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 فريق إعداد الدليل

  إدارة رعاية الشباب بالكلية

 إشراف عام

 مال السيد شحاتهآأ.د/ 

 عميد الكلية 

 

 إشراف

 سامية مجال اجلنديأ/ 

 مدير إدارة رعاية الشباب

 

  

من اجلميل أن ميوت 

 اإلنسان ألجل وطنه

ولكن األمجل أن يعيش 

 جلهأل
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 كلمة أ.د/ رئيس اجلامعة
وبناتي طالب وطالبات جامعة المنوفية األعزاء  أبنائي

عاام درايااااااي جاديادي عااماا يااااااعيادا وفيرا باا   اا ات أهنئكم ب
والتطلعات الكبيرة فأ تم دائما في الطليعة بين أقرا كم بال امعات 
المصاااااارية من نيث ا  تماء والوطنية التي أراها يوميا تت  ااااااد 

 فيكم فصارت الحصن األمين لوطننا الغالي مصر.
بأبنائي الطالب  بة أن أرنب  عد ي بمذة المناياااااا ي اااااا

طال ما وال يةي ك عة المنوف جام هد  عا يات وم لذين التحقوا بكل بات ا
 أهنىء أبنائي الذن اجتا وا العام الدرايااي الما ااي بن اف وتفو 

وأتقدم أيضااا بالشااكر ال زيى الى ال ااادة أعضاااء هيئة التدريس وجميع العاملين على ما بذلو  
أيضااااااا ل باء  ي والشااااااكر مو ااااااو من جمود مخلصااااااة في تعليم أبنائنا الطالب والطالبات

 ين كان لمم الدور األكبر.ذواألممات ال
فكو وا على قدر الم اااائولية الملقا  على عاتقكم. كو وا   عيش اليوم تحديات ج اااامية

م تمدين مثتبرين في درويااكم وأ شااطتكمي كو وا محافمين ميتمنين على منشاائآت جامعتكمي 
ذا الوطن الغالي علينا جميعا. كو وا يقمين منتبمين لكى خطر يمكن أن يمدد أمن ويااااااالمة ه

و  تحيدوا عن  فأ تم الم تقبى الواعد الذي  نتمر  و ضع فيه ثقتنا وآمالناي فكو وا في الموعد
ريااالتكم ال ااامية أبدا. ف امعة المنوفية تزخر بنخبة متميزة من ال اااد  أعضاااء هيئة التدريس 

دمتكمي و  يبخلون عليكم بالنصح والميئة المعاو ة وجما  اداري متمرس يتفا ون جميعا في خ
وا رشاااد أل كم من ياايتولى أما ه الحفاى على هذا الوطن ورفعة شااأ ه في الم ااتقبى القريب 

 .فإليكم كى الشكر والتقدير
كما أطالبكم أبنائي وبناتي أن تتخذوا من أيااااااتذتكم قدوة ن ااااانة في العلم واألخال  

يااة هي مرنلااة ثقااى الممااارات العلميااة والقيم الحميااد  وأن تاادركوا جياادا أن المرنلااة ال ااامع
األخالقيةي فمي نقا بوتقة  نع رجا  و  اء الم تقبى. فكو وا م ديني م تمدين و  تتكايلوا 
أو تغفلوا فتت اااااارب تلظ اللحمه من بين أيديكم الى جير مرجعة. فال تترددوا في طلب العلم 

   تأخر عنكم أبدا. لذا أ صحكم جميعا  والمشورةي ف ت دو نا جميعا ان شاء هللا في الموعدي 
بتنميم الوقت وا  تمام بحضور المحا رات والدروس العلمية والتدريبات وجميع التكليفات 
األكاديمية للكلية. كما أدعوكم أيضاااااا لممارياااااة جميع األ شاااااطة الطالبية )ثقلفية وريا اااااية 

ي روف التوا اااااااى بين ال امعة واجتماعية وفقنية......الخ( والمشااااااااركة لم تمعية التي تنم
روف والم تمع الخارجي. كى ذلظ ياااي ااااهم في تنمية مواهبكم و اااقى شاااخصااايتكم وتنمية 

 ا  تماء وتحقيق الذات والتعلم مدى الحيا 
لقد خطت جامعة المنوفية خطوات وايااااعة فصااااارت اليوم  اااارنا تعليميا وبحثيا 

لنواقص من المعامى وقاعات الدرسي عمالقا نيث أ ااااافنا أبنية تعليمية جديدةي واياااااتكملنا ا
و ود ا الموجود منما بأندث الويااااائى التعليمية والبحثيةي وأ شااااأ ا كليات جديد ي وأيااااتحدثنا 
برامج تعليمية متميزة لضاااااامان أفضااااااى بيئه تعليمية ممكنه لكم. وهنا أود أن أ كد أن العمى 

 العمى ينتمر ا. ما ا  م تمرا وما الت التحديات قائمه وما ا  هناك الكثير من
كلي ثقة ويقين فيكم أيما األبناء األعزاء أن تكو وا في الموعد  وتتحملوا الم ااااائولية 

 قرارة في الم تقبى القريب   كاملة لتصبحوا بناة هذا الوطن و ناع
 عاشت جامعة المنوفية، وعاش وطننا الغالي مصر

 رئيس اجلامعة

 أ.د/ عادل السيد مبارك
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  ب والطالبات الكلية /أبنائى وبناتى الطال

أن أهنئكم طالبا جدد  2021/2022يطيب لي بمنايااابة بداية العام الدراياااي ال ديد 

وقدامي بمناياااااابة بدء الدرايااااااة متمنيا من هللا عز وجى ان يكون عاما دراياااااايا مليئا بال د 

عا هذا ال عا في  قه وبتضاااااااافر جمود ا جمي عا مون بعون هللا وتوفي نا  م وا   ا  والن اف ا 

الدراياااااي ال ديد علي موا ااااالة الرياااااالة التعليمية والتربويه التي تقوم بما جامعتنا العريقه 

,ومضاااعفة ال مود بالتركيز علي اولوياتنا واهدافنا , لتحقيق تعليم عصااري تتوافر له معايير 

ال ودة . لقد اخترتم طريقا يحتاج الي ال مد المتوا ااااى والتدريب , وا صااااحكم جميعا بتنميم 

وقت وا  تمام بحضااااااور المحا اااااارات والدروس العلمية مع جميع التكليفات ا كاديمية ال

بالكلية , و  تن اااااي ان وطننا الحبيب مصااااار في ناجه الي خري ين اكفاء نتي  رتقي ببلد ا 

فا تم قاطر  التنمية لكي يتحقق ذلظ  بد من بذ  ال مد والعمى الم ااااااتمر وان  كون جميعا يد 

ر نا علي مطالبكم با يتزاد  من مناهى العلم عن طريق اياتذتكم ا جالء واندة . وبقدر ن

وكى مصاادر التعلم المتوفرة أدعوكم ايضاا الي ممارياة جميع ا  شاطة الطالبية التي توفرها 

ية واجتماعية وفنية.....الخ ( والتي تنمي فيما  قافية والريا اااااا ية وال امعة من ) الث لظ الكل

مما يشعرك بمزيد الثقة من ا  تماء والتعود علي القيادة وا دارة مواهبظ وتصقى شخصيتظ 

وتحقيق الذات والتعلم مدي الحياة.و  تتردد في التوجة الي الم ئولين لاليتف ار عند مواجمه 

 أي مشكلة فنحن جميعا هنا من اجلظ.  

 مع تمنياتى بالتوفيق                                 

 معة لشئون التعليم والطالب                                نائب رئيس اجلا    

 األستاذ الدكتور/ نانسى يوسف أسعد                                     
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 الكلية عميد/أ.دكلمة 
 

 أبنائى الطلبة .. بناتى الطالبات ...
التمريض هاااذ  الكلياااة التي  أرناااب بكم في كلياااة

ممنة التمريض و إلى  منذ  شااااااأتما إلى تطويرو ت ااااااعى
التي تقدمما و  امجالم توى الصحي من خال  البر تعزيز

كوادر ميهلة على تحمى الم ااااايولية و  من خال  تخريج
 . نع القرار

 
إن التعليم ال امعى هو قمة المرم المعرفى الذى تت ااااااع فيه المدارك وتتكامى 

ة من المعارف والعلوم الر ى وت اامو ال اابى فى اكتفاء المعلومة فت نى الثمرة المرجو
 والقيم ا   ا ية الفا لة .

 كلياات بين يزهو متاألق نضااااااااري تااريخ المنوفياة جاامعاة - التمريض كلياة
 ياااماء في ال ااااطعة الن مة هذ  بريق  يادة اجى من ت اااعى وما الت ياااعت ال امعة
  اجح تمريضاااااي جيى إعداد على ونيوية وبنشااااااط  اااااامدة الحبيبة ي عملت جامعتنا
 خا ة معايير وفق التمريضية العمليات ليقدم الم تشفيات في المواطن يخدم ومتطور
 م تمع بناء في الم اايولية مشااا  يتحمى تمريضااي مالك ليكون التمريض لما يخضااع
 .تمريضيا مثقف

كفائة عالية تعمى بروف  اتلديما هيئة تدري ااااااية ذ تفخر كلية التمريض بأنو
وف ا   اااااا ام و المحبة و التعاوني نيث تعمى الفريق هو ر الفريق وأهم ما يميز هذا
م اعدة الطالب و تش يعمم علىالحوار وا  فتاف على الثقافات  بكى جد و تفان من أجى

 .لالرتقاء بم توى تعليمي جامعي ينعكس على أدائمم الممني في أماكن عملمم المختلفة
نا لظ الم ية ت عة المنوف جام يات  ية هى إندى كل ية فال ع ب إذ أن الكل رة العلم

الشااامخة تحت قيادة ال اايد األيااتاذ الدكتور /  رئيس ال امعة وال ااادة النواب وعمداء 
 الكليات .

 عميد الكلية
 آمال السيد شحاتهأ.د   
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب /دكلمة أ.

 أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات :
 ال الم عليكم ورنمة هللا وبركاته

–  تقبى بكلية التمريض ى وا ه من دواعي يرور وا تم بخير ي كى عام    

جامعة المنوفية كوكبه جديدة من الطالب ال دد يويطيب لي  يابة عن الكلية وأعضاء 

هيئة التدريس والموىفين والطلبة أن  قدم التما ي لكم بمنايبة قبولكم في الكلية متمنيا 

 لكم نياة علمية نافلة بمختلف علوم الحياة .

في درايتكم  والن اف جميعا بالتوفيق لكم هللا وأدعوبخالص التحية  إليكم أتقدم   

روف التعاون والمناف ة بين ال ميع  وإىمارمن خال  ا لتزام وال عي في التحصيى 

ب ا ب ا يتمتاع بالحياة ال امعية بما تشمله من  األياييوان يكون العلم هو هدفكم 

خير المواهب العقى ي وشر واعلموا أن  ادة الم تقبى يفأ تم شباب اليوم وقأ شطه 

ً ي فبالعلم تقوى األمم والشعوب المصائب ال مى ي  تعلموا العلم وإن لم تنالوا به نما

ولتحر وا أن تمدوا يد الم اعدة لتخفيف اآل م وتكو وا ل ا ا  اطقا بكى ما يدخى 

  ال رور علي قلوب المر ي وعينا ياهرة   قاذ نياة 

 األعزاء : وبناتي بنائيأ
كى أ واع شاركوا في األ شطة الطالبية ي وا تخابات اتحاد الطالب ي ف

تعمى على  ةعلمية أو أو اجتماعي ةفنيأو  ةأو ريا ي ةثقافي تيواء كا  األ شطة

  فعا ت . ا معارفي وتتزن التنمية شخصياتكم وا تماءاكم لوطنكم ي لكي تتحقق 

 أنوقت ألقدم لكم كى عون وم اعدة ي كما  ومكتبي مفتوف لكم في كى

يتحقق  نتىلخدمة طالبما  ا مكا ياتالكلية ت عي جاهد  لتوفير جميع  إدارة

علي خدمه  اخصائي تمريض قادرالمدف ا يمي من هذا الصرف العلمي لتخريج 

 الم تمع الفرد واأليرة و
 وأرجو من اهلل أن يوفقكم يف حتقيق اآلمال املعقودة عليكم

 فظ اهلل وطننا وسدد خطاكمح

 نرمني حممد حسني عيدد.أ.      
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 كلمة أ/ مدير عام الكلية
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

أبنائي وبناتي الطالب ال دد أنب أن أرنب بكم في 

رناب كلية التمريض وأيأ  المه عز وجى لكم جميعا التوفيق 

 والن اف في درايتم 

جميعا في أي وقت وذلظ لنزيى العقبات وتي ير أموركم ومكتبي مفتوف أمامكم 

 وهللا الموفق

 

 

 

 مدير عام الكلية

 يونسعبد الرازق أ/ عفيفي 
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 البطكلمة أ / مدير إدارة رعاية ال 

  الطلبةأبنائى وبناتى 
 

 ل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد سائلين المولى ك

 لنجاح والسعادة عز وجل أن يكون عام ملىء با

 أحب أن أرحب بكم في كلية التمريض وهي من أقدم كليات الجامعة.

 رعاية الشباب لها دور كبير في ابراز المواهب المختلفة لدى الطالب

من خالل كل أنواع األنشطططة سططواء رياوططي أو أوافي أو فني أو جوالس أو أسططر وأي ططا 

 فالحياه الجامعية علم + نشاط النشاط العلمي والتكنولوجي والنشاط االجتماعي 

 وهو المنفس الوحيد للطالب حتى يستطيع اشباع ميولس ورغباتس.

أبنائي الطلبة إن هدف رعاية الشباب هو التواصل النفسي والبدني والمهارات للطالب 

 االتها المختلفة جعن طريق أنشطتها المتعدده والمختلفة في م

 

 

  سامية مجال اجلنديأ/ 

 رعاية الشباب مدير إدارة 
 

 رعاية شباب التمريض ...  
 مفهوم قديم مبنظور جديد
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 رؤية الكلية

ومتميزة في م ا  التعليم والممارياااات التمريضاااية أن تكون الكلية رائد  

والبحث العلمي وخدمة الم تمع لالرتقاء بالمنمومة الصااااااحية وتحقيق أهداف 

 التنمية الم تدامة على الم توى المحلي والقومي وا قليمي والدولي.

