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   بااالارار الجمرااورم ر اام  1994إنشاااك كليااة التمااريض بجامعااة المنصااورة عااام تمم

 0عليه  بل ذلك المعرد العالي للتمريضوكان يطلق  1994لسنة  287

  عاااان طريااااق التحوياااال 1994/1995اسااااتابلت الطالبااااات  ااااي العااااام الجااااامعي 

 طالباااة وتااام  باااو  المحاااورت و ااادأت الدراساااة  27مااان المعاااااد اعخااار  وعاااددان 

  1994نو مبر 5 ي 

  طالباة 17دور ماايو   1997/1998تم تخريج الد عة اعولى  ي العام الجاامعي )

 ( طالبات.4و مبر  ودور ن

    بشأن إجراك تعاديل  16/8/2012( بتاريخ  3268بناكا على الارار الوزارم ر م

( الااواردة بالالئحااة الداخليااة لكليااة التمااريض بالجامعااة  مرحلتااي 2باانا المااادة  

( بتااااريخ 1785البكااالوريوو والدراساااات العليااا ( والصاااادرة باااالارار الااوزارم ر ااام  

8/10/2002 . 

 بشاأن إصادار الالئحاة  16/8/2012( بتااريخ  3269ارار الوزارم ر م   وكذلك ال

لوريوو ( بنظااااام الساااااعات الداخليااااة لكليااااة التمااااريض بالجامعااااة  مرحلااااة البكااااا

 .المعتمدة
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   الغايات اإلستراتيجية للكلية
المنصورة كأحد المراكز العلمية تطوير الادرة المؤسسية لكلية التمريض جامعة  .1

 المتميزة علي المستوم المحلي.

كلية التمريض جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية 
حكومية وبحثية ومجتمعية تو ر خريج متميز 
معر يا ومراريا ومرنيا  ي تاديم الرعاية 

التمريضية لتلبية احتياجات سوق العمل محليا 
تاحة  را التعلم المستمر من خال  برامج  وا 

لدراسات العليا ومواكبة كل ما او جديدا  

 الريادة بين كليات التمريض المصرية
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تطوير معايير الفاعلية التعليمية بكلية التمريض جامعة المنصورة كأحد المراكز  .2

 العلمية المتميزة علي المستوم المحلي.

ر ع كفاكة كلية التمريض جامعة المنصورة  ي مجا  الدراسات العليا والبحث العلمي   .3

 مية المتميزة علي المستوم المحلي.مراكز العلكأحد ال

لمشاركة زيادة الادرة المؤسسية لكلية التمريض جامعة المنصورة  ي مجا  ا .4

 المجتمعية وتنمية البيئة.

   األهداف اإلستراتيجية
تطوير البرامج والمنااج الدراسية و التوسع  ي اعنشطة والخدمات الطالبية بما  .1

 يحاق رسالة الكلية.

ا  الادرة المؤسسية والبنية التحتية للكلية ودعم وتنمية الموارد البشرية استكم .2

 والمالية بالكلية.

تطوير البحث العلمي واستكما  برامج الدراسات العليا والدبلومات بما يحاق الخطة  .3

 البحثية للكلية. 

 دعم المشاركة المجتمعية مع كا ة الاطاعات والمجتمع المحيط. .4

دارة الجودة.التاويم المستمر لل .5  فاعلية التعليمية والادرة المؤسسية وا 

 

 األقسام العلمية بالكلية 

 جامعة المنصورة من األقسام العلمية اآلتية:تتكون كلية التمريض 
 Department Cods القسم



  

   - 6 - 

التمرررررلبا ال ررررر        -1

 الجلاح 
Medical Surgical Nursing MansNurM 

تملبا الع  بة الحلجة  -2

  الطوارئ

Critical and Emergency Care 

Nursing 
MansNurE 

تمررلبا ةررحة المررل    -3

  التوليد
Women Health and Midwifery MansNurW 

 Pediatric Nursing MansNurP تملبا األ ف ل -4

التمررررررررلبا ال ف رررررررر   -5

  الصحة ال ف ية 

Psychiatric and Mental Health 

Nursing 
MansNurS 

 Community Health Nursing MansNurC تمع تملبا ةحة المج -6

 Geranetological Nursing MansNurG تملبا الم  ين -7

 Nursing Administration MansNurA إدار  التملبا -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 

 األقسام العلمية بالكلية التعريف ب

    Medical Surgical Nursing              تمريض الباطني والجراحيال .1

http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/Adult_nursing%20.htm
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يركز هذا القس  على كيفيه تطبيق العملية التمريضية الجراحية و الباطنية . و مم  الم   

 تمممممممم  همممممممذا القسممممممم  يمممممممت  تقممممممماي  المعل ممممممممما  و تنميمممممممه الم ممممممما ا  ال  ممممممممة ال

تجعل الطم   اماي ي  علمى تقماي  الرعايمة التمريضمية اللماملة للمرءمى اجنما  ت ا ماه  

 بالمستلفى و ايضا عمل الخطط ال  مة لتطبيق ا عقب الخروج م  المستلفى.

  طوارئتمريض العناية الحرجة وال  .2

Critical and Emergency Care Nursing 

يركز همذا القسم  علمى تطبيمق العمليمة التمريضمية و المل   حمل الملمر    م  تممري  

مرءى الحاال  الحر مة و العنايمة بعماه ت    م  حماال  الطم ا   كمذلل  موم المعل مما     

ايممة تمريضممية و الم مما ا  المرتسممبة ممم  المم   هممذا القسمم  تمرمم  الطمم   ممم  تقمماي   ع

 شامله لمرءى حاال  الط ا   . 

 Women Health and Midwifery  تمريض صحة المرأة والتوليد  .3

يقام هذا القسم  لطم   تممري  ال محة ابيجابيمة ممك التركيمز علمى احتيا ما  المرءمى 

الرعايممة التمريضممية ل مم  كممما يقممام ايضمما الج ايممب الطبيعيممة المم    تممر  الحمممل وتقمماي  

 وال الي  وكذلل المضاعفا  الناتجة ع  عملية ال الي .

  Pediatric Nursing                                تمريض األطفال  .4

يعا هذا القس  من جا عاما    تمري  األطفا  حيث يعطى للطم   الفرةمة لمتعل  كيفيمة 

تقاي  الرعاية التمريضية لألطفا     ال حة والمرض وال    تمر  الممرض عم  طريمق 

التخاام العملية التمريضية. كما يعرض القس  ايضا الاليا  النم  والتط   ال    تمر  

 الطف لة.

  تمريض النفسي والصحة النفسية ال .5

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
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/mental.htm
http://www.mans.edu.eg/facnur/arabic/mental.htm
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Psychiatric and Mental Health Nursing 

يقام هذا القس  الخط ا  المتبعة    إيلا  النظريا  ويمماجج التممري  مم  اءمطرابا  

التمريضمية لتقيمي  وتخطميط وتنفيمذ  يفسيه او اءمطرابا   م  اللخ مية ويطبمق العمليمة

 الطة الرعاية التمريضية لتحسي  ال حة النفسية للمري     مجا  الرعاية النفسية.

  Community Health Nursing          تمريض صحة المجتمع  .6

للطمم   ةمم    عامممة عمم  تمممري  ةممحة المجتمممك كممما يممما الطالبمما  يقممام هممذا القسمم  

بالمعل ما  والم ا ا  األلالية للتعمر  علمى احتيا ما  األشمخاأل واأللمر والمجتممك 

م  ال   تطبيق العملية التمريضية. كما يركمز ايضما علمى تحسمي  ال محة ومنمك حماو  

 ال حية األولية. اية رعمفاهي  الاألمراض معتماا على 

  Gerontological Nursing                         تمريض المسنين .7

يمممما همممذا القسممم  الطممم   بالمعل مممما  والم ممما ا  األلالمممية للتعمممر  علمممى الملممماكل 

تطبيمق العمليمة التمريضمية للعنايمة  اال تماعية والنفسية والجسمايية لربا  السم  وكمذلل

ب      المجتمك وكذلل  م  المسلسما  الخاةمة ب م  ممك التركيمز علمى ال محة النفسمية 

 للمسني .

 Nursing Administration                          إدارة التمريض .8

ص هممذا القسمم  با الممة مفمماهي  ومبمماي  ووامماهد وم مما ا  ابيا   التمم  تطبممق  مم  يخممت

 إيا   التمري .

 

 

 الدرجات العلمية 

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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تمنح  امعة المن     بنا  علمى طلمب مجلمل كليمة التممري  ي  مة البرمال  ي    مى 

 عل م التمري .  

 كلية التمريض جامعة المنصورةالقبول في شروط 

 علوم التمريض ما يلى:   ييض والحصو  على درجة البكالوريوو يشترط للايد بكلية التمر 

 العامة الثانوية: الحاصلين على أوال

سانة تادماه   يعلوم  علميأن يكون المتادم حاصال على شرادة الثانوية العامة شعبة 
لاللتحاق بالكلية أو علاى شارادة معادلاة لراا يارااا المجلاو اععلاى للجامعاات. وتكاون 

 اللغة اإلنجليزية.  ايبية اعولى اللغة اعجن

 حاصلين على دبلوم المعاهد الفنية: النيااث

المابااولين  إعااداد% ماان 5يااتم  بااو  حملااة دبلااوم المعااااد الفنيااة بنساابة ر تزيااد علااى 

 بنفو العام و بالشروط اآلتية: 

بجمياع شاعبه أو المعراد  الصحي الفنيأن يكون المتادم حاصال على دبلوم المعرد  .1

 للتمريض. الفني

يكااون المتااادم الحاصاالين علااى دبلااوم التمااريض المتوسااط كمؤااال معاااد   أنماان  .2

اااذا الشااأن   اايللثانويااة العامااة بعااد اسااتيفاك متطلبااات المجلااو اععلااى للجامعااات 

 متضمنا اجتياز اختبار معادلة شرادة الثانوية العامة.

( كحاد أدناى %  خمسة وسبعون  ى المائة75أن يكون المتادم حاصال على نسبة  .3

 من مجموع درجات الدبلوم.

أن ر يكااون  ااد مضااى علااى تخرجااه أكثاار ماان خمااو ساانوات وبعااد عماال مااصااة  .4

لحااذم مااواد تاام دراسااترات و يااتم تاياايم عاادد ساااعات اااذه الماااررات و مضااااترا 

بمثيالترا  ى الساعات المعتمدة و مضااة محتو  الماررات التى سبق لاه دراساترا 
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ا بالكلياة بمعر اة الاسام العلماى المخاتا بكال ماارر تو يجاب بالماررات المثيلاة لرا

سااااعة معتمااادة ياااتم دراساااترا بكلياااة  156أر تاااال عااادد السااااعات المعتمااادة عااان 

التمريضت متضمنة ستة  صو  دراسية على اع ل و السانة التطبياياة اعمتيااز ماع 

 ضرورة اتمام التدريب الصيفى. 

  ايبالكلياة عان طرياق مكاتاب التنسايق  حاقلاللتالمعااد الفنية المتادمين  خريجي .5

يسر  علايرم  اانون و لاوائل المجلاو اععلاى  الفنينفو عام تخرجرم من المعرد 

 للجامعات لذات العام.

 : الحاصلين على مؤهالت عليا جامعيهثالثا

 بكاالوريوو أو ليساانو( مان  جاامعييكون المتاادم مان الحاصالين علاى مؤاال  أن -

 % من العدد المابو .10ااد المصرية بنسبة ر تزيد على إحد  الجامعات أو المع

أن تكااون الثانويااة العامااة الحاصاالين عليرااا شااعبة علمااى علااوم ور يشااترط التااادير  -

 العام  ى الدرجة الجامعية

وأر يكون  د مضى على تخرجه أكثر مان خماو سانوات وبعاد عمال مااصاة لحاذم  -

المااررات و مضاااترا بمثيالتراا  اى مواد تم دراسترا و يتم تاييم عادد سااعات ااذه 

الساااعات المعتماادة و مضااااة محتااو  الماااررات التااى ساابق لااه دراسااترا بااالماررات 

 المثيلة لرا بالكلية بمعر ة الاسم العلمى المختا بكل مارر.

