: ٘ممٝ  طممرز ضا ٠ر١ممس ِىػفممس جٌطحٌمد المم ي صممٕس ١ِ ي٠ممس ضطر١م١ممس ئؾرح ٠ممس  صممٕس جالِط١ممح (

ئؾرح ٠ممس ػٍممٝ وممً جٌطمم خ جٌٕممحؾك١ٓ  ممٝ جٌّضممطٜٛ جٌرجذممغ ٚضٙمما  صممٕس جالِط١ممح  ئٌممٝ 

ألِػمممً ٌٍّؼٍِٛمممحش جٌٕظر٠مممس ٚ جٌؼ١ٍّمممس جٌطممٝ جوطضمممرٙح جٌطحٌمممد الممم ي جٌا جصمممس جٌططر١ممك ج

 اوطمممٛذرذاج٠مممس شمممٙر   مممٟ اضرممما جٌؿحِؼ١مممس ٚجٌمممه لرمممً جٌط مممر٠ف ٌمممٗ ذّزجٌٚمممس جٌّٕٙمممس.

ضكمص  االمرِٜإصضس ةمك١س  ٞا اٚذحٌّضطلف١حش ٚجٌّإصضحش جٌ ك١س  جٌطحذؼس ٌٍؿحِؼس 

ال  االرٜؾحِؼس  ٞا اٚجٌّٕ ٛ ز  ؾحِؼس –جٌّرحشر ٌى١ٍس جٌطّر٠   شرج جبجٌطخط١ظ ٚ 

٠ضح  ِؼاي جٌضحػحش ٚ جٌٕمحط جٌطٝ ٠ك ً ػ١ٍٙح جٌطحٌد  ٝ جٌضٕس جٌطا ٠ر١مس  جالِط١مح ( 

 .  ئٌٝ جٌّؼاي جٌطرجوّٟ ٌٍطحٌد

 المعداوى ٌدة/ شٌرٌن عرفةسال:  ت١ش لضُ جالِط١ح  
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 شئون الخرٌجٌن

  أعمال قسم وحدة الخرٌجٌن 

  1جصٟ ِٓ لضُ شثْٛ جٌط خ جصط َ ٍِفحش الر٠ؿ١ٓ جٌؼحَ جٌا   

   ِرجؾؼممس ٍِفممحش جٌخممر٠ؿ١ٓ ػٍممٝ شممرىس جٌؿحِؼممس ٚض ممك١ف ِممح ٠ظٙممر ِممٓ االطممح

    1ِٚطحذمطٙح ِغ ٍِر جٌخر٠ؽ جألةٍٟ ٌطفحيٜ اٞ ٍِكٛ س  

  1ِرجؾؼس جٌٕطحتؽ ٌخر٠ؿ١ٓ جٌا ؼس ٚجٌطأوا ِٓ  ٍك جٌٕطحتؽ ذطر٠مس ةك١كس  

 ِٔؿٍش جٌى١ٍس ِٚؿٍمش جٌؿحِؼمس ئيالحي ضح ٠خ جػطّحي جٌٕطحتؽ يٚ  اٚي ٚيٚ  غح ِٓ ٟ

     1ػٍٝ شرىس جٌؿحِؼس 

 ٌٟالػطّــحي٘ـــممـُ ِــــممـٓ  ئةمماج  جٌمممرج  ٚجٌرممرج ز جٌخحةممس ذحٌخر٠ؿممحش جٌؼممحَ جٌكممح

/ ػ١ّممما جٌى١ٍمممس ٚئ صمممحٌُٙ ئٌمممٟ ئيج ز جٌخمممر٠ؿ١ٓ ذحٌؿحِؼمممس  جألصمممطحج جٌممماوطٛ  جٌضممم١ا

ةمماج  جٌلممٙحيجش ٌٙممذٖ الػطّممحيُ٘ ِممٓ جٌضمم١ا جألصممطحج جٌمماوطٛ  /  تمم١ش جٌؿحِؼممس  ٚئ

   1جٌا ؼس 

 ضٍمٝ طٍرحش ٌخر٠ؿٟ جٌا غ جٌضحذمس ٌ صطخرجؼ شٙحيز ضخرؼ ِإلطس و   قضد طٍرس 

  جصط َ شٙحيجش جٌطخرؼ ٌٍا ؼس جٌكح١ٌمس ٌّرجؾؼطٙمح ِمٓ جٌممرج  ٚجٌطأوما ِمٓ ِطحذمطٙمح

ٓ جٌاوطٛ / ػ١ّا جٌى١ٍس ٚئػحيضٙمح ئٌمٟ ئيج ز جٌخمر٠ؿ١ ٌٗ ٚجػطّحي٘ح ِٓ جٌض١ا جألصطحج

  1الػطّحي٘ح ِٓ جٌض١ا جألصطحج جٌاوطٛ  /  ت١ش جٌؿحِؼس 

  ًجصممطخرجؼ ئجْ ي ممغ ٌخر٠ؿممٟ جٌا ؼممس جٌكح١ٌممس ٌضمماجي ل١ّممس جٌلممٙحيز جألةمم١ٍس ذٛةمم

