
  جامعة الفیوم التمریض لكلیة الدراسیة  الالئحة
  

  مدة و نظام الدراسة   -

   .مدة الدراسة لنیل درجة البكالوریوس في التمریض أربع سنوات دراسیة .١
   .السنة الدراسیة تتكون من فصلین دراسین .٢
التابعة تحت إشراف الكلیة في المستشفیات ) االمتیاز(تؤدى الخریجة سنة تدریبیة إجباریة  .٣

  .وذلك قبل التصریح لھا بمزاولة المھنة الفیومجامعة ل

  درجة البكالوریوس فى علوم التمریضالمقررات التى تدرس لنیل   -
  :  Core Coursesمقررات أساسیة ) ١(

  :مقررات تمریضیة  ) أ
اطني وجراحي  –أساسات التمریض  ة ونساء  –تمریض ب ال  –تمریض أموم تمریض  –تمریض أطف

تمریض حاالت  –تمریض مسنین  –تمریض طوارئ  –یض نفسي وصحة نفسیة تمر –صحة مجتمع 
  حرجة 

  :مقررات طبیة  ) ب
ة  –فارماكولوجى  –میكروبیولوجى  –فسیولوجي  –تشریح  ات  –تغذیة تطبیقی ة  –وبائی ة حیوی  –طبیع

ة  اء حیوی اثولوجى  –كیمی یتولوجى  –ب رعي  –بارس ب ش ال  –ط ة أطف ي وجراح اء  –ط راض نس أم
  طب الحاالت الحرجة والطوارئ  –طب مجتمع  –طب نفسي  –أمراض باطنة وجراحة  –وتولید 

   

  : Supportive Coursesمقررات مساندة ) ٢(

اس  –أساسیات علم االجتماع  –أساسیات علم نفس  وجى(علم األجن أسس السلوك االنسانى  –) أنثروبول
ف الصحي  –مھارات التواصل والعالقات اإلنسانیة  –في الصحة والمرض  یم والتثقی  –استراتیجیة التعل

ي  –مبادئ اإلحصاء  –مبادئ اإلدارة في الخدمات الصحیة  –آداب المھنة  ة  –حاسب آل ة إنجلیزی  –لغ
  علم نفس النمو في مراحل الحیاة  –طرق بحث 

  

  البرامج الدراسیة لمرحلة البكالوریوس  -

ا و  على تبین الجداول الآلتیة توزیع المقررات األسبوعیة سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منھ
وى  س قسم مختص المحت ي أن یحدد كل مجل رر عل عدد ساعات األمتحان و توزیع الدرجات مع كل مق

  .العلمى لكل مقرر و یعتمده من مجلس الكلیة

  



  المقررات  الدراسیة للفرقة األولي

  )أسبوع ١٥( الفصل الدراسى األول 

  

 

 عدد ساعات  اسم المادة
التدریس 
  أسبوعیا

 توزیــــــع الدرجــــــات
  

النھایھ 
  العظمى

النھایھ 
  الصغرى

عدد ساعات 
  االمتحان

اعمال   عملى  نظرى  
  السنھ

  تحریرى  شفوى  عملى

  ٣  ١٢٠  ٢٠٠  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٨٠  ٢٠  ٤  أساسیات التمریض
  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ٢٠    ٢  ٢  كمیاء حیویة

  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ٢٠    ٤  ٢  تشریح
  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٨٠  ٢٠        ٢  فسیولوجى
  ٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠  ١٠        ٢  آداب المھنة

مصطلحات طبیة  و 
  تمریضیة 

٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠  ١٠        ٢  
  ١٢  ٣٥٠  ٦٠٠          ٢٦  ١٤  اجمالى

  المقررات  الدراسیة للفرقة األولي

  )أسبوع ١٥(  ثانىالفصل الدراسى ال

  

 

عدد ساعات   اسم المادة
التدریس 
  أسبوعیا

 ـاتتوزیــــــع الدرجـــــ
  

النھایھ 
  العظمى

النھایھ 
  الصغرى

عدد ساعات 
  االمتحان

اعمال   عملى  نظرى  
  السنھ

  تحریرى  شفوى  عملى

  ٣  ١٢٠  ٢٠٠  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٨٠  ٢٠  ٤  تمریض طوارئ
  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٨٠  ٢٠  -    ٢  ٢  باثولوجیا

  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ٢٠    ٢  ٢  باراسیتولوجى
أسا سیات علم 

  األجتماع
٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠  ١٠  -    -  ٢  

  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٨٠  ١٠  -    ٢  ٢  روبیولوجىمیك
  ٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠    ١٠    ٢  ١   حاسب آلى

  ١٣  ٣٥٠  ٦٠٠          ٢٨  ١٤  اجمالى
  

  

 

 



  ثانیةالمقررات  الدراسیة للفرقة ال

 )أسبوع ١٥(  ولالفصل الدراسى اال

عدد ساعات   اسم المادة
التدریس 
  أسبوعیا

 توزیــــــع الدرجــــــات
  

النھایھ 
  العظمى

النھایھ 
  الصغرى

عدد ساعات 
  االمتحان

اعمال   عملى  نظرى  
  السنھ

  تحریرى  شفوى  عملى

تمریض باطنى و 
  جراحة

٣  ١٢٠  ٢٠٠  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٨٠  ٢٠  ٤  
أمراض یاطنة و 

  جراحة
٢  ٦٠  ١٠٠  ٨٠  ٢٠  -    -  ٢  

تخصصات باطنة و 
  :تشمل 

                  
  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٢٥  -  -    -  ١  جلدیة
  ٢٥  -  -    -  ١  عصبیة
  ٢٥  -  -    -  ١  صدریة