سااعة معتمادة ياتم دراساترا بكلياة  120يجب أر تال عدد السااعات المعتمادة  عان  -

ماع  ارمتياازدراساية علاى اع ال و السانة التطبياياة  صو   أر عالتمريضت متضمنة 

 .الصيفيالتدريب  إتمامضرورة 

 

 : الطالب المحولين من جامعات أخري رابعا  
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بعاد عمال مااصاة بمعاد  سااعات معتمادة  أخر  يتم  بو  الطلبة المحولين من جامعات 
نااامج % مان السااعات الماااررة للتخارب  اى بر 50ور يجاوز إعفااك الطالااب مان أكثار ماان

الكلية و بعد الرجوع لأل سام العلمية المسئولة عن الماررات التى  د يعفى منراا الطالاب 
 .و يعطى اعولوية للطالب المحولين من كليات تعمل بنظام الساعات المعتمدة

 : الطالب الوافدينخامسا  

ت ياتم  بااو  الطاالب الوا اادين طبااا للاااوانين المعماو  برااا  اي المجلااو اععلاى للجامعااا
 .بخصوا اذا الشأن

 شروط القيد للمتقدمين

اجتياااز اختبااارات الابااو  و الااادرات التااي ياراااا مجلااو الكليااة بعااد ترشاايل مكتااب  -1

 التنسيق. 

 اجتياز الكشف الطبي الخاا بالمواصفات التالية:  -2

 سالمة الالب والصدر وخلوه من اعمراض المزمنة والعيوب الخلاية.  -

 ع والنطق. سالمة البصر والسم -

 الخلو من اعمراض العصبية والنفسية وارتزان العضلي والنفسي.  -

 الذكور.  البالمو ف من التجنيد بالنسبة للطتحديد  -3

  الرسوم الدراسية: -4
يحادداا مجلاو الكلياة  التاييسدد الطالب  ي مرحلة البكالوريوو الرسوم اإلضا ية  -

جامعااات بالنساابة للمتااادمين عاان طريااق طباااا للاااوانين و لااوائل المجلااو اععلااى لل

  اايللتمااريض  الفناايمكتااب التنساايق ماان الحاصاالين علااى الثانويااة العامااة والاادبلوم 

 بالكلية.    لاللتحاقنفو عام التادم 

نظاارا لرسااو رم او  الصاايفي الدراساايالتسااجيل بالفصاال   ااييساادد الطااالب الاارا بين  -

 جنيرا عن كل ساعة معتمدة 50تفو رم تسديد مبلغ 
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المعاااااد الفنياااة  خريجااايو  أخااار  سااادد الطاااالب الحاصااالين علاااى ماااؤاالت علياااا ي -

مان  (3 ن للشاروط الماذكورة بماادة والمساتو و  الصحية و المعااد الفنية للتماريض

 لاللتحااقسانوات تسابق سانة التاادم   اياذه الالئحة و الذين حصلوا علاى الادبلوم 

جلااو الجامعااة لكاال  ئااة ماان الرسااوم التااي ياترحرااا مجلااو الكليااة وياراااا مبالكليااة 

 . جملة اذه المؤاالت

يحادداا مجلاو الكلياة  التاييسدد الطالب الوا دين  ي مرحلة البكاالوريوو الرساوم  -

 طباا لاوانين و لوائل الطالب الوا دين .

 الكلية فينظام الدراسة 

  يق م يظام الا الة برلية التمري   امعة المن     على يظام الساعا  المعتما  القماه

الم  ه ويظام الا الة لنيل ي  ة البرال  ي    ى العل م التمريضمية  الذات على التعل  

 كالتال :

  المل مست يا  ي الية  تتر م ما  الا الة مر ية  م  -1

   الرابك م    لي  ي الميي   مامعيي   إلىتتر م المست يا  الا الية م  األو

 عا ي الميا تعقب مما ( المسمة علمر الممب15لرمل مسمت م ممما  الف مل الا المم   

 امتحايا  ي اية الف ل. 

  يترممم م المسمممت م الخمممامل مممم  ج جمممة   ممم   ي المممية تطبيقيمممة مممما  الف مممل

 مي ييعلى ماا  عام  الب ع 16 الا ال 

 7بحمما اا ممى ي الممية الممابيك  8مرثممد ماتممه  ةمميف ي المم     ممل   ممتحيجمم    -2

 .عةطبقا لض ابط يحايها الرلية ويقرها مجلل الجام لاعا  معتما 

الساعة المعتمما  هم  وحما  ايما  لتحايما و م كمل مقمر   م  الف مل الا الم  ال احما  

 وهى تعاي :
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لمماعا   3   يممة   لمماعة يظريممة  لمماعتي  تطبيقمم  يايقممة  من 50السمماعة المعتممما   

 الا ال ط ا  الف ل  الب عيا. و جلل  تطبيق لاعا   4تطبيق  إكلينير  او 

ل لتعليممما  الجامعممة ويبمماا الف ممل ال مميف  باايممة الف مم   الا الممية تحمماي ط -3   مم بقمما

  م  التطبيقم الف م   الا المية للمسمت م الخمامل  ا منت د ش ر ي ليم . و تبما

 بااية ش ر لبتمبر.

لمماعة معتممما   24ل عمم  يقمم المسممت ي الثمماي  اجا ا تمما  ممما ال إلمم ينقممل الطالممب  -4

تما  ويسجل  م  لاعة مع 60ما ال يقل ع  ا تا   إجامست ي الثالث ويسجل    ال

لماعة معتمما  وال تحسمب متطلبما   96المسمت ي الرابمك إجا ا تما  مما ال يقمل عم  

 الجامعة ءم  هذ  الساعا .

يممسيم الطالممب المسممت م الخممامل ممم  الا الممة المم   لممنة مي ييممة تطبيقيممة   -5

إ با يمة  لممنة االمتيما ( بالمستلممفيا  والمسلسمما  ال محية  التابعممة للجامعممة او 

 –المباشمر لرليمة التممري    ابشمراتحم  التخطميط و  االمرمية ة ةحمسلس يا

 م  وجلل ابل الت ريح له بمزاولة الم نة.  االرم امعة  يا او امعة المن     

العاممة للقماي م و  المبماي يجليزيمة ماعماا مقمر  اللغمة اال هم لغة الا المة بالرليمة  -6

 الحرك  االتزامو الليااة البايية و  ابيسامحق ق 

 لحصول على درجة البكالوريوسشروط ا

( لماعة معتمما  144يتطلب الح    على ي  ة البرال  ي   ام يجتما  الطالمب   -

  ممم لممماعة معتمممما   48 بابءممما ةبنجممماال الممم   المسمممت يا   الا المممية األ بعمممة  

 يح مممل  التممم و يضممما  معممما  السممماعا  و النقممماط  التطبيقممم المسمممت م الخمممامل 

 إلمممى المعممما  التراكمممم  للطالمممب ليرممم م  المسمممت م الخمممامل  ممم علي ممما الطالمممب 

 لمممماعة معتممممما   192السمممماعا  المعتممممما   لنيممممل ي  ممممة البرممممال  ي     إ مممممال

 .للتخرج
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 ايجمز يت  تحايا العب  الا ال  للطالب    بااية كمل   مل ي الم   م  ءم   مما  -

 18 – 12السمابق. ويتمراوال العمب  الا الم  مما بمي   الا الم الف ل   ئالطالب 

 .لاعة معتما 

 3يجممممممم   للطممممممم   المتفممممممم اي  المممممممذي  ال يقمممممممل معمممممممال   التراكمممممممم  عممممممم   -

 التسمممجيل لمقمممر  إءممما   مممم  المقمممر ا  االالتيا يمممة بحممما اا مممى جممم   لممماعا  

 معتمممما   ممم  الف مممل الا الممم  العمممايي إجا لممممح  امممرو  الجمممااو  الا المممية 

بذلل ويت  جلل بت ةمية مم  المرشما األكماييم  واعتمماي  هميل القسم  المذي يتبعمه 

 الطالب.

اي   مم مقممر ا  االتيا يممة لا الممت ا  3يختمما  الطالممب ءممم  المقممر ا  الا الممية  -

الثممام ( طبقمما لر بتممه علمى ام تلمممل علممى مقممر ا   إلمى  مل ي المم   ممم  األو  

تمريضمية االتيا يمه ومقمر ا  طبيمة االتيا يمه ومقمر ا  مسماعا  وعلم م لمل كيه 

 الة على ام تضما  معمال ا لاعا  معتما  ط ا   تر  الا 5االتيا يه بحا اا ى 

 إلى معاله التراكم .

 12التسجيل    اكثمر مم   2ال يسمح للطالب الذي له معا  تراكم  اال او يساوي  -

 لاعة معتما     الف ل الا ال 

مقممر ا  تطبيقيممة االتيا يممة  3يختمما  الطالممب ءممم  المقممر ا  التطبيقيممة الا الممية  -

 6 اا ممىعلممر بحمما  الحممايي ىإلممالف مم   الا الممية ممم  التالممك   مم لا الممت ا 

لمماعا  معتمممما  طمم ا  المسمممت م الخممامل علمممى ام تضمما  معمممال ا إلممى معالمممه 

 التراكم . 

بزيمماي   اممما ةالتطبيقيمميسممترمل تلممل السمماعا   امو يجمم   للطالممب طبقمما لر بتممه 

ءممم   االممراالتيمما  مقممر   او اب با يممةلمماعا  مقممر  ممم  المقممر ا  التطبيقيممة 

 المطروحة م  األاسام العلمية المخت ة. يا يةاالالتالمقر ا  التطبيقية 
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الرابممك تمما يبا  تطبيقيممة لممما   يممسيم كا ممة الطمم   المنقمم لي  للمسممت م الثالممث و -

 مم    ميممااي و   إكلينيرمملمماعة معتممما  المم   الفتممر  ال مميفية تمما يبا عمليمما 10

المستلممفيا  و المراكممز الطبيممة المتخ  ممة التابعممة لجامعممة المن مم    و و ا   

لمماعا  معتممما   5المسممت م الثالممث و  إلممىلمماعا  معتممما  للمنقمم لي   5حة  ال مم

 التمم النقمماط  اوهممذ  السمماعا   إءمما ةالمسممت م الرابممك( و ال يممت   إلممىللمنقمم لي  

  و تعتبممر هممذ  التراكممم معالممه   إلممى ال مميف التمما يب   مم يتح ممل علي مما الطالممب 

 التا يبا  تا يبا  يجاال و  ل  .  

ي  مة البرمال  ي   إال إجا ا تما  التما يب ال ميف  علمى ام يبماا وال يمنح الطالمب  -

 .الابيك 6التا يب ال يف  بعا ايت ا  االمتحايا  النظرية  و لما  

 المقررات الدراسية

تنقس  المقر ا  الا الية لنيل ي  ة البرال  ي    ى عل م التمري  إلى ج جمة 

 :كاألت  ئا  م  المقر ا  

 

 

 

 

 

   Core Coursesبارية: أوال: مقررات إج

 Nursing Sciences (NSc) مقر ا  تمريضية إ با ية -1

 Medical Sciences (MSc) مقر ا  طبية إ با ية -2
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مقمممممر ا  مسمممممايا  وعلممممم م لمممممل كية  -3

 إ با ية

Complementary Sciences (CSc) 

 Applaied Courses (APc) إ با يةمقر ا  تطبيقية  -4

 Summer Clinical training (SCT) إ با ية  ةيفمقر ا  تا يب  -5

 Elective Courses (ELc)مقررات اختيارية:   ثانيا:

 االتيا يةمقر ا  تمريضية  -1

 االتيا يةمقر ا  طبية  -2

 مقر ا  مسايا  وعل م لل كية االتيا ية -3

 مقر ا  تطبيقية االتيا ية -4

 إلمى بابءما ة( لاعة معتما  144التمري      الخطة الا الية لمرحلة البرال  ي   

لمماعة  192  بو مممال(. االمتيمما   التطبيقمم لمماعة معتممما  للمسممت م الخممامل   48عمماي 

 معتما  للتخرج.

