
 جامعة الفيوم التمريض لكلية الداخلية الالئحة

 مرحلة البكالوريوس

  رسالة كلية التمريض:

رسالة كلية التمريض هى تخريج هيئة تمريض لها كفاءه متميزه وفق المعايير المحليه و العالميه. 
 كما تهدف إلى تقديم الحلول العمليه و اإلستشارات المتخصصة من خالل األبحاث كما تشارك فى

  حماية المجتمع ضد المخاطر الصحيه.

 الباب األول

 (: أقسام الكلٌة: ١مادة )

 : تتكون كلٌة التمرٌض من األقسام العلمٌة اآلتٌة

 قسم التمرٌض الباطنً والجراحً -١
    . األم والرضٌع قسم تمرٌض صحة -٢
  المجتمع قسم تمرٌض صحة -٣
   النفسٌة . قسم التمرٌض النفسً والصحة -٤
 ٌض.قسم إدارة التمر -٥
 . قسم تمرٌض األطفال -٦

 : الباب الثانى

 

 :الدرجة العلمٌة(: ٢مادة )

  تمنح كلية التمريض جامعة الفيوم الدرجات العلمية اآلتية:

  .درجة البكالوريوس في علوم التمريض 

 

 :شروط القبول بكلٌة التمرٌض(: ٣مادة )

( ٤٤ٌة لقانون تنظٌم الجامعات رقم )ذٌتم األلتحاق بكلٌة التمرٌض طبقا لؤلحكام العامة لالئحة التنفٌ
 و ٌشترط لقبول الطالب ما ٌلً: ١٤٩٢لسنة 

أن تكون الطالبة حاصلة علً شهادة الثانوٌة العامة الحدٌثة القسم العلمى )علمى علوم( أو  -١
٪ فى ٦٥بشرط حداثة المؤهل و الحصول علً درجة ال تقل عن على شهادة معادلة لها 

 اللغة األنجلٌزٌة
 بول الطالبات الحاصلٌن على المؤهآلت التالٌة:و ٌجوز ق -٢



بشرط حداثة المؤهل و الحصول علً وحملة دبلوم المعاهد الفنٌة للتمرٌض )شعبة تمرٌض(  -
و ٌتم قبول الطالب بالفرقة الثانٌة وفقا لؤلعداد التى  كحد أدنى من مجموع درجات الدبلوم٪ ٩٥

 المعاهد الفنٌة من قبل المجلس األعلى للجامعاتتحددها الكلٌة كل عام مع األلتزام بلوائح طلبة 
٪ ٩٠دبلوم التمرٌض العام )الثانوٌة الفنٌة للتمرٌض( وبشرط حداثة المؤهل و الحصول علً  -

وفقا لؤلعداد التى  األولىكحد أدنى من مجموع درجات الدبلوم و ٌتم قبول الطالب بالفرقة 
ة فى مستوى الثانوٌة العامة )القسم العلمى( و بعد أجتٌاز أمتحان المعادلتحددها الكلٌة كل عام 

و تكون المفاضلة فى القبول على أساس مجموع  المجلس األعلى للجامعاتالتى ٌنظمها 
الدرجات فى دبلوم التمرٌض العام و كذلك درجات األمتحانات التكمٌلٌة فى مستوى الثانوٌة 

 العامة

 التفرغ الكامل للدراسة -٣
  مواصفات التالٌة :بالاجتٌاز كشف طبً الخاص  -٤

 عدم وجود أي قصور باالتزان العضلً والعصبً
 سالمة القلب والصدر وخلوه من األمراض المزمنة والعٌوب الخلقٌة

 سالمة البصر والسمع والنطق
 الخلو من األمراض العصبٌة والنفسٌة

 أجتٌاز أختبارات القبول التى ٌقرها مجلس الكلٌة -٥

 : (٤مادة )

 لبكالورٌوس فى علوم التمرٌض بعد أجتٌاز جمٌع المقررات الدراسٌة بنجاحتمنح الطالبة درجة ا

 مدة و نظام الدراسة (:٥مادة )

