الالئحة الداخلية
لكلية التمريض لطالب مرحلة البكالوريوس

1022-1026م

مقدمة
أنشئ المعهد العالً للتمرٌض جامعة أسٌوط فى أكتوبر 2981م كأول معهد عالً للتمرٌض فً صعٌد مصر وفى
شهر ماٌو صدر القرار الجمهوري رقم ( )122لسنة  1222بتحوٌل المعهد العالً للتمرٌض الى كلٌة التمرٌض وذلك
ألعداد خرٌجٌن مؤهلٌن مزودٌن بأصول المعرفة العلمٌة والتدرٌب على المهارات المطلوبة فً مجال التمرٌض
لتقدٌم الرعاٌة التمرٌضٌة المتكاملة سواء وقائٌة أو عالجٌه أو تأهٌلٌة استجابة لحاجة الخدمات الصحٌة المتزاٌدة وٌتم
ذلك من خالل تقدٌم برنامج دراسً متمٌز فً مجال التمرٌض لمواكبة التطور العلمً والتكنولوجً لالرتقاء بصحة
الفرد واألسرة والمجتمع وتعمل الكلٌة على استخدام مواردها البشرٌة وإمكاناتها البحثٌة فً مجال التمرٌض لحل
المشكالت الصحٌة المرتبطة بالنواحً البٌئٌة كخدمة أساسٌة من أجل التنمٌة الشاملة للمجتمع.

رؤٌة الكلٌة
تتطلع كلٌة ال تمرٌض جامعة أسٌوط للتمٌز والرٌادة فً مجاالت التمرٌض والبحث العلمً والخدمة المجتمعٌة .

رسالة الكلٌة
كلٌة التمرٌض جامعة أسٌوط مؤسسة حكومٌة تعلٌمٌة بحثٌة تعمل على إعداد كوادر مؤهلة علمٌا ً ومهارٌا ً ومهنٌا ً
قادرة على االبتكار والمنافسة فى سوق العمل والتصدي لمشكالت المجتمع فى مجاالت التمرٌض وذلك من خالل
برامج تعلٌمٌة تستند على معاٌٌر أكادٌمٌة معتمدة وبحث علمً ٌواكب متطلبات الحاضر والمستقبل وٌراعى معاٌٌر
الجودة  .وتقوم الكلٌة بتأدٌة رسالتها فً إطار من القٌم والتقالٌد الجامعٌة المتعارؾ علٌها.

أهداف الكلٌة
األهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة :
 - 2تطوٌر أنشطة العملٌة التعلٌمٌة لطالب مرحلة البكالورٌوس و االرتقاء بها.
 - 1تطبٌق المعاٌٌر المرجعٌة القومٌة للبرامج الدراسٌة.
 - 3رفع كفاءة مستوى أداء الخرٌجٌن للخدمات الصحٌة التً تقدم للمرضى فً جمٌع مواقع تقدٌم هذه الخدمات و
تنمٌة القدرة اإلدارٌة و القٌادٌة لدٌهم.
 - 4التفاعل مع المجتمع ومشاركته فً حل مشكالته الصحٌة والنهوض بالمستوى الصحً لجمٌع أفراده .
 - 5االستجابة لمتطلبات سوق العمل داخل الوطن وخارجه من حٌث التخصص والكفاءة

مادة ( ) 1الدرجات العلمٌة التً تمنحها الكلٌة :
تمنح كلٌة التمرٌض جامعة أسٌوط الدرجات العلمٌة اآلتٌة:
 .2درجة البكالورٌوس فً علوم التمرٌض
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مادة ( )2األقسام العلمٌة بالكلٌة:
 - 1التمرٌض الباطنً والجراحً
 - 1تمرٌض األطفال
 - 3تمرٌض النساء و التولٌد والصحة اإلنجابٌة
 - 4التمرٌض النفسً والصحة النفسٌة
 - 5تمرٌض صحة األٍسرة والمجتمع
 - 6إدارة التمرٌض
 - 7تمرٌض الحاالت الحرجة والطوارئ
 - 8تمرٌض المسنٌن

مادة ( ) 3شروط االلتحاق (التقدم والقبول) بالكلٌة:
مع مراعاة األحكام العامة المقررة فً الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات وٌشترط لقبول الطالب للحصول علً
درجة البكالورٌوس ما ٌلً:
 - 2أن ٌكون المتقدم حاصل علً شهادة إتمام دراسة الثانوٌة العامة القسم العلمً شعبة علوم فً سنة تقدمه لاللتحاق
بالكلٌة أو علً شهادة معادلة لها ٌقرها المجلس األعلى للجامعات وتكون اللؽة األجنبٌة األولى هً اللؽة االنجلٌزٌة
على أال تقل درجة اللؽة عن .% 75
ٌ - 1جوز قبول الحاصلٌن على المؤهالت اآلتٌة:
أ .حملةة المةؤهالت العلٌةا بتقةدٌر عةام ال ٌقةةل عةن جٌةد بشةرط أن ٌكةون المؤهةةل مسةبوقا ً بالثانوٌةة العامةة القسةم العلمةةً
(علةوم) وٌةتم قبةولهم بالفرقةة األولةى وبنسةبة ال تزٌةد عةن  %5مةن عةدد الطةالب المسةتجدٌن ووفقةا ً للشةروط والقواعةةد
المقررة من المجلس األعلى للجامعات.
ب .من حملة دبلوم المعاهد الفنٌة الصحٌة (شعبة تمرٌض)والمعاهد الفنٌة للتمرٌض وذلك عن طرٌق مكتب تنسٌق

القبول بالجامعات والمعاهد وبنسبة ال تزٌد عن  % 01من العدد المقبول و بالشروط اآلتٌة:
 أ ن ٌكون المتقدم حاصل على دبلوم المعهد الفنً الصحً شعبة التمرٌض أو المعهد الفنً للتمرٌض بنسبة  % ٥٧فً سنة التقدم لاللتحاق بالكلٌة كحد أدنى من مجموع درجات الدبلوم وٌتم قبول الطالب بالفرقة الثانٌة بالكلٌة وٌتم
حساب المجموع التراكمً للطالب من خالل النسبة ال مئوٌة لمجموع السنوات الدراسٌة بالكلٌة ( الثانٌة – الثالثة – الرابعة ).