 

 

 

 

 ساعة معتمدة( 91وًر: الماررات التمريضية اإلجبارية  أ

الساعات  اسم المارر الر م الكود  للمارر
 المتطلب السابق م.و المعتمدة

المتطلب 
 المتزامن م.ز

MansNurMNSc 101  أساسيات تمريض
(1) 6   
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MansNurMNSc 201  أساسيات تمريض
  (1أساسيات تمريض ) 5 (2)

MansNurCNSc 202  اإلسعافات األولية
 ,(1أساسيات تمريض ) 2 والحوادث

  تشريح

MansNurCNSc 203  تقييم الصحة فى
 فسيولوجي تشريح 3 التمريض

MansNurMNSc 301 

تمريض باطنى 
 (1)وجراحى 

 
 
 
 
 

5 

 ,(2أساسيات تمريض )
تقييم الصحة فى 

 ,تشريح ,التمريض
 ,كيمياء حيوية
 , فسيولوجى

ميكروبيولوجيا و مناعة 
 طبية

 علم األدوية

MansNurWNSc 302 
استراتيجية تعليم 

التمريض و التثقيف 
 الصحى

3   

MansNurMNSc 401  تمريض باطنى
تمريض باطنى وجراحى  5 (2وجراحى )

(1)  

MansNurENSc 402  6 تمريض الطوارئ 

 ,(2أساسيات تمريض )
اإلسعافات األولية 

تقييم الصحة  ,والحوادث
 ,تشريح ,فى التمريض

 ,كيمياء حيوية
 فسيولوجي

 

MansNurPNSc 501 7 تمريض األطفال 

 ,(2أساسيات تمريض )
تقييم الصحة فى 

 ,تشريح ,التمريض
 طفيليات

 ,طب اطفال
 جراحة اطفال

MansNurANSc 502 ( 1إدارة التمريض) 4   

MansNurCNSc 503 3 تمريض صحة أسرة 

 ,(2أساسيات تمريض )
تقييم الصحة فى 

 ,تشريح ,التمريض
 ,كيمياء حيوية
 ,فسيولوجي

ميكروبيولوجيا و مناعة 
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علم  ,طفيليات ,طبية
مبادىء صحة  ,األدوية

 المجتمع و البيئة

MansNurWNSc 601  تمريض األمومة و
 7 النساء مراضأ

 ,(2أساسيات تمريض )
تقييم الصحة في 

 تشريح ,التمريض
 

MansNurANSc 602 ( 2إدارة التمريض) (1إدارة التمريض ) 5  

MansNurWNSc 603 4 مهنة التوليد 
 ,(2أساسيات تمريض )
تقييم الصحة فى 

 تشريح ,التمريض
 

MansNurCNSc 701  تمريض صحة
 7 مجتمع

 إستراتيجية تعليم
التمريض و التثقيف 

تمريض صحة  ,الصحى
 اسرة

 

MansNurGNSc 702 تمريض باطنى وجراحى  4 تمريض مسنين
(1) 

 طب مسنين
 

MansNurCNSc 703  التمريض المرتكز
مبادئ اإلحصاء  طرق بحث ICDL ,  3 على الدالئل

 الحيوية

MansNurSNSc 801  تمريض نفسى
أسس السلوك اإلنسانى  6 وصحة نفسية

 طب نفسى الصحة و المرضفى 

MansNurENSc 802  تمريض العناية
  تمريض الطوارئ  6 الحرجة

ر م ترتيب  –ر م المارر  ر م الفصل الدراسي  -كود الاسم-كود الكلية -كود المارر يحتو  على: كود الجامعة
 المارر داخل الفصل الدراسي(  

 
 
 
 
 
 

 معتمدة(ساعة  24ثانيًا: الماررات الطبية اإلجبارية  

الساعات  اسم المارر الر م الكود  للمارر
 المعتمدة

المتطلب السابق 
 م.و

المتطلب 
 المتزامن م.ز

MansNurMMSc 103 3 تشريح   
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MansNurSMS 104 2 كيمياء حيوية   
MansNurMMS 204 2 فسيولوجي   

MansNurCMSc 205 
ميكروبيولوجيا و مناعة 

 طبية
2 

 
 

MansNurPMSc 206 1 طفيليات   
MansNurGMSc 303  3 علم األدوية --  
MansNurMMSc 304 فسيولوجي 2 أمراض باطنية عامة  
MansNurMMS 403 تشريح 1 جراحة عامة  

MansNurGMSc 404 
باثوفسيولوجيا و باثولوجيا 

 إكلينيكية
3 

 فسيولوجي
 

MansNurPMSc504 
 1 طب اطفال

 فسيولوجي
تمريض 
 األطفال

MansNurPMS 505 
 1 جراحة اطفال

 تشريح
تمريض 
 األطفال

MansNurGMSc 704 
أمراض باطنية  1 طب مسنين

 عامة
تمريض 
 مسنين

MansNurSMS803 

 2 طب نفسى

 

أسس السلوك 
 في اإلنساني

الصحة و 
 المرض

ر م ترتيب  –ى ر م المارر  ر م الفصل الدراس -كود الاسم-كود الكلية -كود الجامعة كود المارر يحتو  على:
 المارر داخل الفصل الدراسى(  
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 ساعة معتمدة( 24ثالثًا: ماررات مساندة وعلوم سلوكية إجبارية  

الساعات  اسم المارر للمارر الكودمالر م 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق م.و

المتطلب 
 المتزامن م.ز

MansNurCCSc 102 3 مبادىء صحة المجتمع و البيئة   
MansNurPCSc 105 1 فيزياء حيوية   
MansNurACSc 106 ( 1لغة إنجليزية) 2   
MansNurGCSc 107 1 اللياقة البدنية و األتزان الحركى   

MansNurACSc 207 
( )متطلبات 2لغة إنجليزية )

 جامعة(*
2 

لغة إنجليزية 
(1)  

MansNurECSc 208 1 آخالقيات مهنة التمريض   
MansNurSCSc 305 1 ية تطبيقيةتغذ   

MansNurSCSc 306 
مهارات التواصل والعالقات 

 اإلنسانية
1   

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

2   

MansNurPCSc 308 1 مهارات التعامل مع الثقافات   

MansNurSCSc 405 
أسس السلوك اإلنسانى فى 

 الصحة و المرض
1 

المبادىء 
العامة للقانون 
و حقوق 
 اإلنسان

 

MansNurSCSc 506 1 علم نفس النمو فى مراحل الحياة   
MansNurCCSc 604 2 طرق بحث   

MansNurCCSc 705 1 وبائيات 
ميكروبيولوجيا 
  و مناعة طبية

MansNurCCSc 706 2 مبادئ اإلحصاء الحيوية 
, ICDL  طرق
 بحث

التمريض 
لى المرتكز ع
 الدالئل

MansNurACSc 804 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
 فى مجال الرعاية الصحية

2 ICDL  

 *ماررات من متطلبات الجامعة ر تحتسب ضمن الساعات المعتمدة المتطلبة لنيل درجة البكالوريوو
ر م ترتيب  –الدراسى ر م المارر  ر م الفصل  -كود الاسم-كود الكلية -كود الجامعة كود المارر يحتو  على:

 المارر داخل الفصل الدراسى(  
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 ساعة معتمدة(: 48(  ارمتياز  الميدانيو  ياإلكلينيكرابعًا: التطبيق 
 ساعة: 42 اإلجباريةالماررات التطبياية 

 الساعات المعتمدة التطبياياسم المارر  للمارر الكودمالر م 
MansNurMAPC  901  4 ة تمريضتمريض تطبيقى عمليات و ادار 
MansNurMAPC 902 2 تمريض تطبيقى امراض جهاز هضمى 
 MansNurMAPC 903 2 تمريض تطبيقى غسيل دموى و بريتونى 
MansNurMAPC 904 4 تمريض تطبيقى حروق و ادارة تمريض 
MansNurGAPC 905 2 تمريض تطبيقى مسنين 
MansNurEAPC 1001 4 تمريض تطبيقى جراحة صدر و قلب مفتوح 
MansNurEAPC 1002 4 تمريض تطبيقى جراحة جهاز هضمى و زرع كبد 

MansNurEAPC 1003 ى جراحة مسالك بولية و زرع كلى تمريض تطبيق
 4 ادارة تمريضو 

MansNurEAPC 1004 2 تمريض تطبيقى استقبال طوارىء و ادارة تمريض 
MansNurWAPC 1101 2 تمريض تطبيقى حمل حرج و عناية مركزة 
MansNurWAPC 1102 4 مهنة التوليد تطبيقى و ادارة تمريض 
MansNurPAPC 1103 2 تمريض تطبيقى جراحة اطفال و عناية مركزة 
MansNurPAPC 1104 2 تمريض تطبيقى اطفال مبتسرين و ادارة تمريض 
MansNurCAPC 1105  2 صحة اسرة و ادارة تمريض تطبيقيتمريض 
MansNurCAPC 1106  2 اية صحية اوليةرع تطبيقيتمريض 

MansNurAAPC تطبيقيتمريض  إدارة 

يتتتتتم ادراج و تطبيتتتتت  
اسس ادارة التمريض 
فتى جميتتع توصتتيفات 
عتتتتدد متتتتن المقتتتتررات 

 التطبيقية السابقة 

MansNurCAPC تطبيقات فى التمريض المرتكز على الدالئل 

يتم تطبي  اسس 
التمريض المرتكز 
على الدالئل فى 
احد المقررات 

السابقة التطبيقية 
 طبقا لرغبة الطالب

MansNurGAPC تطبيقات فى تعليم التمريض و تنمية العاملين 

يتتتتتتم تطبيتتتتت   استتتتتس 
تعلتتتتتتتتيم التمتتتتتتتتريض و 
تنميتتتتة العتتتتاملين فتتتتى 
احتتتتتتتتتتتتتتتتد المقتتتتتتتتتتتتتتتتررات 
التطبيقيتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتابقة 
 طبقا لرغبة الطالب
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ات من المارر  خامسا: يستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خال  دراسة عدداً 
ساعات معتمدة للفصو  المستويات الدراسية من اعو  للرابع و  5ارختيارية التاليةت بمعد  

 التطبيايساعات معتمدة للمستو  الخامو  6
 الساعات المعتمدة اسم المارر الر م الكود  للمارر

MansNurCELc 1201 2 تمريض صحة مجتمع متقدم 
MansNurEELc 1202 2 متمريض حاالت حرجة متقد 

MansNurMELc 1203 
تمريض متقدم فى احد تخصصات الجراحة و 

جراحه جهاز  –العمليات ) جراحه مسالك بوليه 
 هضمي(

2 

MansNurPELc 1204 2 تمريض متقدم فى األطفال 
MansNurWELc 1205 2 تمريض متقدم فى تمريض االمومه والتوليد 

MansNurGELc 1206 2 تمريض متقدم فى رعاية المسنين 
MansNurSELc 1207 2 تمريض نفسي متقدم 
MansNurAELc 1208 2 ادارة تمريض متقدم 
MansNurWELc 1209 2 فى الممارسات التمريضية الطب البديل 
MansNurGELc 1210 2 العالج الطبيعى والتأهيل 
MansNurPELc 1211 2 صحة الفم واألسنان 

MansNurMELc 1212 
 طنيةفرع من فروع األمراض البا

امراض جهاز  -طب اورام -)طب مناط  حارة
 هضمى(

2 

MansNurAELc 1213 1 تخطيط وتنسي  مستشفيات 
MansNurSELc 1214 1 علم نفس المرأة 
MansNurSELc 1215 1 التفكير النقدى 
MansNurEELc 1216 1 قانون و اخالقيات مزاولة المهنة 

MansNurWELc 1217 1 التعلم الذاتى 
MansNurAELc 1218 1 القيادة 
MansNurMELc 1219  2 تمريض تطبيقى اورام 
MansNurMELc 1220  2 تمريض تطبيقى جراحة و امراض العيون 
MansNurMELc 1221 2 تمريض تطبيقى جراحة عامة 
MansNurMELc 1222  2 تمريض تطبيقى امراض باطنة 
MansNurEELc 1223 2 تمريض تطبيقى عناية حرجة طوارىء 

MansNurEELc 1224 ض تطبيقى عناية حرجة امراض قلب تمري
 2 شرايين تاجيةو 

MansNurWELc 1225 2 تمريض تطبيقى عناية حرجة امراض نساء 
MansNurEELc 1226 2 تمريض تطبيقى استقبال اطفال 

ل الفصل ر م ترتيب المارر داخ –ر م المارر  ر م الفصل الدراسى  -كود الاسم-كود الكلية -كود الجامعة
 الدراسى(  
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 ساعة معتمدة(: 10  الصيفيسادسا: التدريب 
 يتم تدريب الطالب خالل الفترة الصيفية على المهارات األتية:

 التدريبياسم المارر  الر م الكود  للمارر
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق
 م.و 

MansNurGSCT 1301 
العدوى  فيتدريبات على معايير التحكم 

 رات التمريضيةالمها في
3 

ميكروبيولوجيا و 
 مناعة طبية

MansNurESCT 1302 
تقديم  فيالمهنة  أخالقياتتدريبات 

 الرعاية التمريضية
2 

مهنة  أخالقيات
 التمريض

MansNurWSCT 1303  علم األدوية 3 و المشورة الصحيتدريبات التثقيف 

MansNurASCT 1304 
جودة الخدمات و الرعاية  فيتدريبات 

 يةالصح
2 

إدارة التمريض 
(, إدارة 1)

 (2التمريض )
ر م ترتيب المارر داخل الفصل  – الدراسير م المارر  ر م الفصل  -كود الاسم-كود الكلية -كود الجامعة

 (  الدراسي
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 تسجيل المقررات

ير م تسجيل المقر ا  على التما   التسجيل ع  طريق ايام الط   باالتيا   -

ل لت  ي  ا  المرشاي  األكاييميي  ويت  اياه  بتلل المقر ا  ب فة المقر ا  و قا

 لمية ابل بااية الف ل الا ال  بألب عي . وتنت    تر  التسجيل بن اية الم عا 

 المحاي لذلل.