 

 

 رسالة الكلية 

هى وكفء في م ا  التعليم والمماريااااااات التمريضااااااية اعداد خريج مي

يا  خادماة الم تمع قاادر على ا بتكاار ومنااف ااااااااوالبحاث العلمي و محلياا وقوم

 .خالقيةواأل يةوفقا للقيم المنم واقليميا 
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 الريادة الطالبية لالرشاد األكادمييوحدة 
يم اجلامعي يف مصر حيث أنها ركيزة من ركائز التعليادة الطالبية واألرشاد الكادميي فهو الر

تهدف اىل توجيه الطلبه والطالبات للحصول على أفضل النتائج والتكيف مع البيئة 
اجلماعية واغتنام الفرص املتاحة هلم عن طرق تزويدهم باملهارات األكادميية اليت ترفع من 

ا مت تشكيل مستنوى حتصيلهم العلمية ونظرا ألهية الرياده الطالبية يف كليات اجلامعة لذ
 وحدة تكون متخصصة يف الريادة الطالبية واالرشاد األكادميي 

ة املنوفية قامت باعتماد وحدة الريادة علذلك كلية التمريض أول كلية من كليات جام
الطالبية واألرشاد األكادميي كوحدة مستقلة ذات طابع خاص ومسئوله عن تقديم الريادة 

  226/6/17/2/2021بقرار جملس الكلية برقم  الطالبية واألرشاد األكادميي وذلك

الريادة الطالبية ختتص بتقديم اخلدمات األكادميية لطالب مرحلة البكالوريوس كنوع من 
الدعم الطالبي سعيا لالستفادة من قدراتهم الذاتية والعمل على تطوير مهاراتهم 

 وزتشجيعهم على التميز واألبداع االكادميي 

تص بتقديم اخلدمات األكادميية لطالب مرحلة الدراسات العليا واألرشاد األكادميي خي
 )املاجستري والدكتوراه(

 رؤية الوحدة 

التميز يف جمال الريادة الطالبية واألرشاد األكادميي، تطوير اخلمات األرشادية واملساهمة 
ه يف تطوير شخصية الطالب وتنمية مهاراته يف اجملاالت املختلفه مبا حيقق رؤية الدول

 2020والعامل يف 

 رساله الوحده

تعمل وحدة الريادة الطالبية بكلية التمريض على دعم العملية التعليمية عن طريق 
تقديم خدمات ارشادية متميوة ومتنوعة للطالب والسعي الدائم لرفع مستوى تقديم تلك 

 .اخلدمات وفقا ملعايري اجلودة واالعتماد األكادميي

 االرشاد األكادميي:أهداف الرياده الطالبية و
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تهيئة الظروف املااسبة ملساعدة الطالب على بناء عالقات اجيابية وخصوصا الطالب 
 املستجدين وحتفيزهم على التكيف مع احلياه اجلامعية 

 تشجيع وتكريم الطالب املتفوقني واستثمار قدراتهم وامكاناتهم 

 ارهم األكادميي متابعة الطالب املتعثرين دراسيا ومساعدتهم على تصحيح مس

 اكتشاف ورعاية املوهوبني واملبدعني من الطالب 

 األرشاد والتوجيه املهين للخرجيني

 نشر ثقافة الريادة الطالبية والدعم الطالبي بني منسوبي الكلية 

توفري الدعم اللزم للطالب أثناء مسريتهم األكادميية ومساعدتهم على األستفاده القصوى 
 ت املتاحةمن املوارد واملساعدا

متابعة تقدم الطالب خالل دراستهم وتقييمهم وحبث املشكالت اليت يواجهها الطالب 
 أثناء الدراسه والعمل على حلها 

 توجية الطالب أخالقيا ونفسيا ومهنيا وأكادمييا
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 وحدة الوياس والتوويم بكلية التمريض جامعة المنوفية

 التعريف بوحدة الوياس والتوويم:

 معاييرالالوندة بتقويم وتطوير ا داء ال امعى للطالب من خال  و ع  تعنى

المتعلقة بعمليات التعليم والبحث وتوفير األدوات المتطلبة ل مع وتحليى البيا ات 

العلمى وخدمة الم تمعي وذلظ بمدف رفع م تويات اداء الطالب وتحقيق 

شأ ما تعزيز جوا ب القوة  األهداف ا يترات ية للكليةي واتخاذ القرارات التى من

ومعال ة جوا ب الضعف وتوفير ىروف النمو المتكامى من خال  إعادة تنميم 

البيئة التربوية ومن ثم اعداد خري ى الكلية لمواجمة متطلبات يو  العمى المحلى 

 والدولى.

 رؤية الوحدة:

تحقيق أقصى درجات الدقة والشفافية ومن ثم تحقيق العدالة لنمم القياس 

 التقويم بالكلية و و  للتميز على الم توى المحلى وا قليمى والعالمى.و

 رسالة الوحدة:

بناء  مم القياس والتقويم وفقا لنتائج التعلم الم تمدفة وتحقيق ال دارات المطلوبة 

وتح ين ا جراءات التصحيحية لالمتحا ات ل ميع البرامج الدرايية لتخريج 

 ات يو  العمى.طالب قادر على مواجمة انتياج

 أهداف الوحدة:

 تطوير منمومة القياس والتقويم بالكلية. .1

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس على اعداد ا يئلة المو وعية طبقا  .2

 للمعايير ا كاديمية.

 تدريب جميع الكوادر البشرية عن اندث  مم القياس والتقويم. .3

جات التعليمية التحديث الم تمر لبنوك ا يئلة بما يتنايب مع المخر .4

 وال دارات الم تمدفة.

ا نصائى لنتائج ا متحا ات فى تطوير  مم تقويم التحليى ايتخدام  تائج  .5

 ا داء وا جراءات التصحيحية للطالب.

ا ختبارات واليات التصحيح  ميكنةالعملية التعليمية ايتنادا الى تطوير  .6

 ا لكترو ى.

 مهام الوحدة:

 يق  مم وايترات يات القياس والتقويم.و ع الخطط التنفيذية لتطب .1

 اعداد دليى شامى لنمم التقويم للطالب ولعضو هيئة التدريس. .2
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عقد ورش العمى ل ميع الفئات ال امعية والعاملين بالكلية للتوعية  .3

 بالم ت دات وطر  القياس وأياليب بناء ا ختبارات ال امعية.

ء هيئة التدريس تقديم ا يتشارات العملية والعلمية لل ادة أعضا .4

 والطالب نو  منمومة القياس والتقويم.

 تدريب الطالب على كيفية أداء ا ختبارات وتقييم المقررات. .5

ا شراف على اعداد وتطبيق موا فات الورقة ا متحا ية وأدوات  .6

 القياس الال مة لعمليات القياس والتقويم.

ة ومدى تحقق س مردود وأثر التقويم الم تمر على الفئات الم تمدفاقي .7

 مخرجات التعلم.

ا شاء قاعدة بيا ات لبنوك ا يئلة للمقررات العلمية المختلفة ومتابعة  .8

 تحديثما دورياً.

 وحدة الجودة بكلية التمريض جامعة المنوفية

 تعريف بوندة ال ودة:

( 55 شااااشااااات وندة ال ودة بكلية التمريض جامعة المنوفية بقرار م لس الكلية رقم )

وهي وندة منوطة بمتابعة تطبيق وادار  منمومة  مان ال ودة  3/11/2004بتاريخ 

بالكلية وتعامى كوندة م ااااااتقله تتبع عميد الكلية اداريا وتتبع مركز  اااااامان ال ود  

 ب امعة المنوفية فنيا.

ولقد نصلت كلية التمريض جامعة المنوفية على ا عتماد األكاديمي من الميئة القومية 

وت ااااعى الكلية الى ت ديد ا عتماد  2014وا عتماد في أكتوبر لضاااامان جودة التعليم 

 القومي

 ر ية الوند 

ا شاااء  مام متكامى لتح ااين العملية التعليمية واأل شااطة لبحثية وتالم تمعية و اامان 

ال ود  بما يتمشااااى مع المعايير العالمية نتى تصاااابح كلية التمريض بالمنوفية  موذجا 

 لتمريضي في مصر محققا لمعايير ال ودةيحتذى به لميي ات التعليم ا

 رياله الوندة 

ت ااااااعى وندة  اااااامان ال ودة الى  شاااااار ثقافة ال ودة والتقييم الذاتي بمدف تحقيق 

 م تويات متميوة في أداء كافة عنا ر المنمومة التعليمية واأل شطة البحثية والخدمية
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على الم ااااتوى  لتخرج أخصااااائيين تمريض متميزيين وقادرين على المناف ااااة بكفاءة

 النحلي وا قليمي وك ب ثقة ور اء الم تفيدين

 األهداف ا يترا ي ية للوند :

 ااامان اياااتيفاء شاااروط ومتطلبات الميئة القومية لضااامان ال ود  وا عتماد  -1

 وتأهيا الكلية للحصو  ا عتماد

 ا شاء  مام متكامى للمراجعة الداخلية بمدف ايتمرارية التطوير والتح ين -2

 ام متكامى لتوثيق المعلومات وتقوييم األداء و مان ال ود  بالكلية ا شاء  م -3

متابعة ا شطة تقويم األداء و مان ال ودة باألق ام العلمية وا دارية المختلفه  -4

ية  خاذ اجراءات ارشااااااااد تائ ما وعمى تقرير ياااااانوي  ت يى   ية وتحل بالكل

 وتصحيحه وفقا للنتائج.

ى جميع الم تويات )أعضاء هيئة التدريس  شر ثقافة ال ودة وتقويم األداء عل -5

ئة المعاو ه  مان ال ودة  –ا داريين  –الطالب  –والمي العما ( وذلظ لضاااااا

 والتطوير الم تمر

نث الطالب على ايااااااتخدام التقنية الحديثة والتكنولوجيا في التوا ااااااى مع  -6

 أعضاء هيئة التدريس

 متابعة  مان جودة البرامج والمقررات الدرايية بالكلية  -7

 اعداد كوادر مدربة من أعضاء هيئة التدريس في م ا   مان ال ود  -8

 ت ميع تو يف تقارير المقررات الدرايية والبرامج الدرايية بصفة دولية -9

 تحديد  قاط القود و قاط الضعفق في أداء الكلية وتح ينما -10

 تفعيى المشارك الطالبية في تطبيق معايير  مان ال ودة -11

رجات العملية التعليمية بالكلية عن طريق توطيد اكت ااااب ثقة الم تمع في مخ -12

 العالقة بين الكلية والم تمع لتطوير وتح ين الخدمات التي تقدمما الكلية
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 كلية التمريض فى سطور
 : نشأة الكلية- 

م بإ شاء المعمد 1987( ل نة 321 در قرار ال يد رئيس ال ممورية رقم )

 العالى للتمريض ب امعة المنوفية .

م بفتح باب ا لتحا  1988/1989بدأت الدراية به فى العام ال امعى وقد 

 دكتورا  (( بالمعمد ي ))بعثات داخلية وخارنية ((. –للدرايات العليا ))ماج تير 

م ي ثم 91/92ثم تلى ذلظ بدء الدراية بمرنلة البكالوريوس فى العام ال امعى 

م بتحويى المعمد العالى 2000ل نة  200 در قرار ال يد رئيس ال ممورية رقم 

 للتمريض إلى كلية التمريض .

 : مقر الكلية-  
خلف المعمد الدينى وأمام  المنوفية –شبين الكوم  -شارع أ.د / يس عبد الغفار 

 الم تشفى التعليمى بشبين الكوم .

 الغايات واألهداف االسرتاتيجية لكلية 

 كليةرفع كفاءة القدرة الميي ية لتح ين الو ع التناف ي لل .1

 التميز في التدريس والتعليم لزياد  القدرة التناف ية لطالب الكلية .2

 تطوير ودعم البحث العلمي وتركيزة على خدمة الم تمع .3

 التويع في خدمة الم تمع وتنمية البيئة .4

 األهداف ا يتراتي ية

 تنمية وتطوير ال ما  ا داري بما يتواكب مع عصر التحو  الرقمي -1

ة وتطوير البنية اللوج تية لرفع كفاءة الكلية ميي يا تنمية الموارد المالي -2

 وتعليميا وبحثيا 

تنمية قدرات الطالب اتعليمية لتخريج كوادر متميزة في التخصصات  -3

 التمريضية المختلفه

تطوير البرامج التعليمية لمرنلتي البكالوريوس والدرايات العليا لتتماشى مع  -4

 لعمى معايير ال ودة الدولية وانتياجات يو  ا

 تنمية ممارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والميئة المعاو ة -5
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 تطوير ييايات خدمات الطالب والخري ون -6

 دعم ا  تاج العلمي والنشر الدولي ألعضاء هيئة التدريس  -7

 تنمية الممارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والميئة المعاو ة -8

  تعزيز المشاركة الم تمعية وجمود تنمية البيئة -9

    قيم الكلية  

  .الرعاية التمريضية اآلمنة بأفضى المماريات .1

 .العمى في إطار أخالقيات الممنة وتعاليم الدين ا يالمي الحنيف .2

 .التعلم الم تمر مدى الحياة .3

 جولة داخل الكلية 
 : الدور األرضى- 

 - الة األ شطة  –إدارة المشتريات والمخا ن  –الخزينة  –معاون الكلية 

وندة  -  شئون الخري ين –شئون العاملين  – ا دارة المنديية –الح ابات  –ال ويتش 

   . ادى تكنولوجيا المعلومات  – إدارة األ مات والكوارث

 : الدور األول- 
الطالب التعليم وإدارة شئون  – مدير عام الكلية –مكاتب الوكالء  –مكتب العميد 

الشئون  –الشئون القا و ية  - ارية الوكالءيكرت –الم لة العلمية والعالقات الثقافية  –

 وندة القياس والتقوييم –وندة تطوير المناهج .وندة ال ودة  - المالية 

 : الدور الثانى- 
معمى متكامى للفرقة الرابعة تمريض  حة  –قاعات الدراية للفرقة الرابعة 

 .الم تمع وتمريض الصحة النف ية

 : الدور الثالث-  
 معامى ممارات تمريضية  . –رقة الثالثة قاعات الدراية للف

 : الدور الرابع- 
 – ن رة التصميم ا لكترو ى–معامى الحايب اآللى  –شبكة ا  تر ت  –المكتبة 

والم الت قاعة الدرايات العليا للريائى  - قاعة ال يمنار  –مكتب تصوير للطلبة 

 قلعة الدوريات العلمية. –العلمية 
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 : الدور اخلامس- 
 معامى ممارات تمريضية  . –الدراية للفرقة الثا ية  قاعة

 : الدور السادس- 
معامى ممارات  –الدراية للفرقة األولى  ةقاع -إدارة المعامى  –رعاية الشباب 

 تمريضية  .

 : الدور السابع-  
ق م  –ق م الحا ت الحرجة والطوارئ  - المعمى المتكامى للممارات التمريضية 

نا ت نرجة  معمى ممارات تمريض – وتيات واللغوياتمعمى الص –الم نين 

 وطوارئ.
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 أقسام الكلية 
 

 قسم التمريض الباطنى واجلراحى 

  قسم احلاالت احلرجة والطوارئ 

  قسم متريض األطفال 

   وحديثي الوالدهقسم متريض صحة األم 

  قسم متريض صحة األسرة واجملتمع 

  قسم متريض املسنني 

  والعقلية فسيةريض الصحة النقسم مت 

  قسم إدارة التمريض  
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 الالئحة الداخلية للكلية
 املقررات الدراسية للفرقة األوىل

 أو ً: الفرقة األولي

    أيبوع( 15الفصى الدرايي األو  )

 األيبوعيةال اعات  المقرر الكود

 تطبيقي اكلينيكى*  مري

 بالمعامى

100 

 ت

تمريض ال ياتــــأياي

 )جزء أو (

3 - 21 

101 

 ط

 - - 2 ى ـــــــميكروبيولوج

102 

 ط

 - - 2 ريح ـــــــعلم التش

103 

 ع

 - - 2 م النفس ـــــة فى علـــــمقدم

104 

 ط

 - - 2 يولوجي ـــــــف 

م ات الكمبيوتر و مـــــتطبيق م105

 المعلومات)م توى أو (

2 - 2 

106 

 م

 - - 2 (أو لغة ا  ليزية )م توى 

                                   

 الىــــــــــاجم

15 - 14 
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    أو ً: الفرقـة األولي

 أيبوع( 15الفصى الدرايي الثا ي )

 ررــــــــــــالمق ودــــــالك

 ال اعات األيبوعية

 ريــــ م
 تطبيقي اكلينيكى*

 بالمعامى

ريض ــــتمال ياتــــأياي ت 100

 (ثا ي)جزء 

3 6 6 

ودة فى ـــــــال  ت 107

 ريضـــــــالتم

2 - - 

 - - 2 ة ـــــــــذية عامـــــــــتغ م 108

 - - 2 فيلياتـــــــلم الطــــع ط 109

ة ـــــــتربي ت 110

 ةــــــــــــ حي

2 - - 

بيوتر ـــــات الكمــــتطبيق م111

    م المعلوماتــــو م

 (ثا يوى ــــتـــــ)م 

2 - 2 

ة ـــزية ا  ليـــــلغ م 112

 (ثا ي)م توى 

2 - - 

                                    

 الىـــــــاجم

15 6 8 

 

في الفصااااى  تدريباً تطبيقيا داخى معامى الكلية األولىالفرقة  البيتم تدريب ط *

 و المنااافاذ الصااااااحيااةفى  خاارج الكليااة إكلينيكياااالادرايااااااي األو  والثااا ي و 

 .بالفصى الدرايي الثا ي والتعليمية الم تشفيات ال امعية
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 ةـــة الثا يـثا ياً: الفرق

 أيبوع( 15الفصى الدرايي األو  )