 - 3التفرغ الكامل للدراسة(النظرٌة – العملٌة)طوال سنوات الدراسة.
 اجتٌاز اختبارات القبول التً تقوم بها الكلٌة بعد موافقة مجلس الكلٌة وتشمل : االختبارات التحرٌرٌة(انهغةاالَجهيشية)
 اختبارات السمات الشخصٌة
 المقابلة الشخصٌة
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التً اقرها المجلس األعلى للجامعات بناءا على المقترحات المقدمة من لجنة قطاع التمرٌض  .
 - 4اجتياسانكشفانطثيتانكهيةوانذييتطهة:
 ساليةانقهةوانصذروخهىِيٍاأليزاضانًشيُةوانعيىبانخهقية .
 ساليةانثصزوانسًعوانُطق .
 انخهىيٍاأليزاضانعصثيةوانُفسيةواالتشاٌانعضهيوانُفسيورسىانًخ  .
 رسىانًخ 
 انطىلاليقمعٍ055سىنإلَاثو 065سىنهذكىر 
 عًمانتحانيمانالسيةنهتأكذيٍخهىانًتقذونهكهيةيٍاأليزاضانًعذيةوأيزاضانذو(االنتهاب
انكثذيانفيزوسي(ب -ج –االيذس)واإلدياٌ
 ال ٌجوز للطالب المتقدم االلتحاق بالكلٌة اال بعد استكمال اختبارات القبول التً ٌقرها مجلس الكلٌة ,فً حالة عدماجتٌازه ألى منها ال ٌتم التحاقه بالكلٌة طبقا لقرار المجلس األعلى للجامعات ولجنة القطاع.
 - 5فةً حالةة عمةل الطالةب ب حةدى الجهةات الحكومٌةة أو القطةةاع العةام ٌجةب أن ٌقةدم مةا ٌفٌةد موافقةة جهةة العمةل علةةى
االنتظام فً الدراسة ( نظرٌا ً – عملٌا ً ) على أن ٌتم القٌد وفقا ً لقواعد المجلس األعلى للجامعات.
ٌ - 6طبق هذا النظام على جمٌع المتقدمٌن من جمٌع المستوٌات التعلٌمٌة.
مادة ) )4نظام الدراسة بالكلٌة :
 تخضع الدراسة فً كلٌة التمرٌض  -جامعة أسٌوط طبقا لقانون تنظٌم الجامعات وخاصة المواد التمرٌضٌة لضوابطمحددة من حٌث :
 مدة الدراسة لنٌل درجة البكالورٌوس أربع سنوات جامعٌة وتكون الدراسة على أساس نظام الفصلٌن الدراسٌٌن( (25خمسة عشر أسبوع لكل فصل دراسً .تتبعها مباشرة سنة التدرٌب اإلجبارٌة مدتها ( 21شهرا) وال ٌجوز
للخرٌجٌن مزاولة مهنة التمرٌض قبل أداء سنة التدرٌب اإلجباري بنجاح فً المستشفٌات الجامعٌة .
 ٌشترط على الطالب استٌفاء نسبة حضور  %75من الدروس النظرٌة والعملٌة لكل مقرر دراسً وإال ٌتم حرمانهمن دخول االمتحان الخاص بالمقرر.
.مادة ) )5العلوم التً تدرس للحصول على درجة البكالورٌوس:
العلوم التً تدرس لنٌل درجة البكالورٌوس هً - :
أوال  :العلوم التمرٌضٌة - :
أساسٌات التمرٌض - -التمرٌض البةاطنً والجراحةً ) - (Iالتمةرٌض البةاطنً والجراحةً العةام  -التمةرٌض البةاطنً
والجراحةً الخةاص  -التمةرٌض النفسةً والصةحة النفسةٌة  -تمةرٌض النسةاء والتولٌةد والصةحة اإلنجابٌةة – تمةرٌض
األطفةةال  -تمةةرٌض صةةحة األسةةرة والمجتمةةع  -تمةةرٌض المسةةنٌن  -ادارة التمةةرٌض  -تمةةرٌض الحةةاالت الحرجةةة
والطوارئ  -التقٌٌم الصحً  -مقدمة فً إدارة التمرٌض.
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ثانٌا  :العلوم الطبٌة :
تشرٌح – فسٌولوجً  -تؽذٌة عالجٌة وصحٌة  -الجراحة العامة – الباطنة العامة – الباطنة الخاصة (باثولوجً
إكلٌنٌكً) – طب النساء والتولٌد – الطب النفسً – طب المجتمع – طب األطفال – جراحة األطفال – طب
الحاالت الحرجة والطوارئ – علم األدوٌة – الطفٌلٌات –– طب المسنٌن  -الوبائٌات  -مٌكروبٌولوجً.
ثالثا  :العلوم السلوكٌة والعلوم المساعدة:
 مقدمة فً الحاسب اآللً – أداب واخالقٌات المهنة  -اللؽة اال نجلٌزٌة للفرقة األولى فصلٌن دراسٌن – اإلحصاءالحٌوي – مقدمة فً طرق تدرٌس – النظرٌات واالتجاهات الحدٌثة فً التمرٌض – المصطلحات الطبٌة – علم النفس
.
مادة ) )6نظام االمتحان:
أوال العلوم التمرٌضٌة:
ٌشترط لدخول الطالب االمتحان النهائً للمقرر حصوله على نسبة  % 62من مجموع درجات أعمال السنة فًجمٌع المقررات التمرٌضٌة ٌحرم الطالب من دخول اإلمتحان وٌعتبر راسبا ً فً هذا المقرر إذا لم ٌحقق هذه النسبة
ٌصبح باقً لإلعادة دراسة وإمتحانا ً وذلك بناء على طلب مجالس االقسام المختلفة وموافقة لجنة شئون التعلٌم
والطالب وإعتماد مجلس الكلٌة.
 تكون نسبة الحضور فى العلوم التمرٌضٌة ال تقل عن  % 75فً الدروس النظرٌة والعملٌة واإلكلٌنٌكٌة وٌصدرقرار من مجلس الكلٌة بناءً على طلب مجلس القسم وموافقة لجنة شئون التعلٌم والطالب بحرمان الطالب من التقدم
لإلمتحان إذا لم ٌستوفً هذه النسبة وٌعتبر راسبا ً.
 ٌحدد موعد االمتحانات فً نهاٌة كل فصل دراسً بناء على الخرٌطة الزمنٌة التً ٌحددها مجلس الجامعة بناء علىقرار المجلس األعلى للجامعات فً تحدٌد موعد بداٌة و نهاٌة االمتحانات الجامعٌة.
 ٌعقد فً نهاٌة كل فصل دراسً امتحانات التحرٌرٌة – الشفهٌة – العملٌة لكل مقرر حسب الالئحة الخاصةبالمقررات الدراسٌة .
 إذا نجح الطالب فً أعمال السنة ورسب فً االمتحان التحرٌري فً نهاٌة الفصل الدراسً ٌسمح له بدخول امتحانً
دراسة وامتحانا ً فً هذا
الدور الثانً مع االحتفاظ له بأعمال السنة أما إذا رسب فً الدور الثانً ٌصبح باقً لإلعادة
المقرر .
 تعقد االمتحانات للعلوم التمرٌضٌة للفرق االربعة (عملً – شفهً  -تحرٌري) فً نهاٌة الفصل الدراسً لكلمجموعة حسب توزٌع الطالب.
 ٌؤدي الطالب االمتحان فٌما رسب فٌه من مقررات فى امتحان الدور الثانً فى نفس العام الجامعً وٌعتبر نجاحهفً هذه الحالة بتقدٌر مقبول ( الحد األعلى للمقبول).
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ثانٌا العلوم الطبٌة:
ٌعقد امتحان تحرٌري فً نهاٌة كل فصل دراسً ما عدا المقررات الممتدة ٌعقةد اإلمتحةان فةً نهاٌةة الفصةل الدراسةً
الثانً .
ثالثا  :العلوم السلوكٌة والعلوم المساعدة :

ٌعقةةد امتحةةان تحرٌةةري فةةً نهاٌةةة كةةل فصةةل دراسةةً مةةا عةةدا المقةةررات الممتةةدة تعقةةد االختبةةارات فةةً نهاٌةةة الفصةةل
الدراسً الثانً .
• تشمل االمتحانات النظرٌةة لمقةررات الفصةل الدراسةً األول (دور ٌنةاٌر) ومقةررات الفصةل الدراسةً الثةانً (دور
ٌونٌو) بالدور الثانً (دور سبتمبر) من كل عام لجمٌع طالب الفرق األربع
مادة ( )7النسبة المئوٌة لتقدٌر المواد:
•

ٌشترط لنجاح الطالب حصوله على  % 62من النهاٌة العظمى لكل مقرر للعلوم التمرٌضٌة والطبٌة و العلوم السلوكٌة
والعلوم المساعدة.