المقر ا  الت  ال يلتحق ب ا عاي كا  م     إلغا  التسجيل    ير م للرلية الحق  -

ة تسجيل الطلبة    الرلية ويج   الطلبة  وتعطى اول ية التسجيل حسب البقي

السماال للطالب بالتسجيل  ى مقر  ما ومتطلبه السابق  ى يفل الف ل إجا كام 

 الطالب اا ي   المتطلب السابق ول  ينجح  يه وكام تخر ه يت اد على جلل. 

و يج   لمجلل الرلية  ياي  الحا األا ى للعب  الا ال     الف ل الا ال  

 لاعا  معتما  بغرض إتمام متطلبا  التخرج. 4األالير بحا اا ى 

( على التما   تسجيل االمتيا يت  تسجيل الط   للمست م الخامل  السنة التطبيقية  -

. و يق م الط   الب عي لما   الثام  مباشر  و الا ال يتيجة الف ل  إع مبعا 

المسجلي  برل  ال يزيا عاي الط   امسجيل ترتيب الف    الا الية الث جة على بت

 اول يةللط   المسجلي  للمست م الخامل و تعطى    مالابالعاي   جلث  ل ع  

 للط   العلر  األواهل.  االالتيا 

ير ب  الذيالمست م الخامل و الطالب     التطبيق  الا ال ال يج   تجزهة الف ل  -

 بأكمله. التطبيق الف ل  تأ يلالتأ يل عليه    

 

 



  

   - 25 - 

 الحاالت التالية: فيلطالب للمقررات الدراسية ال يتم تسجيل ا

 عام إتمام إ را ا  القب  . -1

 المقر .   اكتما  العاي المحاي م  الطلبة  -2

(, 17إجا ل  يست   الطالب النسبة المقر   للحض   والمن  أل علي ا بالماي    -3

يلطب تسجيله ويمنك م  يال   امتحام المقر   و يسجل الطالب محروم    

 تيجة معا  الف ل و المعا  التراكم  العام للطالب.ي

 حذف المقررات وإضافتها

ال   األلب عي  األولي  م  با   اكثر اويمر  للطالب حذ  او إءا ة مقر   -

يسيم الحذ  او  االالا الة يوم ام يسجر جلل على لجله الا ال  على" 

للعب  الا ال   النزو  ع  الحا األييى اوابءا ة إلى تجاو  الحا األعلى 

ال احا", بلرط م ا قة المرشا  الا ال للطالب ال   الف ل  بهالمسم ال 

. وعلى الطلبة ابءا ةحالة    و م ا ق القس  المسئ   ع  المقر   األكاييم 

إءا ة مقر  او حذ ه بعا التسجيل تعبئة االلتما   الخاةة    الذي  ير ب م 

    التسجيل. بالحذ  وابءا ة  م  ا ل تحايث التما

 االنسحاب من المقررات

يج   ام ينسحب الطالب م  ي الة اي مقر  حتى ي اية األلب ع الرابك م  با   -

ال تقل  ام  بلرط  األكاييمالتسجيل للف ل الا ال  وجلل بعا م ا قة المرشا 

لاعة معتما (. و  12عاي الساعا  المسجلة ع  الحا األييى المسم ال به  

" بلرط ام ال Wبتقاير " منسحب  األكاييملجل الطالب     يسجل هذا المقر 

ير م الطالب اا تجاو  يسبة الغيا  المقر   ابل االيسحا  . و تعرض حاال  
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االيسحا  االءطرا ية بعا هذا الميعاي على لجنة شئ م التعلي  و الط   بالرلية 

 للنظر  ي ا وإارا ها م  مجلل الرلية.

اعتبر مس  ل لا الته ل ذا  (W)ك مقر ا  الف ل إجا ايسحب الطالب م   مي -

 الف ل.

ل أللبا  اكاييمية  تعام يسبة الغيا  ع   - اا تطلب الرلية ايسحا  الطالب  زهيا

السنة(  او البا  تأييبية و ى  اعما    % و عام الترما  متطلبا  المقر  25

  يتمه. لرل مقر  لجل  يه ول (FW) يإ با هذ  الحالة ي ءك للطالب منسحب 

أللبا  اكاييمية او تأييبية. وال يسمح   زه لجل الطالب ايسحا     ويرتب 

للطالب بالع ي  إلى الرلية ما ل  يت  إعاي  اب له بلروط معينة .ويرتب  ى لجل 

أللبا  اكاييمية او تأييبية. وال يسمح للطالب بالع ي  إلى   زه الطالب ايسحا  

 لروط معينةالرلية ما ل  يت  إعاي  اب له ب

 إعادة القبول بعد االنسحاب

 حالة أن يكون الطالب: فييجوز إعادة القبول بعد االنسحاب 

وير م ارا  إعاي  القب    الا ال اا ايسحب ب فة االتيا ية اجنا  الف ل  -1

 أللبا  مقب لة له. األكاييم بم ا قة المرشا 

 الذي الا ال بر الف ل اا ايقطك ع  الا الة لف لي  ي اليي  متتاليي   يعت -2

 ايسحب اجناهه احا هذي  الف لي ( أللبا  ا رية يقا ها مجلل الرلية. 

 يراعى فى إعادة القبول العوامل التالية:

 .ليت  التسجيل به الذيبريامج الف ل    ت ا ر المرام اللا ر  -ا
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عاي الساعا  المعتما  المرتسبة حتى تا يخه  وتعطى األ ضلية لم   - 

 عايال اكبر م  الساعا  المعتما . اكتسب

 للطالب ابل االيسحا . األكاييم األيا   -ج

 المواظبة 

يت لى التاج المقر  تسجيل حض   الط      با  كل محاءر  يظرية او  تر  

 عملية    لجل معا لذلل م  ابل شئ م الط   مك مراعا  مايلى : 

% ممم  مجممم ع 25همم  الحمما المسممم ال بممه لغيمما  الطالممب بمماوم عممذ  مقبمم    -1

لممماعا  المقمممر  , ويتممم لى المممتاج المقمممر  إالطممما  إيا   شمممئ م الطممم   بيمممذا  

الطالممب مممرتي  و بعمما جلممل تعممرض حالممة الطالممب علممى مجلممل الرليممة التخمماج 

% 25إ را ا  حرمايه م  يال   امتحمام المقمر . إجا  اي  يسمبة الغيما  عم  

 Forced)ب ا با م"م  مجم ع لاعا  المقر  يسجل للطالب تقاير "منسح

Withdrawal)   مم  المقممر  وتمماالل يتيجممة تقمماير "منسممحب ا بمما م"  مم 

 حسا  المعا  الف ل  و المعا  التراكم  العام للطالب. 

% م  مجم ع لاعا  المقر  و كام  يا  الطالب 25إجا تجاو   يسبة الغيا   -2

ل للطالب بعذ  تقبله لجنة شئ م التعلي  و الط   و يعتما  مجلل الرلية يسج

تقاير "  اهب بعذ  " وال تاالل يتيجة التقاير "  اهب بعذ "    المعا  

 الف ل  او المعا  التراكم  العام للطالب .

 إيقاف القيد واألعذار

ل تأ يل ي الته. -ا ل م  الرلية بعا ام يطلب  لميا  يسمح للطالب بااليسحا  مساتا

أللبا  تتعلق ب حة الطالب يت  منح األجم بالتأ يل  بعا م ا قة مجلل الرلية  - 

 .االرمارو  ا رية  ايةاو 
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 اويق م الطالب بتقاي  ال جاهق الت  تثب  البا  طلب التأ يل  عذ  مرءى  -ج

 ( م  العياي  الطبية. ا تماع 

إجا ل  يعا الطالب إلى الرلية بعا  تر  التأ يل الممن حة له  يلغى التحااه بالرلية   -ي

ا  على حالته. ويمر  للطالب ام يلتحق بالرلية إعاي  اب له بن   ويج   النظر 

مر  االرم  ولر  مك بااية   ل ي ال  بعا الترما  إ را ا  التسجيل العايية 

 ال ا ب إتباع ا.

  الا ال جلل الف ل    عناما تت  الم ا قة على تأ يل الا الة  يلغى التسجيل  - 

 لجل الطالب.   ويقيا تا يخ التأ يل 

 لتقويمنظام االمتحانات وا

عمم  طريممق االمتحايمما   الا المم يممت  تقيممي  الطالممب ب ممفة مسممتمر  طمم ا  الف ممل  -

يممت   التمم المناالمما  واألبحمما    مم التحريريممة والتطبيقيممة واللممف ية والملمما كة 

ترليفممه ب مما وال ا بمما  الي ميممة والم اابممة علممى حضمم   المقممر ا  و يرهمما ممم  

المم     علممى مسممت ا  التح مميل ولمماهل التقيممي  بممما يسمماعا الطالممب علممى التعممر 

 ومعالجة اوءاعه التعليمية اوالل بأو . الا ال الف ل 

 تقييم المواد النظرية: 

األلب ع الخمامل      األو  الا ال يعقا امتحايي  الن د   لية ال   الف ل  -

 األلب ع العاشر.    والثاي 

 تقييم المواد العملية: 

 بك. األلب ع السا   يعقا امتحام ي د الف ل  -

بما  ا  الم اابمة وي  ما  التطبيقما   العمل يرتبط تقيي  الطالب ال   التا يب  -

 العملية المخ  ة لتلل الفتر .
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تلغممى الفتممر  التا يبيممة للطالممب إجا ايخفضمم  يسممبة م اابتممه علممى الحضمم   عمم   -

ل  ي مما لعممام  إ مممال % ممم  75 عمماي السمماعا  المخ  ممة للفتممر  ويعتبممر  الممبا

 الحض  .الترما  عاي لاعا  

 تقييم المقررات التطبيقية للمستوى الخامس و التدريبية الصيفية:

المقر ا  التطبيقية و التا يبية عمليما و يمرتبط تقيمي  الطم       االمتحامير م  -

بما  ا  الم اابمة وي  ما  التطبيقما  العمليمة  العملم ال   التا يب و التطبيمق 

 المخ  ة لتلل الفتر .

التطبيقية للطالب إجا ايخفض  يسبة م اابته على  اوة تلغى الفتر  التا يبي

ل  إ مال % م  75الحض   ع   عاي الساعا  المخ  ة للفتر  ويعتبر  البا

  ي ا لعام الترما  عاي لاعا  الحض  .

 الدراسيسبة المتحان نهاية الفصل بالن

 ويرم م الا الم ي ايمة الف مل   م لرل مقمر  ممر  واحما   الن اه يعقا االمتحام  -

ل حسب طبيعة المقر  وير م شامل لجميك  ل او/و شف يا ل وتطبيقيا االمتحام تحريريا

 ا زا  المقر .