  مدة الدراسة لنٌل درجة البكالورٌوس فً التمرٌض أربع سنوات دراسٌة. .١
  السنة الدراسٌة تتكون من فصلٌن دراسٌن. .٢
التابعة كلٌة فً المستشفٌات تؤدى الخرٌجة سنة تدرٌبٌة إجبارٌة )االمتٌاز( تحت إشراف ال .٣

  وذلك قبل التصرٌح لها بمزاولة المهنة. الفٌومجامعة ل

 درجة البكالورٌوس فى علوم التمرٌضالمقررات التى تدرس لنٌل (: ٦مادة )

 :  Core Courses( مقررات أساسية 1)

 مقررات تمريضية : ( أ
تمةرٌض  –مةرٌض أطفةال ت –تمرٌض أمومةة ونسةا   –تمرٌض باطنً وجراحً  –أساسات التمرٌض 

تمرٌض حةاالت  –تمرٌض مسنٌن  –تمرٌض طوارئ  –تمرٌض نفسً وصحة نفسٌة  –صحة مجتمع 

 حرجة 

 مقررات طبية : ( ب
 –طبٌعة حٌوٌة  –وبائٌات  –تغذٌة تطبٌقٌة  –فارماكولوجى  –مٌكروبٌولوجى  –فسٌولوجً  –تشرٌح 

أمةةراض نسةةا   –وجراحةةة أطفةةال طةةً  –طةةب شةةرعً  –بارسةةٌتولوجى  –بةةاثولوجى  –كٌمٌةةا  حٌوٌةةة 

 طب الحاالت الحرجة والطوارئ  –طب مجتمع  –طب نفسً  –أمراض باطنة وجراحة  –وتولٌد 



  

 : Supportive Courses( مقررات مساندة 2)

أسس السلوك االنسةانى  –علم األجناس )أنثروبولوجى(  –أساسٌات علم االجتماع  –أساسٌات علم نفس 

 –استراتٌجٌة التعلٌم والتثقٌف الصحً  –رات التواصل والعالقات اإلنسانٌة مها –فً الصحة والمرض 

 –لغةة إنجلٌزٌةة  –حاسب آلً  –مبادئ اإلحصا   –مبادئ اإلدارة فً الخدمات الصحٌة  –آداب المهنة 

 علم نفس النمو فً مراحل الحٌاة  –طرق بحث 

 

 البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس :(٧مادة )

على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها و  داول الآلتٌة توزٌع المقررات األسبوعٌةتبٌن الج

عدد ساعات األمتحان و توزٌع الدرجات مع كل مقرر علً أن ٌحدد كةل مجلةس قسةم مخةتص المحتةوى 

 العلمى لكل مقرر و ٌعتمده من مجلس الكلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقررات  الدراسية للفرقة األولي

 أسبوع( 1١لفصل الدراسى األول ) ا

 

 

ػذد ساػاخ  اسٌ اىَادج

اىتذسيس 

 أسثىػيا

 تىصيــــــغ اىذسجــــــاخ
 

اىْهايه 

 اىؼظًَ

اىْهايه 

 اىصغشي

ػذد ساػاخ 

 االٍتحاُ

اػَاه  ػَيً ّظشي 

 اىسْه

 تحشيشي شفىي ػَيً

 3 002 022 02 02 02 02 02 4 أساسياخ اىتَشيط
 0 62 022 62 02 02  0 0 مَياء حيىيح

 0 62 022 62 02 02  4 0 تششيح
 0 62 022 02 02    2 فسيىىىجً
 0 05 52 42 02    0 آداب اىَهْح

ٍصطيحاخ طثيح  و 

 تَشيضيح 

0    02 42 52 05 0 

 12 350 600     06 04 اجَاىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقررات  الدراسية للفرقة األولي

 بوع(أس 1١)  ثانىالفصل الدراسى ال

 

 

