
 ١

  لالئحة الموحدة للمعاهد الفنیة للتمریضا
  الملحقة بكلیات الطب بالجامعات المصریة 

  
  ة ـدمـقـم

تطور هائل فى مجال الصحة وحیث أن للتمریض دور حب التوسع فى الرعایة الصحیة فى مصر ص
ضیة ممرضة مؤهل قادر على القیام بالعنایة التمری/ هام فى هذا المجال لذا من الضرورى تواجد ممرض

على التعامل مع االالت واألجهزة الجدیدة  ةقدر الالتى تتمشى مع التقدم العلمى فى المجال الصحى كذلك 
  .والمعقدة
لى مستویین هما الدرجة على تحدید مستویات التمریض دف سیاسة الدولة والدول العربیة اكما ته

الخدمات الصحیة لالصحاء بالجامعیة ودرجة دبلوم المعهد الفنى شعبة تمریض وذلك للإلرتقاء 
   .والمرضى

  الهدف من المعهد
على  استنادارضین قادرین على القیام بالعنایة التمریضیة األساسیة میهدف المعهد إلى توفیر م

والمرضى فى جمیع المؤسسات مع األفراد األصحاء  العملالمعلومات والمهارات العملیة الالزمة أثناء 
  .الصحیة

  )١(ادة ــم
   .المعهد الفنى للتمریض :دأسم المعه

  )٢(ادة ــم
من الناحیة اإلداریة  المعهد أحد المؤسسات التعلیمیة الملحقة بالجامعات وتخضع إلشراف كلیة الطب

  .والتعلیمیة
  )٣(ادة ــم

  :یمنح المعهد الفنى للتمریض الدرجة العلمیة اآلتیة 
  دبلوم فنى تمریض 

  )٤(ادةــم
  :فيالطالبة بالدراسة / الفنى للتمریض عامین وفیها یقوم الطالبمدة الدراسة لنیل الدبلوم  - ١
   .العلوم التمریضیة -
   .العلوم األساسیة والصحیة -
   .العلوم السلوكیة -
  .لعلمى فى مجال العنایة التمریضیةالتدریب ا -
   .المنهج الدراسى یقوم من خالل فصلین دراسین لمدة عامین - ٢



 ٢

  
  مكونات الالئحة الموحدة 

  :تكون الالئحة من األبواب اآلتیة ت
   .إدارة المعهد: الباب األول  - ١
  .شروط القبول واجراءات القید: الباب الثانى  - ٢

  .المنهج العلمى ونظام الدراسة واالمتحانات: الباب الثالث  - ٣

  .ولجان الطلبة المرضى –الدراسات التخصصیة : الباب الرابع  - ٤

 .نظام تأدیب الطالب: الباب الخامس  - ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٣

  الباب األول
   إدارة المعهد

  )٥(ادة ــم
ینیــب عمیــد كلیــة الطــب وذلــك مــن خــالل مجلــس اإلدارة ویجــوز لــه أن / یــرأس المعهــد األســتاذ الــدكتور

  .عمید كلیة التمریض فى حالة غیابهعنه 
  ) ٦(ادةــم

  :یشكل مجلس إدارة المعهد على النحو التالى 
  "رئیسا "                                     عمید كلیة الطب        - ١
 "عضوا ونائب الرئیس "              عمید كلیة التمریض                            - ٢

 "عضوا "                              وكیل كلیة الطب لشئون الطلبة - ٣

 "  امقرر عضوا "                                       مدیر المعهد           - ٤

 "عضوا "  ئون الصحیة                  مدیرة التمریض بمدیریة الش - ٥

 " عضوا "   هد                          عضو اول هیئة تدریس بالمع - ٦

 "عضوا "   هد                          عضو ثانى هیئة تدریس بالمع - ٧

 " عضوا" التمریض یختارهم المجلس      من خبرات) ٢(إضافة عدد  - ٨

  )٧(ادة ــم
  -:یختص مجلس اإلدارة باآلتى 

  :سیر الدراسة    -١
  .وضع نظام الدراسة -أ         
لمعهـد وكـذلك الموافقة على توزیع المنهج العلمى والتـدریب العلمـى علـى القـائمین بالتـدریس با -ب         