ِؼطّمما ِٚخطممَٛ ِممٓ الز٠ٕممس جٌى١ٍممس  ِٚر ممك ِؼممٗ ئالمم   طممر  ِممٓ جٌى١ٍممس ٚجٌّا٠ٕممس 

  1جٌؿحِؼ١س ٌضّحْ ئال   جٌطحٌرس ِٓ اٞ ػٙا الحةس ذحٌؿحِؼس 
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  ًاصممّح  طمم خ جٌا ؼممس جٌكح١ٌممس ذٍّممر جٌخممر٠ؿ١ٓ ٚ ا لممحَ جٌٛةمم ش جٌخحةممس ضضممؿ١

ذضمماجي ل١ّممس جٌلممٙحيز جألةمم١ٍس ٚوممذٌه ضممما٠ر جٌخممر٠ؽ ِٚكممً ئلحِطممٗ ٚ لممُ جٌرطحلممس 

ذضمٌٙٛس ِمغ ضٛل١مغ جٌطحٌمد اٚ ِمٓ  ٗذ١حٔحضمجٌلخ ١س ٚؾٙس ةماٚ ٘ح ٌٍٛةمٛي ئٌمٝ 

        1جٌلٙحيز جألة١ٍس ٠ٕٛخ ػٕٗ ذطٛو١ً  صّٟ ِؼطّا  ٟ قحٌس ػاَ ٚؾٛيٖ الصط ِٗ 

   ِخحطرس ئيج ز جٌطى١ٍر ٌطكا٠ا جٌؼاي جٌّطٍٛخ ِٓ ِؼ١اجش ٚ جٌّؼ١ا٠ٓ  ٟ جٌى١ٍمس ذٕمح

   1ػٍٝ ِٛج مس ِؿٍش جٌى١ٍس 

   ِخحطرممس جبيج ز جٌؼحِممس ٌؿحِؼممس جٌّٕ ممٛ ز ذؼمماي جٌّؼ١مماجش ٚ جٌّؼ١مما٠ٓ جٌممذ٠ٓ ضّممص

  1جٌّٛج مس ػ١ٍُٙ ِٓ ِؿٍش جٌى١ٍس 

  ٟو١ٍممحش جٌطّممر٠  ٚئ صممحي ولممر ٌخر٠ؿممحش جٌؼممحَ جٌكممحٌٟ ِخحطرممس  جذطممس الر٠ؿمم

    1ِرضد قضد اٚجتً ضرض١د جٌا ؼس 

  ػّممً ئػ ٔممحش ٌٍخممر٠ؿ١ٓ ذّططٍرممحش جصممطخرجؼ جٌلممٙحيجش جٌّإلطممس ٌإلضّممحَ ئؾممرج جش

ضخرؾُٙ ِٓ جٌؿٙحش جٌّخطٍفس ٚجٌّطخ  س ذأػّمحي الر٠ؿمٟ و١ٍمحش جٌطّمر٠  ػٍمٝ 

   1ِضطٜٛ جٌاٌٚس 

 ٚ ٓشممٙحيجش جٌطخممرؼ جألةمم١ٍس ِممغ ض مم٠ٛر شممٙحيز جٌّمم١ ي ضٕظمم١ُ ٍِفممحش جٌخممر٠ؿ١

  1ٚجٌرطحلس جٌلخ ١س ٌٍخر٠ؽ ٌٍط١ّٙا ٌطضٍُّٙ ٌٍخر٠ؽ 

  ضض١ٍُ جٌخر٠ؿ١ٓ شمٙحيز جٌطخمرؼ جألةم١ٍس ٚؾ١ّمغ جٌّضمطٕاجش جٌخحةمس ذمحٌخر٠ؽ ِمغ

  1ضٛل١غ جٌخر٠ؽ ذحالصط َ  ٟ ي طر جٌخر٠ؿ١ٓ ٚجٌىلٛ  جٌّؼاز ٌذٌه جٌغرض 
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 ِكّٛي جٌلٙحٜٚ  نشوي / ةالسٌد ت١ش جٌمضُ 