ػذد ساػاخ  اسٌ اىَادج

اىتذسيس 

 أسثىػيا

 تىصيــــــغ اىذسجــــــاخ
 

اىْهايه 

 اىؼظًَ

اىْهايه 

 اىصغشي

ػذد ساػاخ 

 االٍتحاُ

اػَاه  ػَيً ّظشي 

 اىسْه

 تحشيشي شفىي ػَيً

 3 002 022 02 02 02 02 02 4 تَشيط طىاسئ
 0 62 022 02 02 -  0 0 تاثىىىجيا

 0 62 022 62 02 02  0 0 تاساسيتىىىجً
أسا سياخ ػيٌ 

 األجتَاع

2 -  - 02 42 52 05 0 

 0 62 022 02 02 -  0 0 ٍينشوتيىىىجً
 0 05 52 42  02  0 0  حاسة آىً

 13 350 600     00 04 اجَاىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانيةالمقررات  الدراسية للفرقة ال

 أسبوع( 1١)  ولالفصل الدراسى اال

 

 

ساػاخ  ػذد اسٌ اىَادج

اىتذسيس 

 أسثىػيا

 تىصيــــــغ اىذسجــــــاخ
 

اىْهايه 

 اىؼظًَ

اىْهايه 

 اىصغشي

ػذد ساػاخ 

 االٍتحاُ

اػَاه  ػَيً ّظشي 

 اىسْه

 تحشيشي شفىي ػَيً

تَشيط تاطًْ و 

 جشاحح

4 02 02 02 02 02 022 002 3 

أٍشاض ياطْح و 

 جشاحح

0 -  - 02 02 022 62 0 

تخصصات باطنة و 

 تشمل :
         

 3 62 022 05 - -  - 0 جيذيح
 05 - -  - 1 ػصثيح
 05 - -  - 0 صذسيح

 05 - -  - 0 قية
 0 62 022 62 02 02  4 0 فاسٍامىىىجً

 0 05 52 42 02 -   0 ىغح اّجييضيح  
        04 03 اجَاىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانيةالمقررات  الدراسية للفرقة ال

 أسبوع( 1١)  ثانىالالفصل الدراسى 

 

 

ػذد ساػاخ  اسٌ اىَادج

اىتذسيس 

 أسثىػيا

 تىصيــــــغ اىذسجــــــاخ
 

اىْهايه 

 اىؼظًَ

اىْهايه 

 اىصغشي

ػذد ساػاخ 

 االٍتحاُ

اػَاه  ػَيً ّظشي 

 اىسْه

 تحشيشي شفىي ػَيً

 3 002 022 02 02 02 02 02 4 حاالخ حشجحتَشيط 
طة اىحاالخ اىحشجح 

 و اىطىاسئ

0 5 - 02 02 62 022 62 0 

 0 62 022 62 02  02  0 تغزيح تطثيقيح
و  جراحةتخصصات 

 تشمل :
         

 3 62 022 05 - -  - 0 ػظاً
 05 - -  - 1 ٍساىل
 05 - -  - 0 سٍذ

 05 - -  - 0 أّف و أرُ
 0 05 52 42 02 -  - 0 أسس سيىك أّساًّ

 0 05 52 42 - 02  0 0  حاسة آىً
        07 05 اجَاىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثالثةالمقررات  الدراسية للفرقة 

 أسبوع( 1١الفصل الدراسى األول ) 

 

 

ػذد ساػاخ  اسٌ اىَادج

اىتذسيس 

 أسثىػيا

 تىصيــــــغ اىذسجــــــاخ
 

اىْهايه 

 اىؼظًَ

اىْهايه 

 اىصغشي

ػذد ساػاخ 

 االٍتحاُ

اػَاه  ػَيً ّظشي 

 اىسْه

 تحشيشي شفىي ػَيً

تَشيط اىصحح 

 أآلّجاتيح 
4 02 02 02 02 02 022 002 3 

 3 002 022 02 02 02 02 0 0 تَشيط ٍسْيِ 
طة أٍشاض اىْساء 

 و تىىيذ
0 4 - 02 02 62 022 62 0 

ٍثادئاالداسج فً 

 اىخذٍاخ اىصحيح
2  - - 02 42 52 05 0 

اىتثقيف اىصحً و 

 أستشاجياخ اىتؼييٌ
0  - - 02 42 52 05 0 

        30 00 اجَاىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثالثةالمقررات  الدراسية للفرقة 