 األيبوعية ال اعات  المقرر الكود

 تطبيقي اكلينيكى*  مري

 بالمعامى

وال راني  نيـالباطالتمريض  ت200

 )جزء أو (

3 6 6 

201 

 ت

تمريض الحا ت الحرجة 

 )جزء أو ( والطوارئ

2 6 - 

ب الحا ت الحرجة ـط ط202

 والطوارئ 

2 - - 

203 

 ط

عامة  نهـباطأمراض 

 وتخصصاتما

2 - - 

204 

 ط

 - - 2 التطبيقي األدويةعلم 

205 

 ط

 - - 2 باثولوجى

تطبيقات الكمبيوتر و مم  م206

 المعلومات)م توى ثالث( 

2  2 

 8 12 15 الىـــــــــاجم                                
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 ةـرقة الثا يـثا ياً: الف

 أيبوع( 15الفصى الدرايي الثا ي )

 

 ودــــــالك

 

 ررـــــــــــــــــــــــالمق

اعات ــــــــال 

 األيبوعيــــــــــة

 تطبيقي اكلينيكى*  مـري

 بالمعامى

 الباطني والتمريض  ت 200

 (ثا ى)جزء ال راني 

3 6 6 

تمريض الحا ت الحرجة  ت 201

 (ثا ي)جزء الطوارئو

2 6 - 

امة ـــة عـــــجران ط 207

 صاتماـــوتخص

2 - - 

 - - 2 يةـــــتطبيقة ــــتغذي م 208

 ليزية) م توى ـلغة ا  م209

 ثالث(

2 - - 

بيوتر ـــــبيقات الكمــــتط م 210

م ــــــو م

وى ــــــــــــالمعلومات)م ت

 رابع( 

2 - 2 

 - - 1 علم ا جتماع ع211

 8 12 14 الىـــــــــاجم                                

 

تدريب ط    * ث البيتم  يةالفرقة ال باً  ا  يا/تدري ية في ميدا  خارج الكل ياً  إكلينيك

الب والتعليمية ويتم تدريب الط  المنافذ الصاااااحية والم اااااتشااااافيات ال امعية

 تطبيقيا داخى معامى الكلية . تدريبا
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 قة الثالثـة  ثالثاً: الفـر

 أيبوع( 15الفصى الدرايي األو  )

 ررـــــــــالمق الكود

 ةيــــــــاعات األيبوعــــــال 

تطبيقي  إكلينيكي*  مري

 بالمعامى

 نديثيو  أ متمريض  حة  ت300

 الو دة

3 12 6 

تمريض الحا ت الحرجة  ت301

 لألم 

2 6 6 

302 

 ط

 - - 2 طب الن اء والتوليد

303 

 ت

رايات يكا ية وتنميم د

 األيرة

1 - - 

304 

 ت

 - - 2 طر  التدريس فى التمريض

305 

 ت

 - - 1  ابية   ـالصحة ا  

 - - 2  ليزية)م توى رابع(ـلغة إ  م 306

 - - 1  حة المراهقين ت307

 12 81 14 الىـــــــــاجم                                
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   ـة  ثالثاً: الفـرقة الثالث
 (أيبوع 15الفصى الدرايي الثا ي )

 المقرر الكود
 ال اعات األيبوعية

 إكلينيكي*  مري
تطبيقي 
 بالمعامى

 308 
 ت

 2 12 3 ا ــــــــتمريض األطف

 309 
 ت

تمريض الحا ت الحرجة 
 لألطفا    والطوارئ

2 6 2 

 310 
 ط 

 - - 2 فا   ــــطب أط

 - - 2 فا    ــــة أطــــــجران ط 311

 شرعــــيطب  ط 312
 وم   ـــــــويم

2 - - 

 313 
 ت

 - - 1 تمريض تأهيلي لألطـفا   

 
 ت314

 إدارة التمريض
 م تـــــــــــوى أو  

2 - - 

 - - 1 عــــلم  فس النمـــــــــو ع315

 4 81 15 الىـــــــــاجم

حة األم يق م الطالب إلى م موعتين تدرس الم موعة األولى )تمريض   *
( والمقررات الطبياااة تمريض الحاااا ت الحرجاااة لألم -و ناااديثي الو دة 

المرتبطة به ) طب الن ااااء والتوليد ( وتدرس الم موعة الثا ية     )تمريض 
تأهيلي –تمريض الحا ت الحرجة والطوارئ لألطفا   –األطفا   تمريض 

  -نة األطفا جرا -لألطفا ( والمقررات الطبية المرتبطة به )طب األطفا  
( في الفصااااى الدرايااااي األو  ثم بالعكس في  م ااااتوى أو  إدارة التمريض

  الفصى الدرايي الثا ي.
تدريب ط * ثا البيتم  قة ال ثةالفر باً  ل يا/تدري يدا  ية في م خارج الكل ياً  إكلينيك

 الب تدريباوالتعليمية ويتم تدريب الط المنافذ الصحية والم تشفيات ال امعية
 معامى الكلية . تطبيقيا داخى
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 رابعاً: الفرقة الرابعــة 

 أيبوع( 15الفصى الدرايي األو  )

 ررــــــــــــالمق ودــــــالك

 ال اعات األيبوعية

 اكلينيكى* ريــــ م
 يــــتطبيق

 امىـــــبالمع

 ت  400 
 األيرةتمريض  حة 

 والم تمع

3 
12 

- 

 - 6 2 تمريض الم نين ت 401

 - - 2 طب م نين ط 402

 - - 2  طبينصاء إ ط 403

 - - 2 طب م تمع ووبائيات ط 404

 - - 2 طر  البحث العلمي  ت 405

  ليزية ـلغة إ  م406

 )م توى خامس(

2 - - 

                               

 الىـــــــــاجم

15 18 - 
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 ة ــرابـعاً: الفرقـة الرابع

 أيبوع( 15الفصى الدرايي الثا ي )

 ررــــــــــــالمق ودــــــالك

 ال اعات األيبوعية

 اكلينيكى* ريــــ م
ي ـــــــتطبيق

 امىـــــبالمع

 ت  407
 يـــالنف التمريض 

 يةـــــة النف ــــالصحو

3 12 - 

 ت 408

ة ـــــالمعال 

 لألمراضية ـــالتمريض

 النف ية

1 - 2 

 - - 2 يــــب  ف ــــــط ط 409

 ت410
ريض ــــالتم إدارة

 ا ي ــــوى ثـــم ت

3 6 - 

 زية ـ ليـة إ ـــــلغ م411

 (ادســــــي)م توى 

2 - - 

ات ـــــــعالق ع412

  ةـــــــــإ  ا ي

2 - - 

 2 18 13 الىـــــــــاجم                       
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  ملكتبةا -1

 أو   بذة تاريخية عن المكتبة 

 تحت ايم مكتبة المعمد الفني للتمريض  1988أ شأت المكتبة عام  -

بدأت المتبة  شاطما بمكتبة كلية الطب ولمد  يته أشمر ثم  قلت بعد ذلظ الى  -

 ال معية والبصرية بالدور ال ادس ولمد  عامين ادار  ال امعة بالمكتبة

تم  قى المكتبة الى المبنى المخصص لما بالدور ال ابع وأخيرا  1990وفي عام  -

 قلت المكتبة الى المبنى ال ديد والمخصص لما بكلية التمريض وأخذت مكا ما 

 الحالي بالدور الرابع

 ثا يا أق ام المكتبة

 الي:تضم المكتبة عد  أق ام وهي كالت

 ق م التذويد -

 ق م الفمرية -

 ق م خدمات المعلومات  -

 ق م التصوير  -

 ق م  مم المعلومات األلية -

 ق م الويائى ال معية -

 ثالثا مقتنيات المكتبة

 كتاب  5807عدد الكتب األجنبية  -

  1995عدد الكتب العربي  -

   767عدد الريائى العليمة ماج تير ودكتورا   -

 تبةرابعا الخدمات التي تقدمما المك

 خدمة الضطالع الداخلي -1

 خدمة ا يتعار  -2

 خدمة ا ناطة ال ارية -3

 خدمة الرد على األيئله وا يتف ارات -4

 خدمة البث ا  تقائي للمعلومات  -5

 خدمة البحث في بنظ المعرفي المصيي والبانث العلمي جوجى يكولر -6

 خدمة التصوير -7

 اعداد ورش العمى -8
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 معامل مهارات التمريض
ممارات التمريض ا كلينكية مع بداية إ شاء الكلية بالتعاون مع تم تأييس معامى 

منممة الصحة العالمية )هيئة اليو  يف( ومنممة التعاون الدولى نيث أيممت 

المنممتين بإرياء  ماذج م  مة بالح م الطبيعى ولونات تو يحية بأعداد تتنايب  

 مع أعداد الطالب عند  شأة الكلية .

 لباطنى واجلراحى معامل قسم التمريض ا
يوجد بق م التمريض الباطنى وال رانى عدة معامى لتدريب الطالب بالفرقة 

الثا ية على كى الممارات التمريضية التى تخص ق م التمريض الباطنى وال رانى 

وذلظ لتأهيى الطالب على كيفية التعامى مع المر ى فى الم تشفيات والتدريب على 

اء فى التعامى مع المر ى وتقليى   بة الخوف لدى الطالب محاكاة الواقع لتقليى األخط

 عند تعاملمم مع المر ى الحقيقيين فى الم تشفيات ومن هذ  المعامى :

 -معمل التمريض الباطنى : -1

الممارات الخا ة بق م الباطنة مثى إعطاء الحقن ويتعلم الطالب فى هذا المعمى 

وبة معدية وجل ة ا يتنشا  الموائى وريدى وعضلى وريم القلب وقياس وإدخا  أ ب

برات من هذ  األجمزة أجمزة وموديالت ت اعد الطالب على اكت اب الخولذلظ توجد 

أجمزة  –أجمزة تركيب محاليى  –أجمزة ريم قلب  –والموديالت  ) أجمزة تشفيط 

أجمزة وموديالت ل ماع دقات القلب والتنفس  –لقياس  غط الدم الزئبقى وا لكترو ى 

موديى يى  –موديى  دخا  األ بوبة المعدية  –موديالت للحقن العضلى والوريدى  –

 موديى لمحاكاة أمراض الباطنة (.-مان  

وكذلظ تم شراء أجمزة نديثة فى المعمى لتحديث الممارات التمريض والتحديث 

الم تمر لالطالع على كى ما هو جديد ونديث مثى مضخة محاليى و موذج ال يم 

تحليى ال كر بالدم وموديى مي ا كود فيتى ييم وموديى تعليمى للحقن العضلى وأجمزة 

وموديى للتدريب على الممارات التمريضية وجما  تأهيى متعدد األجراض وجما  

 محاكاة للحقن الوريدى بالكمبيوتر ما يكان للق طرة والحقنة الشرجية .

 –حى امعامل التمريض اجلر -2

معمى كى الممارات الخا ة بق م التمريض ال رانى ويتعلم الطالب فى هذا ال

مثى العناية بالمريض بعد العمليات ال رانية والعناية بال روف بكى أ واعما وكيفية 

ً كيفية العناية  الغيار على ال روف وفظ الغر  ويتعلم كيفية فحص المريض وأيضا

للطالب كى ما مثى الم الظ والمخ واألعصاب ولذلظ  وفر  الحا ت الحرجة بمر ى 

يحتاج إليه من أدوات كى تتم عملية التعلم بي ر وبكفاءة ولذلظ يوجد بالمعمى عدد من 

عدد من  –األجمزة منما )الفرن الحرارى لتعقيم اآل ت الم تخدمة فى جيار ال روف 
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موديى  –موديى فحص العين واألذن  –عربة الغيار  –اآل ت الم تخدمة فى الغيار 

 موذج للتدريب على الشق  –موديى لعمى جيار على الغر    -ال روف لعمى جيار على 

 الحن رى (.

 احلاالت احلرجة والطوارئ قسم
يوجد بالمعمى موديالت نديثة و ماذج محاكاة متطورة ذات تكنولوجيا فائقة 

لتدريب الطالب على الممارات التمريضية الخا ة برعاية مر ى الحا ت الحرجة 

  النماذج ييناريوهات مختلفة لمحاكاة الحا ت المر ية بوندات والطوارئ وتشمى هذ

الرعاية المركزة وذلظ  ك اب الطالب الخبرة والثقة بالنفس للتعامى مع المر ى فى 

 الم تشفى مما يضمن يالمة المر ى وتالفى ندوث أى أ رار أو أخطاء.

 متريض احلاالت احلرجة والطوارئمعمل 
اص بتمريض الحا ت الحرجة تابع لمشروع خ  Hedia Labتم ايتخدام 

كى الممارات الال مة لكيفية العناية وفى هذا المعمى يتعلم الطالب ا تحاد األوربى 

مثى إ عاش القلب والصدر وقياس الضغط الوريدى المركزى بمريض العناية المركزة 

والعناية  وأخذ عينة دم شريا ى وعمى ريم القلب وإعطاء األك  ين وجل ة النيوبليزر

بمريض التنفس الصناعى ولذلظ يوجد بالمعمى عدة أجمزة وموديالت منما )جما  

لقياس الضغط  موديى –جما  التشفيط وجما  األوك  ين  –الصدمة الكمربائية 

الوريدى المركزى وتم شراء أجمزة وموديالت نديثة لمذا الغرض منما  موذجان 

القلب وجما  ل حب عينة دم شريا ى  ملريلإل عاش و موذج لأل مات ملحق به  موذج 

الدم باألوك  ين وكيت لإليعافات األولية وواقى للوجه بع شوجما  قياس   بة ت

 لاليتخدام مع  ماذج لإل عاش وموديى للصدمات (.

 صحة األم وحديثى الوالدة متريض معامل قسم 
ب يوجد بق م تمريض  حة األم ونديثى الو دة أربعة معامى لتدريب طال

الفرقة الثالثة على جميع الممارات التمريضية التى تحفى ق م تمريض  حة األم 

ونديثى الو دة وذلظ لتأهيى الطالب على كيفية التعامى مع األم أثناء فترة الحمى 

والو دة وما بعد الو دة وتدريبمم على محاكاة الواقع لتقليى   بة الخوف والقلق لدى 

 األممات فى مختلف أماكن التدريب .الطالبة عند تعاملمم مع 

ويتعلم الطالب فى المعامى الممارات المختلفة والخا ة برعاية األم ولذلظ توجد 

مزة جأجمزة وموديالت ت اعد الطالب على اكت اب تلظ الممارات والموديالت واأل

 –أجمزة ل ماع  بض ال نين  –مثى )موديالت تبين المرانى المختلفة لعملية الو دة 

م  م  –م  م نوض أل ثى  –شفاط و دة  –جفت و دة  –أجمزة لقياس  غط الدم 

مشيمة  –م  م لتشريح جم مة طفى  –ميزان نديثى الو دة  –مرانى  مو ال نين 
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 متصلة بالحبى ال رى (.

 واألسرةقسم متريض صحة اجملتمع  معمل
الطبية التى  يوجد بالمعامى نقيبة لكى طالب تشتمى على الم تلزمات واألجمزة

تمكن الطالب من  شر الوعى الصحى ومتابعة مقاومة األمراض المختلفة أثناء 

 الزيارات المنزلية .

لكى وأيضاً يوجد  موذج لمنز  ريفى يبين الحياة الريفية وتعريف الطالب بما 

 يتمكنوا فى ىلما من و ع الحلو  التمريضية لألير ب مولة وكيفية التعامى معمم .