 معامل الكلٌة:  - ذ

الطاقة  املساحة املعمل املبىن
 حاسب إىل االستيعابية

جهاز 
عرض 

تبيانا  
الدور 
اعول 
 عموم

معمل الكمبيوتر7 طالب 7: :<.799   :7  7 

الدور 
الثالث 
 عموم

معمل تمريض 
طالب 80-:7 :<.9> النسا  4 4 

طالب 80-:7 :<.:> معمل حارت حرجة  4 4 
عمل تمريض م

طالب 80-:7 0:.=; أطفال  4 4 

طالب 80-:7 7.77= معمل بالغين  4 4 
معمل أساسيات 

طالب 80-:7 8>.0> تمريض  4 4 

طالب 80-:7 :<.7> معمل اوسكى  4 4 
الدور 
الرابع 
 عموم

طالب 80-:7 ;:.=; معمل صحة مجتمع  4 4 

طالب ;7 :<.:> معمل المغة  7; 
+ سبورة  4

 تفاعمية 

 ٌة الشباب :  رعا - ر

ضمغ  ػح٠س جٌلرحخ ذحٌاٚ  جأل ءٟ ذحٌى١ٍمس ٠ٚؼطرمر ؾٙمح   ػح٠مس جٌلمرحخ ِضمثٛال 

 ذحٌطؼحْٚ ِغ جضكحي جٌط خ ذحٌى١ٍس ػٓ ئػاجي ٚضٕف١ذ جٌررجِؽ ٚجألٔلطس جٌط ذ١س 

 ٠ٚخطه جٌؿٙح  ذّح ٠ٍٟ:
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جألٔلمطس جٌط ذ١مس جٌّخطٍفمس ٚجٌطٕضم١ك ذ١ٕٙمح ٚذم١ٓ ألمطس جضكمحي  جبشرج  ػٍٟ -2

  خ ذحٌى١ٍس ٚألطس جبيج ز جٌؼحِس ٌرػح٠س جٌط خ ذحٌؿحِؼسجٌط

ضممما٠ُ جٌّضممحػاجش جٌّح١ٌممس ٚجٌؼ١ٕ١ممس ٌٍطمم خ جٌغ١ممر لممحي ٠ٓ ػممٓ طر٠ممك ةممٕاٚق  -4

  جٌطىح ً جالؾطّحػٟ

 فرٌق العمل : -3

 االخزظبص  االعُ 

 ِــذٍش سػـبٍــخ اٌطالة  اٌغَذح / ِش ح ِؾّذ اثشاهَُ  

 ٔشبؽ االعش   - خظبئٌ اعزّبػٌ   ي                 أُغخ / ؽٕبْ سػواْ اٌغودح -

  خظبئٌ اعزّبػٌ   ي  أُغخ / ِٕبي ِؾّذ ؽغٓ  -

 ٔشبؽ اٌغواٌخ  -خظبئٌ اعزّبػٌ صبٌش  اٌغَذ /  ائً ِؾّذ اٌغؼَذ  -

 إٌشبؽ اٌفٌٕ  – خظبئٌ اعزّبػٌ صبٌش  ـ اٌغَذ /  عذً د ٍذاس          

 إٌشبؽ اٌشٍبػٌ  ؾَّذػجذ اٌ اثشاهَُ ـ اٌغَذ / 

 إٌشبؽ اٌشٍبػٌ   ؽّذ سِضً ـ اٌغَذ / 
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 وحدة التعلٌم االلكترونً

 نشأة الوحدة:

رفؼَال ٌؼٍَّه اٌزطوٍش اٌزؼٌٍَّ ثبٌغبِؼخ  في ػوء روعَهبد  .د/ سئَظ عبِؼخ 

إٌّظوسح ػٍي إٔشبء  ؽذح اٌزؼٍَُ االٌىزش ٌٔ ثىٍَبد اٌغبِؼخ  ِّبسعخ اٌزؼٍَُ 

ٌىزش ٌٔ ثذاخً اٌىٍَبد   ٍؼب اعزخذاَ اٌزىٕوٌوعَب اٌؾذٍضخ فٌ داخً اٌىٍَبد اال

وزٌه رطجَمهب ػٍَّب ػٍي اٌّمشساد اٌذساعَخ ؽزي رىوْ عبِؼزٕب هٌ اٌشائذح فٌ 

ِغبي اٌزؼٍَُ االٌىزش ٌٔ ثَٓ اٌغبِؼبد اٌّظشٍخ  ثٕبء ػٍي اٌّمشساد ٌّغٍظ 

ٍَُ االٌىزش ٌٔ رُ أشبء اٌوؽذح ثشأْ اٌزؼ 32/3/3117عبِؼخ إٌّظوسح اٌّوافك 

  ثىٍَخ اٌزّشٍغ عبِؼخ إٌّظوسح.

 تجهٌزات الوحدة:

رُ رغهَض ِمش ٌٍوؽذح ثبٌذ س اٌضبٌش ػٍوً ثىٍَخ اٌزّشٍغ  هوػجبسح ػٓ غشفخ ثهب 

ػذد صالصخ  عهضح وّجَورش ِوطٍخ ثبالٔزشٔذ ٌغٍوط صالس ِجشِغَٓ ِؼََٕٓ ِٓ 

 اٌغبِؼخ ٌٍؼًّ .

ّبد إٔشبء اٌوؽذح  اٌهَىً اإلداسً ٌهب ثّغٍظ اٌىٍَخ ثزبسٍخ رُ اٌّوافمخ ػٌٍ اػز

23/5/3117. 

 ِوافمخ اٌغَذ األعزبر اٌذوزوس / سئَظ اٌغبِؼخ ػٍي اػزّبد إٔشبء اٌوؽذح ثزبسٍخ 

2/21/3119. 