• ٌقدر نجاح الطالب فً جمٌع المواد بأحدي التقدٌرات اآلتٌة:
• ممتاز  % 85فأكثر من مجموع الدرجات.
• جٌد جدا من  % 75إلً أقل من  % 85من مجموع الدرجات.
• جٌد من  % 65إلً أقل من  % 75من مجموع الدرجات.
• مقبول من  % 62إلً أقل من  % 65من مجموع الدرجات.
• ٌقدر رسوب الطالب فً جمٌع المواد بأحد التقدٌرات اآلتٌة:
• ضعٌؾ من  % 32إلً أقل من  % 62من مجموع الدرجات.
• ضعٌؾ جدا أقل من  % 32من مجموع الدرجات.
• ٌحسب التقدٌر العام للطالب عند التخرج على أساس مجموع السنوات األربع( التراكمً ) وٌكون األساس للمفاضلة بٌن
الطالب فً الترتٌب للتخرج.
مادة ( ) 8توزٌع الدرجات والمقررات :
تبٌن الجداول اآلتٌة توزٌع المقررات على سنوات الدراسة والساعات األسبوعٌة المخصصة لكل مقرر وزمن االمتحان ونوع
االمتحان والنهاٌة العظمى لكل مقرر .
أوال العلوم التمرٌضٌة:

 ٌخصص للمواد التمرٌضٌة  % 42للتحرٌري  % 22 ,للشفهً  % 12 ,للعملً و  % 32ألعمال السنة.• تتضمن درجات أعمال السنة :درجات االمتحانات الدورٌة وامتحان نصف الفصل الدراسىوالتدرٌب العملً فً
المستشفٌات – التدرٌبات المٌدانٌة ومعامل التمرٌض بالكلٌة وما ٌقدمه الطالب من تقارٌر وواجبات ٌكلف بها أثناء
الدراسة فً الفصول الدراسٌة المختلفة.
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ثانيا العلىم الطثيح:

تخصص  %82لالمتحانات التحرٌرٌة و %12لالمتحانات الشفهٌة.
ثالثا  :العلوم السلوكٌة والعلوم المساعدة :
يخصص% 21ألعًالانسُةو%61ناليتحاٌانتحزيزيو%21نهشفهيطثقاًنجذاولانًقزرات .
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الفرقة الأولى
الفصل الدراسً األول
عدد ساعات
التدرٌس فً

الكود

زمن

األسبوع

المقــــــــــــــــــــــــــرر

نظري

النهاٌة

االمتحان

الفصل الدراسً األول

عملً

توزٌع درجات النهاٌة العظمى

التحرٌري

العظمى
أعمال
السنة

العملً

التحرٌري الشفهً

Nur111

 - 1أساسٌات التمرٌض

3

9

3

45

66

15

36

156

Med112

 - 2مٌكروبٌولوجً

2

--

2

--

86

26

--

166

Med113

 - 3تشرٌح

2

--

2

--

86

26

--

166

Med114

 - 4فسٌولوجً

2

--

2

--

86

26

--

166

Med115

- 5هصطلحاخ طثيح

2

--

2

26

86

--

--

166

Sup116

 - 6لغة إنجلٌزٌة ( )I

2

--

--

--

--

--

--

--

Sup117

 - 7حاسب إلى

--

2

2

--

--

--

166

166

المجموع

13

11

--

--

--

--

--

656

-

موعد االمتحان فً نهاٌة الفصل الدراسً األول
الفرقة الأولى
الفصل الدراسً الثانً
عدد ساعات
التدرٌس فً

المقــــــــــــــــــــــــــرر

الكود

زمن

األسبوع
الفصل الدراسً الثانً

Nur121

 - 1التمرررٌض البرراطنً والجراحررً

نظري
3

9

النهاٌة

االمتحان
التحرٌري

عملً

توزٌع درجات النهاٌة العظمى

العظمى
أعمال
السنة

3

45

التحرٌري

الشفهً

العملً

66

15

36

156

العام()I

Med122

 - 2طفيلياخ

2

--

2

--

86

26

--

166

Sup123

- 3علن النفس

2

--

2

--

166

--

--

166

Med124

 - 4تغذٌة عالجٌة

2

--

2

--

166

---

--

166

 - 5لغة إنجلٌزٌة( )II

2

--

2

166

--

--

166

 - 6أدأب ههنح التوريض

2

--

--

26

66

26

--

166

المجموع

13

9

--

--

--

--

--

656

Sup125

-

موعد االمتحان فى نهاٌة الفصل الدراسً الثانً

9

الفرقة الثانية
الفصل الدراسً األول
عدد ساعات
التدرٌس فى

الكود

Nur 211

المقــــــــــــــــــــــــــرر

 - 1التمرٌض الباطنً و الجراحً

األسبوع

زمن

الفصل الدراسً

االمتحان

األول

التحرٌري

نظري

عملً

3

9

توزٌع درجات النهاٌة العظمى
النهاٌة
العظمى

أعمال
السنة
3

45

التحرٌري

الشفهً

العملً

66

15

36

156

العام ()II

Med212

 - 2الثاطنح العامة

2

--

2

--

222

--

--

166

Med213

 - 3الجراحة العامة

2

--

2

--

222

--

--

166

Med214

 - 4الباثولوجً اإلكلٌنٌكً

2

--

2

--

222

--

--

166

Sup215

 - 5اإلحصاء الحٌوي

2

--

2

--

222

--

--

166

Sup216

 - 6التقٌٌم الصحى

2

--

2

26

62

26

--

166

المجموع

13

9

--

--

--

--

--

656

-

موعد االمتحان فً نهاٌة الفصل الدراسً األول

الفرقة الثانية
الفصل الدراسً الثانً
عدد ساعات
التدرٌس فى

الكود

Nur221

المقــــــــــــــــــــــــــرر

 - 1التوريض الباطنً و الجراحً

األسبوع

زمن

الفصل الدراسً

االمتحان

الثانً

التحرٌري

نظري

عملً

3

9

توزٌع درجات النهاٌة العظمى

العظمى

أعمال
السنة
3

النهاٌة

45

التحرٌري

الشفهً

العملً

66

15

36

156

الخاص ()III

Nur222

 - 2توريض الحاالخ الحرجح والطىارئ

3

9

3

45

66

15

36

156

Med223

 - 3طب الحاالت الحرجة والطوارئ

2

--

2

--

86

26

--

166

المجموع

8

18

--

--

--

--

--

466

 -موعد االمتحان فً نهاٌة الفصل الدراسً الثانً

01

الفرقة الثالثة
الفصل الدراسً األول
عدد ساعات التدرٌس
فً األسبوع

الكود

Nur311

المقــــــــــــــــــــــــــرر

الفصل الدراسً
األول
نظري

3

9

النهاٌة

االمتحان
التحرٌري

عملً

 - 1تمرٌض النساء والتولٌد والصحة

زمن

توزٌع درجات النهاٌة العظمى

العظمى
أعمال
السنة

3

45

التحرٌري

الشفهً

العملً

66

15

36

156

اإلنجابٌة

Med312

 - 2طب النساء والتولٌد

2

--

2

--

86

26

Sup313

 - 3هقدهح في طرق التدريس

2

--

2

--

222

--

--

166
166

Sup314

 - 4النظرٌات واالتجاهات الحدٌثة فً
التمرٌض

1

--

1

--

222

 --

--

222

Med315

- 5علم األدوٌة

1

--

1

--

222

 --

--

222

المجموع

11

9

--

--

--

--

--

556

ملحوظة :
ٌتم تقس ٌم طالب الفرقة الثالثة إلى مجموعتٌن تمرٌض النساء وطب النساء مجموعة اولى وتمرٌض االطفال وطب وجراحة االطفال مجموعة ثانٌة وٌتم التبادلبٌنهما فً الفصل الدراسً الثانً .
ٌ -عقد االمتحان لكل مجموعة فً نهاٌة كل فصل دراسً .