  .االنتدابات الخارجیة
   .تالنظر فى ما یقدم من مقترحات وتعدیال -ج         

  :سیر االمتحانات     -٢
   .تحدید موعد االمتحانات -أ         
   .الموافقة على تشكیل لجان االمتحان واللجان التنظیمیة ولجان المراقبة -ب        
  .اعتماد نتائج االمتحانات -ج        

  :سینقبول الدار      -٣
  .امعتحدید أعداد الدارسین الذین یقبلون بالمعهد كل  -أ       
   .تشكیل لجان االختبارات الخاصة للمتقدمین إلى المعهد -ب       

  
  



 ٤

  )٨(ادة ــم
المعهـد مـرة علـى األقـل كـل شـهر أثنـاء السـنة الدراسـیة بـدعوة مـن رئـیس مجلـس اإلدارة یجتمع مجلس إدارة 

  .ب ذلك أغلبیة األعضاء بكتاب مسببأو كلما دعت الضرورة لذلك كما یجوز دعوته إذا طل
  ) ٩(ة ادــم
عمیــد كلیــة الطــب مــن بــین اعضــاء هیئــة التــدریس / بقــرار مــن الســید األســتاذ الــدكتور عیــین مــدیر المعهــدی

   .بالمعهد او من خارجه ویكون تعیینه لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید
   )١٠(ادة ــم
دارة شـئونه العلمیـة واإلداریــة والمالیـة فـى حــی ٕ لسیاسـة التــى ادود تـولى مـدیر المعهــد تصـریف امـور المعهــد وا

  .ها فى الجامعة التابع لها المعهدیرسمها مجلس اإلدارة وفقا ألحكام القوانین واللوائح والقرارات المعمول ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  الباب الثانى
  شروط القبول واجراءات القید

  
  )١١(ادةــم

  :ید الطلبة بالمعهد الفنى للتمریضشروط قبول وق
أو مــا یعادلهــا طبقــا للنظــام الــذى یحــدده ) القســم العلمــى ( لثانویــة العامــة ادة اهالحصــول علــى شــ - أ

  .المجلس األعلى للجامعات

التقدم لاللتحاق بالمعهد عن طریق مكتب التنسـیق للقبـول بالجامعـات وذلـك طبقـا للقواعـد والنظـام  -ب
   .المعمول به

راط أن تكــون هــى اللغــة األجنبیــة الطالبــة دارس اللغــة اإلنجلیزیــة مــع عــدم اشــت/ان یكــون الطالــب -ج
   .األولى

   .أن یجتاز الكشف الطبى الخاص بالمعهد -د
   .أن یكون متفرغ خالل فترة الدراسة بموجب إقرار یقدمه بذلك -هـ
   .ان یجتاز االختبارات الخاصة للقبول بالمعهد –و  

  )١٢(ادة ــم
د ٕ ارة الطلبـة الوافـدین وطبقـا للقواعـد التـى یحـددها یجوز قبول الطلبـة الوافـدین بالمعهـد مـع موافقـة الجامعـة وا

   .المجلس األعلى للجامعات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٦

  
   الباب الثالث 

  المنهج العلمى ونظام الدراسة واالمتحانات
  

  )١٣(ادة ــم
   .أن یقوم بالتدریس الحاصالت على درجة الماجستیر فى التمریض فى مجال التخصص

  
  )١٤(ادة ــم

 طبـقوت) عملیـا ونظریـا ( المتفرغ بالمعهد ال یقل عن ستة عشر سـاعة اسـبوعیا  یكون نصاب المدرس
قواعد االنتـداب المعمـول بهـا بكلیـات الجامعـات المصـریة التـابع لهـا المعهـد علـى السـادة أعضـاء هیئـة 

   .التدریس المنتدبین للتدریس بالمعهد
  )١٥(ادة ــم

لهـذا الغـرض مـن السـادة أعضـاء هیئـة  دال منـهالمعهـد او مـن ینـوب بـ مـدیر وان االمتحان هـجرئیس ل
عـــداد النتـــائج وتطبیـــق  تـــدریس بالمعهـــد، ویشـــكل تحـــت اشـــرافهال ٕ لجنـــة لكـــل فرقـــة لمراقبـــة االمتحـــان وا