  ؤ٠س جٌٛقاز:

االسرمبء ثبٌؼٍَّخ اٌزؼٍََّخ داخً اٌىٍَخ ٌزواوت اٌزطوس فٌ اعزخذاَ رمَٕبد اٌزؼٍَُ 

 .ٌٔاالٌىزش 

دػُ  ػؼبء هَئخ اٌزذسٍظ  اٌطالة  ِغبٔذرهُ فٌ رطوٍغ رمَٕبد   صحٌس جٌٛقاز:

االرظبي  اٌّؼٍوِبد  رش ٍظ  رشغَغ اٌزَّض فٌ ِغبالد اٌزذسٍظ  اٌزؼٍُ  غَشهب 

 .ِٓ األٔشطخ األوبدٍَّخ  رٌه ٌالسرمبء ثّغزوى اٌخذِخ اٌزؼٍََّخ اٌزٌ رمذِهب اٌىٍَخ
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 ا٘اج  جٌٛقاز:

 َئخ اٌزذسٍظ ثبٌىٍَخ  اٌؼبٍَِٓ ٌضمبفخ اٌزؼٍَُ اإلٌىزش ٌٔ.اوغبة  ػؼبء ه 

 .رظَُّ  إٔزبط اٌّمشساد اٌذساعَخ اإلٌىزش َٔخ 

 .ٔشش اٌّمشساد اإلٌىزش َٔخ ػٌٍ اٌّوالغ اٌّؾذدح ِٓ لجً اٌغبِؼخ 

 .إِذاد هَئخ اٌزذسٍظ ثبٌجشاِظ اإلٌىزش َٔخ فٌ ِغبالد اٌزّشٍغ 

 ِغبي اٌزّشٍغ.ؽظش  رجوٍت ِوالغ اإلٔزشٔذ اٌؼبٌَّخ ف ٌ 

  ِغبػذح  ػؼبء هَئخ اٌزذسٍظ  ِؼب َٔهُ فٌ اٌؾظوي ػٌٍ اٌّؼٍوِبد

 اٌؾذٍضخ ثّغبالد اٌزّشٍغ.

  ِغبػذح  ػؼبء هَئخ اٌزذسٍظ  ِؼب َٔهُ ػٍي إػذاد اٌغَشح اٌزارَخ

  ِوالؼهُ االٌىزش َٔخ.

  ِغبػذح اٌّشش ػبد اٌجؾضَخ  رطوٍش اٌىٍَخ رىٕوٌوعَب  ِؼٍوِبرَب فٌ رٕفَز

 طزهب. ٔش

 .اإلششاف ػٍي ِولغ اٌىٍَخ  رؾذٍش اٌجَبٔبد اٌخبطخ ثه ػٍي االٔزشٔذ 

 يٚ  جٌٛقاز  ٟ ءٛ  جال٘اج :

  رٕفَز دساعبد رذسٍجَخ ٌهَئخ اٌزذسٍظ  ِؼب َٔهُ  اٌؼبٍَِٓ ثبٌىٍَخ

 فٌ  عبٌَت  ثشاِظ اٌزؼٍَُ اإلٌىزش ٌٔ  اعزخذاِهب.

 ة فٌ ػمذ ٔذ اد   سػ ػًّ ٌهَئخ اٌزذسٍظ  اٌؼبٍَِٓ  اٌطال

 اٌزوػَخ ثضمبفخ اٌزؼٍَُ اإلٌىزش ٌٔ.

  رذسٍت هَئخ اٌزذسٍظ  اٌطالة ػٌٍ اعزخذاَ ِوالغ اٌغبِؼخ

  اٌىٍَخ ٌؼشع اٌّبدح اٌزؼٍََّخ  صٕبء اٌزذسٍظ اإلٌىزش ٌٔ ٌٍطالة.

 رغهَض لبػبد اٌذساعخ اإلٌىزش َٔخ ثبٌىٍَخ  ِزبثؼخ اٌؼًّ ثهب 

 .طَبٔخ  عهضح اٌىّجَورش  ثشِغَبرهب ثبٌىٍَخ 

  ِغبػذح  ػؼبء هَئخ اٌزذسٍظ  ِؼب َٔهُ ػٌٍ ٔشش  ٔشطزهُ ػٍي

 ِوالغ إٔزشٔذ خبطخ ثهُ .

  ؽظش ِوالغ اإلٔزشٔذ اٌؼبٌَّخ ِٓ شجىخ اإلٔزشٔذ  رمذٍّهب ٌهَئخ

 اٌزذسٍظ  رذسٍجهُ ػٌٍ اعزخذاِهب
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  ٌٔ روػَخ هَئخ اٌزذسٍظ ػٌٍ ِغزؾذصبد اٌزذسٍظ اإلٌىزش

  ثشِغَبره اٌؾذٍضخ.