  ٢٥  -  -    -  ١  قلب
  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ٢٠    ٤  ٢  فارماكولوجى

  ٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠  ١٠  -      ١  لغة انجلیزیة  
                ٢٤  ١٣  اجمالى

 

  ثانیةالمقررات  الدراسیة للفرقة ال

  )أسبوع ١٥(  ثانىالفصل الدراسى ال

عدد ساعات   اسم المادة
التدریس 
  أسبوعیا

 توزیــــــع الدرجــــــات
  

 النھایھ
  العظمى

النھایھ 
  الصغرى

عدد ساعات 
  االمتحان

اعمال   عملى  نظرى  
  السنھ

  تحریرى  شفوى  عملى

  ٣  ١٢٠  ٢٠٠  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٨٠  ٢٠  ٤  حاالت حرجةتمریض 
طب الحاالت الحرجة 

  و الطوارئ
٢  ٦٠  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ٢٠  -  ٥  ٢  

  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٦٠  ٢٠    ٢٠    ٢  تغذیة تطبیقیة
و  جراحةتخصصات 

  :تشمل 
                  

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٢٥  -  -    -  ١  امعظ
  ٢٥  -  -    -  ١  مسالك
  ٢٥  -  -    -  ١  رمد

  ٢٥  -  -    -  ١  أنف و أذن
  ٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠  ١٠  -    -  ٢  أسس سلوك أنسانى

  ٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠  -  ١٠    ٢  ١   حاسب آلى
                ٢٧  ١٥  اجمالى

 

 



  

  الثالثةالمقررات  الدراسیة للفرقة 

 )أسبوع ١٥( الفصل الدراسى األول 

عدد ساعات   المادةاسم 
التدریس 
  أسبوعیا

 توزیــــــع الدرجــــــات
  

النھایھ 
  العظمى

النھایھ 
  الصغرى

عدد ساعات 
  االمتحان

اعمال   عملى  نظرى  
  السنھ

  تحریرى  شفوى  عملى

تمریض الصحة 
  أآلنجابیة 

٣  ١٢٠  ٢٠٠  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٨٠  ٢٠  ٤  
  ٣  ١٢٠  ٢٠٠  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٨٠  ٨  ٢  تمریض مسنین 

نساء طب أمراض ال
  و تولید

٢  ٦٠  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ٢٠  -  ٤  ٢  

مبادئاالدارة فى 
  الخدمات الصحیة

٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠  ١٠  -  -    ٢  
التثقیف الصحى و 
  أستراجیات التعلیم

٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠  ١٠  -  -    ١  
                ٣٢  ١١  اجمالى

  

  الثالثةالمقررات  الدراسیة للفرقة 

  )أسبوع ١٥(  الثانىالفصل الدراسى 

  

 

عات عدد سا  اسم المادة
التدریس 
  أسبوعیا

 توزیــــــع الدرجــــــات
  

النھایھ 
  العظمى

النھایھ 
  الصغرى

عدد ساعات 
  االمتحان

اعمال   عملى  نظرى  
  السنھ

  تحریرى  شفوى  عملى

  ٣  ١٢٠  ٢٠٠  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٨٠  ٢٠  ٤  تمریض األطفال
طب و جراحة 

  األطفال
٢  ٦٠  ١٠٠  ٦٠  ٢٠  ٢٠    ٤  ٢  

  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٨٠  ٢٠      -  ٢  طب شرعى
  ٢  ٢٥  ٥٠  ٥٠  -        ٢  حقوق األنسان

  ٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠  ١٠        ٢  اساسیات علم النفس
                ٢٤  ١٢  اجمالى

 

  

 

 



  الرابعةالمقررات  الدراسیة للفرقة 

  )أسبوع ١٥( األولالفصل الدراسى 

 

عدد ساعات   اسم المادة
التدریس 
  أسبوعیا

 توزیــــــع الدرجــــــات
  

النھایھ 
  العظمى

النھایھ 
  الصغرى

د ساعات عد
  االمتحان

اعمال   عملى  نظرى  
  السنھ

  تحریرى  شفوى  عملى

  ٣  ١٢٠  ٢٠٠  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٨٠  ٢٠  ٤  ادارة التمریض
تمریض نفسى و 

  صحة نفسیة
٣  ١٢٠  ٢٠٠  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٨٠  ١٢  ٣  

  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٨٠  ٢٠      -  ٢  طب نفسي
  ٢  ٢٥  ٥٠  ٣٠  ١٠    ١٠    ٢  طرق البحث

  ٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠  ١٠        ٢  مبادئ األحصاء
                ٣٢  ١٣  ىاجمال
  

  الرابعةالمقررات  الدراسیة للفرقة 

  )أسبوع ١٥( لثانىاالفصل الدراسى 

 

عدد ساعات   اسم المادة
التدریس 
  أسبوعیا

 توزیــــــع الدرجــــــات
  

النھایھ 
  العظمى

النھایھ 
  الصغرى

عدد ساعات 
  االمتحان

اعمال   عملى  نظرى  
  السنھ

  تحریرى  شفوى  عملى

تمریض صحة 
  جتمعالم

٣  ١٢٠  ٢٠٠  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ٨٠  ٢٤  ٤  

  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٨٠  ٢٠        ٣  طب مجتمع
  ٢  ٦٠  ١٠٠  ٨٠  ٢٠        ٢  وبائیات

مھارات التواصل 
  والعالقات األنسانیة

٢  ٢٥  ٥٠  ٤٠  ١٠        ٢  
مھارات طرق 

  التدریس
٢  ٢٥  ٥٠  ٣٠  ١٠    ١٠    ٢  

                ٢٤  ١٢  اجمالى
  

 

 