 ض األطفال قسم متري
لتدريب طالب الفرقة الثالثة على كى  أربعة معامىيوجد بق م تمريض األطفا  

الممارات التمريضية التى تحفى ق م تمريض األطفا  وتمريض الحا ت الحرجة وذلظ 

لتأهيى الطالب على كيفية التعامى مع األطفا  بالم تشفيات وتدريبمم على محاكاة الواقع 

ً لوجه مع األطفا  المر ى مما ييدى إلى تقليى لتقليى األخطاء نين  التعامى وجما

 معامى تمريض األطفا  ويتكون من :

 أربعة أيرة عليما أربعة ما يكا ات ذكية . -1

 ما يكان للتدريب على ممارات التنفس الصناعى . -2

 ما يكان خاص بالحقن الوريدى . -3

 ما يكان خاص بممارة التشفيط من الم الظ . -4

 ارة العناية بتحويى الم تقيم .ما يكان خاص بمم -5

 أجمزة تركيب محاليى . -6

  غط الدم الزئبقى .أجمزة قياس  -7

 موديالت الحقن الوريدى والعضلى . -8

 ن أطفا  )قدم ( .يموا  -9

 موا ين نديثى الو دة . -10

 علب تعقيم . -11

 معامل متريض األطفال للحاالت احلرجة 
 -ويتكون من :

ثى الو دة لمحاكاة الحا ت ثالثة أيرة عليما جما  محاكاة لطفى ندي -1

 المر ية المشابمة لألطفا  بالم تشفيات .

 .موديى لعمى التنفس الصناعى  -2

 إثنين نضا ة للمحاكاة وندة العناية المركزة لحديثى الو دة . -3

 أجمزة قص وريدى فى الرأس واألطراف . -4
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 موديالت للحقن فى العمود الفقرى . -5

 .موديى لمحاكاة أمراض األطفا   -6

معمى يضمن نضا ة لألطفا  لكى يتم التدريب على كيفية التعامى مع األطفا   ومنمم

 المبت رين والعناية بمم والعناية بالحضا ة أيضاً .

 املعمل املتكامل 
أيس المعمى على أن يكون محاكاة أكاديمية لكى أق ام الكلية ويحتوى على  ماذج لكى 

 المدرجات . األق ام  ب ا ب دائرة تلفزيو ية مغلقة تبث فى

ومن أبر  الموديالت موديى محاكاة الو دة وموديى تعليم الحقن وموديى للممارات 

 التمريضية .

 مل الريفي خاص بقسم صحة اجملتمععامل
 الريفيةالبيئة ا دوات من وبعض  الريفيويحاكي تدريب الطلبة على الم تمع 

 قسم متريض املسنني
أ شئت نديثا في الكلية وقد كان جزءا من  لتيان ق م تمريض الم نيين من األق ام ا

وقد تم فصلة عام  2017/2018ق م تمريض  حة األير  والم تمع في العام ال امعي 

 م 2018/2019

 ويعمى الق م على اعداد خري ى ميهى وقادر على تقديم رعاية شاملة لكبار ال ن
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ات األولية لألنواع الصورة تووح استخدام شرح المدرس على موديل اإلسعاف
 المختلفة من الجروح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصورة تووح معمل الحاالت الحرجة وكيفية التدريب عليها

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الصورة تووح شرح كيفية التوييم الجسمانى لمروى الولب
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 الصورة تووح معمل الحاالت الحرجة وكيفية استخدام موديل السيم مان . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الصورة تووح كيفية شرح التشريح ووظائف األع اء على موديل الجهاز الدموى 

 والولب .   
 

 

 

 
 
 

 الصورة تووح معمل معمل قسم تمريض األطفال 
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 إلتزام الطلبة بالزى العملى واإلجراءات اإلحترازيةتووح  الصور
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 فال المولودين ناقصى النمو    الصورة تووح التدريب على الح انات لألط

على موديالت  تطور الحمل من الشهر األول إلى التاسعالصورة تووح كيفية شرح 

 رحم األم واألوواع المختلفة للجنين .    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الصورة تووح معمل تمريض صحة األم والرويع وكيفية شرح عملية الوالدة على 

    .بالمستشفى الواقعيالت التى تحاكى واستخدام أحدث المود الموديالت 
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 البطإدارة رعاية ال
هي إدارة عامة بالكلية تقدم الرعاية المتكاملة للطالب )ا جتماعية والريا ية 
والفنية والعلمية والثقافية( نيث يكون الطالب هو محور إهتمام ورعاية جميع فريق 

 العمى بإدارة رعاية الشباب بالكلية.

 يقدمها صندوق التكافل اإلجتماعياخلدمات اليت 
 للطالب جير القادر وذلظ بعد  د  في ت ااااديد المصااااروفات الدراياااايةالم اااااع

 الدرايية  متمثلة فى يداد الريوم إجراء البحوث ا جتماعية الال مة

 لسداد الرسوم الدراسيةكيفية احلصول علي إعانة مالية 
  الشااباب بالكلية ومىء  رعاية إدارة) بحث إجتماعي ( من  ايااتمارةيتم يااحب

 البيا ات الخا ة بما ومو ح با يتمارة جميع أماكن ا عتماد.

  تعتمد من ق م شئون الطالب بالكلية ثم بعد ذلظ من الشئون ا جتماعية التابع
لما الطالب بمقر يااااااكنه. ثم تعتمد من ال معية التعاو ية الزراعية التابع لما 

لي أمر الطالب بمفردات المرتب إذا وعمى الطالب بمقر يااااااكنه. ثم من جمة 
توفيا يرفق  اااااور  من شااااامادة كان موىفا. وإذا كان ولي األمر   قدر هللا م

 الوفاة با  افة إلى  ورة الرقم القومى لألب واألم

  رعاية  بإدارةيتم ت ليم البحث بعد ا  تماء من إعتمادات كى بند إلى المختص
 الشباب بالكلية .

 ماد األبحاث ا جتماعية وتحديد كى بحث ن ااااااب نالته يتم تشااااااكى ل نه إعت
وىروفه ي بعد ذلظ تعتمد األبحاث من رئيس م لس إدارة الصاااندو  والل نة 

 المشكلة للصندو  .
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 واحتاد طالب الكلية البطالرعاية 
 جلنة النشاط الثقايف والسياسى 

خال  إ دار  وتختص هذ  الل نة بتنمية الطاقة األدبية والثقافية لدي الطالب من
ة والم ابقات الم الت التي تحوي إ تاجمن األدبي والثقافي وإقامة الندوات الثقافية والديني

القصة والمقا  والقيام برنالت علمية وثقافية وا شتراك في الدوري األدبية في الشعر و
 م توي ال امعة . ىالثقافي عل

 اللجنة الفنية 

المواهب مى علي إبرا  والع للطالبفني عمى هذ  الل نة علي تنميه النشاط الت
وإقامة المعارض الخا ة فى الفنون المختلفة مثى الغناء والتمثيى وفنون الريم بأ واعه 

 .التي تقام بالكليةخال  الم ابقات  والم ابقات الفنية بين الطالب من بمم
 

 اللجنة الرياضية 

  وخارجما ويشااترك تقوم الل نة الريا ااية ب ميع األ شااطة الريا ااية بالكلية
الطالب في جميع األ شاااطة الطالبية وللطالب الحق في مزاولة النشااااط الذي 
يتماش مع مواهبه وفي كافه األلعاب الريا ااااااية الموجودة بالكلية مثى كرة 

 شطر ج....الخ . –طاولة  –تنس  –اليد -الطائرة-ال لة

 قوم طالب الكلية با شتراك في الدوري الداخلي بال امعة .وي 

 . إشتراك طالب الكلية في فر  منتخبات ال امعة الريا ية 
  واالحتاداتجلنة األسر 

تمدف هذ  الل نة إلى تكوين األير المختلفة بالكلية وتعمى على دعم  شاطما 
 والتن يق بين األ شطة المختلفة بالكلية .

 . للطالبة الحق في ا  ضمام إلى أي أيرة بالكلية 

 ة ثقافية وفنية المختلفة يااااااواء كا ت أ شااااااط تعمى ل نة األياااااار باأل شااااااطة
 .واجتماعية ورنالت

 جلنة اجلوالة 

  تختص بتنميم المع ااااااكرات الترفيميه المختلفه للطالب وتنمية روف التعاون
 ن الطالب والتعرف على الحيا  الخلوية يالمشترك ب

 لجنة االجتماعية.ال 

قديم الدعم المادي  ج وتالطالب والطالبة المثالية والشطر تختص بعمى م ابقة
 .والرنالت القادرين على ت ديد المصروفات الدرايية للطالب الغير

  النشاط العلمى والتكنولوجىجلنة 

وتختص بتنمية القدرات العلمية و شر المعرفة عن طريق  وادى العلوم 
 وال معيات العلمية.
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 أ/ عالء ونس

 أخصائي رياضي

 

 البطالميكى التنميمي  دارة رعاية ال
 

 آما  ال يد شحاته.د/ أ

 عميد الكلية

 

 نرمين محمد حسين  /أ.د

وكيى  الكلية لشئون التعليم  

 والطالب

 يامية جما  ال نديأ/ 
 مدير ا دارة

 

 طارق ناصفأ/ 

 

 

 عفاف مطاوعأ/
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 ل ان األ شطة الطالبية 
 

 

ل نة ال والة والخدمة 

 العامة

 

 ل نة األير وا تحادات

 

 الل نة الريا ية

 

الل نة 

 الفنية

 

الل نة 

 العلمية

 

 الل نة ا جتماعية

 

 الل نة الثقافية
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ةبفنية للطلجزء من الورشة التووح  الصور 
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 صورة تووح فعاليات المهرجان الكشفى واإلرشادى لفريق الجوالة بالكلية

 

 

 

 
 صورة تووح النشاط اإلجتماعى بالكلية )الشطرنج(
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  صورة تووح فريق المسرح بالكلية
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انجازات رعاية 

 ي للعام الجامع لطالبا

 م2022/  2021
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 ( م 2022/   2021للعام اجلامعي  ) بالكلية (الفني ) النشاط منوذج إجنازات       
 

 مدير اإلدارة             مسئول النشاط

المراكز الحاصلين  أونبذة عن المشروع  المنصرف عدد الطالب تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ المشروع م
 عليها

مصادر  اتحاد طالبات طلبة إلى من
 أخرى

  اإلجمالي

1 
 االشتراك في  مسابوة المواهب
الفنية فى الغناء على مستوى 

 الجامعة 

اإلدارة العامة لرعاية 
 الشباب

24/10 25/10 -- 3 - --- -  

2 
االشتراك في مسابوة اإلنشاد 
 الديني على مستوى الجامعة

اإلدارة العامة لرعاية 
 الشباب

فاز ت الطالبة أيس أيمن محمد الولتاوى  - --- - 2 2 27/10 26/10
 بالمركز الثاني 

3 
االشتراك في فعاليات المهرجان 
الفني فى اإلنشاد الديني والغناء 

 الفردي

حصول الطالبة أسماء عادل محمود على  -- -- -- 2 1 11/11 11/11 كلية الزراعة
 المركز الرابع فى الغناء الفردي

4 
عمل ورشة فنية إلبراز أف ل 
 العناصر فى المواهب المختلفة

861 25 10 24/2 19/2 صالة األنشطة الطالبية  
0 

-- 8610 ------------ 

5 
عمل مسابوة فى الرسم والتصوير 

 الفوتوغرافي 
100 12 2 17/3 12/3 صالة األنشطة الطالبية  

0 
-- 1000 -------------- 

6 
االشتراك فى مسابوة أف ل 

معرض فني تشكيلي على مستوى 
 الجامعة

 --------------------- --- --- --- 15 5 30/3 30/3 صالة األنشطة الطالبية  

 MS00YGF120102 موذج رقم 

 2/11/2020( 1/0إ دار )
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 منوذج إجنازات النشاط  )االجتماعي  ( بالكلية للعام اجلامعي  )2021 /  2022 ( م
 

 مدير اإلدارة           مسئول النشاط

 م

نبذة عن المشروع او المراكز الحاصلين  المنصرف عدد الطالب تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ المشروع
 عليها

  اإلجمالي أخرىمصادر  اتحاد طالبات طلبة إلى من

   1   
المشاركة فى األمسية الثوافية للطالب 
 الوافدين على مستوى الجامعة

 ------------------------- - --- - 2 -- 31/10 31/10 فندق الجامعة

2 
المشاركة فى ندوة بعنوان )تصحيح 
 المفاهيم فى إطار الحريات الدينية( 

ة لرعاية اإلدارة العام
 الشباب

3/11 3/11 3 15 - --- - --------------------- 

3 
المشاركة فى حملة التبرع بالدم على 

 مستوى الجامعة
 ------------------------ - --- - 7 ---- 4/11 4/11 كلية التمريض

4 

إقامة مسابوة الطالب المثالى على 
 مستوى الكلية

حصل على المركز األول الطالب محمد ديهوم  ---- ---- 1050 50 30 7/12 4/12 مكتب رعاية الشباب
أبو النصر والطالبة سمر رجب أبو الفتوح 
وحصل على المركز الثانى الطالب فتحى محمد 
سلطان والطالبة إسراء خليفة وحصل على 
المركز الثالث الطالب احمد رجب الجزار 

 والطالبة توى البطاحجى

5 
المثالى على  المشاركة فى مسابوة الطالب
 مستوى الجامعة 

كلية الحاسبات 
 والمعلومات

21/12 22/12 3 3 - - - ------------------------ 

6 
المشاركة فى رحلة مدينتى األقصر 

 وأسوان 
 ----------------------- - - - 1 -- 18/2 11/2 األقصر وأسوان

7 
إقامة ندوة دينية بعنوان )نشر الفكر 

 الوسطى الناصح للشباب(
مدرج الدور السادس 

 بالكلية
بالتعاون مع كلية أصول الدين ومنطوة الوعظ  - - - 40 7 22/2 22/2

 بالمنوفية

8 
المشاركة فى بطولة الشطرنج على 

 مستوى الجامعة
 ----------------------- - - - 2 6 14/3 8/3 كلية الهندسة

9 
إقامة مسابوة الشطرنج على مستوى 

 الكلية
 ------------------- - - 450 4 20 24/3 19/3 مكتب رعاية الشباب

10 
المشاركة فى احتفالية الجامعة )ملتوى 
 الشعوب األول للطالب الوافدين

 20/3 20/3 -- 3 - - - ------------------- 

 MS00YGF120102 موذج رقم 

 2/11/2020( 1/0إ دار )
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 ( م 2022/   2021للعام اجلامعي  ) بالكلية (األسر واالحتادات) النشاط منوذج إجنازات  
 

 

 مدير اإلدارة            مسئول النشاط

 

                                                                                                                                                                                                     

  

عدد  تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ المشروع 

 الطالب

المراكز  أونبذة عن المشروع  المنصرف

 الحاصلين عليها
طالب طلبة إلى من

 ات

مصاد اتحاد

ر 

 أخرى

اإلجما

 لي

1 
رة االشتراك فى مسابوة عباق

 الجامعات مستوى الجامعة 

فازت الطالبة إسراء خليفة ومن منتخب  - --- - 9 3 سبتمبر سبتمبر كلية التربية طفولة

 الجامعة

2 
تكوين واشهار االسرعلى 

 مستوى الجامعة

10 30/10 1/10 مكتب رعاية الشباب

0 

150 - --- -  

3 
االنتخابات الطالبية على مستوى 

 الجامعة

فاز الطالب محمود موسى بمنصب رئيس     طالب الكلية 2/12 18/11 ابمكتب رعاية الشب

االتحاد والطالب احمد السيسى بمنصب نائب 

 رئيس االتحاد

4 
المشاركة فى مهرجان االسر 

 على  مستوى الجامعة

االدارة العامة لرعاية 

 الشباب

فازت بالمركز الثانى فى الشعر  على مستوى  - --- - 7 35 29/3 3/3

 معة الطالب محمد همام الجا

 MS00YGF120102 موذج رقم 

 2/11/2020( 1/0إ دار )
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 ( م 2022/   2021للعام اجلامعى  ) ( بالكليةالثقافى    النشاط  )منوذج إجنازات 

 مدير اإلدارة      مسئول النشاط                                                                                     

 مكان التنفيذ المشروع م
 المنصرف عدد الطالب تاريخ التنفيذ

نبذة عن المشروع او المراكز الحاصلين 
 عليها

  اإلجمالي أخرىمصادر  اتحاد طالبات طلبة إلى من

 لة الحائطاالشتراك فى مسابوة مج 1
االدارة العامة لرعاية 

 الشباب
3/11 16/11 1 2 - --- - 

 فازت الكلية بالمركز االول على مستوى الجامعة

2 
االشتراك فى مسابوة حفظ وتجويد الوران 

 الكريم
االدارة العامة لرعاية 

 الشباب
17/11 30/11 11 30 - --- - 

ول فازت الطالبة مروة عبد الفتاح اسماعيل بالمركز اال
والطالبة الهام فتحى عبادة بالمركز الثانى على 
مستوى الجامعة وفاز بالمركز التشجيعى الطالب 

