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  جمهورية مصر العربيه
  وزير التعليم العالي

  والدولة للبحث العلمي
  ـــــــــــ         
  الوزير         

  
  قرار وزاري

  11/9/2006) بتاريخ 2360رقم (
  في شان اصدار الالئحة الداخلية الموحدة لكليتي التمريض ببورسعيد

  واالسماعيلية جامعة قناة السويس ( مرحلة البكالوريوس)
 -------------------------------------  

  -وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في شان تنظيم الجامعات والقوانين المعدله به. 1972لسنة  49**   بعد االطالع على القانون رقم 
  بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعتا  1975لسنة  809**   وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  والقرارات المعدله له.       
  باصدار الالئحة الداخلية لكلية التمريض        5/2/2006 ) بتاريخ148**   وعلى القرار الوزاري رقم (

  والقرارات المعدله له.جامعة قناة السويس (مرحلة البكالوريوس)        
  .20/8/2006بجلسته بتاريخ **  وعلى موافقة مجلس جامعة قناة السويس 

  .23/8/2006**  وعلى موافقة لجنة قطاع التمريض بجلستها بتاريخ 
  بتفويض السيد االستاذ  10/9/1998، 9رار المجلس االعلى للجامعات بجلسته في **  وعلى ق

  الدكتور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ورئيس المجلس االعلى للجامعات في الموافقة        
  طاعات التعليم على اصدار اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد الجامعية وتعديالتها بعد موافقة لجان ق     
  الجامعي المختصه.       

  
  قرر

  (المادة االولى)
يعمل بالالئحة الداخلية الموحدة المرفقة والخاصة بكليتي التمريض ببورسعيد واالسماعيلية جامعة قناة 

  السويس (مرحلة البكالوريوس) ويلغى كل نص يخالف ذلك.
  

  (المادة الثانية)
  القرار. على جميع الجهات المختصه تنفيذ هذا

  
  وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي                                                                         

                                                                                               
  أ.د/ هاني هالل                                                                                              
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الالئحة الداخلية 

املوحدة لكليتي التمريض 

  ببورسعيد و اإلمساعيلية 

  جامعة قناة السويس 

 مرحلة البكالوريوس
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  المجلس األعلى للجامعات                  
SUPREME COUNSIL OF UNIVERSITIES 

  مكتب األمين                         
  

  تحية طيبه وبعد،،،،
  -اتشرف بان ارسل لسيادتكم ما يلي:

  
الالئحة الداخلية باصدار  11/9/2006) بتاريخ 2360صورة من القرار الوزاري رقم ( .1

 ).مرحلة البكالوريوس(الموحدة لكليتي التمريض ببورسعيد و االسماعيلية جامعة قناة السويس  

بشان اجراء تعديل بالالئحة  11/9/2006) بتاريخ 2352لقرار الوزاري رقم (صورة من ا .2

 الداخلية لكلية الطب جامعة قناة السويس (مرحلة البكالوريوس).

  
  برجاء التفضل بالنظر والتكرم باتخاذ الالزم في هذا الشان ،،،

  
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،

  
 امين المجلس                                                                                        

  
  أ.د/ عبد هللا بركات                                                                                              
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الالئحة الداخلية 

املوحدة لكليتي التمريض 

  يلية ببورسعيد و اإلمساع

  جامعة قناة السويس 

  مرحلة البكالوريوس
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  :مقدمـــــه
  

قد انشئت كلية التمريض بجامعة قناة السويس تلبية الحتياجات المنطقة للفئات التمريضية والتي تمثل 

  قطاعا كبيرا وهاما في مجال الصحة.

ي ظل عالم اصبح فيه وتتخذ الكلية مهمتها تخريج ممرضين يتميزون بالكفاءة واالداء عالي الجوده ف

جزءا كبيرا من اقتصادياته وعلمائه وتتبارى تاكيد الجوده وتحسين االداء هو مشروعه الذي يجند له 

  فيه الدول لتقديم افراد قادرين على المنافسه خارج حدود االوطان.