 أسبوع( 1١)  الثانىالفصل الدراسى 

 

 

ػذد ساػاخ  اسٌ اىَادج

اىتذسيس 

 أسثىػيا

 تىصيــــــغ اىذسجــــــاخ
 

اىْهايه 

 اىؼظًَ

اىْهايه 

 اىصغشي

ػذد ساػاخ 

 االٍتحاُ

اػَاه  ػَيً ّظشي 

 اىسْه

 تحشيشي شفىي ػَيً

 3 002 022 02 02 02 02 02 4 تَشيط األطفاه
طة و جشاحح 

 األطفاه

0 4  02 02 62 022 62 0 

 0 62 022 02 02   - 0 طة ششػً
 0 05 52 52 -    2 حقىق األّساُ

 0 05 52 42 02    0 اساسياخ ػيٌ اىْفس
        04 00 اجَاىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةالرابعالمقررات  الدراسية للفرقة 

 أسبوع( 1١) األولالفصل الدراسى 

 

 

ػذد ساػاخ  اسٌ اىَادج

اىتذسيس 

 أسثىػيا

 تىصيــــــغ اىذسجــــــاخ
 

اىْهايه 

 اىؼظًَ

اىْهايه 

 اىصغشي

ػذد ساػاخ 

 االٍتحاُ

اػَاه  ػَيً ّظشي 

 اىسْه

 تحشيشي شفىي ػَيً

 3 002 022 02 02 02 02 02 4 اداسج اىتَشيط
تَشيط ّفسً و 

 يحصحح ّفس

3 00 02 02 02 02 022 002 3 

 0 62 022 02 02   - 0 طة ّفسي
 0 05 52 32 02  02  2 طشق اىثحث

 0 05 52 42 02    0 ٍثادئ األحصاء
        30 03 اجَاىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرابعةالمقررات  الدراسية للفرقة 

 أسبوع( 1١) لثانىاالفصل الدراسى 

 

 

ػذد ساػاخ  اسٌ اىَادج

سيس اىتذ

 أسثىػيا

 تىصيــــــغ اىذسجــــــاخ
 

اىْهايه 

 اىؼظًَ

اىْهايه 

 اىصغشي

ػذد ساػاخ 

 االٍتحاُ

اػَاه  ػَيً ّظشي 

 اىسْه

 تحشيشي شفىي ػَيً

تَشيط صحح 

 اىَجتَغ

4 04 02 02 02 02 022 002 3 

 0 62 022 02 02    3 طة ٍجتَغ
 0 62 022 02 02    0 وتائياخ

ٍهاساخ اىتىاصو 

 ؼالقاخ األّساّيحواى

2    02 42 52 05 0 

ٍهاساخ طشق 

 اىتذسيس

0  02  02 32 52 05 0 

        04 00 اجَاىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :(٨مادة )

% من الدرجة ٤٠% شفوي وعملً ، ٢٠% للتحرٌري ، ٤٠ٌخصص للمواد التمرٌضٌة 
 سنةالأعمال 
 :(٩مادة )

% لالمتحةةان ٢٠للتحرٌةةري ، و %0٠للمةةواد التةةً لهةةا امتحةةان تحرٌةةري وشةةفوي ٌخصةةص 
 الشفوي

% ٢٠% لالمتحةان التحرٌةري و 0٠للمواد التً لها امتحان تحرٌري وأعمال سنة ٌخصص 
 ألعمال السنة

 (:1١مادة )
 % من الدرجة الكلٌة٥٠% والمواد المساندة ٦٠درجة النجاح للمواد التمرٌضٌة والطبٌة 

 رج للطالباتٌرصد المجموع التراكمً وٌكون أساسا ألفضلٌة التخ
 

 نظام األمتحان:(: 11مادة )
 ٌعقد امتحان فً نهاٌة كل فصل دراسً -
ٌؤدى الطلبة االمتحانات المقررة فً نهاٌة الفصل الذي تتم فٌه دراسة المةادة وٌكةون النقةل  -