   .القواعد المعمول بها فى نظام االمتحانات بالجامعة التابع لها المعهد
  )١٦(ادة ــم

ــــة فــــى اعمــــال االمتحانــــات ومكافــــأة تطبیــــق قواعــــد الجامعــــة فــــى شــــأن االمتحانــــات ومكافأتــــه ال معاون
الشــفوى ولجــان المراقبــة ومكافــأة لجــان االمتحانــات  وغیرهــا طبقــا للقواعــد والقــرارت الســاریة و التصــحیح 

  .ال فى الجامهة التابع لها المعهدفى هذا المج
   )١٧(ادة ــم

مقـــرر  وكـــذلك عـــدد النظریـــة والعملیـــة وعـــدد ســـاعات كـــل  ت الدراســـیةر اتحـــدد الجـــاداول المرفقـــة المقـــر 
، أضــافة مــادة األمــراض المعدیــه بــدال مــن ســاعات االمتحــان وتوزیــع الــدرجات مــع كــل مقــرر تفصــیلیا

  .صحیه االولیه مادة الرعایه ال
  )١٨(ادةــم

 رات بالنســبة للمــواد النظریــة والمــوادضــعلــى األقــل مــن المحا% ٧٥یجــب علــى الطلبــة حضــور نســبة 
  :تقدم لإلمتحان فى الحاالت اآلتیةالطالبة من ال/حرم الطالبلتدریبات المیدانیة ویوا العملیة

  .دم استیفاء نسبة الحضور المطلوبةع -أ  
          .الخاصة بالمواد الدراسیةالرسوب فى اعمال السنة  -ب  

  
  
  



 ٧

  
  
    ) ١٩ (ادة ــم

سنة مع االحتفاظ عادة الا هدارة المعهد علیمجلس ا هر عن االمتحانات یقبلذبع الطالبة/اذا تقدم الطالب   
  .بالتقدیر

  ) ٢٠( ادة ــم 
  .الطالبة للسنة التالیة/دتین من المواد النظریة ینقل الطالباالطالبة فى مادة او م/فى حالة رسوب الطالب

  ) ٢١(ادة ــم 
  . الطالبة للسنة التالیة إذا رسب فى أى مادة من المواد التمریضیة/ال یجوز نقل الطالب 
  ) ٢٢( ادة ــم 
  . ل لجنة االمتحان فى كل مقرر من عضوین على األقل أحدهما مدرس المادةتشك 
  )                                                                   ٢٣( ادة ــم

  :                                           الطالبة على اآلتى/یتم تقییم الطالب
  . ارات التى تجرى أثناء العام الدراسىدرجة أعمال السنة واالختب –أ   
  :                                                   االمتحانات –ب   
  .لتى تعقد فى نهایة العام الدراسىالشفهیة او العملیة . ٢.             التحریریة. ١
            )                                                          ٢٤( ادة ــم
رأسها ، و یعتمد التشكیل و نتیجة االمتحان من رئیس یشكل مدیر المعهد لجنة امتحان لكل فرقة و ی

                        . س ادارة المعهد و مجلس الكلیةمجل
                                                                       )٢٥(ادة ــم 

 : تىتقسم درجات المواد التمریضیة التى بها اعمال سنة وشفوى كاآل - أ

  . من الدرجة النهائیة للمادة%  ٥٠تحریرى  -
 . من الدرجة النهائیة للمادة%  ٣٠أعمال سنة  -

 . من الدرجة النهائیة من المادة%  ٢٠شفوى -

 :د التى لیس لها أعمال سنة كاآلتىتقسم درجات الموا -  ب

  . لدرجة النهائیة للمادةمن ا%  ٦٠تحریرى  -
 . من الدرجة النهائیة للمادة%  ٤٠شفوى  -

  
  
 
  ) ٢٦( ادة ــم



 ٨

  .من درجة النهایة العظمى%  ٦٠الطالبة ناجح فى المادة إال إذا حصل على نسبة /ال یعد الطالب  
  