ممرا  عم  تجماو    3 إيذا  لمقر  بعا  الن اه يحرم الطالب م  يال   االمتحام  -

ممم  لمماعا  المقممر (  ترمم م االرهمما ابممل م عمما  %25يسممبة الغيمما  المقممر    

 ي م وبنا  على ارا  مجلل الرلية. 15بـ  الن اه االمتحام 

  م يقبلمه مجلمل الرليمة( االحتفماا بالتقماير  المذيير م للعذ  المرءى المقبم     -

 التمال  الا الم الف مل   م علمى ام يقم م بوعماي  المقمر   التال  الا ال الف ل 

ل( وامتحايا. ل وتطبيقيا  ي الة  يظريا

ل إجا ح مل علمى اامل مم  يحرم الطالمب مم  يالم   االمتحمام ويعتبمر  الم - % 60با

التمما يبا  العمليممة علممى   مم  لممت م بالماهممة( ممم  مجممم ع ي  مما  اعممما  السممنة 
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ل مما تقيممي   التمم ممم  المقممر ا  العمليممة التمريضمية  اي  م  الا المم مماا  الف ممل 

ل.  اعما  لنة ويعيا المقر  ي الة وامتحايا

 المقررات التمريضية

ل وتطبيقيال واعما  لنة المقر ا  التمريض   ير م االمتحام  -1 ل وشف يا ية تحريريا

 % م  ي  ة المقر  الرلية.60والحا األييى للنجاال 

 :كالتال وتقس  الن اية العظمى لا  ا  المقر   

 تحريري% 50  شف  % 5  تطبيق  عمل % 15% اعما  لنة  30 -

 ي اية الف ل(  تحريري% 40ي د   لى   تحريري% 10 

 ميك المقر ا  التمريضية  يما عاا مقر ا تقيي  هذا النص على  احرامتسرم  -2

 التمري  و تعلي  التمري .   ال حة 

ل واعما  لنة و تقس    - % 30:  كالتال حيث ير م االمتحام تحريريال وتطبيقيا

   ( لمقر  تقيي  ال حة تحريري% 30  تطبيق % 40 تطبيق لنة  اعما 

 التمري 

ل وشف يا واعما  - % 30:  كالتال   لنة و تقس  وير م االمتحام تحريريا

 تحريري% 20  تحريري% 50 شف ية% مناالة ملروع 20اعما  لنة 

 ي اية الف ل( لمقر  تعلي  التمري  تحريري% 30ي د   لى   

 % م  ي  ة المقر  الرلية لرل م  المقر ي .60والحا األييى للنجاال  -

 المقررات الطبية

واعما   تطبيق  عمل او  وشف ي يتحريرالمقر ا  الطبية    ير م االمتحام   -1

 % م  ي  ة المقر  الرلية.60لنة والحا األييى للنجاال 

 :كالتال وتقس  الن اية العظمى لا  ا  المقر  
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 تحريري% 10  تحريري% 60 -تطبيق  او شف ي% 20% اعما  لنة 20 -

 ي اية الف ل(  تحريري% 50ال   الف ل  

 رات العلوم السلوكية والمساندةمقر

ل واعما  لنة    االمتحام  ير م -1 مقر ا  العل م السل كية والمسايا  تحريريا

% م  ي  ة المقر  الرلية  وتقس  الن اية العظمى 60والحا األييى للنجاال 

 :كالتال لا  ا  المقر  

    شف يةاو مناالة ملروع  شف  او  تطبيق % 10% اعما  لنة 30 -

 ي اية الف ل( ريريتح% 40ال   الف ل   تحريري %20  تحريري% 60 -

هذا النص على  ميك مقر ا  العل م السل كية والمسايا   يما عاا  احرامتسرم  -2

و المباي  العامة  الحرك و الليااة البايية واالتزام  2مقر ا  للغة األيجليزية

 للقاي م وحق ق ابيسام

  ط ام على يسبة الحض   ويلتر الحرك يعتما تقيي  مقر  الليااة البايية واالتزام

 .الن اه  التطبيق  االمتحامي  ة على  100% و 25ال تزيا يسبة الغيا  على 

 و "المباي  العامة للقاي م وحق ق ابيسام" 2تعتبر مقر ا  "لغة ايجليزية "

مقر  يجاال و ل   و ه  م  متطلبا  الجامعة وال يضا  إلى المجم ع 

وال يمنح ي  ة التراكم  لا  ا  الطالب وال يحسب م  مقر ا  التخلد" 

    هذا المقر " يجاحهبعا  إالالبرال  ي   

 ستوى الخامس و التدريبية الصيفيةالمقرات التطبيقية للم

لنة و الحا  اعما المقر ا  التطبيقية و التا يبية عمليا و     االمتحامير م  -1

 :كالتال % و تقس  الن اية العظمى لا  ا  المقر  60األييى للنجاال 

بن اية الفتر  التا يبية ويت  التقيي   عمل % امتحام 40ة و لن اعما % 60 -

 ب الطة األاسام العلمية المخت ة برل مقر . 

 أسلوب التقييم
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 التقديرات العددية للمقررات

 . والتراكم  الف ل يبنى تقيي  الطالب وتقاير اياهه على الا  المعا   -

المعتمما  للمقمر  ولرمل للسماعا   اب ممال تحسب الا  مة العظممى للمقمر  بالعماي  -

 الخممممل( ي  مممة عظممممى و جلمممل الممم   المسمممت يا  100لممماعة  معتمممما  ماهمممة  

 .ال يف جلل التا يب    للا الة بما 

للطالب م  ال   التقاير بالرمز ـ ايمة  الا ال المقر     ويحسب التقاير  -

   طالب ال ايا والمعا  بالا  ا . و يعتما معيا  تقاير  اللفظ التقاير ـ التقاير 

و الجاو   A, B, C, D, F)الرم     مالتخاا يظام الساعا  المعتما  على

 ي ءح التقايرا  الرمزية أليا  الطالب و ايمت ا العايية. ل التا

 التقييم

Grade 

التقدير 
 بالرمز

قيمة 
 التقدير

 النقاط

 المعدل بالدرجات التقدير اللفظى

ترةا هذ  التقايرا  للطلبة 

ل الذي  اا روا ا  يا  عاليا

Very high 

achievement  

A+ 4.0 أكثر90 ممتا  مرتفك  % 

A 3.6 
اال م   إلى 85 ممتا 

90% 

B+ 3.3 
اال م   إلى 80  يا  اا مرتفك

85% 

ترةا هذ  التقايرا  للطلبة 

ل   الذي  اا روا ايا  مرءيا

Satisfactory 

Performance 

B 3.0 
اال م   إلى 75  يا  اا

80% 

C+ 2.6 
اال م   إلى 70 يا مرتفك 

75% 

C 2.3 
اال م   إلى 65  يا

70% 

D 2.0 
اال م   إلى 60 مقب  

65% 

 يرةا للطالب  الب

Fail 
F 0.000 60اال م    الب% 

 معدل نقاط التقدير )المعدالت التراكمية والفصلية(
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  معا  يقاط التقاير ه  معا  يحماي المسمت م األكماييم  للطالمب عم  طريمق المعما -

 .التراكم الف ل  والمعا  

يحسب المعا  الف ل  على الا  المقر ا  الت  يسجل  ي ما الطالمب الم     مل  -

 ي ال  معي .

 يحسممب المعمما  التراكممم  علممى  ميممك المقممر ا  التمم  لممجل  ي مما الطالممب  ممى 

 ميممك الف مم   الا الممية حتممى تا يخممه  وهمم  حسمما  لمعمما  منف ممل  ولمميل مت لممط 

 المعاال (. 
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 لدراسي )المعدل التراكمي الفصلي(معدل نقاط التقدير للفصل ا حساب

 يحسب المعد  الفصلي  متوسط تادير الطالب لكل  صل دراسي( على النحو التالي:

عادد   ايكل ماارر دراساي   يحصل عليرا الطالب  الذمضرب  يمة نااط المارر -1

 الساعات المعتمدة لذلك المارر.

 تجميع  يمة كل الماررات.-2

ياساام حاصااال جماااع  يماااة ااااذه المااااررات علاااى عااادد السااااعات الكلياااة المعتمااادة -3

 سجل  يرا الطالب. التيللماررات 

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

  درسرا الطالب. التيمجموع الساعات المعتمدة للماررات ÷ درسرا  التيللماررات 

 (التراكميمعدل التقدير العام )ال

او متوسط ما يحصل عليه الطالب من ناااط خاال  الفصاو   العام: التراكميالمعدل 
 ر مين عشريين  اط . إلىالدراسية و يارب 

 .دراسينراية كل  صل   يللطالب  التراكمييحسب المعد   -
 :التاليالعام على النحو  التراكمييتم حساب المعد   -

كل مارر تم دراسته منذ التحا ه بالكلية حتى ياسم مجموع حاصل ضرب  نااط 
عدد ساعاته المعتمدة( على إجمالي الساعات المعتمدة   Xو ت حساب ذلك المعد  

 لرذه الماررات التي درسرا الطالب حتى ذلك الو ت.
بالكلية حتى و ت  التحا ه: مجموع حاصل ضرب  نااط كل مارر تم دراسته منذ أم

حاصل جمع الساعات المعتمدة لرذه  ÷ اعاته المعتمدة(عدد س Xحساب ذلك  المعد  
 تم دراسترا التي الماررات
 2.0الحد اعدنى للمعد  التراكمي للتخرب او  -
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 التقدير التراكميالمعدل 

 مقب   2 –2.2

  يا 2.3 –2.9

  يا  اال   3.0 – 3.5

 ممتا  3.6 – 4

 التحصيل األكاديمي ومراتب شرف التخرج

( 3.6طالمب ي  مة ممتما  يجمب ام يح مل علمى معما    ملى امما    لرم  يممنح ال - 

 على األال.

لر  يح ل الطالمب علمى مرتبمة شمر  يجمب ام يح مل علمى معما    ملى اما    -ب

 ".Bمقر  ع  " اي( على األال واال يقل تقاير   ى 3.6 

او  3.6 تراكمم حالمة ح م له علمى معما    م يمنح الريج الرلية مرتبمة اللمر   -ج

احما   م و اال ير م  اما  لمب  3اي مست م ع      يقل معاله اكثر و بلرط إال

 الرلية   او الرلية المح   من ا(.   المقر ا  الا الية ال   تسجيله 

 القيد إلغاءنظام المالحظة األكاديمية و 

 يوضع الطالب تحت المالحظة اعكاديمية  ى الحارت التالية:

  2.3الا المممية اامممل مممم     مممل مممم  الف ممم   يا  ممم  الف مممل إجا كمممام معالمممه   

لمماعة  12إلممى  الا المم يممت  تخفيممد عبئممه  2.0ااممل ممم   التراكممم و كممام معالممه 

 التراكمم معتما  على األكثر و مى همذ  الحالمة يجمب علمى الطالمب ام ير مك معالمه 

 الا الم على األال الم   ج جمة   م   ي المية متتاليمة بمما  ي ما الف مل  2.3إلى 

يرمممل   مملي  ممم  الف مم   الا الممية الث جممة  الممذي . و ممى حالممة الطالممبال مميف 

 الا المم  يرلممل لممه إيممذا  لتممذكير  بالف ممل  2.3ااممل ممم   التراكممم ويرمم م معالممه 
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. وإجا عجممز 2.0مقمماا    تراكممم يتعممي  عليممه  يممه تحقيممق معمما   والممذي  المتبقمم 

ل م  الرلية.  الطالب ع  ال  ا  ب ذا اللرط يطلب منه االيسحا   لميا

 قررإعادة الم

ام يسمتبا  همذا المقمر  المذي  االالتيا يمةاحا المقر ا      لب  إجايج   للطالب  -

 ي الته على ام تر م ابعاي  للمقر  بأكمله.   ير ب  االر لب  يه بمقر  

يج   للطالب إعاي  المقر  الذي يح ل  يه على اي م  تقايرا  النجماال لتحسمي   -

 تقاير .

  ا  لمم  ا كايمم  إ با يممة او االتيا يممة احمما المقممر  مم حالممة  لمم   الطالممب   مم  -

 ميممك مقممر ا    مم ح ممل علي مما  التمم تسممجل يتيجممة الرلمم   و ميممك التقممايرا  

 السمممجل المممااه  للطالمممب علمممى ام يسمممتخام عنممما حسممما  معممما  يقممماط   ممم ابعممماي  

التقاير االر تقاير ح ل عليه  حتى ل  كام اال م  التقاير األةل (. و تحسمب لمه 

و تحتسممب عمماي السمماعا   االمتحممامل علي مما عنمما ا تيمما  ح مم التمم ي  ممة النجمماال 

ترمر  ي المته للمقمر  بسمبب  امالمعتما  لا الة المقر  ممر  واحما   قمط حتمى و 

 الرل  .

ل إجا ح ل على اال م   - % م  ي  ما  االمتحمام التحريمري 30يعتبر الطالب  البا

المقممر  النقمماط و ال تجمممك ي  مما    مم للمقممر  و ممى هممذ  الحالممة يحسممب لممه ةممفر 

 اللف ية و العملية. االمتحايا السنة و  اعما    األالرم 

 إجا ترممر   لمم   الطالممب  مم  مقممر  ممما  يرتفمم  باحتسمما  الرلمم   مممر  واحمما   -

  قممط  مم  معالممه التراكممم  ولرمم  تسممجل عمماي المممرا  التمم  ايم  ي مما هممذا المقممر  

ا  ح ممل علي مما عنمما ا تيمم التمم . و تحسممب ي  ممة النجمماال  األكمماييم مم  لممجله 

 .االمتحام
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 التظلم من تقدير مقرر

 بوتبمماعمقممر  ممما يمرنممه الممتظل    مم  الن مماه كممام الطالممب  يممر  اءممى عمم  التقمماير  إجا

 :اآلتيةالخط ا  

 .التقاير اعطا ي   له المقر  و  الذيالمحاءر  إلى  لالتظ اواليجب  -

 اممم  ابمل المحرم   عليمه  الرلمم كام الطالب  يمر  اءمى عم  التحرمي   يمر  إجا -

يرتمب الطمما  ل كيممل الرليممة للمئ م التعلممي  و الطمم   مبينمما  يمه لممماجا التقمماير  يممر 

 المحاءر المسئ   ع  التقاير. إلىمرءى له  و يسخة يرلل ا 

 .النتاهج  إع مي ما م  تا يخ  30ترلل هذ  ال جاهق ال    -

 يرلممل التقمماير الجايمما للمسممجل ليممت  امالتقمماير تغيممر عليممه  امو مما المحاءممر  إجا -

 التغيير.