إلى الفرقة األعلى بحد أقصى مادتٌن مةن مةواد التخلةف بشةرط أن ٌكةون ناجحةا فةً جمٌةع 
لةةة رسةةوب الطالةةب فةةً مةةادة تمرٌضةةٌة تعةةاد السةةنة فةةً مةةواد المةةواد التمرٌضةةٌة وفةةى حا

 الرسوب دراسة )نظرٌا وعملٌا( وامتحانا
تشمل االمتحانات فصل دراسً أول وفصل دراسً ثانً باإلضةافة إلةى امتحةان دور ثةانً  -

للفرقة الرابعة فقط فٌما ال ٌزٌد عن مادتٌن من مواد التخلف والرسوب فً أكثر من مادتٌن 
 كاملة فً مواد الرسوبتعاد السنة 

 
 

 (: شروط دخول األمتحان:12مادة )
% وٌحرم من دخةول االمتحةان مةن تعةدى نسةبة الغٌةاب ٩٥استٌفا  نسبة حضور العملً  -

% و ٌصةةدر قةةرار الحرمةةان مةةن األمتحةةان مةةن مجلةةس الكلٌةةة بنةةا ا علةةى طلةةب مةةن ٢٥
 دم لؤلمتحان فٌها مجالس األقسام و ٌعتبر الطالب ؤاسب فً المقررات التى حرم من التق

% )ستون فً المائة( من مجموع درجات أعمال السةنة فةً ٦٠إذا لم تحقق الطالبة نسبة  -
االختبارات العملٌة على مةدار العةام فةً إحةدى المةواد التمرٌضةٌة العملٌةة التةً لهةا تقٌةٌم 

 أعمال سنة فتحرم من دخول االمتحان فً هذة المادة 
 

 سوبهم باحد الطرق اآلتٌة:ٌقدر نجاح الطالب و ر(: 13مادة )

ٌقدر نجاح الطالبات ورسوبهن فً جمٌع العلوم التمرٌضٌة والطبٌة والتقدٌر العام بأحدى  -١
 التقدٌرات اآلتٌة:

 %)خمسة وثمانون فً المائة( فأكثر من مجموع الدرجات.0٥ممتاز من  -
فً المائة( %)خمسة وثمانون 0٥% )خمسة وسبعون فً المائة( إلى أقل من ٩٥جٌد جدا من  -

 من مجموع الدرجات.
% )خمسة وسبعون فً المائة( من ٩٥%)خمسة وستون فً المائة( إلى أقل من ٦٥جٌد من  -

 مجموع الدرجات.
% )خمسة وستون فً المائة( من مجموع ٦٥% )ستون فً المائة( إلى أقل من ٦٠مقبول من  -



 الدرجات.
 ن فً المائة(من مجموع الدرجات. %)ستو٦٠%)ثالثون فً المائة(إلى أقل من٣٠ضعٌف من -
 %)ثالثون فً المائة( من مجموع الدرجات. ٣٠راسب } ضعٌف جدا أقل من-

 أما العلوم السلوكٌة والعلوم المساعدة فٌكون تقدٌر المقبول كاآلتً: -٢
 %)خمسة وستون فً المائة(.٦٥%)خمسون فً المائة( إلى أقل من ٥٠المقبول من  -
 %)خمسون فً المائة(. ٥٠المائة( إلى أقل من %)ثالثون فً ٣٠ضعٌف من  -

 
 

 
 (:١٤مادة )

إذا رسبت الطالبة فً بعض المواد ٌسمح لها باالنتقال للسنة التالٌة بشرط أال تزٌد مواد  -١
  الرسوب على مادتٌن وبشرط أال تكون ضمنها مادة من مواد التمرٌض العملٌة.