ومن هنا كان لزاما علينا ان نكون ضمن الصفوف لمد سوق العمل المصري والعربي واالقليمي 

  مرضين قادرين على تقديم خدمات وقائية وعالجيه وتاهيلية في اطار احتياجات المجتمع.كم

  -ومن ثم تبنت كلية التمريض جامعة قناة السويس اسلوبا جديدا في التعليم يعتمد على:

 التوجه للمجتمع واالرتكاز عليه .1

COMMUNITY ORIENTED AND COMMUNITY BASED EDUCATION  

  مشاكل كوسيلة للتعليماستخدام اسلوب حل ال .2

PROBLEM BASED LEARNING  

  تكامل العلوم التمريضية مع العلوم الطبية و االنسانية .3

INTEGRATION BETWEEN NURSING SCIENCES WITH MEDICAL SCIENCES 

AND HUMUANITIES 

  على التمكن من القدراتالتعلم القائم  .4

CMOPETENCY BASED LEARNING 

  على الدالالت التعلم التمريضي المعتمد .5

EVIDENCE BASED NURSING EDUCATION 

  التعلم متعدد المهن (حيث يتعلم الطالب كفريق جنبا الى جنب) .6

MULTI PROFESSIONAL EDUCATION 
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  رسالــــــــة الكليــــــــة:* 
  

ان رسالة كلية التمريض جامعة قناة السويس هي تخريج ممرضين قادرين على 

متميزة ورعاية عالجية وتاهيلية والقيام بابحاث تمريضية  تقديم خدمة تمريضية

  موجهه لحل المشاكل الصحية ذات االولوية بالمجتمع.

  

  

  رؤيــــــــة الكليــــــة:* 

رؤية كلية التمريض جامعة قناة السويس هي تبني برنامج تعليمي حيوي 

مه يواكب التطور المستمر في المعلومات والمهارات والسلوكيات الالز

  لتخريج ممرض مؤهل قادر على المنافسة على المستوى القومي واالقليمي.

وتتطلع الكلية الن تصبح مركز متميز لتحسين االداء والتعليم والتدريب 

  المستمر للقوى العاملة التمريضية.
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  اهداف الكلية:* 

تصميم برنامج تعليمي يواكب ويركز على االحتياجات الصحيه الموجهة  .1

  دمة المجتمع.لخ

 اتاحة برامج للدراسات العليا والتعليم المستمر في مجال التمريض. .2

تكوين كوادر متميزة من اعضاء هيئة التدريس قادرة على نقل الخبرات  .3

 عالية الجودة للطالب.المكتسبه وتقديم فرص تعليمية 

اقامة ابحاث علمية في مجال التمريض موجهة الحتياجات المجتمع  .4

 حيه ذات االولويات.ومشاكله الص

انشاء نظام لمراقبة جودة البرامج التعليمية المقدمة وضمان استمراريتها  .5

 ومراجعتها.

المشاركة في تنمية الرعاية الصحية لالسر والمجتمعات عن طريق التعاون  .6

  مع منظمات المجتمع وقطاعاته المختلفة.
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  اقسام الكلية والتخصصات العلمية:
  )1مادة (

  - ن الكلية من االقسام االتيه:تتكو  

 .قسم تمريض االطفال 

 .قسم تمريض االمومة والنساء والتوليد 

 .قسم التمريض الباطني والجراحي 

 .قسم التمريض النفسي والصحة العقلية 

 .قسم ادارة التمريض 

 .قسم تمريض صحة االسرة والمجتمع 

  

  )2مادة (

الكلية الدرجات العلمية والدبلومات يمنح مجلس جامعة قناة السويس بناء على طلب مجلس   

  -العلمية التالية:

  الدرجات العملية - اوال:   