  )٢٧(ادةــم
   :اآلتىالبة بإحدى التقدیرات اآلتیة فى المقررات فى نهایة العام كلطا/یقدر نجاح الطالب

   .فأكثر من مجموع الدرجات% ٨٥ممتاز من  -
  .من مجموع الدرجات% ٨٥إلى اقل من % ٧٥جید جدا من  -

  .من مجموع الدرجات% ٧٥إلى اقل من  %٦٥جید من  -

  .من مجموع الدرجات% ٦٥إلى أقل من % ٦٠مقبول من  -

   :الطالبة یكون التقدیركاآلتى/وفى حالة رسوب الطالب
   .من مجموع الدرجات% ٦٠من  إلى اقل% ٣٠ضعیف من  -
  .من مجموع الدرجات% ٣٠ضعیف جدا اقل من  -

  )٢٨(ادة ــم
قـــــة مجلــــس الجامعـــــة أن یعفـــــى فــــى حالـــــة التحویــــل مـــــن معهـــــد آخــــر لمجلـــــس الكلیـــــة والمعهــــد وبعـــــد مواف

ت الدراســیة إذا ثبــت أنــه حضــر مقــررا دراســیا معــادال فــى معهــد علمــى الطالبــة مــن بعــض المقــررا/الطالــب
تعادلهـا فـى معهــد  ذا ثبـت انــه ادى بنجـاح امتحانـاتاه وكـذلك اإلعفـاء مــن امتحانـات هـذه المـواد معتـرف بـ

  .%٦٠ح فى هذه المواد عن على اال تقل نسبة النجا علمى معترف به ،
  )٢٩(ادةــم

   .الطالبة فى اإلمتحان باللغة التى تدرس بها المادة/تكون إجابة الطالب
  )٣٠(ادةــم

عــ ٕ القواعــد المعمـول بهــا فـى الجامعــات المصــریة  ةلبــادة القیــد والتحویـل تطبــق علـى الطفـى حالــة الرسـوب وا
   .الخاضعة لقانون تنظیم الجامعات

  )٣١(ادة ــم
  :التقدیر فى السنة النهائیة یكون تراكمیا ویحسب كاآلتى

  .)٢٧(ولى والثانیة ویحسب التقدیر من المجموع الكلى حسب المادة تجمع مجموع درجات السنة اال
  
  
  
  
  
  
  



 ٩

  الباب الرابع
 الدراسات التخصصیة - أ

  
  ):٣٢(ادة ــم

مجلس إدارة المعهد االقتراح بانشاء دراسة تمریضیة متخصصة لخریجى المعهد وذلك بعد موافقة ل
مجلس المعهد والكلیة وموافقة مجلس الجامعة وذلك فى فروع التمریض المختلفة واستحداث ما یجد 

   . من تخصصات جدیدة فى التمریض
  

  لجان الطلبة المرضى -  ب
  
  : )٣٣(ادة ــم

عمید كلیة الطب وبعد / عد موافقة السید األستاذ الدكتورتعقد هذه اللجان عند الضرورة القصوى ب    
الى الطالبة المریض التقدم بطلب /جنة طبیة لتقریر ذلك وعلى الطالبالطالبة على ل/ض الطالبعر 

  . نمدیر المعهد قبل بدء اإلمتحا
  

  لخامسالباب ا
  نظام تأدیب الطلبة

  
   :)٣٤(ادة ــم  

  . تطبق القواعد المعمول بها فى الجامعات المصریة الخاضعة لقانون تنظیم الجامعات فى هذا الشأن
   :)٣٥(ــادة م

  : ة تأدیب الطلبة على النحو التالىیشكل لجن
  ).رئیسا( عمید كلیة التمریض/ السید األستاذ الدكتور -١
   .المعهدمدیر / السید  -٢
   .أقدم عضو هیئة التدریس بالمعهد -٣
   .ممثل الشئون القانونیة بكلیة الطب -٤

   .المعهد وفى حالة غیاب عمید كلیة التمریض یرأس مجلس التأدیب مدیر
  
  
  