عمرو مصطفى ابو السعودوالطالب محمود صابر يحى 
 والطالب محمد ايمن حافظ

3 
المشاركة فى مسابوة دورى المعلومات 

 الثوافى
االدارة العامة لرعاية 

 الشباب
12/12 21/12 3 3 - --- - 

فاز بالمركز االول فردى  وجماعى على مستوى 
 الجامعة

4 
االشتراك فى معسكر االبتكار بالتعاون مع 

 وزارة الشباب والرياوة
 ---- ---- ---- 3 2 12/12 12/12 كلية التربية والطفولة

----------- 

5 
التابعة 10االشتراك فى مسابوةابداع 

 لوزارة الشباب والرياوة
اية اإلدارة العامة لرع
 الشباب

29/12 30/12 2 2 ---- ---- ---- 

فازت الطالبة ايس مشحوت الديب فى الشعر الغنائى 
بالمركز االول وفاز الطالب محمد عبد الوادر همام فى 
الشعر العامى بالمركز الثانى وفازت الطالبة مريم 
جمال عامر فى الوصة الوصيرة بالمركز الثانى وفاز 

نباوى بالمركز الثالث فى الطالب طارق على عطية الس
 الوصة الوصيرة

6 
االشتراك فى مسابوة االمهرجان الشعرى 

 وااللواء على مستوى الجامعة
اإلدارة العامة لرعاية 

 الشباب
15/3 28/3 3 3 ---- ---- ---- 

حصول الطالبة أيس مشحوت الديب على المركز االول  
على مستوى الجامعة والطالب محمد عبد الوادر همام 

 بالمركز الثانى

7 
االشتراك فى مسابوة االحاديث االربعين 

 النووية
اإلدارة العامة لرعاية 

 الشباب
5/4 18/4 10 30 ----  ---- 

فازت الطالبة الهام فتحى عبادة بالمركز الثانى 
والطالبة ايس مشحوت الديب بالمركز االول والطالبة 

 اسماءعادل محمود بالمركز الثانى

8 
فى الوران الكريم على عمل مسابوة 

 مستوى الكلية
 ------- ------ 550 20 5 28/4 24/4 صالة االنشطة بالكلية

فازف المستوى االول الطالبة مروة عبدالفتاح والثانى 
الطالب احمد طس متولى والمركز الثالث الطالب محمد 

 صالح ابو الفتوح
والمستوى الثانى فاز كال من الطالب محمود صابر 

بالمركز االول  والطالبة مودة صبحى جالل يحى محمد
الصعيدى بالمركز الثانى والطالبة فاطمة كمال عبد 

 العزيز بالمركز الثالث

 MS00YGF120102ذج رقم  مو

 2/11/2020( 1/0إ دار )
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 ( م 2022/   2021للعام اجلامعي  ) بالكلية جلوالة واخلدمة العامة()ا النشاط منوذج إجنازات       
 

 مدير اإلدارة             مسئول النشاط

                                                                                                                                                                                                                                         

عدد  تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ المشروع م
 الطالب

نبذة عن المشروع او المراكز الحاصلين  المنصرف
 عليها

طل إلى من
 بة

طالب
 ات

مصادر  اتحاد
 أخرى

 اإلجمالي

1 
المشاركة فى البرنامج التدريبى لويادات 

المخلفات  والة الجامعة) ادارةج
 االليكترونية (

  - --- - 1 1 22/8 22/8 االدارة العامة لرعاية الشباب

المشاركة فى احتفال جامعة المنوفية  2
 النتصارات حرب اكتوبر48للذكرى 

  - --- - --- 3 6/10 6/10 االدارة العامة لرعاية الشباب

المشاركة فى مسابوة أف ل كلية  3
ل الطالب الجددعلى  مستوى الستوبا

 الجامعة

  - --- - 30 20 17/10 17/10 كلية التمريض

االشتراك فى المهرجان الكشفى  4
على مستوى  22واالرشادى 38ال

 الجامعة 

450 4 6 2/12 24/11 المجمع االولمبى
0 

ودينى  حصول الكلية على المركز االول خدمة عامة ---- ----
ارض وقيم واتجاهات وأوافى ومركز أانى فنى ومع

 ومركز أالث كشفى وارشادى

المشاركة فى الدورة التدريبية لتنمية  5
المهارات الكشفية لجوالى وجواالت 

 الجامعة

  - - - 1 2 30/12 28/12 االدارة العامة لرعاية الشباب

المشاركة فى الدورة التدريبيس لمساعد  6
 قائد وحدة كشفية

  - - - 1 1 8/2 5/2 االدارة العامة لرعاية الشباب

االشتراك فى معسكر صول وتدريب  7
 جوالى وجواالت الجامعة المتميزين

معسكر الجوالة الكشفى 
 الدولى ببور سعيد

2/3 5/3 1 1 - - -  

المشاركة فى فعاليات اليوم الكشفى  8
 الرابع 

  - - - --- 2 31/3 31/3 تربية نوعية

المشاركة بمعسكر جمصة الترفيهى  9
 2022ف لصي

  - - - 2 10 24/7 21/7 جمصة

 MS00YGF120102 موذج رقم 
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 ( م 2022/   2021للعام اجلامعي  ) بالكلية (العلمى  والتكنولوجي ) النشاط منوذج إجنازات       
 

 

 مدير اإلدارة         مسئول النشاط  

  

عدد  تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ المشروع م

 الطالب

نبذة عن المشروع او المراكز  المنصرف

 الحاصلين عليها
مصادر  اتحاد طالبات لبةط إلى من

 أخرى

 اإلجمالي

االشتراك فى مسابوة دورى  1

المعلومات العلميةعلى مستوى 

 الجامعة 

االدارة العامة لرعاية 

 - --- - 3 1 18/11 1/11 الشباب

 

االشتراك فى مسابوة المجلة العلمية  2

 على مستوى الجامعة

االدارة العامة لرعاية 

 الشباب
24/3 27/3 1 3 - --- - 

 

المشاركة فى مسابوة البحث العلمى   3

 على مستوى الجامعة

االدارة العامة لرعاية 

 الشباب
1/4 27/4 3 3 - --- - 

فازت بالمركز الثانى  على مستوى 

 الجامعة 

االشتراك فى مسابوة العروض  4

 التوديمية على مستوى الجامعة 

االدارة العامة لرعاية 

 الشباب
29/5 29/5 - 2 ---- ---- ---- 

----------- 

 MS00YGF120102 موذج رقم 
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 م 2021/  10 /30إىل  1/7/2021بيان اجنازات كلية التمريض خالل الفرتة من 

 مدير اإلدارة            مسئول النشاط

 م

نبذة عن المشروع او المراكز  المنصرف عدد الطالب تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ المشروع

 الحاصلين عليها
مصادر  اداتح طالبات طلبة إلى من

 أخرى

  اإلجمالي

االشتراك فى االمسية الثوافية للطالب  1

 الوافدين على مستوى الجامعة

 فندق الجامعة
31/10 31/10 - 1 - --- - 

 

المشاركة فى البرنامج التدريبى  2

لويادات جوالة الجامعة حول ادارة 

 المخلفات االليكترونية

االدارة العامة لرعاية 

 - --- - 1 1 22/8 22/8 الشباب

 

المشاركة فى احتفال جامعة المنوفية  3

 النتصارات حرب أكتوبر48بالذكرى 

 استاد الجامعة
6/10 6/10 3 - - --- - 

 

االشتراك فى مسابوة أف ل كلية  4

 الستوبال الطالب الجدد

 الكلية
17/10 17/10 15 4 ---- ---- ---- 

----------- 

 ةاالشتراك فى مسابوة المواهب الفني 5

 فى الغناء

اإلدارة العامة لرعاية 

 الشباب
24/10 25/10 - 3 ---- ---- ---- 

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

اإلدارة العامة لرعاية  االشتراك فى مسابوة االنشادالدينى  6

 الشباب
26/10 27/10 2 2 ---- ---- ---- 

حصول الطالبة أيس أيمن على المركز الثانى على 

 مستوى الجامعة

النصف األول  كلية التربية طفولة سابوة عباقرة الجامعاتاالشتراك فى م 7

 من أكتوبر
---- 4 8 ----  ---- 

 تصعيد الطالبة أسراء خليفة لمنتخب الجامعة

 ------------ ---- ---- ---- 3 5 ---- 24/10 الصالة المغطاة االشتراك فى ندوة الت امن االجتماعى 8

االشتراك فى الندوة تحت عنوان  9

 بداية حلم وةمساب

 كلية التجارة
25/10 ---- 5 7 ---- ---- ---- 

 

1

0 

 مكتب رعاية الشباب تكوين االسر
 ---- ---- ---- اسر 7 ---- اكتوبر
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 ( م 2022/   2021للعام اجلامعي  ) بالكلية (إعداد القادة   جلنة )منوذج إجنازات       
 

 مدير اإلدارة          مسئول النشاط  

  

عدد  لتنفيذتاريخ ا مكان التنفيذ المشروع م
 الطالب

نبذة عن المشروع او المراكز  المنصرف
 الحاصلين عليها

طل إلى من
 بة

طالب
 ات

مصاد اتحاد
ر 
 أخرى

اإلجمال
 ي

االشتراك فى ندوة الحماية المدنية   1
 على مستوى الجامعة 

االدارة العامة لرعاية 
 الشباب

28/11 28/11 3 7 - --- - ------------------------ 

2 

الشتراك فى  برنامج التعليم المدنى ا
بالتعاون مع االدارة المركزية فى 
البرلمان والتعليم المدنى بوزارة 

 الشباب والرياوة 

االدارة العامة لرعاية 
الشباب )مركز اعداد 

 الوادة(

 ( برامج خالل شهر مارس5) - --- - 3 7 مارس مارس

3 
االشتراك فى الزيارة للواعدة البحرية  

 عيدببور س
 -----------------------  -- -- -- 1 -- 13/6 13/6 بور سعيد 
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 ( م 2022/   2021للعام اجلامعي  ) بالكلية (الرياضى  ) النشاط منوذج إجنازات       
 

 

مدير اإلدارة           مسئول النشاط 

عدد  تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ المشروع م

 الطالب

المراكز  أونبذة عن المشروع  المنصرف

 ن عليهاالحاصلي
طالب طلبة إلى من

 ات

مصادر  اتحاد

 أخرى

  اإلجمالي

االشتراك فى  افتتاح المهرجان  1

 الرياوي على مستوى الجامعة 

  - --- - 5 10 7/11 7/11 الصالة المغطاة

االشتراك فى الدورى الرياوى فى  2

 –كاراتية -األلعاب التالية )قدم كبير

 تنس طاولة ( –العاب قوى  –سباحة 

فاز ت الطالبة إيمان فتحي زين الدين بالمركز  - --- - 10 60 30/12 7/11 إستاد الجامعة  

كم فازت الطالبة آالء 55الثالث ف الكاراتيس وزن 

عاطف االطرش بالمركز الثالث وأب وبالمركز 

 الرابع جرى

استاد جابر شاويش بالبر  الدورة الرم انية للخماسى 3

 الشرقى

 حصول فريوين اول وأانى   560 كليةطالب ال 14/4 9/4

االشتراك فى المهرجان الرياوى ترم  4

 –أانى فى األلعاب ) كرة قدم خماسى 

 –كرة يد طالبات  -مصارعة ذراعين

 لياقة بدنية (

10 31/3 28/2 إستاد الجامعة  

9 

 صعود فريق الخماسى للربع النهائى    25

 MS00YGF120102 موذج رقم 
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 لسنة التدريبية )االمتياز(ا
كثفة على جميع الطلبة الناجحين فى ال نة الدرايية ينة ا متيا  هى فترة تدريبية إجبارية م

للفرقة الرابعة. إن المدف من ينة ا متيا  هو التطبيق األمثى للمعلومات النمرية والعملية التى 
ها الطالب خال  ينين الدراية ال امعية فى الم ا  العملى. وتعتبر هذ  ال نة متطلب يتلقا

 12ة التمريض. فترة التدريب فى هذ  ال نة هو أيايى للحصو  على ترخيص لممارية ممن
 خاللما الطلبة أيبوع( ويقضيما الطالب فى الم تشفيات ال امعية / التعليميةي ينتقى 47شمر )

من الكلية  ربين األق ام المختلفة للم تشفى يمارس فيما كامى ممام عملمم تحت إشراف مباش
ً والم تشفى. ينة األمتيا  ) ال نة التدريبية (   تعتبر خبرة وىيفية خا ة  ممت خصيصا

خال  ينوات الدراية فى الم ا  العملىي فمى تمنح  و ا متيا  بتطبيق ما تعلم لطالبلت مح 
الفر ة للحصو  على الخبرة المبنية على الدراية العملية تحت إشراف كلية التمريض 

 والم تشفى فمى ت مى ا تقا  الطالب إلى مكان العمى بعد التخرج.

 االت التدريبجم

 تحدد م ا ت التدريب بالتخصصات التالية
 ) شمران (   التمريض الباطنى للبالغين

 ) شمران (    وندة العناية المركزة
 ) شمران (   التمريض ال رانى للبالغين

 ) شمران (    تمريض األطفا 
 ) شمران (    حة األم ونديثى الو دة

 ) شمران (    إدارة التمريض
 ) شمران (   لتدريب ا ختياريةوندة ا

وتحدد الفترة ا ختيارية من قبى الطالب ا متيا  فى الوندات التدريبيةي وذلظ بعد موافقة ل نة 
بكلية التمريض لكى يصقى فيما مماراته. على أن يممر هذا التخصص فى شمادة إتمام ال نة 

 التدريبية.
والطوارئ فى األق ام المذكورة. وأيضا على أن يكون تدريب الطالب على الحا ت الحرجة 

 األق ام التى تتطلب ممارات عالية.

 جلنة اإلشراف على السنة التدريبية

تشكى ل نه لإلشراف على ال نة التدريبية ) ا متيا  ( بالكلية تحت رئاية ا يتاذ  الدكتورة 
شراف على التنفيذ رئيس وكيى الكلية لشئون خدمة الم تمع والبيئة أو من يقوم بعملما ويقوم با 

 م لس ق م إدارة التمريض والمن ق األكاديمى بالكلية. تشكى ل نة ا متيا  من كى من:
 أ.د/ وكيى الكلية لشئون خدمة الم تمع وتنمية البيئة ) رئي ا ( وعضوية كى من: -2
 رئيس م لس إدارة التمريض أو المن ق ا كاديمي. -3
 المن ق ا كاديمي ا متيا . -4
 موعات المشكلة لإلشراف على ا متيا  فى التخصصات ا كلينيكية ر ياء الم -5

 المختلفة ) الم موعات التخصصية(.
 مدير عام التمريض بالم تشفيات ال امعية. -6
ي و  أ افة بعض مديرى الوندات التى يتدرب بما ا متيا  إلى الل نة فى نالة ما  -7

 ي تدعى األمر لذلظ.
 طالب ا متيا . -8
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 التقويــــــم

ا متيا  أثناء وعقب ا تماء كى فترة تدريبية وذلظ بمقتضى  مام  طالب تم تقويم أداء ي -1
 التقويم والذى يشمى على األتى:

 ي ى األداء اليومى لممرض / ممر ة األمتيا . 1-1
 .(COMPETENCIES )قائمة الممارات الال مة لكى تخصص  2-1
 .( Procedure check list )ايتمارة مالنمة ا جراءات التمريضية  3-1
ايتمارة التقويم الم تخدمة بين األق ام المختلفة بالكلية والتى يتم ر د درجات                                           4-1

( COMPETENCIES) .بما مع باقى العنا ر األخرى 
 با  افة إلى: -2

 ال لوك العام مع الزمالء وأعضاء الفريق الصحى والعاملين والمر ى.  2-1
 ممر العام.الم  2-2
   بة الحضور. 2-3
 األلتزام بالمواعيد. 2-4
  تائج التحقيقات التى ت رى مع ممرض / ممر ة األمتيا . 2-5
أى أخطاء أو إهما  فى العمى متعلق بالمواد النمرية والعملية التى يبق درايتما  2-6

 عند التقييم.خال  األربع ينوات الدرايية ال ابقة ييخذ فى ا عتبار 
 .Portfolioعمى  2-7

فأكثر ( أو جير مر ى ) أقى من  %60النمائى فى  ورة : مر ى )  يتم و ع التقويم
60% .) 