 .درجة البكالوريوس في علوم التمريض 

 .درجة الماجستير في علوم التمريض 

 .درجة الدكتوراه في علوم التمريض 

  ثانيا: الدبلومات

 .دبلوم التمريض في فروع التمريض المختلفة  
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  مرحلة البكالوريوس

  )3ة (ماد
  على  سنوات دراسية وتحتوي كل سنه  4مدة الدراسة لنيل البكالوريوس في علوم التمريض  -  

  ويقوم نظام التعليم  اسبوعا لكل فصل) 15ثالثون اسبوعا موزعة على فصليين دراسيين (            
  طالب  12-8على اسلوب حل المشاكل حيث تقسم طلبة كل فرقة الى مجموعات صغيرة ( من           
  بكل مجموعة).          

  تعقب الفرقة الرابعة سنة تدريبية اجبارية بالمستشفيات والمؤسسات الصحية تحت اشراف كلية  -        
   التمريض وذلك كمطلب للسماح للخريجين بمزاولة المهنة.          

  
  )4مادة (

  الشروط العامة للقبول بالكلية  
  -اناثا) بالكلية ما ياتي: –ورا يشترط في قبول الطالب (ذك  

  ان يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) او مايعادلها. .1

ان تكون اللغة االجنبية االولى هي اللغة االنجليزية (يستثنى من ذلك خريجي مدارس  .2

 اللغات).

) او المعاهد تقبل الكلية الحاصلين على شهادات المعاهد الفنية الصحية ( شعبة التمريض .3

على االقل من  %75الفنية للتمريض على ان يكون حديثي التخرج وحاصلين على 

 درجات الدبلوم ويتم قبول هؤالء الطالب بالفرقة الثانية.

وذلك بعد  %75تقبل الكلية خريجي المدارس الثانوية الفنية للتمريض الحاصلين على  .4

 على للجامعات.اجتياز امتحان المعادلة الذي ينظمه المجلس اال

يجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس او الليسانس (ثانوية عامة شعبة  .5

علوم) للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم التمريضية ، على اال يكون قد مضى 

سنوات كما يشترط حصول  5على حصولهم على المؤهل الجامعي السابق ذكره اكثر من 

 ر عام في الدرجة الجامعية ال يقل عن " جيد ".على تقديالمتقدم 

 على جميع الطالب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز اختبارات القبول التي تقوم بها الكلية. .6

 على جميع الطالب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز الكشف الطبي الخاص بالكلية. .7

ربع ويوقع الطالب اقرار على جميع الطالب التفرغ للدراسة في السنوات الدراسية اال .8

  بذلك.
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  )5مادة (

  -المواد الدراسية وتشمل:
  

  -:اوال: العلوم التمريضية  
  تمريض النساء واالمومة. -2).                  3-2-1تمريض باطني وجراحي ( -1  
  تمريض صحة المجتمع. -4تمريض االطفال.                                           - 3        

  التمريض النفسي والصحة العقلية. -6ادارة التمريض.                                            - 5        
  ).2-1تمريض الحاالت الحرجة ( -8تمريض المسنين.                                          - 7        
  تمريض الطوارئ. - 10      اساسيات التمريض.                                 - 9        

  
  ثانيا: العلوم الطبية وتشمل:  
  ).2-1علم وظائف االعضاء ( -2طب النساء والتوليد.                                       -1  
  طب االسرة. - 4).                                     2-1علم التشريح ( -3         
  الطفيليات. - 6                                     الميكروبيولوجي.     -5         
  االمراض المعدية و الوبائيات. -8الكيمياء الحيوية.                                           -7         
  جراحة االطفال. - 10طب االطفال.                                              -9         
  جراحة وتخصصاتها. - 12اض باطنة وتخصصاتها.                         امر -11        
  التغذية التطبيقية. - 14).                                    2-1علم االدوية ( -13        
  الطب النفسي والصحة العقلية. -16طب شرعي وسموم.                                    -15        
  طبيعة حيوية. - 18طب مسنين.                                              -17        
  طب طوارئ. -20).                       2-1طب الحاالت الحرجة ( -19        
  علم االمراض. -21        