الفرقة الثالثة
الفصل الدراسً الثانً
عدد ساعات التدرٌس
فى األسبوع

الكود

المقــــــــــــــــــــــــــرر

الفصل الدراسً
الثانً

زمن

توزٌع درجات النهاٌة العظمى

النهاٌة

االمتحان
التحرٌري

العظمى
أعمال

نظري

عملً

Nur321

 - 1تمرٌض األطفال

3

9

3

Med322

 - 2طة األطفال

2

--

2

--

Med323

 - 3جراحح األطفال

2

--

2

--

86

Nur324

 - 4هقدهح في ادارج التوريض

2

--

2

--

166

--

Med325

 - 5وتائياخ

2

--

2

--

166

--

--

المجموع

11

9

--

--

--

--

--

ملحوظة :
ٌ -عقد االمتحان لكل مجموعة فً نهاٌة كل ف صل دراسً .

00

التحرٌري

الشفهً

العملً

45

66

15

36

156

86

26

--

166

26

--

166

--

166
166
556

السنة

الفرقة الرابعة
الفصل الدراسً األول
عدد ساعات
التدرٌس فً

الكود

المقــــــــــــــــــــــــــرر

األسبوع
الفصل الدراسً األول

نظري

عملً

توزٌع درجات النهاٌة العظمى

زمن

النهاٌة

االمتحان
التحرٌري

العظمى
أعمال
السنة

التحرٌري

الشفهً العملً

Nur411

 - 1توريض صحح األسرج والوجتوع

3

9

3

45

66

15

36

156

Nur412

 - 2توريض الوسنين

3

9

3

45

66

15

36

156

Med413

 - 3طة الوجتوع

2

--

2

--

86

26

--

166

Med414

 - 4طب المسنٌن

2

--

2

--

86

26

--

166

المجموع

16

18

--

--

--

--

--

566

الفرقة الرابعة
الفصل الدراسً الثانً
عدد ساعات
التدرٌس فً

الكود

المقــــــــــــــــــــــــــرر

األسبوع
الفصل الدراسً الثانى

نظري

عملً

توزٌع درجات النهاٌة العظمى

زمن

النهاٌة

االمتحان
التحرٌري

العظمى
أعمال
السنة

التحرٌري

الشفهً العملً

Nur421

 - 1إدارج التوريض

3

9

3

45

66

15

36

156

Nur422

 - 2التوريض النفسي والصحح النفسيح

3

9

3

45

66

15

36

156

Med423

 - 3الطة النفسي

2

--

2

--

86

26

--

166

المجموع

8

18

--

--

--

--

--

466

ملحوظة :
ٌتم تقسٌم طالب الفرقة الرابعة إلى مجموعتٌن تمرٌض صحة األسرة والمجتمع وتمرٌض المسنٌن وطب المجتمع وطب المسنٌن مجموعة اولىإدارة التمرٌض و التمرٌض النفسً و الصحة النفسٌة والطب النفسً مجموعة ثانٌة وٌتم التبادل بٌنهما فى الفصل الدراسً الثانً .
 ٌعقد االمتحان لكل مجموعة فً نهاٌة كل فصل دراسً .ث .ع

المعاهد

المجموع التراكمً
الفرقة األولى

1300

----

الفرقة الثانٌة

1050

1050

الفرقة الثالثة

1100

1100

الفرقة الرابعة

900

900

المجموع

4350

3050

02

مادة ( )9التدرٌب المٌدانً :
 - 2التدرٌب المٌدانً مكون أساسً من مكونات الدراسة التطبٌقٌة والعملٌة التً تتم خارج المستشفٌات الجامعٌة.
ٌ - 1هدؾ التدرٌب المٌدانً إلى إكساب الطالب الكفاٌة التخصصٌة والثقافٌة من خالل االحتكاك مع المجتمع
الخارجً وذلك بالتدرٌب فً مراكز األمومة والطفولة بعض مكاتب الصحة التابعة لمدٌر الشئون الصحٌة
والمدارس ومحطة المٌاه ونادي الدفاع االجتماعً وٌتضمن التدرٌب المٌدانً ما ٌلً:
التدرٌب المٌدانً بالفرقة الثانٌة والثالثة والرابعة فً كةل فصةل دراسةً وتحسةب درجةة التةدرٌب المٌةدانً ضةمن
درجةة إعمةةال السةنة علةةى ان تخصةةص  % 22مةن مجمةةوع درجةةات اعمةال السةةنة للتةةدرٌب المٌةدانً فةةً العلةةوم
التمرٌضٌة.
 تصرؾ مكافأة مقدارها  %4من الرا تب األساسً للقائمٌن على التدرٌب المٌدانً بواقع أربع ساعات فً الٌومبالفرق الثانٌة والثالثة والرابعة بخالؾ مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب.
ٌمكن أن ٌشارك جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم فً اإلشراؾ على الطالب وتوجٌههم فً التدرٌب المٌدانً.
 ٌشكل مجلس الكلٌة مج لس للتدرٌب المٌدانً تحت إشراؾ عمٌد الكلٌة ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وٌختارالجهات التً ٌتم تدرٌب الطالب بها بناءً على ما هو وارد من أقسام الكلٌة وٌكون التشكٌل مكون من العمٌد ,ووكٌل
الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  ,وعدد أربعة من مسئولً الفرق بخالؾ مدٌر شئون الطالب والمراجعٌن والعامل
للمشاركة الفعلٌة بالتدرٌب المٌدانً.
مادة ( )10الرحلة العلمٌة :
تنظم الكلٌة رحلة علمٌة سنوٌة لطالب الفرقة النهائٌة لمدة أسبوع وذلك بؽرض زٌارة المؤسسات الصحٌة المختلفة
والمرتبطة بالعملٌة العلمٌة للدراسة واثراء للتطبٌقات المطلوبة لخرٌجً الكلٌة وتكون الرحلة تحت إشراؾ أعضاء
هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالكلٌة.
مادة (: )11
ٌتم الرجوع إلى قانون تنظٌم الجامعات  49لسنة  2971وتعدٌالته فٌما لم ٌرد فٌه نص فً هذه الالئحة .
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: وصـف المناهـــج
:  الفصل الدراسً األول: الفرقة االولى
Fundamentals of nursing: (I)

)I (اساسٌات التمرٌض

This course is an initial core course in the nursing curriculum that is required for all
nursing students studying for a bachelor degree in nursing. Students learn concepts and
theories basic to the art and science of nursing. Concepts related to physiological,
psychosocial, and spiritual health needs of the individual are integrated. Legal and
ethical roles of the professional Nurse are emphasized. The course aims at providing the
students with a solid foundation on which they can build their technical and
interpersonal expertise. It is structured to facilitate acquisition of knowledge and
professional values necessary to basic nursing care. It introduces the concept of caring as
it relates to nursing practice. Basic nursing concepts are presented as essential to the art
of holistic caring and supporting structure to practice. The nursing process provides the
framework for caring and approved nursing diagnosis (NANDA) and for application of the
body of knowledge learned throughout the course.

This course is an initial core

course in the nursing curriculum that is required for all nursing students studying for a
bachelor degree in nursing. Students learn concepts and theories basic to the art and
science of nursing. Concepts related to physiological, psychosocial, and spiritual health
needs of the individual are integrated. Legal and ethical roles of the professional Nurse
are emphasized. The course aims at providing the students with a solid foundation on
which they can build their technical and interpersonal expertise. It is structured to
facilitate acquisition of knowledge and professional values necessary to basic nursing
care. It introduces the concept of caring as it relates to nursing practice. Basic nursing
concepts are presented as essential to the art of holistic caring and supporting structure
to practice. The nursing process provides the framework for caring and approved nursing
diagnosis (NANDA) and for application of the body of knowledge learned throughout the
course.