 تعديل التقدير )عالمات المقررات(

ل إلى وكيل الرلية للئ م  - تعتبر  ميك التقايرا  ي اهية وجلل بمجري تقايم ا  لميا

 التعلي  والط   وعرء ا على مجلل الرلية 

 يج   تعايل التقايرا  الن اهية إجا كام هناك الطأ مايي  ى الحسا  او القيا. -

ه  عم  طريمق االمتحمام  او تقماي  اعمما  إءما ية بعما ال يج   تعمايل اي تقماير ي ما -

 ي اية الف ل الا ال .
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 إلرشادية على مدار الفصول الدراسيةالخطة ا

 األول الدراسي( الفصل 1) المستوى األول:

 

الرقم 
 الكودي
 للمقرر

المقرر 
 الدراسي

المتطلب 
 السابق

 إجمالي العمليساعات فعلية للتطبيق  النظريالساعات 
 الساعات
المعتمدة 
 العملي

إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 االمتحان
 التحريري

 إجمالي
ساعات  الدرجات

 معتمدة
ساعات 

 فعلية
 تطبيقي
 معمل

 تطبيقي
 إكلينيكي

 تطبيقي
 ميداني

NSc 

101 

 الاليا 

تمري  

 1)  

---- 2 
100 

 يايقة
8 --- ---- 4 6 2 600 

CSc 

102 

مبايم  

ةحة 

جتمك الم

 والبيئة

---- 2 
100 

 يايقة
--- ---- 4 1 3 2 300 

MSc 

103 
 2 -- تلريح

100 

 يايقة
2 ----- --- 1 3 2 300 

MSc 

104 

كميا  

 حي م
--- 1 

50 

 يايقة
2 --- ---- 1 2 1 200 

CSc 

105 

 يزيا  

 حي ية
---- 1 

50 

 يايقة
---- ---- ---- -- 1 1 100 

CSc 

106 

لغة 

ايجليزية 

 1)  

---- 2 
50 

 يايقة
----- ----- ---- -- 2 2 200 

CSc 

107 

الليااة 

البايية و 

األتزام 

 الحركى

---- --- --- 2 ----- ---- 1 1 --- 100 

   18 8     10   المجم ع
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 :الثاني الدراسي( الفصل 2المستوى األول: )

 

 

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

 المقرر
 الدراسى 

المتطلب 
 السابق

 عملىال فعلية للتطبيقساعات  نظرىالساعات ال

اجمالى 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

اجمالى 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
 التحريرى

اجمالى 
ساعات  الدرجات

 معتمدة

ساعا
ت 
 فعلية

تطبيقى 
 معملى

تطبيقى 
 اكينيكى

تطبيقى 
 نىميدا

NSc201 

 الاليا 

تمري  

 2) 

NSc 

101 
2 

100 

 يايقة
2 6 ---- 3 5 2 500 

NSc 

202 

 إلعا ا 

و  اولية

 ح اي 

NSc 

101 

MSc 

103 

1 
50 

 يايقة
2 --- ----- 1 2 1 200 

NSc 

203 

تقيي  

ال حة 

 ى 

 التمري 

MSc 

103 
1 

50 

 يايقة
2 3 ---- 2 3 1 300 

MSc 

204 

 سي ل  

 م
---- 2 

100 

 يايقة
----- ----- --- --- 2 2 200 

MSc 

205 

ميرروبي ل

و ى و 

المناعة 

 الطبية

----- 1 
50 

 يايقة
2 ----- ---- 1 2 1 200 

MSc 

206 
 طفيليا 

CSc 

102 
1 

50 

 يايقة
- ---- --- --- 1 1 100 

CSc 

207 

ة لغ

ايجليزية 

 2)  

 متطلبا  

  امعة(

CSc 

106 
2 

50 

 يايقة
---- --- ---- ----- 2 2 200 

CSc 

208 

اال ايا  

م نة 

 التمري 

--- 1 
50 

 يايقة
---- ---- --- --- 1 1 100 

   18 8     10   المجم ع
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 الثالث الدراسي( الفصل 3) :الثانيالمستوى 

الرقم 
ى الكود

 للمقرر

المقرر 
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

 عملىال فعلية للتطبيقساعات  نظرىالساعات ال
اجمالى 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

اجمالى 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
 التحريرى

اجمالى 
 الدرجات

ساعات 
 معتمدة

ساعات 
 فعلية

تطبيقى 
 ىمعمل

تطبيقى 
 اكلينيكى

تطبيقى 
 ميدانى

NSc 
301 

تمريض 
باطنى 
و 

جراحى 
(1)  

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

2 100 
005 2 5 3 --- 6 2 دقيقة  

NSc 
302 

استراتيجية 
تعليم 

التمريض 
و التثقيف 
 الصحى

---- 2 100 
 300 2 3 1 --- 3 ---- دقيقة

MSc 
 3 ---- علم ادوية  303

150 
003 2 3 ----- -----  ---- دقيقة  

MSc 
304 

امراض 
باطينة 
 عامة

MSc 204 2 
100 
 200 2 2 ---- ---- ---- ---- دقيقة

CSc 
305 

تغذية 
 50 1 -------- تطبيقية

----- ---- --- ---- دقيقة  1 1 100 

CSc 
306 

مهارات 
التواصل 
 األنسانى

-------- 1 
50 
 100 1 1 ---- ----- ---- ---- دقيقة

CSc 
307 

المبادىء 
العامة 
للقانون و 
حقوق 
 األنسان

)متطلبات 
 جامعة(

------- 2 100 
 دقيقة

---- ---- ----- ---- 2 2 200 

CSc 
308 

مهارات 
التعامل 

ع م
 الثقافات

-------- 1 50 
 دقيقة

---- ---- ----- ----- 1 1 100 

   18 4     14   المجموع
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 الرابع الدراسي( الفصل 4):  الثانيالمستوى 
 

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

المقرر 
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

 عملىال فعلية للتطبيقساعات  نظرىالساعات 

اجمالى 
الساعا
ت 

 المعتمدة
 العملى

اجمالى 
الساعا
ت 

 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
التحرير

 ى

اجمالى 
 الدرجات

ساعات 
 معتمدة 

ساعات 
 فعلية

تطبيقى 
 ىمعمل

تطبيقى 
 اكلينيكى

تطبيقى 
 ميدانى

NSc 
401 

تمريض 
باطنى 
 (2وجراحى)

NSc 
301 

2 100 
 دقيقة

2 6 ---- 3 5 2 005  

NSc 
402 

تمريض 
 طوارىء

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

3 
150 
006 3 6 3 ----- 6 2 دقيقة  

MSc 
403 

جراحة 
 عامة

MSc 
 دقيقة 50 1 103

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

----
 1 2 100 

MSc 
404 

باثوفسيول
وجيا و 

ثولوجيالبا
ا 

 إكلينيكية

---- 2 100 
 300 1 3 1 ----- ----- 2 دقيقة

CSc 
405 

اسس 
سلوك 
انسانى 
فى 

الصحة و 
 المرض

CSc 
---- ----- ----- ---- دقيقة 50 1 306

 1 1 100 

مادة  7مادة 
---- --- 2 ----- اختيارية

 ---- ---- ----
 2 2 200 

   18 7     11   المجموع
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 الخامس الدراسي( الفصل 5)المستوى الثالث:  
 

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

المقرر 
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

  عملىال فعلية للتطبيقساعات  نظرىالساعات 

اجمالى 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
 التحريرى

اجمالى 
 الدرجات

ساعات 
 معتمدة 

ساعات 
 فعلية

 تطبيقى
 ىمعمل

تطبيقى 
 اكلينيكى

تطبيقى 
 ميدانى

اجمالى 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

NSc 

501 

تملبا 

 ا ف ل

NSc 

201, 

NSc 

203, 

MSc 

103 

3 
150 

 دقيقة
2 9 ----- 4 7 3 700 

NSc 

502 

ادار  

تملبا 

(1)  

---- 2 
100 

 دقيقة
----- 6 ---- 2 4 2 400 

NSc 

503 

تملبا 

ةحة 

 اسل 

NSc 

201, 

NSc 

203, 

MSc 

103, 
MSc 

104, 

MSc 

204, 

MSc 

205, 

MSc 

206, 
MSc 

303, 

CSc 

102 

1 
50 

 دقيقة
---- 6 ---- 2 3 1 300 

MSc 

504 

 ب 

 ا ف ل

MSc 

204 
1 

50 

 دقيقة
----- ---- z ---- 1 1 100 

MSc 

505 

جلاحة 

لا ف   

MSc 

103 
1 

50 

 دقيقة
----- --- ----- --- 1 1 100 

CSc 

506 

علم 

نفس 

ال مو 

فى 

ملاحل 

 الحي  

----- 1 
50 

 دقيقة
---- ---- -------- ---- 1 1 100 

 7م د  
م د  
 اختي ربة

----- 1 
50 
 دقيقة

----- ----- ---- ----- 1 1 100 

-----  10 -----  المجم ع  ---- ----- 8 18   
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 ( الفصل الدراسى السادس6)المستوى الثالث:  
 

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

المقرر 
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

 عملىال فعلية للتطبيقساعات  نظرىال ساعات
اجمالى 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

اجمالى 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
 التحريرى

اجمالى 
ساعا الدرجات

ت 
معتمد
 ة 

ساعا
ت 
 فعلية

تطبيقى 
 معملى

تطبيق
ى 

اكلينيك
 ى

تطبيقى 
 ميدانى

NSc 
601 

تملبا 

األمومة 
 املاض 

 ال   ء

NSc 

201, 

NSc 
203, 

Msc 

103 

3 
150 
 دقيقة

2 9 
-------
 

4 7 3 700 

NSc 

602 

ادار  
تملبا 

(2) 

NSc 

502 
2 

100 

 دقيقة
------ 9 ------ 3 5 2 500 

NSc 
603 

مه ة 
 التوليد

NSc 

201, 

NSc 
203, 

Msc 

103 

2 
100 
 دقيقة

2 3 ------ 2 4 2 400 

CSc 

604 

 لق 

 بحث
------ 2 

----

- 
---- ----- ---- ----- 2 2 200 

   18 9 ----- ---- ----  9   المجم ع
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 السابع الدراسي( الفصل 7)رابع:  المستوى ال

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

المقرر 
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

اجمالى  عملىال فعلية للتطبيقساعات  نظرىالساعات 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

اجمالى 
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
األمتحان 
 التحريرى

اجمالى 
ساعات  الدرجات

 معتمدة 
ساعات 

 فعلية
تطبيقى 

 ىلمعم
تطبيقى 
 اكلينيكى

تطبيقى 
 ميدانى

NSc 

701 

تملبا 

ةحة 
 مجتمع

NSc 
303 

NSc 

503 

3 
150 

 دقيقة
2 6 4 4 7 3 

700 

 

NSc 

702 

تملبا 

 م  ين

NSc 

301 
2 

100 

 دقيقة
---- 6 4 2 4 2 400 

NSc 

703 

التملبا 

الملتكز 

على 
 الدالئل

CSc 

604 
1 

50 

 دقيقة
2 ----- 4 2 3 1 300 

MSc 
704 

 ب 
 م  ين

MSc 
304 

1 
50 
 دقيقة

---- ---- ---- ---- 1 1 100 

CSc 
705 

  ب ئي ت

CSc 

205 
MSc 

302 

1 
50 
 دقيقة

---- ---- ----- ----- 1 1 100 

CSc 
706 

م  دىء 

األحص ء 

 الحيوبة

CSc 

604  

, ICD 

1 
50 
 دقيقة

2 ----- ---- 1 2 1 100 

   18 9 ----- ---- ----  9 -----  المجم ع

 ( الفصل الدراسى الثامن8)المستوى الرابع:  