  
  -ثالثا: العلوم المساعدة:  
  علم نفس المراة. -2استراتيجية التعليم والتثقيف الصحي.                  -1  
  علم نفس النمو. -4اسس السلوك االنساني في الصحة والمرض.        -3         
  اساسيات علم االجتماع. - 6علم الجاناس (االنثروبولوجي).                        -5         
  االلي.الحاسب  - 8علم االحصاء.                                             -7         
  لغة انجليزية. - 10مهارات التواصل والعالقات االنسانية.               -9         
  اداب المهنة. - 12طرق البحث العلمي.                                    -11        
  مبادئ علم النفس. -14مبادئ االدارة في الخدمات الصحية.                 -13        
  حقوق االنسان. -15        
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وتوضح الجداول التالية توزيع المواد الدراسية واالمتحانات على الفصول الدراسية المختلفة للسنوات 
  االربع.

  
   
  
  
  

  م
  

  الماده

عدد ساعات 
  التدريس

  توزيع الدرجات
النهاية 
  العظمى

النهاية 
  الصغرى

عدد 
ساعات 
  عملي  نظري  االمتحان

اعمال 
  السنه

اكلينيكي 
  و شفوي

  نظري

  3  150  250  100  50  100  15  3  اساسيات التمريض  1
  2  30  50  40  10    2  2  )1تشريح (  2
  2  30  50  40  10    1  2  ميكروبيولوجي  3
  2  30  50  40  10    1  2  طفيليات  4
  2  30  50  40  10    1  1  طبيعة حيوية  5
  2  25  50  50        2  )1فسيولوجي (  6
  2  25  50  50        2  فات االنسانيةمهارات التواصل والعال  7
  2  25  50  50        2  اداب المهنة  8
  2  25  50  50        2  )1( انجليزيةلغة   9

      650        20  18  المجموع

  
  
  
  
  

  م
  

  الماده

عدد ساعات 
  التدريس

  توزيع الدرجات
النهاية 
  العظمى

النهاية 
  الصغرى

عدد 
ساعات 
  عملي  نظري  االمتحان

اعمال 
  السنه

اكلينيكي 
  فويو ش

  نظري

  3  150  250  100  50  100  15  3  )1تمريض باطني وجراحي (  1
  2  30  50  50        2  )2فسيولوجي (  2
  2  30  50  40  10    2  1  كيمياء حيوية  3
  2  30  50  50        2  امراض معدية ووبائيات  4
  2  30  50  40  10    2  2  )2تشريح (  5
  2  25  50  50        2 اسس السلوك االنساني في الصحة والمرض  6
  2  25  50  50        2  استراتيجية التعليم والتثقيف الصحي  7
  2  -  -  -      1  2  )1حاسب الي (  8

      550        20  16  المجموع

  
  ملحوظة: مادة الحاسب االلي مادة نجاح ورسوب وال تحتسب في المجموع الكلي للدرجات

 الفرقة االولى / الفصل الدراسي االول

 رقة االولى / الفصل الدراسي الثانيالف
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  م
  

  الماده

عدد ساعات 
  التدريس

  توزيع الدرجات
النهاية 
  العظمى

اية النه
  الصغرى

عدد 
ساعات 
  عملي  نظري  االمتحان

اعمال 
  السنه

اكلينيكي 
  و شفوي

  نظري

1    3  15  100  50  100  250  150  3  
  2  30  50  50        2  امراض باطنة وتخصصاتها  2
  2  30  50  50        2  باثولوجي  3
  2  30  50  50        2  )1ادوية (  4
  2  25  50  40  10    3  2  طرق بحث  5
  2  25  50  50        2  احصاء  6
  2  -  -  -      2  2  )2حاسب الي (  7