  )٣٦(ادة ــم



 ١٠

  :العلوم التى تدرس لنیل درجة دبلوم فنى تمریض هى
  :علوم تمریضیة -١

ــــد  )تمــــریض البــــالغین(ى والجراحــــى  بــــاطنأساســــیات التمــــریض، التمــــریض ال تمــــریض التولی
آداب ،  والنســـاء ، مقدمـــة فـــى إدارة التمـــریض ، تمـــریض صـــحة المجتمـــع ، تمـــریض أطفـــال

   .المهنة ومشاكل التمریض
  :علوم صحیة وطبیة -٢

تشــــــریح ، علــــــم وظــــــائف األعضــــــاء ، میكروبیولوجیــــــا ، الخــــــدمات الصــــــحیة فــــــى المجتمــــــع             
التغذیـــة فـــى الصـــحة والمـــرض ، باطنـــة جراحـــة ، طـــب المســـنین ، طـــب نســـاء  علـــم األدویـــة ،

  .وتولید ، صحة عقلیة ، طب وجراحة األطفال ، الرعایة الصحیة األولیة 
  :علوم سلوكیة وعلوم مساعدة  -٣    

أساســیات علــم الــنفس ، لغــة إنجلیزیــة ، تثقیــف صــحى ، ســلوك اإلنســان فــى المــرض ، علــم نفــس المــرأة ، 
  .، علم اإلجناس إحصاء 

  )٣٧(ادة ــم
یــتم إعــداد تــدریب صــیفى للطــالب لمــدة شــهر ونصــف خــالل اإلجــازة الصــیفیة بشــرط أن یخصــص للطلبــة 

  عطلة ال تقل عن شهر من هذه اإلجازة الصیفیة
وأن یجــرى أمتحــان قــدرات الطلبــه والطالبــات  )تــدریب الزیــارات المیــدانى (   أضــافة مــادة التــدریب العملــى

مـــن درجـــات التــدریب العملـــى ، والتــدریب لمـــده مـــن % ٧٥حضـــور وبــذلك % ٧٥لتـــدریب بنســبة وأجتیــاز ا
  ٠شهور  ٣شهور على أن ال یقل على  ٦:٣

  ) ٣٨(اده ــم
یعقـد أمتحـان دور ثـان لطلبـة الصــف الثـانى للسـنه النهائیـه فـى مــادتین علـى االكثـر عـدا المـواد التمریضــیه 

مـن المـواد الدراسـیه بر من كل عام وأن یكون االمتحـان فـى أى وأن یعقد أمتحان هذا الدور فى شهر سبتم
  ٠التى تدرس للفرقتین األولى والثانیه عدا المواد التمریضیه 

  
  
  
  
  
  
  

  
  المقررات الدراسیة للسنة األولى



 ١١

  
  

  الفصل الدراسى الثانى  الفصل الدراسى األول
  الدرجة  ساعة أسبوعیا  مادة الدراسة  الدرجة  ساعة أسبوعیا  مادة الدراسة

  عملى  نظرى  عملى  نظرى 
التمریض الباطنى   ٣٠٠  ٢٠  ٣  أساسیات التمریض

  والجراحى
٢٠  ٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

٣٠٠  

التغذیة فى الصحة   ١٠٠  ١  التشریح
  والمرض

٢٠٠  ٢  

  ٢٠٠  ٢  تثقیف صحى  ٢٠٠  ٢  علم وظائف األعضاء

سلوك اإلنسان فى   ١٠٠  ١  میكروبیولوجیا
  المرض

١٠٠  ١  

  ٢٠٠  ٢  باطنة  ١٠٠  ١  لصحیة فى المجتمعالخدمات ا
  ١٠٠  ١  جراحة  ١٠٠  ١  أساسیات علم النفس

  ١٠٠  ١  طب المسنین  ٢٠٠  ٢  علم األدویة 
    ١٠٠  ١  الطفیلیات

  ـــــــ
  
  ــ

  
  ٢٠٠    ٢  لغه أنجلیزیه   ــــ

  ١٢٠٠  ٢٠  ١٢    ١٤٠٠  ٢٠  ١٤  المجموع
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 ١٢