 ألطس جٌٛقاز:

 الذاتٌة: السٌرة مصمم
  ٍَِٓرُ رطوٍش هزا اٌجشٔبِظ ٌؼًّ لبػذح ثَبٔبد رّىٓ وً اٌؼب

ثبٌغبِؼخ ِٓ إدخبي ثَبٔبد عَشرهُ اٌزارَخ ثبٌٍغزَٓ اٌؼشثَخ 

 اإلٔغٍَضٍخ  اعزؼشاػهب  رؼذٍٍهب ثغهوٌخ  رٌه ٌشثطهب ثمواػذ 

 اٌجَبٔبد اٌؼبٌَّخ ِّب ٍخذَ اٌؾشوخ اٌزؼٍََّخ  اٌجؾضَخ   اؽزَبعبد

 عوق اٌؼًّ.

 : السابقة االمتحانات مستودع
  ِٓىزجه اٌىزش َٔخ رُ إٔشبئهب ٌزوفَش ػٕبء اٌطالة فٌ اٌجؾش ػ

االِزؾبٔبد اٌغبثمخ فمذ رُ ِٓ خالٌه رغَّغ االِزؾبٔبد اٌغبثمخ 

 رظَٕفهب  رشرَجهب ؽزي ٍغهً ٌٍطبٌت اٌجؾش فَهب وّب ٍّىٓ 

 ؽبي روافشهب .إػبفخ اإلعبثبد إٌّورعَخ ٌزٍه االِزؾبٔبد فٌ 

 : التدرٌس هٌئة أعضاء مواقع مولد

رُ رطوٍش هزا اٌجشٔبِظ ؽزي ٍزوافش ألػؼبء هَئخ اٌزذسٍظ  ِىبَٔخ ثٕبء ِوالغ 

شخظَخ ٌهُ ثغهوٌخ  عشػخ  ِش ٔخ ػبٌَخ ِّب ٍزَؼ ٌهُ ٔشش عَشرهُ اٌزارَخ 

 . اٌؼٍَّخ

 : االلكترونٌة البوابة

رمَٕبد اٌّؼٍوِبد  االرظبالد ٌشفغ رُ إٔشبئهب دػّب ٌش ػ اٌزواطً ثبعزخذاَ 

اٌمذسح اٌزؼٍََّخ  اٌجؾضَخ  اإلداسٍخ ٌّٕظوِخ اٌزؼٍَُ اٌؼبٌٌ  اٌجؾش اٌؼٌٍّ   

ِشش ػبد رطوٍش اٌزؼٍَُ اٌؼبٌٌ ٌظبٌؼ اٌغبِؼبد اٌّظشٍخ  سثؾ رطجَمبد  ٔظُ 

 اٌّؼٍوِبد اإلداسٍخ  اعزؾذاس ػذد ِٓ اٌخذِبد اإلٌىزش َٔخ ثزٍه اٌجواثخ.
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 : االلكترونً لٌمالتع مجلة

إعهبِب ِٓ اٌوؽذح فٌ ٔشش صمبفخ اٌزؼٍَُ اإلٌىزش ٌٔ  رفؼًَ د سح فٌ اٌؼٍَّخ 

اٌزؼٍََّخ وبٔذ اٌوؽذح سائذح فٌ هزا اٌّغبي ؽَش رُ إٔشبء ِغٍخ إٌىزش َٔخ 

ِزخظظخ فٌ اٌزؼٍَُ اإلٌىزش ٌٔ ٍشبسن فَهب اٌّزخظظَٓ فٌ هزا اٌّغبي ِٓ 

ٔشبؽ    ِشبسوخ فؼبٌخ فٌ هزا اٌّغبي  لذ رُ  خالي ِمبالرهُ  رشؽت اٌّغٍخ ثأً

 . ٔشش اٌؼذد األ ي ِٓ اٌّغٍخ ؽزي اُْ  عبسى اإلػذاد ٌجبلٌ األػذاد

 : االلكترونٌة المقررات إنتاج

رؼًّ  ؽذح اٌزؼٍَُ اإلٌىزش ٌٔ ػٍي رؾوًٍ اٌّمشساد اٌّمذِخ ٌهب ِٓ لجً  ػؼبء 

ذَ ثطٍت إٔزبط اٌّمشس هَئخ اٌزذسٍظ إٌي ِمشساد إٌىزش َٔخ ؽَش ٍزُ اٌزم

اإلٌىزش ٌٔ ِٓ خالي  ؽذح اٌزؼٍَُ اإلٌىزش ٌٔ اٌفشػَخ ثبٌىٍَخ  رُ رؾوًٍ ِؼظُ 

اٌّمشساد اٌزّشٍؼَخ اٌٌ ِمشساد اٌىزش َٔخ رفبػٍَخ  عبسً اُْ اٌؼًّ ػٌٍ ثبلٌ 

 اٌّمشساد اٌطجَخ  االخزَبسٍخ.