يشترط  جتيا  ينه ا متيا  التدريبية بن اف نصو  ممرض / ممر ه ا متيا  على  -2
 على ا قى فى كى تخصص من تخصصات التدريب. 60%

دريبية أو أكثر يقوم بإعادا  ما ريب فيه فى ناله ريوب طالب/طالبة ا متيا  فى فترة ت -3
 فى  ماية ال نة التدريبية.

  



   

  0482239880فاكس:                     57                     048235682تليفون:    

                                                        

   

  

 نظام تأديب الطالب
نت بون والمرخص لمم بتأدية امتحان من الخارج مالطالب المقيدون وال (123مادة )

 والم تمعون خا عون للنمام التأديبى المبين فيما بعد.

يعتبر مخالفة تأديبية كى إخال  بالقوا ين واللوائح والتقاليد ال امعية  (124المادة )

 وعلى األخص:
 الكلية أو المنشآت ال امعية. نماماألعما  المخلة ب -1

لدروس  -2 مدبر عن نضااااااور ا ناع ال يه أو ا مت لدراياااااااة أو التحريض عل تعطيى ا

 والمحا رات واألعما  ال امعية األخرى التي تقضي اللوائح بالمواىبة عليما.

كى فعى يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخى بح ن ال ير وال لوك داخى ال امعة  -3

  .أو خارجما

 بنمام ا متحان أو المدوء الال م له وكى جش في امتحان أو شروع فيه.كى إخال   -4

 كى إتالف للمنشآت واألجمزة أو المواد أو الكتب ال امعية أو تبديدها. -5

ات داخى ال امعة أو ا شااااااتراك فيما بدون ترخيص يااااااابق من يكى تنميم لل مع -6

 ال لطات ال امعية المختصة.

بأية  ورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون  طنائ تو يع النشرات أو إ دار جرائد -7

 ترخيص يابق من ال لطات ال امعية المختصة.

ا عتصام داخى المبا ي ال امعية أو ا شتراك في مماهرات مخالفة للنمام العام أو  -8

 اآلداب.

أو شااااروعا فيه ويضاااابط في نالة تلبس  فى امتحان كى طالب يرتكب جشااااا (125المادة )

ن ينوب عنه من ل نة ا متحان ويحرم من دخو  ا متحان في باقي يخرجه العميد أو م

المواد ويعتبر راياااااابا في جميع مواد هذا ا متحان ويحا  إلى م لس التأديبي أما في 

ية ويترتب  يب أو م لس الكل تأد حان بقرار من م لس ال طى ا مت األنوا  األخرى فيب

 الب قبى كشف الغش.عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كا ت قد منحت للط

 :التأديبية هىالعقوبات  (126المادة )
 التنبيه شفوياً أو كتابة. -1

 ا  ذار. -2

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية. -3

 الحرمان من نضور دروس أند المقررات لمدة   تت او  شمرا. -4

 الفصى من الكلية لمدة   تت او  شمرا. -5

 الحرمان من ا متحان فى مقرر أو أكثر. -6

د الطالب لدرجة الماج اااااتير أو الدكتورا  لمدة   تت او  شااااامرين أو لمدة وقف قي -7

  .فصى درايي

 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر. -8

 الفصى من الكلية لمدة   تت او  فصال دراييا. -9
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 الحرمان من ا متحان في فصى درايي واند أو أكثر. -10

 و أكثر.فصى درايى أ تير أو الدكتورا  لمدةنرمان الطالب من القيد للماج  -11

 الفصى من الكلية لمدة تزيد على فصى درايي. -12

الفصى النمائي من ال امعة ويبلغ قرار الفصى إلى ال امعات األخرى ويترتب عليه  -13

عدم  ااااااالنية الطالب للقيد أو التقدم إلى ا متحان في جامعات جممورية مصاااااار 

 العربية.

 لتأديبية داخى الكلية وي ب إبالغ وي و  األمر بإعالن القرار الصااااادر بالعقوبة ا

 القرار إلى ولي أمر الطالب.

  تأديبية عدا التنبيه الشاااااافوي في ملف وتحفظ القرارات الصاااااااادرة بالعقوبات ال

 الطالب.

  ولم لس ال امعة أن يعيد النمر في القرار الصاااادر بالفصاااى النمائي بعد مضاااي

 .ثالث ينوات على األقى من تاريخ  دور القرار
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 كنولوجيا املعلومات تنادى 
 

 -ويقع بالدور األرضى بالكلية ويتم فيه :
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                  
 
 
 

 

بأجر رمزى من  ADSLخدمات تأجري اإلنرتنت فائق السرعة 

 داخل وخارج الكلية .

من خالل اإلنرتنت خدمة تأجري األجهزة ألغراض عمل األحباث 

. 

 خدمة طباعة املستندات واألحباث العلمية بأجر رمزى .
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 بيان بأمساء السادة أعضاء هيئة التدريس 

 واهليئة املعاونة
 والعقلية النفسيةقسم / متريض الصحة 

 الوظيفة االسم م
 متفرغذ ايتا معالى إبراهيم المالكى /دأ. 1
 ايتاذ   د/منى عبدالرنيم منصور 2
 ايتاذ د/جيمان أنمد محمد عابد 3
 ايتاذ م اعد  د/ فاء دياب عبدالوهاب 4
 ايتاذ م اعد د/ لمياء ن نين عبدالقوى 5
 ايتاذ م اعد د/  باف ن ان العمرويى 6
 ايتاذ م اعد د/  باف محمد ابراهيم 7
 ايتاذ م اعد د/ مرفت محمد محمد عطية 8
 ايتاذ م اعد د/ فاتن ن ن محمد عالم 9

 مدرس د/ لبنى ال يد ملي ى يالم 10
 مدرس م/ رشا كما  محمد يويلم 11
  أيتاذ م اعد )أجا ة( هناء محمد أبو شريدة م/ 12
 مدرس  م/  فاء ابراهيم يالمة شتلة 13
 مدرس  م/ هناء عبدالحميد ر وان 14
 مدرس  م/ كريمة ابراهيم الدمرداش  15
 مدرس  م/ المام رمزى يالمة الفقى 16
 مدرس  م/ شرين رشدى أبوالعنين 17
 مدرس م/  ما   بحى مبروك عمارة 18
 مدرس م/ منا  محمد عبدالحميد على 19
 مدرس م/ را يا  بحى عبدالكريم ال ندى 20
 مدرس م اعد م/ اميرة عبدهللا عبدالعميم منتصر 21
 مدرس م اعد م/ عال  اهر عبدالعليم منصور 22
 مدرس م اعد م/ ايمان  بحى ابراهيم النيدا ى 23
 مدرس م اعد م/ اميرة م دى رمضان على 24
 مدرس م اعد وردة معوض  كى ابون ا ىم/  25
 ةمعيــد م/ هند عاد  عبدالحميد عاشور 26
 ةمعيــد م/ را يا نامد عبدالخالق شرف الدين 27
 ةمعيــد م/ فاطمة ممدى عبدربه جزر 28
 ةمعيــد م/ مي عبد النبي محمود خالف 29
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 قسم/ متريض صحة األم والرضيع 
 الوظيفة االسم م
  أ.د متفرغ محمد خليى عشرةد   د/ 0أ 1
 أيتاذ   فريدة محمود نبيب  /د0أ 2
 أيتاذ إيناس قايم على قايم /دأ. 3
  ايتاذ عايدة عبدالرا   /أ.د. 4
 ايتاذ م اعد هويدا أبواليف محمد /د 5
 )أجا ة( ايتاذ نمد عطيةأد/ هيام فتحى  6
 ايتاذ م اعد تما ى ال يد عمرو /د 7
 ايتاذ   أنمدأمى محمد جما /د 8
 ايتاذ م اعد مروة أنمد ابراهيم شاهين /د 9
 ايتاذ م اعد أميرة بخاطرة عوض هللا /د 10
 ايتاذ م اعد يماف محمد عبدالعليم إمام /د 11
 متفرغ مدرس  يمير أنمد فياد برييم /د 12
 مدرس  فاء جابر على ابراهيم /د 13
 ايتاذ م اعد جميلة جابر أيوب /د 14
 م اعد أيتاذ إيمان عبدالريو  يليماند/  15
 مدرس   د/مارى ر   أبوال عود 16
 ايتاذ م اعد د/ أما ى على عبدال الم 17
 ايتاذ م اعد م/ امى خليفة انمد  18
 ايتاذ م اعد هناء ال يد أنمد شاهين م/ 19
 مدرس   فاء ابراهيم منصور ن ن /م 20
 م اعد ايتاذ م/ إيمان ييف يليمان ابراهيم  21
 )أجا ة( مدرس م/ دعاء لطفى عفيفى القرش  22
 مدرس م/  فاء عبدهللا مصطفى  23
 مدرس م/ يمام شحاتة مصطفى مر و  24
 مدرس  م/ رشا جما  أنمد عبدال واد  25
 مدرس  م/ ننان ال يد عبدالرنمن  دا 26
 مدرس  م/ را يا عزت عبدالم يد 27
 مدرس م اعد م/ أميرة م دى عشرى ال حيمى 28
 مدرس م اعد يىكم/ رقية فتحى محمد الو 29
 مدرس م اعد م/ آية ابراهيم شعبان عبدالال  30
 مدرس م اعد م/آيه محمد فميم ا عصر  31
 مدرس م اعد م/أميرة عبدالنا ر عبدالمن ى 32
 ةمعيـد محمد عبدهللا محمدم/ مى  33
 ةمعيـد علياء يالمان عبدالفتاف مدين م/ 34
 ةمعيـد ب مة ر ا عبدالعزيز على  35
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 صحة اجملتمع  قسم/ متريض
 الوظيفة االسم م
 أيتاذ   د/  ملة عاشور عبدالخالق 1
 ايتاذ د/  بيلة ال يد طه  بولة 2
 متفرغ أيتاذ أ.د/ ماجدة معوض مح ن 3
  أيتاذ د/ بمي ة جال  عبدالعا   4
 متفرغ أيتاذ نيأ.م/ أما  عطية قطب ن  5
 م اعد أيتاذ د/   الء عبدالموجود أنمد 6
 م اعد أيتاذ د/ يامية على شعبان الن ار  7
 م اعد أيتاذ د/ أمى عبدالحميد العبايى  8
 )أجا ة( م اعد أيتاذ د/ مرفت مصطفى عرب 9
 أيتاذ م اعد  م/  باف ال يد  ادى ب يو ى 10
 أيتاذ م اعد م/ همت مصطفى محمد عامر 11
 أيتاذ م اعد ى شعبان ابراهيم شحاتةم / هناد 12
 أيتاذ م اعد م/ أيماء ال يد فريد عمرو  13
 أيتاذ م اعد م/ ايمان عبدالفتاف مصطفى شكر 14
 أيتاذ م اعد م/ عفاف عبدالمالظ محمد ن ين 15
 مدرس م/   فاء توفيق المنز وى 16
  مدرس م/ المام  بحى مصطفى محمد  17
  مدرس لفتوفم/ ننان جما  أبوا 18
  مدرس م/   وى ابراهيم محمود محمد  19
 م اعد مدرس م/ ابت ام مبروك ن نين يليمىة 20
 مدرس م اعد دم/ ايمان  الح عبدالمنعم عي 21
 ةمعيــد م/ هدير محمد عبدالحميد يعيد 22
 ةمعيــد م/ هبة أبو العزم ابراهيم 23
 ةمعيــد م/  ادية يامى محمد  كى  24
 ةمعيــد أميرة عزت مريى شعبان  م/ 25
 ةمعيــد م/   الء فتحى عبدالبايط أنمد  26
 ةمعيــد ابت ام جما  محمد البابليم/  27
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 املسننيقسم/ متريض 
 الوظيفة االسم م
 أيتاذ د/ تونيدة محمد خليفة 1
  ايتاذ د/ فايزة أنمد أبوال عود 2
 م اعد أيتاذ م عبدال الم يد/ ا تصار عبدالعل 3
 مدرس م/ عصمت ال يد ابراهيم ال حش  4
 مدرس م/ جادة محمد عبدال الم 5
 م اعد مدرس م/   وى ابراهيم عبدال ميع  6
  مدرس م/ هيام لبيب ابراهيم مطر  7
 م اعد مدرس م/ يالى يعيد ن ن القرتشاوى  8
 ةمعيــد م/ فاطمة شفيق ممدى عبدالمطلب عيطة  9
 معيــدة د الشاذلياية محمود ال ي 10
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  قسم / إدارة خدمات التمريض
 الوظيفة االسم م
 ايتاذ د/منا  مويى ابراهيم0أ 1

 ايتاذ  رمين محمد ن ين  /د0أ 2

  )أجا ة( أيتاذ أ.د/ الفت عطية محمود  3

  أيتاذ أ.د/ منا   ينمم أنمد ن ا ى  4

 م اعد أيتاذ د/ منا  محمد محمد بكر  5

  أيتاذ مد عبدالحميد د/ جيمان مح 6

  أيتاذ د/ يناء مصطفى يعفان  7

  أيتاذ د/ مرفت ابراهيم على دهشان  8

  أيتاذ د/ يمير مبروك محمد مبروك  9

 م اعد أيتاذ د/ جادة عبدال الم الديب  10

 م اعد أيتاذ د/ وفاء عبدالحميد شكرى  11

 م اعد أيتاذ ن بكير د/ هدى محمد ن  12

 متفرغ  مدرس محمود  الح  د/  بيلة 13

 متفرغ مدرس أمين  دد/  ينب محمد رشا 14

  مدرس د/ فاتن عبدالغنى أنمد  15

 مدرس م/ رناب عبدال واد  صار  16

 مدرس م/ مروة ن ن محمد ع يز  17

 أيتاذ م اعد )أجا ة( م/ أمى رفعت يويف جاب هللا  18

 مدرس م/ هيام أنمد أنمد الشريف  19

 مدرس ما ممدوف محمد الخولى م/ ي 20

 مدرس م/ شيماء ابراهيم عبدالعميم  21

 مدرس م/ هند ن ن عبدالم يد  22

 م اعد مدرس م/ ر وى محمد يعيد المادى  23

  مدرس م/ دعاء فو ى مصطفى اللبودى  24

  مدرس م/ ايناس ال يد ابراهيم شحاتة  25

  مدرس م/  فية يمر ال يد درويش 26
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 م اعد مدرس اتن فتحى على أبو بركة م/ ف 27