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

المقرر 
 الدراسى

المتطلب 
 السابق

اجمالى  عملىال فعلية للتطبيقساعات  نظرىالساعات 
الساعات 
المعتمدة 
 العملى

اجمالى 
الساعات 

 دةالمعتم

ساعات 
األمتحان 
 التحريرى

اجمالى 
ساعات  الدرجات

 معتمدة 
ساعات 

 فعلية
تطبيقى 
 معملى

تطبيقى 
 اكلينيكى

تطبيقى 
 ميدانى

NSc 

801 

تملبا 

نف ى   

ةحة 
 نف ية

CSc 

405 
3 

150 

 دقيقة
-- 6 --- 3 6 3 600 

NSc 

802 

تملبا 

الع  بة 
 الحلجة

NSc 

402 
3 

150 

 دقيقة
2 6 --- 3 6 3 005  

MSc 

803 
 2 -----  ب نف ى

100 

 دقيقة
---- ---- ----- ---- 2 2 200 

CSc 
804 

تط يق ت 

تك ولوجي  

المعلوم ت 
فى مج ل 

اللع بة 

 الصحية

ICDL 1 
50 
 دقيقة

2 ---- ---- 1 2 1 200 

 9م د  
م د  

 ختي ربةا
--- 2 

100 
 دقيقة

----- ----- ---- ---- 2 2 200 

   18 7     11   المجم ع
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 المستوى الخامس: الفصل الدراسي التاسع

الر م الكود  
 المارر الدراسى للمارر

 عدد الساعات التطبياية
 الدرجات

 ساعات معتمدة
 ساعات  علية

 ميدانى اكلينيكى
APC 901 مليات و ادارة تمريض تطبيقى ع

 400  12 4 تمريض

APC 902  تمريض تطبيقى امراض جهاز
 هضمى

2 6  200 

APC 903  تمريض تطبيقى غسيل دموى و
 بريتونى

2 6  200 

APC 904  تمريض تطبيقى حروق و ادارة
 400  12 4 تمريض

APC 905 200 4 3 2 تمريض تطبيقى مسنين 
    2 مقرر اختيارى  9مادة 
  16    

 
 مستوى الخامس الفصل الدراسي العاشرال

 المارر الدراسى الر م الكود  للمارر
 عدد الساعات التطبياية

ساعات  الدرجات
 معتمدة

 ساعات  علية
 ميدانى اكلينيكى

APC 1001 
تمريض تطبيقى جراحة صدر و قلب 

 400 ---- 12 4 مفتوح

APC 1002  تمريض تطبيقى جراحة جهاز هضمى و
 400 ----- 12 4 زرع كبد

APC1003  تمريض تطبيقى جراحة مسالك بولية و
 400 ----- 12 4 زرع كلى و ادارة تمريض

APC 1004  تمريض تطبيقى استقبال طوارىء و ادارة
 تمريض

2 6 ----- 200 

 200  6 2 مقرر اختيارى  9مادة 
    16  المجموع
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 عشر الحادي الدراسيالمستوى الخامس: الفصل 

 المارر الدراسى  م الكود  للماررالر 
 عدد الساعات التطبياية

ساعات  الدرجات
 معتمدة

 ساعات  علية
 ميدانى اكلينيكى

APC1101  تمريض تطبيقى حمل حرج و عناية
 200  6 2 مركزة

APC1102 400  12 4 مهنة التوليد تطبيقى و ادارة تمريض 

APC1103 
اية تمريض تطبيقى جراحة اطفال و عن

 200  6 2 مركزة

APC1104  تمريض تطبيقى اطفال مبتسرين و ادارة
 200  6 2 تمريض

APC1105  تمريض تطبيقى صحة اسرة و ادارة
 200 4 3 2 تمريض

APC1106 200 4 3 2 تمريض تطبيقى رعاية صحية اولية 
 200  6 2 مقرر اختيارى  9مادة 

    16  المجموع

 
 التدريب الصيفي

  الر م الكود
 للمارر

 المتطلب السابق المارر الدراسى
 عدد الساعات التدريب اعكلينيكى

اجمالى 
الساعات  الدرجات

 المعتمدة
الساعات 
  علية

SCT 
1301 

تطبيقات معايير التحكم فى العدوى 
 MSc 205 3 9 600 فى المهارات التمريضية

SCT 
1302 

تطبيقات اخالقيات المهنة فى تقديم 
 CSc 208 2 6 300 ريضيةالرعاية التم

SCT 
1303 

 NSc 303 3 9 600 التثقيف الصحى و المشورة

SCT 
1304 

تطبيقات فى جودة  الخدمات و 
 ,NSc 502 الرعاية الصحية

NSc 602 
2 6 300 

-  
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 2016/2017لعام  بالكلية الطالبالرسوم الدراسية المقررة على 

 جنيه265.65 المستوم اعو 

 جنيه280.75 وق اإلنسان بدون بطا ةالمستوم الثاني بحا

 جنيه 282.65 بطا ةالالمستوم الثاني بحاوق اإلنسان ب

 جنيه 260.75 المستوم الثالث / الفر ة الثالثة

 جنيه 260.75 المستوم الرابع / الفر ة الرابعة

 الخدمات الطالبية بالكلية

 شئون الطالب -أ

  تقدم شئون الطالب الخدمات التالية للطالب

 الجاي للط  ايا  مستناا  الرلد الطب  إعا -1

  الجاي وتسجيل   للط  اعتماي ايا  -2

 إعااي اجوم لااي الرل م الا الية -3

 التخراج البطااا  الا الية -4

 التخراج ش ايا  القيا وبيام الحالة -5

 إ را ا  التح يل ويقل القيا بي  الرليا  األالرم -6

 إعااي الجااو  الا الية -7

 للط  بطااة اللخ ية و  ا  السفر اعتماي طلبا  التخراج ال -8

 للط  المقامة لرعاية  اال تماع اعتماي التما ا  البحث  -9

 اعتماي التما ا  االلتحاق بالمام الجامعية -10

 إعااي كل   مرا آ  التف ق -11

 ابعااي ل متحايا  والتخراج ا اام الجل   -12
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 المرءى لإليا   الطبية للع ج الط  إ را  تح يل  -13

 ألعذا  المرءيةالتقبا  وعرض ا -14

 التخراج طلبا  اشتراك السرة الحايا واألت بيل -15

 ةر  الاع  الجامع  إ را ا  -16

 ال ا اي  وإ را ا  اياه  ولااي  ل م   الط  التقبا   -17

 ال ا اي  للسفا ا  الط  التقبا   -18

متابعة تنفيذ ارا ا  مجلل الرلية ومجلل الجامعة والمجلمل األعلمى للجامعما   -19

 رلية يما يخص ط   ال

 مست يإعااي لج   ال -20

 اعتماي التما ا  االلتعا   م  المرتبة -21

 إال   طر  المح لي  والخريجي  -22

 يلطة والاما م  ا إلي  ما ينسب  -23

 فريق العمل :

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد   نصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترو 
 رئيس شئون طالب 

 رضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الحلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد 
 مسئول التجنيد 

   آيتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتمير ستتتتتتتتتتتيف اليتتتتتتتتتتتزل   الستتتتتتتتتتتيدة
 الرابعة الفرقةو  لاألو المستوي مسئول  

 علتتتتتتتتتتتتتتتتي صتتتتتتتتتتتتتتتتبحي الستتتتتتتتتتتتتتتتروي الستتتتتتتتتتتتتتتتيد  
 

 الفرقة الثانية المستوي الثاني و مسئول
 والمستوي الثالث والفرقة الثالثة
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 المكتبة -ب

مممك  بممما يتنالممباو  ع مرال 4حتممى السمماعة  8.30تفمتح المرتبممة اب اب مما مم  السمماعة  -

 التعليما  والجاو  الا ال 

 علي ا  قط ياالليا ويعتبر هذا حق للجميكتق م المرتبة بعرض الرتب لإلط ع  -

 ياالل الرليةلطالب التعا   الرتا  للت  ير يج   ل -

 أقسام المكتبة

 التعلي  .3 الباطنة .2 امراض النسا  .1

 األيوية .6 البح   .5 اطفا  تمري  .4

 األوبئة .9 الق اميل .8 المسني  .7

 المج   العلمية الخاةة بالتمري  .12 العظام .11 العناية .10

 باطن  و راح تمري   .15 تمري  يفس  .14 ابيا   .13

 تمري  ةحة مجتمك .18 ةا  .17 الاليا  تمري  .16

 المكتبة  من خدمة نالمستفيدي

 االمتيا  ط  الفرق األ بك وكذلل  ط   .1

  ط   الا الا  العليا بالرلية .2

 اعضا  هيئة التا يل وال يئة المعاوية .3

 م  الجامعا  األالرم  وا  .4

  كتاب.  3232عدد كتب المكتبة                  

 كتاب. 57كتب الجديدة  عدد ال  
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  رسالة. 123عدد رسائل الماجستير 

 دكتوراه . 76 عدد رسائل الدكتوراه 

 تسجيل وفهرسة الكتاب على جهاز الكمبيوتر يوجد. 

  عالم المكتبات فيمكتبة رقمية لمسايرة التطور يوجد. 

 المكتبة الرقمية  -ج

مممك  بممما يتنالممبا ممراأ او 2حتممى السمماعة  8.30تفممتح المرتبممة اب اب مما ممم  السمماعة  -

 التعليما  والجاو  الا ال 

تت ا ر ا ضل التج يزا  الممرنة  م  المرتبمة الراميمة لخاممة العمليمة التعليممة حيمث  -

 .( حالب آل  وطابعة والراير 9يت  ر عاي  

تمم  ر الجامعممة ألعضمما  هيئممة التمما يل ومعمماويي   وطمم   البرممال  ي   وطمم    -

عمما البيايمما  العالميممة للقيممام بممابط ع وتحميممل الا المما  العليمما اشممتراك مجمماي  لق ا

رتبممة الن مم أل الراملممة لألبحمما  والمرا ممك ويمرمم  ابطمم ع علي مما ممم  المم   الم

 االلرترويية.

 عاي المسئ   ع  المرتبة الرامية: يعا  

 قسم االمتياز  -د

يمسيم بنجماال  األ بمكالمست يا     لاعة معتما   144بعا التيفا  الطالب لعاي 

لمسممت م الخممامل ممم  الا الممة المم   لممنة مي ييممة تطبيقيممة إ با يممة  لممنة الطالممب ا

 . لاعة معتما  48بما يعاي  االمتيا (
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بااية ش ر لبتمبر بالمستلفيا  والمسلسا  ال حية  التابعة للجامعمة     اتبا 

 –المباشممر لرليممة التمممري   شممرا ابتحمم  التخطمميط و  االممرممسلسممة ةممحية  يا او

 م  وجلل ابل الت ريح له بمزاولة الم نة.  االرم امعة  يا او امعة المن     

 السيدة/ شيرين عرفة هيل اس  االمتيا  : 

 شئون الخريجين -ذ

 الخريجين وحدة  أعمال قسم 

 0العام الا ال  م  اس  شئ م الط    ي الت م ملفا  الريج   

 علممى شممبرة الجامعممة وت ممحيح ممما يظ ممر ممم  االطمما   ي مرا عممة ملفمما  الخممريج

    0بقت ا مك ملد الخريج األةل  لتفايم اي ملح اة  اومط

 0الا عة والتأكا م   لق النتاهج بطريقة ةحيحة  ي مرا عة النتاهج لخريج  

  إيالا  تا يخ اعتماي النتاهج يو  او  ويو  جاي  م  مجلل الرلية ومجلمل الجامعمة

     0على شبرة الجامعة 

   العتمــايهـــممـ  مــــممـ   العممام الحممال إةمماا  القممرا  والبممرا   الخاةممة بالخريجمما

/ عميممما الرليمممة وإ لمممال   إلممم  إيا   الخمممريجي  بالجامعمممة  األلمممتاج الممماكت   السممميا

العتمممايه  ممم  السمميا األلممتاج المماكت   /  همميل الجامعممة  وإةمماا  اللمم ايا  ل ممذ  

   0الا عة 

 حسب طلبة ش اي  تخرج مساتة ك ل الا ك السابقة ل لتخراج   تلقى طلبا  لخريج 

  الت م ش ايا  التخرج للا عة الحاليمة لمرا عت ما مم  القمرا  والتأكما مم  مطابقت ما

الرلية وإعايت ما إلم  إيا   الخمريجي   الاكت  / عميا له واعتمايها م  السيا األلتاج

  0العتمايها م  السيا األلتاج الاكت   /  هيل الجامعة 
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 لسممااي ايمممة اللمم اي  األةمملية ب ةممل الا عممة الحاليممة   الممتخراج إجم ي ممك لخريجمم

معتممما ومختمم م ممم  الزينممة الرليممة  ومر ممق معممه إالمم   طممر  ممم  الرليممة والماينممة 

  0الجامعية لضمام إال   الطالبة م  اي ع ا الاةة بالجامعة 

 الا عممة الحاليممة بملممد الخممريجي  و ا اممام ال ةمم   الخاةممة    تسممجيل الممما  طمم