 : كونفرانس الفٌدٌو خدمة

ؼخ ؽَش ٍّىٓ اعزخذاِهب فٌ اٌؼذٍذ ِٓ خذِخ اٌفَذٍو وؤفشأظ ٌّغزّغ اٌغبِ

اٌّهبَ ثهذف روفَش اٌولذ  رىبٌَف االٔزمبي ٌؼًّ اٌّمبثالد ػٓ ثؼذ فٌ ِغبٌظ 

اٌغبِؼخ  اٌؼّذاء    األلغبَ  اٌٍغبْ  غَشهب ِٓ االعزّبػبد  دػُ اٌزؼٍَُ ػٓ ثؼذ 

  غَشهب ِٓ االعزخذاِبد.

س جٌّٕ ٛ زِٙحَ ٚقاجش جٌطؼ١ٍُ جالٌىطرٟٚٔ جٌفرػ١س ذى١ٍحش ؾحِؼ  

 ؽذاد اٌزؼٍَُ اإلٌىزش ٌٔ اٌفشػَخ ثبٌىٍَبد رزجغ اٌىٍَخ ِٓ إٌبؽَخ اإلداسٍخ  رزجغ 

اٌوؽذح اٌشئَغَخ ِٓ إٌبؽَخ اٌفَٕخ،  ٍّىٓ رٍخَض ِهبَ  ؽذاد اٌزؼٍَُ اإلٌىزش ٌٔ 

 اٌفشػَخ فَّب ٌٍٍ:
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  ٌرمذٍُ اٌذػُ اٌفٌٕ ألػؼبء هَئخ اٌزذسٍظ فَّب ٍخض اٌغبٔت اٌزىٕوٌوع

اٌّوالغ  -( power pointجًَ اٌّضبي:  "اٌؼش ع اٌزمذٍَّخ )ػٍي ع

 اإلٌىزش َٔخ   اٌّمشساد اإلٌىزش َٔخ.

  رفؼًَ اٌّمشساد اإلٌىزش َٔخ اٌخبطخ ثبٌىٍَخ ػٌٍ ٔظبَ اٌّودي الداسح

  اٌّمشساد اٌذساعَخ اٌىزش َٔب.

  اٌّشبسوخ فٌ إٔزبط اٌّمشساد اإلٌىزش َٔخ فٌ ؽبي روافش اإلِىبٔبد

   رٌه ثبٌزؼب ْ ِغ اٌوؽذح اٌشئَغَخ. اٌّطٍوثخ

  اٌّشبسوخ فٌ ػًّ االخزجبساد االٌىزش َٔخ ٌٍطالة ثّؼظُ اٌّمشساد

 اٌذساعَخ. 

  رض ٍذ وال ِٓ  ػؼبء هَئخ اٌزذسٍظ  اٌطالة ثىً ِب هو عذٍذ فٌ اٌّغبي

 اٌزمٌٕ.

 سػ اٌؼًّ(.-ٔشش صمبفخ اٌزؼٍَُ االٌىزش ٌٔ ِٓ خالي )إٌذ اد  

 اد ِغٍخ اٌزؼٍَُ اإلٌىزش ٌٔ ثبألخجبس  اٌّمبالد اٌّشبسوخ فٌ إطذاس

 اٌؼٍَّخ.

  رفؼًَ اٌجشاِظ إٌّزغخ ِٓ لجً اٌوؽذح اٌشئَغَخ ٌٍزؼٍَُ االٌىزش ٌٔ ٌخذِخ

 اٌطالة، اٌجبؽضَٓ،   ػؼبء هَئخ اٌزذسٍظ، ػٍي عجًَ اٌّضبي:

 .خذِخ اٌجواثخ االٌىزش َٔخ ٌّظبدس اٌّؼٍوِبد االٌىزش َٔخ 

 ٌغبثمخ اٌخبطخ ثىً وٍَخ ٌزغهًَ  طوي اٌطالة إٌي ِغزودع ٌالِزؾبٔبد ا

 االِزؾبٔبد اٌغبثمخ 

  لبػذح ثَبٔبد خبطخ ثطالة عبِؼخ إٌّظوسح ٌزغهًَ اٌزواطً ثَٓ اٌىٍَخ

  ؽالة اٌغبِؼخ

   ًٌٍّطالة ػٌٍ ِولغ ثٕه اٌّؼشفخ اٌّظشً  اٌزٌ رُ  ؽغبثبدػ

 االشزشان فَه ِٓ عبِؼخ إٌّظوسح خظَظب ٌّغبػذح ؽالة ِشؽٍزٌ
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اٌجىبٌوسٍوط  اٌذساعبد اٌؼٍَب ٌزوعَغ دائشح اٌجؾش اٌؼٌٍّ  اٌزؼٍَُ 

 االٌىزش ٌٔ.

  رفؼًَ اًٍَّ اٌطبٌت ػٌٍ ٔظبَ عبِؼخ إٌّظوسح ٌالعزفبدح ثغَّغ اٌخذِبد

االٌىزش َٔخ اٌزٌ روفشهب اٌغبِؼخ ِٓ خالي ِشوض رمَٕخ االرظبالد 

  اٌّؼٍوِبد.