      500        20  15  المجموع

  
  
  
  
  
  

  م
  

  الماده

عدد ساعات 
  التدريس

  توزيع الدرجات
النهاية 
  العظمى

النهاية 
  الصغرى

عدد 
ساعات 
  عملي  نظري  االمتحان

اعمال 
  السنه

اكلينيكي 
  و شفوي

  نظري

  3  15  250  100  50  100  15  3  )3تمريض باطني وجراحي (  1
  3  60  100  40  20  40  5  2  تمريض طوارئ  2
  2  30  50  50        2  جراحة وتخصصاتها  3
  2  30  50  50        2  طب طوارئ  4
  2  30  50  50        2  )2ادوية (  5
  2  30  50  50        2  تغذية تطبيقية  6
  2  25  50  50        2  علم االجناس  7
  2  25  50  50        2  )2لغة انجليزية (  8

      650        20  17  المجموع

  
  ملحوظة: مادة الحاسب االلي مادة نجاح ورسوب وال تحتسب في المجموع الكلي للدرجات

  
  
  

 االول/ الفصل الدراسي الثانيةرقةالف

 / الفصل الدراسي الثانيالثانيةرقةالف
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  م
  

  الماده

عدد ساعات 
  التدريس

  توزيع الدرجات
النهاية 
  العظمى

النهاية 
  الصغرى

عدد 
ساعات 
  عملي  نظري  االمتحان

اعمال 
  السنه

اكلينيكي 
  و شفوي

  نظري

  3  150  250  100  50  100  15  3  تمرض اطفال  1
  3  60  100  40  20  40  5  2  )1تمريض عناية حرجة (  2
  2  30  50  50        2  )1طب حاالت حرجة (  3
  2  30  50  50        2  طب اطفال  4
  2  30  50  50        2  جراحة اطفال  5
  2  25  50  50        2  علم نفس النمو  6
  2  -  -  -      2  2  )3حاسب الي (  7

      550        22  15  المجموع

  
  

  
  
  
  

  م
  

  هالماد

عدد ساعات 
  التدريس

  توزيع الدرجات
النهاية 
  العظمى

النهاية 
  الصغرى

عدد 
ساعات 
  عملي  نظري  االمتحان

اعمال 
  السنه

اكلينيكي 
  و شفوي

  نظري

  3  150  250  100  50  100  15  3  تمريض النساء واالمومة  1
  3  60  100  100  20  40  5  2  )2تمريض عناية حرجة (  2
  2  30  50  50        2  طب امراض نساء وتوليد  3
  2  30  50  50        2  طب شرعي وسموم  4
  2  30  50  50        2  )2طب حاالت حرجة (  5
  2  25  50  50        2  علم نفس المراة  6
  2  25  50  50        2  )3لغة انجليزية (  7

      600        20  15  المجموع

  
  ملحوظة: مادة الحاسب االلي مادة نجاح ورسوب وال تحتسب في المجموع الكلي للدرجات

  
  
  
  
  

 صل الدراسي االولرقة الثالثة / الفالف

 رقة الثالثة / الفصل الدراسي الثانيالف
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  م
  

  الماده

عدد ساعات 
  التدريس

  توزيع الدرجات
النهاية 
  العظمى

النهاية 
  الصغرى

عدد 
ساعات 
  عملي  نظري  االمتحان

اعمال 
  السنه

اكلينيكي 
  و شفوي

  نظري

  3  120  200  80  40  80  10  3  االدارة في التمريض  1
  3  120  200  80  40  80  12  3  التمريض النفسي والصحة النفسية  2
  2  30  50  50        2  طب نفسي  3
  2  25  50  50        2  اساسيات علم النفس  4
  2  25  50  50        2  اساسيات علم االجتماع  5
  2  25  50  50        2  مبادئ االدارة في الخدمات الصحيه  6
  2  -  -  -      2  2  )4حاسب الي (  7

      600        24  16  المجموع

  
  