لل تقمماير الخممريج ومحممل إاامتممه و امم  البطااممة بسممااي ايمممة اللمم اي  األةمملية وكممذ

بسم  لة ممك ت ايمك الطالمب او مم   هبياياتماللخ ية و  ة ةماو ها لل ةم   إلمى 

        0ين   عنه بت كيل  لم  معتما    حالة عام و  ي  اللت مه الل اي  األةلية 

   رليمة بنما     الو المعياي  مخاطبة إيا   الترليد لتحايا العاي المطل   م  معياا

   0على م ا قة مجلل الرلية 

 تممم    الممذي  المعيمماي  المعيمماا  و امممة لجامعممة المن مم    بعممايخاطبممة ابيا   العم

  0م  مجلل الرلية   الم ا قة علي 

 التمممري  وإ لمما  كلممد لخريجمما  العممام الحممال   ا كليمم الريجمم  مخاطبممة  ابطممة

    0مرتب حسب اواهل ترتيب الا عة 

 بمتطلبمما  الممتخراج اللمم ايا  المساتممة لإلتمممام إ ممرا ا   ي خممريجعمممل إع يمما  لل

كليما  التممري  علمى   تخر    م  الج ا  المختلفة والمتخ  ة بأعمما  الريجم

   0مست م الاولة 

 وشمم ايا  التخممرج األةمملية مممك ت مم ير شمم اي  المممي ي  ي تنظممي  ملفمما  الخممريج

  0والبطااة اللخ ية للخريج للتم يا لتسلم   للخريج 

 شم اي  التخمرج األةملية و ميمك المسمتناا  الخاةمة بمالخريج ممك  ي تسلي  الخريج

  0ت ايك الخريج بااللت م    ي تر الخريجي  والرل   المعا  لذلل الغرض 

 محم ي نشوي/  ةالسيد هيل القس  
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 : الكليةمعامل  -ر

 المساحة المعمل المبنى
الطاقة 

 االستيعابية
 حاسب إلى

جهاز 
عرض 

تبيانا  

دور ال
اعو  
 علوم 

معمل الكمبيوتر2 طالب 52 244.95   52  2 

الدور 
الثالث 
 علوم 

معمل تمريض 
 النسا

طالب 25-30 74.95  1 1 

طالب 30-25 75.95 معمل حارت حرجة  1 1 
معمل تمريض 

 أطفا 
طالب 25-30 68.50  

1 1 

طالب 30-25 82.22 معمل بالغين  1 1 
معمل أساسيات 

 تمريض
طالب 25-30 70.73  

1 1 

طالب 30-25 72.95 معمل اوسكى  1 1 
الدور 
الرابع 
 علوم 

طالب 30-25 68.56 معمل صحة مجتمع  1 1 

طالب 26 75.95 معمل اللغة + سبورة  1 26 
 تفاعلية 

 رعاية الشباب :   -ز

تقك  عاية اللبا  بالاو  األ ء  بالرليمة ويعتبمر   ما   عايمة اللمبا  مسمئ ال 

 ط   بالرلية ع  إعااي وتنفيذ البرامج واأليلطة الط بية بالتعاوم مك اتحاي ال

 ويختص الج ا  بما يل :

األيلمطة الط بيمة المختلفمة والتنسميق بين ما وبمي  ايلمطة اتحماي  ابشرا  عل  -1

 الط   بالرلية وايلطة ابيا   العامة لرعاية الط   بالجامعة
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ي ي  عمم  طريممق ةممناوق تقمماي  المسمماعاا  الماليممة والعينيممة للطمم   الغيممر امما -2

  الترا ل اال تماع 

 فريق العمل : -3

 عصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام حمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي   ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذا
 رعاية الشبابرئيس  
 حنتتتتتتتتتتتتتتتتان رضتتتتتتتتتتتتتتتتوان الستتتتتتتتتتتتتتتتودة  ستتتتتتتتتتتتتتتتتاذةا
 ورحاالت أول اجتماعينشاط  أخصائي 

   منتتتتتتتتتتتتتتتتتتال محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتد حستتتتتتتتتتتتتتتتتتن   استتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذة
 ورحاالت أول اجتماعينشاط  أخصائي 
 وائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعيد  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذا
 االت ثالثورح اجتماعينشاط  أخصائي 

 وحدة التعليم االلكتروني

 مستودع االمتحانات السابقة :

مرتبممة الرتروييممة تمم  إيلمماه ا لتمم  ير عنمما  الطمم    مم  البحممث عمم  االمتحايمما  

السمابقة  قمما تمم  ممم  ال لممه تجميممك االمتحايمما  السممابقة وت ممنيف ا وترتيب مما حتممى يسمم ل 

 يممة لتلممل االمتحايمما   مم  حمما  للطالممب البحممث  ي مما كممما يمرمم  إءمما ة اب ابمما  النم ج

 ت ا رها .

 همام وحدات التعلمي الالكرتوين الفرعية بلكيات جامعة املنصورة

وحمماا  التعلممي  ابلرترويمم  الفرعيممة بالرليمما  تتبممك الرليممة ممم  الناحيممة ابيا يممة 

وتتبمممك ال حممما  الرهيسمممية مممم  الناحيمممة الفنيمممة  ويمرممم  تلخممميص م مممام وحممماا  التعلمممي  

 فرعية  يما يل :ابلرتروي  ال

تقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس فيما يخص الجانب التكنولوجي علىى  .1

  المواقع اإللكترونية". -( power point) سبيل المثال:  "العروض التقديمية

  المقررات اإللكترونية: .2

 .تفعيل المقررات اإللكترونية الخاصة بالكلية  
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 رونيىة فىي حىال تىوافر اإلمكانىات المشاركة في إنتاج المقىررات اإللكت

  المطلوبة وذلك بالتعاون مع الوحدة الرئيسية.

المساهمة في انجاز الموضوعات المتعلقة بالجانب التقني طبقا لمعايير الجودة  .3

 الخاصة بالكلية.

تزويد كال من أعضاء هيئة التىدريس والطىالب بكىل مىا هىو جديىد فىي المجىال  .4

 التقني.

 ورش العمل(.-كتروني من خالل )الندواتنشر ثقافة التعليم االل .5

 مجلة التعليم اإللكتروني باألخبار والمقاالت العلمية. إصداراتالمشاركة في  .6

تفعيىىل البىىرامم المنتجىىة مىىن قبىىل الوحىىدة الرئيسىىية للتعلىىيم االلكترونىىي لخدمىىة  .7

 ، على سبيل المثال:هيئة التدريس وأعضاءالطالب، الباحثين، 

 ية لمصادر المعلومات االلكترونية.خدمة البوابة االلكترون 

  مسىىىتودال لالمتحانىىىات السىىىابقة الخاصىىىة بكىىىل كليىىىة لتسىىىهيل وصىىىول

  الطالب إلى االمتحانات السابقة

  قاعدة بيانات خاصة بطالب جامعة المنصىورة لتسىهيل التواصىل بىين

  الكلية وطالب الجامعة
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 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

لهيئة القومية لضمان جودة التعليم  كلية التمريض كلية معتمدة من ا
 25/8/2014واالعتماد من  

 رسالة الوحدة

ءمام الج ي  والتط ير المستمر و  ك كفا   األيا  بالرليمة أليظمت ما وبرامج ما 

بممما يتفممق مممك يممص  لممالة الرليممة واهمماا  ا المعلنممة  وكممذلل اكتسمما  جقممة المجتمممك  مم  

ل الريجي ا وبنا  على آليا  تق ي  معتر  ب ا  ل وإاليميا  . محليا

 أهداف الوحدة

تعمل ال حا  م  ال   تبن  مجم عة م  األهاا  الت  تت ا مق ممك امي  واهماا  

 ال يئة الق مية لضمام الج ي  واالعتماي وهى :

  . ت يئة الرلية لل  ا  بمتطلبا  و معايير ال يئة الق مية لضمام الج ي  و االعتماي 

  ر ك مست م كٍل م  المنظ مة التعليمية المقامة وءك يظام واءح للج ي  بالرلية ل

ممم   ايممب اعضمما  هيئممة التمما يل   و كممذلل ال ةمم   بخممريج الرليممة إلممى مسممت م 

 متميز يتنالب مك المعايير الق مية . 

   يلممر الت عيممة المسممتمر  الخاةممة بثقا ممة تقيممي  األيا    و ءمممام الجمم ي   مم  كممل

 ايلطة و ااسام و إيا ا  الرلية . 

   المقترحما  و الت ةميا  المختلفمة المتعلقمة بتطبيمق يظمام الجم ي  بالرليمة مم  تقاي

ا ل ال ةم   إلمى تحقيمق اهماا  ال حما    و إعمااي الرليمة لمرحلمة التقم ي  اللمامل 

 لأليا  م  ا ل االعتماي    السن ا  المقبلة. 

 الرلية .يلر جقا ة الج ي  وال ع  بأهمية تطبيق برامج التق ي  بي  كا ة العاملي  ب 

 . إع   اي  التميز والقا   التنا سية ياالل الرلية 

  يعمم  عمليمما  التحسممي  المسممتمر ممم  المم   ت  يممه القمماهمي  علممى ايلممطة التطمم ير

 المختلفة كل    مجاله لم اكبة مست يا  الج ي  الت  تتحس  بالتمرا  .

  المسمت م إاامة ع اا  تبايلية مك هيئا  ومنظما  ءمام الجم ي  واالعتمماي علمى

 اباليم  ب ا  الح    على االعتماي .
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  اكتسمما  جقممة المجتمممك  مم  مخر مما  العمليممة التعليميممة بالرليممة   واي مما تتفممق مممك

 المعايير الق مية

 مركز الخدمة العامة

 امعممة  -برليممة التمممري  ايلممأ مركممز الخامممة العامممة   وحمما  جا  طممابك المماأل(

وال هحمممة التنفيذيمممة  2/6/2010تممما يخ المن ممم    بنممما ال علمممى امممرا  مجلمممل الجامعمممة ب

 .2011 ي ليهش ر    المعتما  م  و ا   المالية 

ال محية والبيئيمة لمجتممك محا ظمة الاا ليمة  االحتيا ما يسعى المركز إلى تلبيمة 

والا   ا مم  الم   التعماوم بمي  الرليمة والمجتممك لنقمل الخبمرا  العلميمة ياالل الجامعة 

واةر الع اة  يمما بمي  الجامعمة والريجي ما وتفعيمل التعماوم بت طيا ا وتطبيق ا و القيام 

المتبمماي  بمممي  الجامعمممة والج ممما  المعنيمممة وتنلممميط الرعايمممة العلميمممة للخمممريجي  لتلبيمممة 

 .احتيا ا  ل ق العمل

 ايلطة المركز:

 ايلطة التا يب المستمر -1
 ايلطة ترن ل  يا المعل ما  -2

 العلمية وال حية االلتلا ا ايلطة  -3

  العلمية ا ا االلتلمرتب 

   العلم طرق البحث    التلا ا  

   الخاما  ال حية    التلا ا 

   ال حة الم نية وةحة البيئة   التلا ا 

   طرق التا يل   التلا ا 

  المرترز  على البراهي   اب شاييةوءك الاالهل 

 مركز الرعاية ال حية األولية 
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 وحدة إدارة األزمات والكوارث

ا  والرممم ا   ب ءمممك وتنفيمممذ الخطمممط ال  ممممة لحمايمممة ت مممت  وحممما  إيا   األ مممم

األ واال والمعممماا  والممتلرممما  والبيئمممة واتخممماج اب مممرا ا  للسممميطر  ومنمممك او تقليمممل 

تنمما ج تحمم  ايلممطة لجنممة  والتمم الخطمم    النا مممة عمم  حمماو  األ ممما  والرمم ا   

 .الس مة وال حة الم نية

 الس مة وحماية األ واال والممتلرا ال ا  الرهيس  العام : تحقيق معايير األم  و  

 ايلطة ال حا :

 الس مة وتأمي  بيئة العمل -1

 )وءك الطة ابال    ى حاال  الط ا     الحريق 

 وءك الطة الط ا   الخاةة بتعطيل الم اعا 

 ال حة الم نية وابلعا ا  األولية -2

 قامت بتحديث دليل الطالب
 

 ا.د/ أمينة محمد رشاد النمر
 

 عميد الكلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب د/ وف اء جميلأ.

 مدير وحدة ضمان الجودة   د/ عهود الشيخ

 المسنينمدرس مساعد بقسم تمريض   م.م/ مصطفي تاج الملوك

 

المعلومات الموجودة بالدليل الخاا بالكلية استرشادية  اط ور يجب ملحوظة:
 . انونيةأن تتخذ كارينة 