  ر٠ك ػًّ جٌٛقاز:

 شثٌَٕ " ِذٍش اٌوؽذح".د. إٍّبْ  ؽّذ فبػً اٌش

    .  خظبئي  صبئك   ِىزجبد  ِؼٍوِبد -  / عوصاْ ػجذ اٌوهبة ؽغٓ 
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 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

كلية التمريض كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  
 52/8/5102واالعتماد من  

 رسالة الوحدة

يج  ذحٌى١ٍمس ألٔظّطٙمح ٚذرجِؿٙمح ءّحْ جٌؿٛيز ٚجٌطط٠ٛر جٌّضطّر ٚ  غ وفح ز جأل

ذّممح ٠طفممك ِممغ ٔممه  صممحٌس جٌى١ٍممس ٚا٘مماج ٙح جٌّؼٍٕممس  ٚوممذٌه جوطضممحخ غمممس جٌّؿطّممغ  ممٟ 

 .  الر٠ؿ١ٙح ٚذٕح  ػٍٝ آ١ٌحش ضم٠ُٛ ِؼطر  ذٙح ِك١ٍح  ٚئل١ّ١ٍح  

 أهداف الوحدة

ضؼًّ جٌٛقاز ِٓ ال ي ضرٕٟ ِؿّٛػس ِٓ جأل٘اج  جٌطٟ ضطٛج مك ِمغ لم١ُ ٚا٘ماج  

 ١ِس ٌضّحْ جٌؿٛيز ٚجالػطّحي ٚ٘ٝ :ج١ٌٙثس جٌمٛ

  . ض١ٙثس جٌى١ٍس ٌٍٛ ح  ذّططٍرحش ٚ ِؼح١٠ر ج١ٌٙثس جٌم١ِٛس ٌضّحْ جٌؿٛيز ٚ جالػطّحي 

   جٌّٕظِٛس جٌطؼ١ّ١ٍس جٌّماِس ِٓ ًٍ ٚءغ ٔظحَ ٚجءف ٌٍؿٛيز ذحٌى١ٍس ٌر غ ِضطٜٛ و

ِممٓ ؾحٔممد اػضممح  ١٘ثممس جٌطمما ٠ش   ٚ وممذٌه جٌٛةممٛي ذخممر٠ؽ جٌى١ٍممس ئٌممٝ ِضممطٜٛ 

 ١ّز ٠طٕحصد ِغ جٌّؼح١٠ر جٌم١ِٛس . ِط

   ًٔلممر جٌطٛػ١ممس جٌّضممطّرز جٌخحةممس ذػمح ممس ضم١مم١ُ جأليج    ٚ ءممّحْ جٌؿممٛيز  ممٟ ومم

 ألطس ٚ الضحَ ٚ ئيج جش جٌى١ٍس . 

  ٓضما٠ُ جٌّمطرقمحش ٚ جٌطٛةم١حش جٌّخطٍفمس جٌّطؼٍممس ذططر١مك ٔظمحَ جٌؿمٛيز ذحٌى١ٍمس ِم

جٌى١ٍمس ٌّرقٍمس جٌطمم٠ُٛ جٌلمحًِ  اؾً جٌٛةمٛي ئٌمٝ ضكم١مك ا٘ماج  جٌٛقماز   ٚ ئػماجي

 ٌأليج  ِٓ اؾً جالػطّحي  ٟ جٌضٕٛجش جٌّمرٍس. 

 . ٔلر غمح س جٌؿٛيز ٚجٌٛػٟ ذأ١ّ٘س ضطر١ك ذرجِؽ جٌطم٠ُٛ ذ١ٓ وح س جٌؼح١ٍِٓ ذحٌى١ٍس 

 . ئػ   ل١ُ جٌط١ّز ٚجٌما ز جٌطٕح ض١س يجالً جٌى١ٍس 

  ٝألممطس جٌططمم٠ٛر يػممُ ػ١ٍّممحش جٌطكضمم١ٓ جٌّضممطّر ِممٓ المم ي ضٛؾ١ممٗ جٌمممحت١ّٓ ػٍمم

 جٌّخطٍفس وً  ٟ ِؿحٌٗ ٌّٛجورس ِضط٠ٛحش جٌؿٛيز جٌطٟ ضطكضٓ ذحصطّرج  .