 م اعد مدرس م / شيماء محمد يالم ال دى  28

 مدرس م اعد م/ ايمان يعيد على عبدالرنيم  29

 معيدة م/ عواطف  بري ر   منصور  30

 معيدة م/ آية محمود عبدالبارى محمود  31

 معيدة م/ ايماء مح ن فروج بطيقة  32

 معيدة ويفى م/ فاطمه أنمد ن ن ال  33

 معيد م/ أنمد محمد ماهر عبد ال واد 34
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  الباطىن واجلراحىقسم / متريض 
 الوظيفة االسم م
 ايتاذ اما  ال يد ال يد شحاته /د0أ 1
 أيتاذ  أ.د/ وفاء ن ن عبدهللا 2
 أيتاذ  د/ منا  ال يد فريد أ. 3
 أيتاذ  رياض الصعيدى على مة د/  ع 4
 أيتاذ  ح الباب د/ جيمان نمدى فت 5
 أيتاذ م اعد د/ يناء ابراهيم عبدالغفار  6
 أيتاذ د/ امينة ابراهيم بدوى عثمان  7
 أيتاذ  د/ اما  امين الشيخ  8
 أيتاذ  د/ يماف محمد عبدالغفار  9
 أيتاذ د/ امى انمد مصباف قنو ة  10
 أيتاذ د/ ننان رمزى محمد عطاهلل  11
 أيتاذ م اعد بحيرى د/ امورة يليمان محمد  12
 أيتاذ م اعد د/ ا تصار كامى محمد الديوقى  13
 أيتاذ م اعد د/ يميرة ابراهيم ابوالعزم  14
 أيتاذ م اعد د/ عبير ال يد ن ان الصو   15
 أيتاذ م اعد د/ يمام محمد عبدالعليم امام  16
 أيتاذ م اعد ن د/ اميمة يعيد محمود ن  17
 أيتاذ م اعد صرى د/ يماف ال ارنى م 18
 أيتاذ م اعد د/ ا  ى ال يد ايماعيى   19
 أيتاذ م اعد د/ رنمة عبدال واد محمد  20
 أيتاذ م اعد د/ يلوى محمد عبدال واد  21
 أيتاذ م اعد د/ خدي ة انمد الحفناوى  22
 مدرس   د/ دعاء أمين البلتاجى  23
 أيتاذ م اعد د/ جيمان عبدالفتاف عطية 24

 مدرس  عمة أنمد محمد نامد  /د 25

  ايتاذ م اعد د/ بدرية محروس عبدالحميد  26

 أيتاذ م اعد د/ وردة محمد محمد هنيدى 27

 مدرس د/ وفاء محمد أنمد علوان  28

  ايتاذ م اعد  م/ شيماء عاد  محمد  29

  ايتاذ م اعد  م/ أم المنا كامى شحاته   30

 سمدر و ء أند نماد عي ى م/  31

 مدرس لمياء عبدال الم محمد م/  32

 أيتاذ م اعد ن ناء عيد شعبان أنمد م/  33

 مدرس م/جيمان ال يد شحاتة 34

 مدرس م/ عفاف محمد منصور 35

 أيتاذ م اعد م/ هناء ال يد عبدالفتاف الصياد  36
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 مدرس م/  فين عاد  عامر ايماعيى  37

 مدرس م/ وفاء مصطفى القطب  38

 مدرس  رين ن ين عبدالحارث شم/  39

 مدرس  م/ عزيزة محمد ال يد كامى  40

 مدرس  م.م/ فايزة كامى أنمد خليى  41

 مدرس  م/ رناب عمر عبدالكريم طمان  42

 مدرس م اعد م/ رجداء نامد فرنات طلبة  43

 مدرس  م/ عزيزة يعد عبدالوهاب  44

 مدرس  م/  حى عبد المادى عبد ال واد  45

 مدرس م اعد م/ ننان  بحى محمد عبدالغنى  46

 مدرس م اعد م/ مروة يعيد داود رمح  47

 مدرس م اعد م/ ايماء اشرف ابراهيم  48

 مدرس م اعد م/ ر دا فتحى عبدالمنعم تاج هللا  49

 معيدة م/ رقية محمد بكر عبدهللا  50

 معيدة م/ شذى عبدالعا  محمد أنمد  51

 معيدة ل الم البنا على عبدا ءم/ دعا 52

 معيدة م/ ننان رجب مراد ر وان  53

 مدرس م اعد م/ اميرة محمد عبدالعميم عيد  54

 معيدة م/ شيماء عبدالم يد عبدربه  55

 معيدة م/ ايماء  بحى رشاد عبدالعزيز  56

 مدرس م اعد م/ ايالم ا مام ال يد شبا ة  57

 معيدة عزة أنمد أنمد عبد الغنى  58

 معيد محمود  بحي مبروك عمارة 59

 معيد طار  عبد الفتاف عرفه جاد هللا 60

 معيدة  ورا ايالم محمد ايماعيى 61

 معيدة أ ء أنمد ابراهيم ال وهري 62
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  احلاالت احلرجة والطوارئ قسم / متريض  
 الوظيفة االسم م
 ايتاذ  د/   الء محمد ن ين المقدم  1

 يتاذ م اعدا د/ أيماء نامد محمد  2

 ايتاذ م اعد د/ شيماء ال يد عبد هللا  3

 مدرس م/ أمى  بيى ال يد عبود  4

 مدرس م اعد  م/ ايماء محمد عبدالمعطى  5

 مدرس م اعد م/ مروة م عد رجب الن ار  6

 ةمعيــد م/ آية محمد شعبان محمود  7

 ةمعيــد م/ يمر يعيد امين ابوعلقة  8

 ةمعيــد لقزا  م/ آية محمد محمد ا 9

 معيــد م/ محمد منصور عفيفى عبدالمادى  10

 معيــد م/ مصطفى جما  ابراهيم ر   الشعار  11

 ةمعيــد  م/ بويه  بحي على يعفان 12

 ةمعيــد  هدى عبد الرنمن عبد الحميد عز العربم/  13

 معيدة م/يميرة محمد ن ن 14

 معيدة مروة محمود محمد عثمان 15
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 ـــم / متريض األطفال قســ
 الوظيفة االسم م
 أيتاذ  مما إبراهيم محمد خليفة / .دأ 1
 ذ أيتا د/ أميمة محمود عقبى عزب  2
 أيتاذ د/ ننان ثروت عبدالماهر 3
 ذ م اعد متفرغأيتا د/ تغريد كما  عمر خليى  4
 ذ م اعد أيتا د/ يمر  الف الدين دياب  5
 أيتاذ م اعد ب د/  عناعة محمود عبدالوها 6
 ذأيتا د/ يامية عبدالرنيم منصور  7
 ذأيتا م/ جاكلين رفعت ال يد يو س  8
 ذ م اعدأيتا م/ أمى عبدالرا   فتح هللا 9
 ذ م اعدأيتا م/ عزة عبدهللا مصطفى جنيم  10
 مدرس  م/ هناء مبروك أنمد ابوأنمد  11
 ذ م اعدأيتا م/ فاطمه عبدالح يب  12
 أيتاذ م اعد ابراهيم محمد ال يد م/ هناء  13
 مدرس م/ ر ا عبدالعاطى الفيشاوى  14
 مدرس م/ دعاء ال يد محمد أبو ريد  15
 مدرس م/ جادة أنمد ن ن عبدهللا  16
  مدرس م/ ر ا أنمد ن ن محمد  17
  مدرس م/ دعاء عبدال تار محمد  ايد  18
 مدرس م/ شيماء عبدالمادى بدوى  19
 مدرس ابراهيم محمد راشد  م/   وى 20
 مدرس م/ جادة محمود عاشور  21
 م اعد مدرس م/ أيماء عربى يعد عبد المقصود 22
 م اعد مدرس م/هند محمد عبد ال الم عمارة 23
 م اعد مدرس م/فاتن مبروك عبد هللا  وف 24
 م اعد مدرس يمر فرنات منصور بدوىم/ 25
 مدرس م اعد م/ ن ناء عبد  ب يو ى الب يو ى 26
 ةمعيــد م/ ايمان عيد عبدالعزيز على 27
 ةمعيــد م/ هدير نمدى عبدال تار 28
 ةمعيــد م/ يمام ال يد على  صار 29
 ةمعيــد م/آثار ايامة ابراهيم على عمارة 30
 ةمعيــد م/ يايمين جما  عبدال ميع 31
 معيدة م/ مرو  مر و  نامد بليله 32
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  كيف تكون ناجحا يف دراستك؟
 أسرار التفوق

ً على    مراء في أن كى شخص علي وجه األرض يحب الن اف ,كما يحب أن يكون متفوقا
 أقرا ه و مالئه فيما .وهذ  ينه هللا في خلقه.

في ا ختبارات والحصو  علي الشمرة وليس الن اف فقط في الحصو  علي درجات تامة 
 العريضة ...الخ

بى إن الن اف الحقيقي هو شعور ذاتي داخلي بتحقيق ما يصبو إليه ا   ان من خير, و يادة 
 الثقة بالنفس وتنمية القدرات الذاتية الكامنة...

    نياتهت رع ذ  ال مى طو  ***  من لم يذ  مّر التعلّم ياعة                             
 *** فكبّر عليه أربعاً لوفاته  ومن فاته التعليم وقت شبابه                               

 احلماس الذاتي هو نقطة البداية 

جالباً ما يكرر أكثر الطالب , ويتردد على أل نتمم : أ نا  فقد الحماس للدراية .وجالباً ما يقو  
عني أو يش عني علي الدراية" ويكاد يكون هذا هو قائلمم :"ليس هناك ما يحّم ني , أو يدف

 العذر الونيد عن كى مشكله تتعلق بالدراية.
تماماً وأكملت  ئالمباد  وإذا فممت هذ وينبين في هذا الفصى أهم األيباب تيدي إلي الحماس

إلى آخر  يتكون قد و عت قدميظ على الطريق الصحيحة لتخطو أكبر الخطوات في  اقراءتم
 . قدم والن اف الدرايي والحياتي بشكى عامطريق الت

 حتقيق احلماس الذاتي بعشر خطوات  

  ( حدد اهلدف1

إن من األهمية بمكان أن تحدد أهدافاً وا حة في نياتظ لكي تحقق الن اف بالم توى المطلوب 
. والطالب الذين يرجبون أن يماريوا ممنه محدد  في م تقبى نياتمم كالطب والكتابة والتأليف 

 ..........الخ
  بد لمم ن تحديد أهدافمم بشكى أد  , فال يكفي أن يقو  الطالب مثالً:" أريد أن اعمى في 
م ا  العلوم" بى ي ب أن يحدد مثى هذا الطالب فرع العلوم الذي يريد أن تخصص فيه , ومتى 

بداية بمذا العمى يريد أن يبدأ عمله فيه , بتوفيق هللا وعو ه . وان الوقت الذي يتحدد  لنف ظ لل
هو أمر هام جداً وإ ظ إذا فعلت ذلظ فإ ظ تضع على  ف ظ عبء تنفيذ هذا ا لتزام وتحقيقه 
 وإن هذا الحّث والتحريض الذاتيين ييعينا ظ على المضي قدما لتحقيق المدف الذي اخترته

ً أخر طويلة ا ً قصيرة األجى وأهدافا  ألجىو  بد للطالب من أن يحددوا أل ف مم أهدافا
فاألهداف القصيرة األجى هي التي يمكن إ  ا  ممماتما وتحقيقما بالكامى خال  أيبوعين إلى 
 عشرة أيابيع

وأما المدف الطويى األجى فمو مثى :"  مثى :" أريد الحصو  على تقدير ممتا  في هذا الفصى
ابعة الدارية أريد التخرج من ال امعة بمعد  ممتا  , وانصى على بعثة لمنحة درايية , أو مت

 العليا في م ا  التخصص "
فإذا لم تعرف ما هو المدف الذي تريد تحقيقه في هذ  الحياة , فابدأ تعلّم هذا بشكى عملي وواقعي 

 التحق بدورات خا ةوانضر المحا رات التي تناقش مثى هذ  المو وعات  منذ اآلن
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 ( تنميه الرغبة والتفكري املرتوي2

ار والنفخ أو التموية عليما بعد أن تنتمي من  ياجة األهداف التي ي ب أن تبدأ بإشعا  الن 
اقتطع دقيقه من وقتظ الثمين كى يوم لترتاف فيما قليالً وتتأمى أجلق عينيظ  تريد تحقيما لنف ظ

وتصًور  ف ظ وقد نققت المدف الذي تريد  وتطمح لتحقيقه تدرب على هذا التصور كى يوم 
ي ب عليظ أن تتعلم كيفيه ايتخدام عقلظ بشكى  ق المدف المنشودويتنمو بذلظ الرجبة في تحقي

ابحث عن األمور التي   تعرفما أو تلظ التي تريد التعرف على المزيد من المعلومات  بنّاء
عنما أن كثير من الطالب يحصلون على درجات ييئه في اختباراتمم أل مم اعتمدوا على 

يعتقدوا أن جزءا من المقرر جير هام ولن يأتي  افترا ات خاطئة خال  الفصى الدرايي كأن
ييا  منه في ا ختبارات, أيا  المدرس عما تريد, ايتخدم الطريقة العقال ية للتفكير لتحميس 

  ف ظ بشكى ذاتي للقيام باألعما  التي تريد تحقيقما للن اف .
معمم عادات الفشى التي إن القدرة علي التفكير العقال ي ا ي ابي كافية .بعون هللا للتغلب على 

 توجد لدي ا   ان بشكى عام .
 أ مر بعين ا عتبار إلي فوائد العادات ال يدة للدراية

 إن الدراية ت تغر  وقتاً أقى من جيرها من األعما  (1
 ( تح ن المممر العام للطالب2
 ( الحصو  على تركيز درايي أفضى3
 ( ا نباط اقى وإعادة القراءة أقى أيضا4
 عادات التفكير ( تح ين5
 رفهع( الحصو  على مزيد من الم6
7 ُُ ً  ( تطوير الثقة بالنفس علمياً واجتماعيا

أن القو  التي يحملما التكفير المتروي الواثق والنفس المطمئنة هي أدا  فعاله جداً يمكن 
ايتخدامما لتح ين الذات من مختلف النواني وي ب أ  تممى هذا ال الف الفعا  أل ه   

 لعقى والفكرندود ل

 ( أعمل على تطوير مزايا إجيابية لشخصك3

  شظ أن الشخص ا ي ابي ي ذب إليه األشخاص ا ي ابيين مثله بحيث ييدي هذا إلى  
قين فالطالب ا ي ابي النمرة متحمس ومندفع ومحب يت اوب ودعم متباد  من قبى الفر

 . للحياة مقبى عليما بكلّه
 ف وهو شخص يمكن ا عتماد عليه.وعالوة علي ذلظ فمو طالب شري

وإن الشخصية ا ي ابية تتماشى تماما مع العقى ال ليم وال  م ال ليم كى باعتدا  وتناو  
ت جذائية متوا  ة تحتوي كميات قليلة من الطعام ووجبات متعددة إذا أمكن تناو  وجبا

ت التي ت اعد علي البروتينات والنشويات واأللياف والدهون المعتدلة والمأكو  على كافه
 تح ين الصحة بشكى عام .