04

( ً)مٌكروبٌولوج

Microbiology :

This course consists of general microbiology and principles of immunology. The
course describes the structure, classification and growth of the microorganisms of
medical importance and demonstrates the physical and chemical methods used to
control microorganisms. The natural factors in immunity and the types of immunity are
also presented.
Anatomy :

()تشرٌح

The course introduces the student to the structure of body systems, namely
integument, musculoskeletal, cardiovascular, lymphatic and respiratory systems. Real
corps specimen, simulated models, videotapes and slides are used to support classroom
teaching. The course will continue to present the structure of the body systems namely,
the nervous, endocrine, urinary, and reproductive systems. Anatomy of the eye, ear and
nose is also included.
Physiology:

(ً)فسٌولوج

Introduction and the cell, nerve and muscle, autonomic nervous system, blood,
respiration, circulation (cardiovascular system), kidney, micro nutrition, water and acid,
base balance. Digestive system, metabolism, and endocrine glands, central nervous
system and the special Senses.
مصطلحات طبٌة

Medical terminology :

The course is designed to help the student acquire knowledge necessary for basic
understanding of medical terminology. The rules of construction of terms are
emphasized, and analysis of complex terms is presented to give their meaning, and to aid
in learning to define and spell medical words correctly. The course content is arranged by
body system to allow students to master the component parts of medical words as they
directly relate to terminology of a body system, basic anatomical terminology, diseases
and procedures of the various body systems will be attempted .
05

( I ) لغة انجلٌزٌة

English Language ( I ) :

The aim of this course is to help the students understand the basic structure and
common core of English. They should be able to express themselves appropriately in
different situations. Also some grammatical concepts are explained in a more advanced
way. Emphasizes will be on training in reading, comprehension, basic grammatical rules
and paragraph writing skills, medical expressions, class discussion and home assignments.
()حاسب ألى

Computer Science :

Introduction to the disciplines of computing. Computer systems, number systems,
data representation and basic computer organization. Basic Math concepts, function and
propositional logic. Problem solving, abstraction, design and programming. Selection
structures, repetition and loop statements. Basic testing and debugging of programs.
Introduction to programming
: ً الفصل الدراسً الثان:الفرقة األولى
)I((التمرٌض الباطنً والجراحً العام

General Medical &surgical nursing ( I ):

Fundamental principles, concepts, and technology for the safe performance of
basic nursing skills are provided through faculty guided campus laboratory and offcampus learning experiences in acute and long-term adult health care settings. This
course emphasizes critical thinking, the teaching-learning process, and foundational
practice concepts. Through modular laboratory opportunities, the student acquires the
basic psychomotor skills necessary to provide safe and effective nursing care to clients
experiencing common physiological alterations in health. This course includes classroom,
laboratory. Nursing process is presented in depth, as well as other concepts that are
needed to practice entry-level nursing and to promote critical thinking. Topics include
confidentiality, infection control, medical and surgical asepsis, vital signs, mobility,
documentation, physical assessment, pain, infection and inflammation, and comfort,
06

rest, and sleep. This course also provides the nursing student the opportunity to practice
and perfect basic nursing skills needed to care for patients. Skills include bed making,
vital signs, body mechanics, specimen collecting, personal care, dressings and wound
care, Foley catheter insertion and removal, ostomy care, suctioning, oxygen
administration, and positioning, transfer, and ambulation. The first part of the class
meets on campus in the nursing lab, and the last part meets at a clinical site
)(طفٌلٌات

Para cytology

At the end of the course, the student can: identify the different terms and
definitions essential in studying Para cytology, differentiate between helminthes,
protozoa, insects, describe the morphology of different parasitic stages studied during
the course. Describe the life cycle, pathogenesis, different preventive measures to
control parasitic infection and medical importance of some insects
علم النفس

Psychology:

This course of study explores how psychology, as a discipline and practice, may
contribute to the understanding of the human behavior either when the individuals
behave as individuals or in groups. Topics will include the definition of psychology and
illustrating its fundamental and applied branches; personality and its different aspects,
social environment and its elements; interaction between personality and the
environment, different psychological functions such as perception, memory and learning,
social matters and their differential effects on individuals, application of psychology in
the different domains of practice. Para cytology .
)(تغذٌة عالجٌة

Therapeutic Nutrition

By the end of the course, students should be able: to provide the students with
knowledge about nutrition and it's relation to chronic disease and to provide the
students with knowledge about nutrition and health promotion and level of prevention.
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(  اللغة االنجلٌزٌةII- )

English Language (II ) :

The aim of this course is to help the students understand the basic structure and
common core of English. They should be able to express themselves appropriately in
different situations. Also some grammatical concepts are explained in a more advanced
way. Emphasizes will be on training in reading, comprehension, basic grammatical rules
and paragraph writing skills, medical expressions, class discussion and home assignments
()آداب مهنة التمرٌض

Nursing ethics:

Acquire knowledge and understand the professional ethics in past and present.
Identify Patient's &Nurse's Rights. Identify Principles of ethics and its codes.-Identify
ethical decision-making. Enumerate committee

08

الفرقة الثانٌة
الفصل الدراسً األول
(II) ًتمرٌض الباطنً والجراح

General Medical-Surgical Nursing ( II ) :

This course focuses on the biopsychosocial responses of actual and high-risk
conditions that affect individual's functional health patterns. These conditions may be
acute or chronic. The focus will be on alteration in selected functional health patterns
such as fluid and electrolytes, vascular, respiratory, cardiac, oncology, and
gastrointestinal systems. The students will be exposed to the techniques of health
education, motivation, and teaching methodologies to adults and their families. The
nursing process will be used as a framework to formulate nursing diagnosis and to
identify nursing interventions. The interventions are directed toward promoting,
maintaining, and restoring the health of adults and their families.
الباطنة العامة

General Medicine:

By the end of the course, students should be able to: Gain the student with basics
and concepts of general (respiratory – tropical – dermatology) diseases and Recognize
the mode of transmission of disease and how to prevention of these disease.
الجراحة العامة

General Surgery:

By the end of the course, students should be able to: Gain the basics and concepts
of diseases. Recognize knowledge about indications of surgical treatment, preoperative
and postoperative nursing care. Recognize the Management of postoperative
complications. Provide the student with knowledge about management of Bronchial
asthma, Pleural effusion, Pulmonary tuberculosis, and Pulmonary embolism. Provide the
student with knowledge about all types of hepatitis, liver cirrhosis, ascites and Peptic
ulcer. Provide the student with knowledge about Importance and function of the skin.
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ًالباثولوجً اإلكلٌنٌك

Clinical Pathology

By the end of the course,. To provide the students with basics concepts of most
common diagnosis in clinical pathology. To provide the students with knowledge to
identify normal & abnormal values of blood picture, To provide knowledge to identify
hazards of blood transfusion and electrolytes disorders, inflammation and repair.
((االحصاء الحٌوى

Biostatistics

This course is a continuation of STST 212 Biostatistics I. It introduces statistical
concepts and analytical methods of medical data, basic concepts of experimental design,
quantitative analysis of data, and statistical inferences, probability theory and
distributions; population parameters and their sample estimates; descriptive statistics for
central tendency and dispersion; hypothesis testing and confidence intervals for means,
variances, and proportions; the chi-square statistic; categorical data analysis; linear
correlation and regression model; analysis of variance; and nonparametric method
ًالتقٌٌم الصح