 ٌرىتعتبر الطالبة راسبة اذا تغٌبت عن األمتحان التحر -٢
% )ستون فً المائة( من مجموع درجات أعمال السنة فً ٦٠إذا لم تحقق الطالبة نسبة  -٣

االختبارات العملٌة على مدار العام فً إحدى المواد التمرٌضٌة العملٌة التً لها تقٌٌم أعمال سنة 
  فتحرم من دخول االمتحان فً هذة المادة وتعٌد السنة دراسة وامتحانا.

ابعة )السنة النهائٌة(ٌسمح لمن ترسب فً مادتٌن الدخول فً الدور الثانً فً بالنسبة للفرقة الر -٤
 سبتمبر من نفس العام بشرط أال تكون هذه المواد من المواد التمرٌضٌة العملٌة. 

 (:١٥مادة )

ٌحسب التقدٌر العام للطالب فً درجة البكالورٌوس علً أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا 
السنوات الدراسٌة كما ٌنم ترتٌبهم وفقا لهذا عدا درجات اللغة األنجلٌزٌة و المصطلحات  علٌها فى كل

 الطبٌة و الحاسب اآللً و حقوق األنسان

 (:١٦مادة )

 ٌحق لمجلس الجامعة الموافقة على أجرا  أى تعدٌل فى نظام األمتحانات بعد موافقة مجلس الكلٌة

 

 

 

 

 

 

 



 

 ى )الالمتٌاز(القواعد المنظمة للتدرٌب العمل

 :(١)مادة 
ٌشةةترط أللتحةةاق الطالةةب بالسةةنة التدرٌبٌةةة الحصةةول علةةى بكةةالورٌوس علةةوم التمةةرٌض مةةن كلٌةةة 

 التمرٌض جامعة الفٌوم
 (:٢)مادة 

 .للدور الثانً  ١/١٢للدور االول ،  ١/٤شهر من  ١٢فترة التدرٌب 
 

 (:٣)مادة 
رئاسةة وكٌةل الكلٌةة لشةئون خدمةة المجتمةع  تشكل لجنة لالشراف علً برنامج االمتٌاز بالكلٌة تحت

وتنمٌة البٌئة او من ٌقوم بعملة وٌقوم باالشراف علً التفٌةذ رئةٌس قسةم ادارة التمةرٌض او المنسةق 
تختص هذه اللجنةة بوضةع خطةة برنةامج التةدرٌب العملةً لالمتٌةاز واالشةراف  .االكادٌمً للبرنامج

شةمل الخطةة المجةاالت االكلٌنٌكٌةة المحةددة مةن قبةل علً تنفٌذها بعد موافقة مجلس الكلٌة علةً ان ت
ٌقةةوم كةةل قسةةم باعةةداد مةةنهج   .مجلةس الكلٌةةة علةةً ان تشةةمل الخطةةة المجةةاالت االكلٌنٌكٌةة للتةةدرٌب 

و تدرٌبً محدد ٌشمل المعلومات والمهارات التدرٌبٌةة فةً كةل تخصةص وٌعتمةد مةن مجلةس الكلٌةة 
والذي ٌحةدد فٌهةا المهةارات الةالزم   Log Bookلة  كذلك  اعداد وسائل تقٌٌم الطالب الالزمة شام

اكتسابها خالل فترة التدرٌب فً كل تخصص ٌةدون فٌةه النشةاط الٌةومً واعتمةاده مةن عضةو هٌئةة 
 التدرٌس المشرف علٌه ومدٌر برنامج التدرٌب المختص

 
 (:٤)مادة 

 . ة الفٌومالتابعة للجامعالمستشفٌات ٌتم تدرٌب طلبة االمتٌاز فً 
 (:٥)مادة 

و  ٪ من المدة المقررة للتدرٌب فى كل وحدة من وحدات التدرٌب0٥ٌشترط لنجاح الممرضة حضور 
% ١٥على األقل فى كل تخصص من تخصصات التدرٌب و فى حالة الغٌاب أكثر من % ٦٠الحصول 

  بدون عذران الغٌاب :الفترة التدرٌبٌة كاملة أذا ٌتم أعادة أٌام الغٌاب أذا كان الغٌاب بعذر أو أعادة 

 

 

 



 

 

 

 