  
  
  
  

  م
  

  الماده

عدد ساعات 
  التدريس

  توزيع الدرجات
النهاية 
  العظمى

النهاية 
  الصغرى

عدد 
ساعات 
  عملي  نظري  االمتحان

اعمال 
  السنه

اكلينيكي 
  و شفوي

  نظري

  3  120  200  80  40  80  10  2  تمريض صحة المجتمع  1
  3  60  100  40  20  40  5  1  تمريض صحة االسرة  2
  3  60  100  40  20  40  5  2  تمريض المسنين  3
  2  30  50  50        2  طب مجتمع  4
  2  30  50  50        2  طب اسرة  5
  2  30  50  50        2  طب مسنين  6
  2  25  50  50        2  )4لغة انجليزية (  7
  2  -  -  -        1  حقوق انسان  8

      600        20  14  المجموع

  
  ملحوظة: مادة الحاسب االلي وحقوق االنسان  مادة نجاح ورسوب وال تحتسب في المجموع الكلي للدرجات

  
  
  
  

 رقة الرابعة / الفصل الدراسي الثانيالف

 رقة الرابعة / الفصل الدراسي االولالف
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  ):6مادة (
  ازدياد اعداد الطلبة عن قدرة االستيعاب او اماكن التدريب لمجلس الكلية الموافقة على في حالة   

  تقسيم طلبة الفرقة الواحدة الى قسمين يتبادالن الدراسة خالل الفصلين الدراسيين كما يمكن تبديل         

  قسيم الفرقة.لت دون الحاجة هاالفصول الدراسية كما يترائى لمجلس الكلية طبقا لظروف        

  
     ):7مادة (

  تعقد امتحانات النقل وامتحان البكالوريوس في نهاية كل فصل دراسي من العام الجامعي في   

  المقررات التي درسها الطالب في فرقته حسب الجداول الواردة في هذه الالئحة ويصدر مجلس          

  رارا بحرمان الطالب من التقدم الى االمتحان في الكلية بناء على طلب مجالس االقسام المحتلفة ق         

  وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسب  %75المقررات التي ال تستوفي فيها نسبة الحضور وهي          

  لالمتحان فيها اال اذا قدم عذرا يقبله مجلس الكلية فيعتبر في المقررات التي حرم من التقدم          

  عذر مقبول وبذلك يحتفظ بتقديره في المادة المتغيب فيها عند اعادته في العام الطالب غائب ب        

   التالي.         

  
  ):8مادة (

  يؤدي الطالب االمتحانات المقررة في نهاية الفصل الي يتم فيه دراسة المادة نظريا وعمليا ، وان   

  التخلف على اال يكون من بينها اية  يكون النقل الى الفرقة االعلى بحد اقصى مادتين من مواد         

  مادة تمريضية. وفي حالة رسوب الطالب في أي مادة تمريضية تعاد السنة في مواد الرسوب         

  دراسة نظرية وعمليا وامتحانا وال تحتسب مادة الحاسب االلي وحقوق االنسان ضمن مواد         

  التخلف.        

  ):9مادة (

  زل االمتحان التحريري النهائي في المواد التمريضية ما لم يستكمل الحد     يحرم الطالب من دخ  

  على االقل من درجة اعمال السنة).  %60االدنى للنجاح في اعمال السنة والدروس العملية (         

  وعليه اعادة دراسة المادة نظريا وعمليا في السنة التالية.          
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  ):10مادة (

  متحان احد المقررات امتحانا تحريريا واخر عمليا او شفهيا فان تقدير الطالب في اذا تضمن اال  

  هذا المقرر يتكون من مجموع درجات التحريري والعملي و الشفهي باالضافة الى اعمال السنه.         

  ويعتبر الطالب الغائب في االمتحان غائب في امتحان المقرر وال يرصد له نتيجة.       