Health Assessment

This course

provides nursing students with the basic principles, and knowledge necessary to perform
a systematic appraisal of the adult’s health status and use critical thinking skills to
identify actual or potential alterations in health. The focus is on health assessment and
health promotion activities with healthy individuals As well as on the physical,
developmental, psychosocial, and cultural dimension of client's health. Emphasis will be
placed on interviewing skills in taking a health history and differentiating between normal
and abnormal physical findings. Diagnostic reasoning process will be applied related to
adult health for recognition of common health problems when conducting a head-to-toe
physical examination. The student will describe the components of a comprehensive
health assessment and demonstrate competency performing an adult physical
assessment for all body systems.
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:  فصل دراس ثان: الفرقة الثانٌة
(III) ًتمرٌض باطنً وجراح

Special Medical & surgical Nursing(III):

By the end of the course, students should be able: To help the nurse students to
promote the application of the nursing process as a framework in planning the
intervention to assist adult individuals. To provide them with basic knowledge to ensure
the incorporate ethical, legal, and professional standards needed for providing care to
adult individuals with medical and surgical alterations. To provide cognitive abilities
derived from the nursing and support courses to apply of nursing care to adult individuals
with alterations in orthopedic, neurology, urology and skin integrity alteration (burn).
()تمرٌض الحاالت الحرجة والطوارئ

Emergency and Critical care nursing

This course focuses on advanced concepts of critical care related to multiorgan/system function and dysfunction. Nursing care relating to physiology, assessment,
pathophysiology, system failure, and clinical management of the cardiovascular system,
pulmonary system, renal system, neurology system, digestive system and endocrine
system are addressed. Core concepts of complex path physiology, current treatment
modalities, and advanced nursing roles are integrated in discussions of providing care to
critically ill patients
((طب الحاالت الحرجة والطوارئ

Emergency and Critical care Medicine

This course focuses on advanced concepts of critical care related to multiorgan/system function and dysfunction. Medical care relating to physiology, assessment,
pathophysiology, system failure, and clinical management of the cardiovascular system,
pulmonary system, renal system, neurology system, digestive system and endocrine
system are addressed. Core concepts of complex path physiology, current treatment
modalities.
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الفرقة الثالثة
:الفصل الدراسً االول
Obstetrics Nursing and productive health:

:تمرٌض النساء والتولٌد والصحة اإلنجابٌة

The course focuses on providing the students with the necessary knowledge, skills
and attitudes that enable them to provide quality nursing care for women during the
maternity cycle as well as those who suffer from gynecological problems and those who
seek family planning services.
()طب النساء والتولٌد

Obstetrics & Gynecology

The Course will include etiology, pathology, clinical picture, medical and surgical
management of common gynecological conditions, normal and abnormal pregnancy and
labor, common obstetric injuries and pre and postnatal care.
مقدمة فً طرق التدرٌس

Introduction for Methods of Teaching:

By the end of the course, students should be able to gain the students basics and
concepts of Teaching methods and its’ importance to the nurse student and to provide
the student with an appropriate background about the ability to use different methods of
teaching in their field as teaching otherwise education or health teaching.
النظرٌات واالتجاهات الحدٌثة فً التمرٌض

Theories &New trends in nursing:

By the end of the course, students should be able to:Gain the knowledge, skills, and
attitude related to New trends and issues in Nursing . Gain appropriate background
covering the collaboration between service and education, shared governance. To
recognize the critical thinking, nursing informatics, contemporary leadership, advocacy,
competence and career ladder, and accreditation.
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Pharmacology :

( )علم االدوٌة

Emphasizes the principles of pharmacology, drug therapy, pharmacologic
therapeutic classes of drugs, clinically important prototype drugs, and drug information
resources. Nursing issues related to drug administration are also discussed
:ً الفصل الدراسً الثان:الفرقة الثالثة
()تمرٌض األطفال

Pediatric Nursing :

This course is designed to equip the student nurse with the theoretical knowledge
and practical skills of pediatric nursing that meet the individual needs of the child from
birth through adolescence and their families during health and illness. It emphasis on
health promotion, health – related needs and health problems that are specific to the
developmental stage of children as well as different systems utilizing nursing process.
Critical thinking exercises for students are developed through child studies, role playing,
problem solving, clinical reasoning and case studies which are relevant to both children
and families problem.
((طب االطفال

Pediatric Medicine:

Etiology, pathology, clinical picture, prognosis and medical management of
common pediatrics disorders and injuries.
((جراحة االطفال

Pediatric Surgery:

Pediatrics surgery including rational and importance of surgical interference, common
pediatrics surgery (orthopedic, cardiopulmonary and neurologic).
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Introduction in nursing Administration :

()مقدمة فً ادارة التمرٌض

Acquire knowledge and understand the elements of management such as
planning, organizing, assembling resources, directing and controlling. Apply the principles
of administration in various health settings. Develop management skills in nursing
services and quality of patient care. Acquire competence and build-up confidence in
performing the role of head nurse in health care delivery. In addition, maintain and
adhere to the professional standards of documentation of records and reports.
Epidemiology:

()وبائٌات

General epidemiology and epidemiological methods, environmental health,
communicable diseases, non-communicable diseases, nutrition, health care system,
occupational health, behavioral medicine and health education, genetic and public
health, vital statistics and demography.
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الفرقة الرابعة
:الفصل الدراسً االول
((تمرٌض صحة األسرة والمجتمع

Community and family Health Nursing :

The course prepares the student to participate through nursing actions in all the
public health care services. The family, as the primary unit of the community is the focus
of care. This includes health services of preventive, promotive and curative levels to all
members of the family considering their special development needs. The student is
oriented to use all the available community health resources to accomplish the goal of
primary care. Clinical exposure of the student is provided through health care centers.
The student is required to integrate all previous nursing knowledge and skills to suit the
nature of the health problems that may be encountered.
()تمرٌض المسنٌن

Geriatric Nursing:

Provides information on the care of the elderly. The theories and concepts of
aging, the physiologic and psychosocial changes and problems associated with the
process, and the appropriate nursing interventions are discussed. Ethical and legal
aspects of caring for the elderly are addressed.
Community medicine

:

()طب المجتمع

Concept of health and disease and factors affecting health status, common health
problems and how they relate to local society, relation between health and sociocultural
and behavioral aspects. Application of biopsychosocial and social environmental theories
and assessments to diagnose alterations in health/mental health of families and small
groups in community settings. Emphasizes interpersonal and clinical therapies;
coordination of

community

resources,

evaluating

effectiveness

of

changes;

characteristics of nursing care in home visiting. evaluating effectiveness of changes;
characteristics of nursing care in home visiting.
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()طب المسنٌن

Geriatric medicine:

The Geriatrics course focuses on an inter professional team approach to complex
issues related to aging, which span the basic sciences, clinical acumen, and profound
socioeconomic issues for our society. The course is intended to help medical students, as
well as selected nursing and pharmacy students, understand the critical issues of aging,
and the importance of team-based health care for geriatric patients in long term care
facilities. This course is placed in the curriculum at the mid-point of the third year, which
is a unique teachable moment where students can benefit from focused instruction on
key topics which are commonly encountered during the core clerkships. The Geriatrics
course is designed to provide students with the knowledge, skills, and experience to
recognize and approach common problems in older adults in inpatient and outpatient
settings as well as in the nursing home.
:ً الفصل الدراسً الثان: الفرقة الرابعة
( ) ادارة التمرٌض

Nursing Administration:

The course describes the concept and principles relevant to the managerial
functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling and their application in
different nursing situations. It focuses on the key issues in nursing leadership, concept of
leadership and their application into practice. Acquire competence and build-up
confidence in performing the role of head nurse in health care delivery. In addition,
maintain and adhere to the professional standards of documentation of records and
reports.
((التمرٌض النفسً و الصحة النفسٌة