اقرأ كى ما ت تطيع قراءته من و مارس التدريبات الريا ية المعتدلة بشكى دوري
المعلومات المفيدة طالع كتب العلوم والتف ير والحديث والفل فة واألدب والتاريخ و  

ن هذ  كنو  ي ب أن تن ى كتب ال ير الذاتية وتراجم الرجا  المتفوقين األبطا  والرواد إ
 تعرفما
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  ( اخرت أصدقائك بعناية فائقة4

  يفكر كثير من الطالب أنيا ا بأهم الميثرات على نياتمم وهذا أمر هام جداً وأن األشخاص 
وجالبا ما يميى الفرد  الذين تراهم بايتمرار لمم اثر كبير على نياتظ وتصرفاتظ بشكى عام

الذين يصادقمم فالمرء على دين خليله ولينمر أندكم من إلى التأثير بأيلوب نياة األشخاص 
 يخالى

  ( ثق بقدراتك الذاتية5

أن الثقة بالنفس والثقة بالقدرات الذاتية هما أو  متطلبات الن اف الدرايية وذلظ قبى 
األهداف وقبى الرجبة في الدراية فإذا لم تكن واثقاً من قدراتظ الذاتية فال داعي للمحاولة 

 ؟ أليس كذلظ
وقد يفكر الفرد بأ ه بحاجة إلى عنصر يحري للن اف و  يدري ما هو هذا العنصر فمى 
تعتقد ا ظ تفتقر إلي األدوات والويائى والمصادر والفرص والقدرة أو هى ينقصظ الذكاء 
؟ ي ب أن تكّف عن هذا التفكير ال لبي وتوقفه تما ماً ولنحاو  اآلن عمى جرد  تفقد فيه 

لقد نباك هللا بمئة مليون عصب ايتقبا  نس  ا التي اختصظ هللا بماالمبات والمزاي
 _بصري

لقد أكرمظ هللا بنمام يمعي بالغ الدقة رائع التصميم باهر العمى واألداء تبحث ت تمع إلى 
 لقد شرفظ هللا بالكالم علي يائر مخلوقاته. نولظ كافه ما ي ري
( عممه وأكثر 200ما تريد وأكثر من )( عضله في ج مظ تحملظ أين500لقد هيّا لظ هللا )

وتصور القلب الذي ينبض من  ( كيلو متراً من شبكات الشرايين واألوردة100من )
 ( جالون من الدم4000( مائة ألف  بضة يومياً دون توقف ويضخ اكثر من )100000)

 هى تشكو إذن من قلة الثروة أن ثروتظ الشخصية   ندود لما فانمد هللا عليما

  ز موقفك دائما( عز6

أن افضى طريقه للحصو  على المزيد من الن اف هي أن تكافئ  ف ظ على إ تاج ال لوك 
المطلوب فمثالً إذا ندد لنف ظ الحصو  على درجه "ممتا " في تح ن أن تكافئ  ف ظ 
ً ترجب الحصو  عليه فقد ترجب بعشاء فاخر أو ثوب  على هذا ا   ا  بإعطائما شيئا

أن المكافآت أو الثواب هي المحرك و مما ترجب به كن منصفاً مع  ف ظ  جديد أو جير ذلظ
 األيايي وراء تحقيق أهدافظ

  ( احصل على مهارات متخصصة7

يمكن أن تكون أند أفضى الطالب الناجحين إذا كا ت لديظ الممارات الال مة والمعلومات 
كن نضور بعض الدورات المنايبة,والثقة بالنفس , والحماس الذاتي للعمى والدراية ويم

الخا ة لتنميه الممارات الفردية الال مة للن اف الدرايي إلي جا ب قراءة الكتب فمناك 
ودورات دورات خا ة لتنمية الممارات المختلفة ودورات للقراءة ال ريعة مع التركيز 

 . جتيا  ا ختبارات بن اف

  ( استخدم أدوات التحميس العقلية الذاتية اخلاصة8

 أن تكون عملية التحميس الذاتية يملة التحقيق إذا عرفت كيف تعمى هذ  الطريقة يمكن
 . خذ مثالً امراً   تتحمس القيام به ولنفترض أ ه الدراية

واآلن ,أبدا بتلوين هذا العمى التي تراها وتحبما عندما تتحمس للقيام بعمى آخر فإذا كنت 
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للقيام بالعمى المطلوب أ ف هذا الصوت تشعر بأن الصوت القادم إليظ هو الذي يحّم ظ 
الي الصورة التي تراها وناو  أن ت ري كافه التغيرات الال مة ليصبح هذا العمى الذي 

إن ما    تتحمس ذاتياً للقيام به مماثالً أو مقارباً للعمى الذي تحبه وتتحمس ذاتياً للقيام به
 جوب به الي عمى تتحمس للقيام بهتفعله في الواقع هو أن تحو  العمى الممى أو جير المر

 (حاول حل املشكالت الشخصية9

يصعب التركيز على الطالب إذا كان يواجه مشكالت شخصية نتى ولو كا ت لديه  
 .ممارات درايية ممتا ة

 (حاول تنميه الصرب عندك10

تذكر أن النصر مع الصبر وأن الصبر   يعدله شئ في الحياة وتذّكر أن هناك كثيراّ من  
 الموهوبين جير الناجين في نياتمم ب بب عدم  بر 

 العادات الدراسية املوفقة
أن ما يتعلمه الطالب من عادات الن اف وما ي تخدمه منما ييفيد  في م تقبله الحياتي والعملي  

الممني .لذا لنبحث عن أهم هذ  العادات , ولنعرف كيف يمكننا ايتخدامما لتصبح جزءاً أيايياً 
 و فيد منما في نياتنا .و  تفيد شخصيتنا من مكو ات 

 ( اعرف  ف ظ1
 ( جمز وايتعدّ للعلم2
 ( ناو  تح ين ثقتظ بنف ظ3
 ( اقرأ بتويع و مم4
 ( تناو  وجباتظ بذكاء5

 كبيراً ومباشراً على أنوالنا النف ية اً تناوله و وعيته ييثران أثر *أن طبيعة الغذاء الذي 
 مالف والدهون*ناو  أن تقلى من ال كريات واأل

 كايات الماء النقي يومياً 8-6*اشرب ما بين 
تلف أ واع يلطات *تناو  األطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء مثى :مخ

 ,الخضار والفواكه
*ناو  أن تأكى  صف كمية الخضار التي تأكلما يومياً طا جة  يئة ومطبوخة لما في ذلظ 

 من منافع لل  م والعقى بإذن هللا
 *ناو  أن تأكى خبر البر تناو  المك رات وليس المطبوخة وأكثر من عصير الليمون
 من *وإذا شعرت بأ ظ بحاجة إلى شئ من الطاقة فال تأكى الحلوى المصنّعة بى تناو  ذلظ

 الفواكه
ً من الحليب أو  اللبن الرائب أو ال بن ئ*وإذا شعرت بأ ظ بحاجة إلى الرانة تناو  شي ا

ف تق بأ واعه تعطيظ المزيد من المدوء والرانة النف ية وا طمئنان بعد وكذلظ نبوب ال
  ذكر هللا والصالة المكتوبة والنافلة

 ( واىب على نضور مقرراتظ الدرايية6
 ( تعرف على مدرييظ7
 (  ع جدو ً درايياً لنف ظ8
 ( ناو  تطوير التركيز أثناء الدراية9
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 ( قلى الضغوط الدرايية10
 ا منايبا للدراية( اختر مكا 11
 ( ادرس على قدر ايتيعابظ12

 اخلطة اهلجومية للدراسة
 *ادرس للحصو  على درجات تامة في ا ختبار

 *ادرس كى  فحة بمفردها
 ( نّضر1
 ( ايأ  األيئلة المنايبة2
 ( اجمع المعلومات المفيدة3
 ( قيّم  ف ظ4
 ( ايتعد لقراءة النص بأن تبدأ أو  بتصفحه5

أكبر قدر من الكتاب تصفحاً عاجالً   تقرأ فيه كى كلمة , بى تمر على عدد ناو  أن تتصفح 
 من الصفحات وذلظ لتكون فكرة عامه عن الكتاب ت يب فيما عن األيئلة التالية:

 ( ما هي المو وعات األيايية في هذا الكتاب؟1
 ( ماذا أعرف عن هذ  المو وعات؟2
 مادة هذا الكتاب ؟ ( ما هي المصطلحات العامة الم تخدمة لعرض3
 ( ايأ  األيئلة التي تخطر في بالظ عند القراءة4
 ( اجمع ا جابات المنايبة على أيئلتظ5

 مهارات تدوين املالحظات

( تأكد أن مالنماتظ تلّخص المادة ي ب أ  تكون المالنمات التي تكتبما عن المادة التي 1 
   خه طبق األ ىتدريما أو الكتاب أو الفصى من الكتاب الذي تدريه 

 ( ابتكر وندّد طريقة ا ختزا  الخا ة بظ2
 شظ أن كتابة الكلمات كاملة ي تغر  وقتاً طويالً لذا يمكنظ ابتكار اختزا ت خا ة بظ 

 للكلمات التي تريد ايتخدامما فإذا أخذ ا ال ملة التالية مثالً 
ه ريه ثم رنى إلى  367عام  "ولد الشاعر أبو العالء المعري في معرة النعمان من بالد الشام

 بغداد وايتقر فيما "
 فيمكننا كتابة هذ  ال ملة مختزلة كما يلي:

 , بغداد"367"المعري ,شاعر ,المعرة ,شام, 
 ( اكتب كال من العناوين الرئي ة وال ا بية بخطوط مختلفة4

 وهذ  بعض الرمو  التي ت اعد ا على الحفظ
 ار الرئي ة المامةاألفك ــــــــــــــــــــــالمربع 
  ع األيباب : لماذا ...كيف.... ـــــــــــــــــــــــالمثلث 
 المفاهيم العامة ــــــــــــــــــــــ ح 
  ع أيماء األشخاص ــــــــــــــــــــــدائرة 

  ع التفا يى أو األفكار األقى أهميه ــــــــــــــــــــم تطيى 
  وع( تعلم الشكى األيايي للمو5

  االستخدام الفّعال للذاكرة
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 ( ا  تبا 1
 ( انصى علي المعلومات الصحيحة بشكى يليم2
 ( أّكد لنف ظ أ ظ قادر على التذكر3
 ( طور رجبتظ في المو وع4
 ( افمم ما يقا  جيدا5
6 ً  ( ناو  أن تكون مبدعا
 ( ايتخدم طريقة التكرار7
 ( ناو  أن تنشئ  وراً في ذهنظ8
 ربط( تعلّم أيلوب ال9
 ( تدرب على التذكر في كافه األنوا 10
 ( قلى التشوش11
  ( ادرس الكليات وليس ال زئيات12

  كيف تدرس االختبارات
إن أو  وأو ح ايتعداد يقوم به الطالب لالمتحان هو التحضير والدارية قبى تقديم ا متحان 

ي اعد على  مان الن اف  . إ  أن إجراء الدراية الفعا  ,أو األيلوب المتبع للدراية , والذي
 بعون هللا هو أن تبدأ بالتخطيط منذ بداية الفصى الدرايي .

 واليظ فيما يلي وانداً من أفضى ا جراءات التي تيدي . بفضى هللا إلى الن اف المضمون
تامة, بعون هللا , في جميع  ت أن تحصى على عالماتدإذا أر ـ األيابيع األولى من الدارية1

باراتظ ,إذا :ابدأ نضورك ودرايتظ مع اليوم األو  ,والحصة األولى من رتظ واختامقر
 بداية المقرر الداريى

ناو  أن تدرس كى يوم , ولو لفترة قصيرة إن الدراية لفترات  ـ في منتصف الفصى الدرايي2
قصيرة هي أكثر فعالية وأقى جمداً على الدارس والطالب من أن تتراكم الدارية علية 

 ل مد أثناء الدراية الطويلةويعا ي من ا
ناو  أن ت أ  المدرس عن طريقة ا متحان ,وبالتالي إذا عرفتما  ـ أخر أيبوعا قبى ا متحان3

فادرس بناء على تلظ الطريقة ومتطلباتما فإذا كان ا ختبار مو وعياً في ب أن ت تخدم 
 أياليب التذكر والطر  ال لمية العملية   ت تخدم الذاكرة .

ذا كان ا ختبار عاماً ويقدّم ال واب فيه على شكى مقالة ,فأ ى طريقة  جتيا  هذا وأما إ
ا متحان والحصو  على درجات عالية فيه أن تييس  ف ظ , ويكون لديظ معلومات 
وايعة عن المو وع بشكى عام , ورّكز على األفكار الميثرة والتعابير ال زلة المتينة 

 ال ليمة .
ثالثة من الزمالء في الفصى وتراجع معمم المادة المقررة بحيث ي أ  اجتمع مع اثنين أو 

 كى منكم ييا ً وبذلظ تريخ المعلومات في أذها كم جميعاً .
ناو  عند هذا الحد التعرف على المادة التي لم تفممما ولم  ـ آخر عدة أيام قبى ا متحان4

 عرفو ما , وليس العكستمضمما ,إذ أن كثير من الطالب يراجعون المو وعات التي ي
تعرف وتذكر أند األيرار األيايية وال وهرية للن اف في ا ختبارات , وهو راجع جدو  
محتويات الكتاب المقرر اقرأ بنود  . وايأ   ف ظ هى تعرف هذا البحث أم   ؟ وتابع 

 المراجعة إلى أن تصى إلى  ماية الكتاب المقرر
عا ي بعض الطالب والداريين من مرض ي مى : قد ي ـ آخر عدة ياعات قبى ا متحان5
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 0 نمى ا ختبار لذا   بد من الحصو  على ق ط من الرانة قبى ال اعات األخيرة
  تممى الريا ة البد ية في أيام ا ختبار ألن لما فوائد إذ أن التدريبات ت اعد في 

ن الدم إلى الحصو  على تنشيط الدورة الدموية مما ي اعد على و و  كمية كافية م
 الدماغ .

   تن ى أن تتناو  كميه من الطعام المعتد  قبى ياعات ا ختبار
 ( ياعات فقط3ـ2ي ب ا  تبا  إلى المراجعة ليلة ا ختبار ي ب أ  ت تغر  أكثر من )

( دقيقة و  تع ى في الطريق بى كن مرتاف 15ناو  أن تكون عند قاعة ا ختبار قبى )
 ومطمئناً 

  واآلن نان الوقت ل ني ثمرة جمودك خال  العام تحانـ وقت ا م6
 او ً : اقرأ ورقة ا ختبار بأكملما بدقة وا تبا .

 ثا ياً : قّ م وقتظ لإلجابة على أيئلة ا ختبار بشكى جيد.
ثالثاً : ابحث عن األيلة التي أعطيت أكبر درجة واأليئلة التي تبدو لظ  عبة وتحتاج إلى 

 وقت وتفكير.
: أبدا با جابة على أيمى األيئلة بالن بة لظ وعندما تتذكر نى ال وأ  الصعب وأ ت رابعاً 

رجع إلى ال مى ا ظ بمذ  الطريقة تقوم مى ا تقى ونى الصعب ثم بعد ذلظ افي ال 
بحى جميع األيئلة بدون إجماد منظ . وهذ  الخلطة ال رية المممة جداً وي ملما كثير 

 من الطالب .
 أعد قراءة ال يا  مرة أخرى وا تبه  جاباتظ  من ا جابة على أيئلة ا ختبار ـ بعد ا  تماء7

 * اكتب كى ما عندك في ورقة ا ختبار
 *   تقم من مكا ظ وتخرج من الفصى

 * اقلب الورقة على قفاها وفّكر عد  دقائق في ا ختبار الذي أ ميت بشكى عام
 لتريحمما من عناء التركيز الم تمر. * ناو  ا يترخاء الذهني وأجمض عينيظ قليالً 

ثم اقرأ الورقة  ة ب يطة لتريحما من عناء الكتابةاقبض أ ابعظ واب طما بحركة ريا ي
 .  فإذا اقتنعت بما قدّمت فانمد هللا ثم قم ف لّم الورقة للمرة األخيرة قبى ت لميما

 ملخص عادات الطالب اجلامعى املتفوق 
 اً .ا هتمام بالنفس  حياً وبد ي 
 . اعتبار ال امعة أ ما مثى العمى فى شركة مرموقة بمرتب رائع 
 . التفاعى والتحدث مع ا ياتذة 
 . نضور المحا رات بكامى الت ميزات الال مة مثى الكتب واألقالم والمذكرات 
 . الحضور مبكراً أو على األقى فى الوقت المحدد 
 . انترام المواعيد 
 ى الحا ت الطارئة أو المر ية .  تأجيى لحضور المحا رات إ  ف 
 . انترام ا ياتذة والزمالء 
 . تأدية الواجبات فى المواعيد 
  . عمى جدو  للمذاكرة أيبوعياً مع تحديد فترات للرانة والترفيه 
 . ت ليم األبحاث والواجبات فى مواعيدها 
 . تتأثر يلباً بالدرجات ال يئة لكن اجعلما نافزاً للمزيد من ا جتماد   
 . ا لتزام بقوا ين ال امعة وإرشادات األياتذة 
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 للتواصل معنا
Contact us 

 موقع اجلامعة 
www.menofia.edu.eg 

 موقع الكلية 

www.nursing.menofia.edu.eg 

 

 باب على الفيس بوكصفحة إدارة رعاية الش

 ادارة رعاية شباب كلية التمريض جامعة المنوفية
http://www.facebook.com/newnursingMonofeya 

 تليفونات الكلية
 2239880048     مكتب العميد

 0482235682      ال ويتش

 0482226169      مكتب األمين

 خطوط املواصالت للكلية
 ( م مع المواقف  : م مع1يرفيس خط )  الكليات وم تشفى

 ال امعة 

 (موقف الباجور : م مع الكليات وم تشفى 3يرفيس خط )

 ال امعة

 ( 4يرفيس خط) موقف منوف وال ادات : م مع الكليات م تشفى

 ال امعة
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