  ٜٛئلحِس ػ لحش ضرحي١ٌس ِغ ١٘ثحش ِٕٚظّحش ءّحْ جٌؿمٛيز ٚجالػطّمحي ػٍمٝ جٌّضمط

 جبل١ٍّٟ ذٙا  جٌك ٛي ػٍٝ جالػطّحي .
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  ِممغ جوطضممحخ غمممس جٌّؿطّممغ  ممٟ ِخرؾممحش جٌؼ١ٍّممس جٌطؼ١ّ١ٍممس ذحٌى١ٍممس   ٚأٙممح ضطفممك

 جٌّؼح١٠ر جٌم١ِٛس

 مركز الخدمة العامة

ؾحِؼممس  -ألممأ ِروممز جٌخاِممس جٌؼحِممس   ٚقمماز ججش طممحذغ الممحأل( ذى١ٍممس جٌطّممر٠ 

ٚجٌ تكممس جٌطٕف١ذ٠ممس  2/6/2111جٌّٕ ممٛ ز ذٕممح ج  ػٍممٝ لممرج  ِؿٍممش جٌؿحِؼممس ذطممح ٠خ 

 .2111جٌّؼطّاز ِٓ ٚ ج ز جٌّح١ٌس  ٟ شٙر ١ٌٛ٠ٗ 

جٌ مك١س ٚجٌر١ث١مس ٌّؿطّمغ ِكح ظمس جٌال١ٍٙمس ٠ضؼٝ جٌّروز ئٌٝ ضٍر١مس جالقط١حؾمحش 

يجالً جٌؿحِؼس ٚالح ؾٙح ِمٓ الم ي جٌطؼمحْٚ ذم١ٓ جٌى١ٍمس ٚجٌّؿطّمغ ٌٕممً جٌخرمرجش جٌؼ١ٍّمس 

ٚضطر١مٙح ٚ جٌم١حَ  ذطٛط١ا اٚجةر جٌؼ لس  ١ّمح ذم١ٓ جٌؿحِؼمس ٚالر٠ؿ١ٙمح ٚضفؼ١مً جٌطؼمحْٚ 

س ٌٍخمممر٠ؿ١ٓ ٌطٍر١مممس جٌّطرممحيي ذممم١ٓ جٌؿحِؼمممس ٚجٌؿٙمممحش جٌّؼ١ٕمممس ٚضٕلممم١ظ جٌرػح٠مممس جٌؼ١ٍّممم

 جقط١حؾحش صٛق جٌؼًّ.

 ألطس جٌّروز:

 ألطس جٌطا ٠د جٌّضطّر -0
 ألطس ضىٌٕٛٛؾ١ح جٌّؼٍِٛحش -3

 ألطس جالصطلح جش جٌؼ١ٍّس ٚجٌ ك١س -4

 ِىطد جالصطلح جش جٌؼ١ٍّس 

  ٍّٟجصطلح جش  ٟ طرق جٌركع جٌؼ 

  جصطلح جش  ٟ جٌخاِحش جٌ ك١س 

 جصطلح جش  ٟ جٌ كس ج١ٌّٕٙس ٚةكس جٌر١ثس 

 لح جش  ٟ طرق جٌطا ٠شجصط 

  ٓٚءغ جٌاالتً جب شحي٠س جٌّرضىزز ػٍٝ جٌررج١٘ 

 ِروز جٌرػح٠س جٌ ك١س جأل١ٌٚس 
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ضٙمممطُ ٚقممماز ئيج ز جأل ِمممحش ٚجٌىمممٛج ظ ذٛءمممغ ٚضٕف١مممذ جٌخطمممظ جٌ  ِمممس ٌكّح٠مممس 

ٚ ضم١ٍمممً جأل ٚجـ ٚجٌّؼممماجش ٚجٌّّطٍىمممحش ٚجٌر١ثمممس ٚجضخمممحج جبؾمممرج جش ٌٍضممم١طرز ِٕٚمممغ ا

جٌخطممٛ ز جٌٕحؾّممس ػممٓ قمماٚظ جأل ِممحش ٚجٌىممٛج ظ ٚجٌطممٟ ضٕمما ؼ ضكممص ألممطس ٌؿٕممس 

 جٌض ِس ٚجٌ كس ج١ٌّٕٙس.

 جٌٙا  جٌرت١ضٟ جٌؼحَ : ضكم١ك ِؼح١٠ر جألِٓ ٚجٌض ِس ٚقّح٠س جأل ٚجـ ٚجٌّّطٍىحش  

 ألطس جٌٛقاز:

 جٌض ِس ٚضأ١ِٓ ذ١ثس جٌؼًّ -2

 ر٠ك(ٚءغ الطس جبال    ٝ قحالش جٌطٛج ب   جٌك 

 ٚءغ الطس جٌطٛج ب جٌخحةس ذطؼط١ً جٌّ حػا 

 جٌ كس ج١ٌّٕٙس ٚجبصؼح حش جأل١ٌٚس -3

 قامت بتحدٌث دلٌل الطالب
 

 ا.د/ أمينة محمد رشاد النمر
 

 عميد الكلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ وف اء جميل

 مدير وحدة ضمان الجودة   د/ عهود الشيخ

 مساعد بقسم تمريض المسنين  مدرس م.م/ مصطفي تاج الملوك

 

المعمومات الموجودة بالدليل الخاا بالكمية استرشادية  اط ور يجب ملحوظة:
 . انونيةأن تتخذ كارينة 

 