Psychiatric and mental health Nursing

The course provides the student with concepts Knowledge, skills, and attitude that
are essential for the care of psychiatric patients in hospital setting. Those who are
suffering from psychosocial stressors within community . with emphasis Communication
skill and nursing process

for developing plan of nursing care promoting mental health

and preventing mental illness .
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)ً(الطب النفس

Psychiatric Medicine

This course prepares students to care for patients with mental health disorders.
Topics include neuroses, psychoses, personality disorders, addictive disorders, suicide,
and violence. The course emphasizes the interventions , treatments, and
psychopharmacology.
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الئحة السنة التدرٌبٌة اإلجبارٌة
مادة ( )12طالب سنة التدرٌب االجبارٌة :
ٌشترط لاللتحاق بالسنة التدرٌبٌة ( االمتٌاز ) نجاح الطالب فى الفرقة الرابعة اداء الطالب الذكور فترة التربٌة
العسكرٌة.
مادة ( )13مدة السنة التدرٌبٌة :
مدة السنة التدرٌبٌة ( االمتٌاز ) اثنا عشر(  ) 21شهراً مٌالدٌا ً تبدأ كما ٌلى :
ـ أول سبتمبر من كل عام بالنسبة لخرٌجً الدور األول ( دور ٌونٌو )
ـ أول دٌسمبر من كل عام بالنسبة لخرٌجً الدور الثانً ( دور سبتمبر )
* ٌعلن عن بدء السنة التدرٌبٌة فى كل عام عند إعالن نتٌجة الفرقة الرابعة .
ٌ سبق السنة التدرٌبٌة لطالب االمتٌاز فترة توجٌهٌة إرشادٌة عامة
(  ) Preparatory Orientation Programلمدة ثالثة أسابٌع ٌوما ً بالكلٌة  ,وٌعتبةر حضةور هةذه الفتةرة التدرٌبٌةة
إجبارٌا ً  ,وفى حالة تؽٌب الطالبة  /الطالب ال ٌجوز لها  /له بدء سنة التدرٌب إال بعد اجتٌاز البرنةامج اإلرشةادي مةع
طالب دور سبتمبر من نفس العام .
ٌ تم توزٌع كتٌب " دلٌل االمتٌاز " على طالب االمتٌاز فى بداٌة السنة التدرٌبٌة وٌشمل الكتٌب رؤٌة ورسالة السةنة
التدرٌبٌة وكذلك أهدافها اإلستراتٌجٌة  ,ووصؾ للبرنامج التدرٌبى  ,بجانةب األسةس والقواعةد المنظمةة للعمةل أثنةاء
سنة االمتٌاز وحقوق وواجبات نائبة  /نائب التمرٌض و طالب االمتٌاز.
مادة ( )14أماكن التدرٌب :
ٌتم تدرٌب طالب السنة التدرٌبٌة اإلجبارٌة ( االمتٌاز) بالمستشفٌات التابعة لجامعة أسٌوط وٌمكن أن ٌتم تدرٌبهم
بالمستشفٌات الجامعٌة او التعلٌمٌة التابعة لجامعات أخرى بها كلٌة تمرٌض تقوم بالمتابعة واإلشراؾ على تنفٌذ
البرنامج التدرٌبً لطالب االمتٌاز .
وتختص المستشفٌات الجامعٌة التً ٌتم بها التدرٌب باآلتً :ـ
 - 2تنفٌذ إجراءات استالم العمل لطالب االمتٌاز عند بداٌة السنة التدرٌبٌة .
 - 1توفٌر اإلقامة المناسبة لطالب االمتٌاز المؽتربٌن أثناء فترة التدرٌب ـ إن أمكن ذلك ـ واألولو ٌة حسب المسافة ثم
المجموع التراكمً للطالب .
 - 3اإلشراؾ على توقٌع طالب االمتٌاز فً الدفاتر الرسمٌة الخاصة بالحضور واالنصراؾ .
 - 4حصر نسبة الؽٌاب بأنواعه ( انقطاع عن العمل  ,إجازات اعتٌادٌة أو مرضٌة أو عارضة ) وإخطار الكلٌة به ,
واتخاذ الالزم طبقا ً لقواعد المستشفى الجامعً التً ٌتم التدرٌب بها .
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 - 5توفٌر اإلمكانات الالزمة والمناخ المالئم للتدرٌب .
 - 6توقع اإلجازات بأنواعها من المسئول عن وضع الجداول وتعتمد من القسم المسئول عن التدرٌب .
 - 7التحقٌق وتوقٌع الجزاءات بالنسبة للمخالفات التً تقع من طالب االمتٌاز بناء على التقرٌر المقدم من رئٌسة هٌئة
التمرٌض بالوحدة بعد اخذ رأى المسئولٌن بكلٌة التمرٌض وذلك وفقا ً للقانون العام لشئون العاملٌن بالدولة والقواعد
المعمول بها فى المستشفٌات الجامعٌة وإحالة الطالب الذى ٌرتكب مخالفة تستدعى إحالته للشئون القانونٌة بالكلٌة .
ٌ - 8تم توقٌ ع الجزاء المباشر للطالب الذي ٌرتكب خطاء جسٌم أو مخالفة واضحة أو اإلخالل بنظام العمل أثناء السنة
التدرٌبٌة وٌعتمد الجزاء من رئٌس لجنة االمتٌاز.
 - 9إبالغ طالب االمتٌاز ب حالته للتحقٌق وإفادته بنتٌجة التحقٌق.
- 22إبالغ الجهات المسئولة عن التدرٌب بنتٌجة التحقٌق.
 - 22إذا تقدمت أى جهة ٌتم بها تدرٌب طالب االمتٌاز بشكوى رسمٌة إلى الكلٌة تجاه طالب االمتٌاز ٌتم التحقٌق فى
الشكوى رسمٌا ً من خالل الشئون القانونٌة التابعة لها الكلٌة وٌتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة .
مادة ( )15نظام اإلجازات :
 ٌتحدد نظام إجازات طالب االمتٌاز خالل السنة التدرٌبٌة وفقا لما ٌلً - : ٌطبق نظام األجازات وفقا للقانون  47لسنة  2978بشأن العاملٌن المدنٌٌن بالدولة وتعدٌالته (المواد - 63 – 61)67 - 65 - 64
وتنص المادة  61من هذا القانون على انه ال ٌجوز للعامل أو الموظؾ أن ٌنقطع عن عمله إال إلجازة ٌستحقها فً
حدود األجازات المقررة بالمواد  65 - 64 – 63ووفقا للضوابط واإلجراءات التً تضعها السلطة المختصة .
أوال اإلجازات العارضة - :
 - 2تستحق طالبة  /طالب االمتٌاز  7أٌام إجازة عارضة خالل السنة التدرٌبٌة ( 21شهر) وال ٌجوز ضم أكثر من
ٌومٌن متتالٌن منها .
 - 1ال ٌحتسب الؽٌاب إجازة عارضة فً أٌام الجمع والعطالت الرسمٌة واألعٌاد