  المقررات الدراسیة للسنة الثانیة
  

  الفصل الدراسى الثانى  الفصل الدراسى األول
  الدرجة  ساعة أسبوعیا  مادة الدراسة  الدرجة  ساعة أسبوعیا  مادة الدراسة

  عملى  نظرى  عملى  نظرى 
  ٢٠  ٣  تمریض تولید ونساء

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

تمــــــــــــــریض صــــــــــــــحة   ٣٠٠
  مجتمع

١٠  ٢  
١٠  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

٢٥٠  

  ٢٥٠  ٢  تمریض أطفال  ٢٠٠  ٢  طب نساء وتولید
  ٢٠٠  ٢  صحة عقلیة  ٢٠٠  ٢  نفس المرأة والطفل علم

  ١٠٠  ١  علم األجناس  ١٠٠  ١  أحصاء
ــــــــــــــــــــــى إدارة  مقدمــــــــــــــــــــــة ف

  التمریض
طــــــــــــــــــب وجراحــــــــــــــــــة   ٢٠٠  ٢

  األطفال
٢٠٠  ٢  

ــــــــة   ٢٠٠  ٢  )٢(لغة إنجلیزیة  األمــــــــراض المعدی
  الشائعة

١٠٠  ١  

  
  ــــــ

  
  ـــ

  
  ـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  آداب المهن
  ومشاكل التمریض

١٠٠  ١  

  ١٢٠٠  ٢٠  ١١    ١٢٠٠  ٢٠  ١٢  المجموع
  
  
  
  

  
  

 
  
  

  ولــيأمتـحان السنـة األ 
  

  الفصل الدراسى الثانى  الفصل الدراسى األول
مدة   وع األمتحانن  المادةمدة   نوع األمتحان  المادة



 ١٣

  األمتحان  األمتحان
  ساعة ٣  عملى-شفوى-تحریرى  والجراحىالتمریض الباطنى  ساعة٣  عملى-شفوى-تحریرى  أساسیات التمریض 

  ساعة ٢  شفوى-تحریرى  التغذیة فى الصحة والمرض  ساعة  تحریرى  یحتشر ال
  ساعة٢  تحریرى  تثقیف صحى  ساعة٢  تحریرى  علم وظائف األعضاء

  ساعة  تحریرى  سلوك اإلنسان فى المرض  ساعة  تحریرى  میكروبایولوجیا
  ساعة٢  تحریرى  باطنةال  ساعة  شفوى -تحریرى  الخدمات الصحیة فى المجتمع

  ساعة  تحریرى  جراحةال  ساعة  تحریرى  نفسأساسیات علم ال
  ساعة  تحریرى  طب المسنین  ساعة ٢  شفوى -تحریرى  علم األدویة

  ــــــــــــــــــــــــ  ساعة  شفوى -تحریرى  طفیلیات
  ــــــــــــــــــــــــ  ساعة٢  تحریرى  لغه أنجلیزیه

  
  أمتـحان السنـة الثانیة

  
  الثانىالفصل الدراسى   الفصل الدراسى األول

  نوع األمتحان  المادة
مدة 

مدة   نوع األمتحان  المادة  األمتحان
  األمتحان

  ساعة٣  عملى-شفوى-تحریرى  صحة المجتمع تمریض  ساعة٣  عملى-شفوى-تحریرى  تمریض تولید ونساء 
  ساعة٣  عملى -  شفوى-تحریرى  تمریض األطفال  ساعة٢  تحریرى  طب نساء وتولید
  ساعة٢  تحریرى  ب وجراحة األطفالط  ساعة٢  تحریرى  علم نفس المرأة

  ساعة٢  تحریرى  صحة عقلیة  ساعة  تحریرى  أحصاء
  ساعة  تحریرى  علم األجناس  ساعة٢  تحریرى  مقدمة فى إدارة التمریض

  ساعة  تحریرى  األمراض المعدیة الشائعة  ساعة٢  تحریرى  لغة إنجلیزیة
  ساعة  ىتحریر   آداب المهنة ومشاكل التمریض  ــــــــــــــــــــــــــ

  
  
 

  
  