  ):11(مادة 

  في جميع حاالت الرسوب او الحرمان او التغيب عن االمتحان (بعذر او بدون عذر)على   

  (او تغيب عنها) دراسة نظري وعملي. الطالب اعادة المادة (المواد) التي رسب فيها        

  ):12مادة (

  -يحسب نجاح الطالب وتقدير المادة طبقا لما يلي:

  من مجموع الدرجات.فاكثر  %85ممتاز                 

    من مجموع الدرجات. %85الى اقل من  %75جيد جدا               

  من مجموع الدرجات. %75الى اقل من  %65جيد                    

  .من مجموع الدرجات (المواد التمريضية والطبية) %65الى اقل من  %60مقبول               من   

  من مجموع الدرجات (المواد المساعدة).   %65قل من الى ا %50مقبول              من   

  من مجموع الدرجات (المواد التمريضية والطبية). %60الى اقل من  %30ضعيف            من   

  من مجموع الدرجات (المواد المساعدة). %50الى اقل من  %30ضعيف            من   

  من مجموع الدرجات. %30ضعيف جدا       اقل من   

  ):          13( مادة

يحسب التقدير العام للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض على اساس المجموع   

  الكلي للدرجات التراكمية بجميع السنوات الدراسية ويحسب كذلك ترتيب التخرج على هذا االساس.

  ):14مادة (

  في ( لمدة شهرين) لزيادة يؤدي جميع طالب الفرقة االولى والثانية والثالثة التدريب الصي  

  كفائتهم التمريضية واكتساب المهارات المختلفة بالعمل بالمستشفيات والمراكز التي تقدم         

  الخدمات الصحية . ويقوم عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب باالشراف العام على         

  التدريب.        



  مرحلة البكالوريوس –جامعة قناة السويس  –لكليتي التمريض ببورسعيد و اإلسماعيلية الالئحة الداخلية الموحدة 
 

  ):15مادة (

  مشكلة من االقسام المعنية تمريض ( باطني ة التمريض بالكلية بالتعاون مع لجنة يقوم قسم ادار  

  وجراحي ، اطفال ، االمومة والنساء والتوليد ، صحة االسرة والمجتمع) برئاسة وكيل الكلية          

  ف على لتنمية البيئة وخدمة المجتمع بوضع خطة برنامج السنة التدريبية (االمتياز) واالشرا         

  تنفيذها بعد موافقة مجلس الكلية عليها ويكون االشراف على السنة التدريبية بمكافاة مالية          

  .يحددها مجلس الكلية العضاء هيئة التدريس واالداريين         

  يشترط لاللتحاق بالسنة التدريبية (االمتياز) نجاح الطالب في جميع المواد بالفرق االربع. .1

 ة التدريبية طبقا للمواعيد التالية:تبدا السن .2

  اعتبارا من اول سبتمبر للطلبة الناجحين في الدور االول. -أ

 اعتبارا من اول ديسمبر للطلبة الناجحين في الدور الثاني.  -ب

  ):16مادة (

  االحكام االنتقالية

ت يبدأ تطبيق الالئحة تدريجيا من العام الجامعي الذي يلي موافقة المجلس االعلى للجامعا .1

اقيين  ة الب ى والطلب ة االول تجدين بالفرق ة المس عليها وصدور القرار الوزاري على الطلب

 لالعادة في جميع المواد ثم تصاعديا على الفرق التي تليها.

يستمر تطبيق الالئحة القديمة على الطلبة الباقيين لالعادة بالفرقة االولى في مادة او اكثر  .2

" على طالب كلية التمريض 2-1خرجهم. (يتم تطبيق "والمقيدين بالفرق االعلى ولحين ت

 جامعة قناة السويس ببورسعيد).

ور  .3 ماعيلية ف ويس باالس اة الس ة قن ريض جامع ة التم ى طالب كلي ة عل تسري هذه الالئح

  صدور القرار الوزاري في هذا الخصوص. 

  

  

  

                              

   