ٌ - 3تم تقدٌم اإلجازة العارضة عقب العودة مباشرة للعمل وإال فلن ٌعتد بها
ٌحتسب ٌوم الؽٌاب بٌومٌن إجازة عارض وذلك فً فترة العمةل لمةدة  21سةاعة (مثةل السةهر) إذا سةمح الرصةٌد بةذلك
وإذا لم ٌسمح ٌحتسب ؼٌاب .
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ثانٌا ً  :اإلجازات االعتٌادٌة - :
 - 2تستحق طالبة  /طالب االمتٌاز ( ٌ ) 25وم إجازة اعتٌادٌة بعد مضى  6أشهر من بداٌة السنة التدرٌبٌة
 - 1ال تمنح طالبة  /طالب االمتٌاز إجازة اعتٌادٌة أكثر من  3أٌام فى الفترة التدرٌبٌة الواحدة .
 - 3تقدم اإلجازة االعتٌادٌة قبل عمل الجد اول الخاصة بالفترة التدرٌبٌة المراد اخذ اإلجازة بها .
 - 4ال ٌجوز تأجٌل أٌام الراحات وضمها مع اإلجازة االعتٌادٌة .
ثالثا ً  :اإلجازات المرضٌة :
ٌطبق على طالب االمتٌاز عند قٌامهم ب جازة مرضٌة أو إجازة وضع (خةاص بالطالبةة) القواعةد المعمةول بهةا فةً
المستشفى التً ٌتم بها التدرٌب  ,البد أن تكون اإلجازة المرضٌة معتمدة مةن المستشةفٌات الجامعٌةة التةً ٌةتم التةدرٌب
بها  ,بعد اعتماد اإلجازات المرضٌة ٌراعى اآلتً عند التنفٌذ :
 - 2إذا تخللها راحة أو إجازة تحسب ضمن أٌام المرض.
 - 1البد من حضور طالبة  /طالب االمتٌاز مباشرة بعد اإلجازة المرضٌة حتى لو تبع اإلجازة ٌوم راحة .
 - 3تعوض أٌام الؽٌاب ب جازة مرضٌة فى نهاٌة السنة التدرٌبٌة .
رابعا ً  :حاالت الغٌاب :
 - 2فً حالة ؼٌاب طالب االمتٌاز ٌوقع علٌهم عقاب من المستشفى الجامعً التةً ٌةتم التةدرٌب بهةا بخصةم ٌةوم
الؽٌاب ( مع أٌام جزاء تزداد بتكرار الؽٌاب بدون إذن ) من المكافأة الشهرٌة .
تحسب نسبة الحضور والؽٌاب فً نهاٌة كةل دورة تدرٌبٌةة وقةد تعٌةد الطالبةة  /الطالةب الةدورة فةً حالةة تعةدٌهم نسةبة
الؽٌاب باإلضافة إلى العقاب المادي السابق.
مادة ( )16اجتٌاز السنة التدرٌبٌة :
 ٌشترط الجتٌاز طالبة  /طالب االمتٌاز فترة التدرٌب فً أي وحدة  ,حضور  %92من المدة المقررة للتدرٌب. ٌجةوز المتٌةاز التمةرٌض تأجٌةةل السةنة التدرٌبٌةة كاملةةة أو تأجٌةل فتةرة أو أكثةةر خةالل السةنة .فةةً حالةة الرؼبةة فةةًالتأجٌل ٌقدم الطالب طلبا موضحا ً به سبب التأجٌل وٌنظر فٌه من قبل لجنة اإلشراؾ والمتابعةة علةى طةال ب االمتٌةاز
( ٌقدم الطلب قبل التأجٌل بشهر على األقل ).
مادة ( )17نظام التقوٌم :
 ٌتم تقوٌم أداء طالبة  /طالب االمتٌاز أثناء وعقب انتهاء كل فترة تدرٌبٌةة وذلةك بمقتضةى نظةام للتقةوٌم ٌشةتمل علةىاآلتً - :
 - 2سجل األداء الٌومً لطالبة  /طالب االمتٌاز )(Log Book
 - 1قائمة المهارات الالزمة لكل تخصص .
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 - 3استمارة مالحظة اإلجراءات التمرٌضٌة (Procedure Check List) .
وٌتم وضع التقوٌم النهائى فى صورة تقرٌر ٌشمل تقدٌر لمستوى األداء كما ٌلى :
 ضعٌؾ  :أقل من %62 مقبول  :من  - %62أقل من %65 جٌد  :من  - %65أقل من %75 جٌد جداً  :من  - %75أقل من %85 ممتاز  %85أو أكثر ٌشترط الجتٌاز السنة التدرٌبٌة بنجاح حصول طالبة  /طالب االمتٌاز على تقدٌر ( ) %62على األقل فى كلتخصص من تخصصات التدرٌب.
 فى حالة عدم حصول طالب االمتٌاز على (  ) % 62على األقل كتقٌٌم فى كل وحدة تدرٌبٌة أو تجاوزا نسبة الؽٌاببأكثر من  % 22فى أى وحدة تدرٌبٌة ٌ ,تم إعادة الفترة التدرٌبٌة فى الوحدة المعنٌة فى نهاٌة سنة التدرٌب  ,وفى هذه
الحالة  ,إذا اجتاز الطالب فترة اإلعادة بأكثر من  % 62ال ٌحتسب لها سوى  % 62فقط .
مادة (  ) 18فترة السنة التدرٌبٌة:
تحصل طالبة  /طالب االمتٌاز فى نهاٌة سنة التدرٌب علةى شةهادة تفٌةد اجتٌةازهم لفتةرة التةدرٌب المقةررة  ,موضةحا ً
بها بداٌة السةنة التدرٌبٌةة ونهاٌتهةا واألقسةام التةى تةم التةدرٌب بهةا والمةدة الخاصةة بكةل قسةم وكةذلك التقةدٌر العةام لهةم ,
وذلةةك مةةن ادارة شةةئون الخةةرٌجٌن ومعتمةةدة مةةن المنسةةق األكةةادٌمً ورئةةٌس لجنةةة االمتٌةةاز بكلٌةةة التمةةرٌض  -جامعةةة
أسٌوط.
مادة (  ) 19نظام التدرٌب لخرٌج كلٌة التمرٌض بالجامعات المصرٌة االخرى :
ٌتم تحصل مبلػ ( ٌقرره مجلس الكلٌةة سةنوٌا عةن كةل شةهر تةدرٌب) ٌدفعةه الطالةب خةرٌج كلٌةة التمةرٌض بالجامعةات
المصرٌة األخرى وٌورد لحساب الكلٌة والذى ٌرؼب فً قضاء السنة التدرٌبٌة اإلجبارٌة بمستشفٌات جامعة أسٌوط
تحت أشراؾ الكلٌة .على أن تتحمةل الجهةة المحةول منهةا صةرؾ المكافئةة الشةاملة الشةهرٌة الخاصةة بالطالةب طةوال
فترة التدرٌب ولمجلس الكلٌة الحق فً تعدٌل الرسوم المحصلة.
مادة ( )20الدورات التدرٌبٌة :
ٌشةترط حضةةور الطالةب  /الطالبةةة لعةةدد ( )1دورة تدرٌبٌةة حسةةب القائمةةة المعلنةة مةةن الكلٌةةة للةدورات التدرٌبٌةةة مةةن
االقسام المعنٌة و ٌتم تحصٌل رسوم مقابل حضور الدورات ( بما ٌقره مجلس الكلٌةة) وٌمةنح الطالةب  /الطالبةة شةهادة
باجتٌاز كل دورة.
مادة ( )21أحكام عامة وانتقالٌة :

32

 )2تطبق أحكام هذه الالئحة لمرحلة البكالورٌوس وطالب السنة التدرٌبٌة اإلجبارٌة فً بداٌة العام الجامعً الذى ٌلى
اقرارها وٌكون تطبٌقها فً مرحلة البكالورٌوس تصاعدٌا ً من الفرقة األولى حتى الرابعة
)1

استمرار الطالب المقٌدون فً ظل الالئحة القدٌمة فً الدراسة على نفس نظام الالئحة حتى ٌتم تخرجهم .
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