
 
رزجُٗ كهٛخ انزًشٚط  خبيعخ عٍٛ شًظ  َظبو 

اندٕدح  ٔرطجٛمبرّ فٗ انشلٗ ثكبفخ أَشطخ  انعًهٛخ 

ف انشؤٚخ االعزشارٛدٛخ اْذأزجع ر ْٔٙ انزعهًٛٛخ 

إربحخ ْٔٙ نهذٔنخ ٔخبيعخ عٍٛ شًظ  0202نهزعهٛى 

انزعهٛى ٔانزذسٚت نهدًٛع ثدٕدح عبنٛخ دٌٔ انزًٛٛض، 

فء ٔعبدل، فٙ إغبس َظبو يؤعغٙ، كرنك ٔ

ٔيغزذاو، ٔيشٌ. ٔأٌ ٚغبْى أٚعبً فٙ ثُبء شخصٛخ 

انًزكبيهخ ٔإغالق إيكبَٛبرٓب إنٗ ألصٗ يذٖ انطبنت 

ٚحزشو االخزالف، ٔفخٕس ثزبسٚخ ثالدِ، ٔشغٕف ثجُبء 

يغزمجهٓب ٔلبدس عهٗ انزعبيم رُبفغٛبً يع انكٛبَبد 

 .اإللهًٛٛخ ٔانعبنًٛخ

 رؤيــة كليـــة التمريض

زًرشٚط خبيعرخ رغعٙ كهٛخ ان

عٍٛ شًظ نهحفرب  عهرٙ انزًٛرض 

فٙ انزعهٛى انزًشٚعٙ األكربدًٚٙ 

 عهٙ انًغزٕ٘ انًحهٙ ٔانٕصٕل

 ٔانعبنًٙ  اإللهًٛٙانزًٛض  إنٙ

 رسالــة كلية التمريض  
 

رٓرررذف كهٛرررخ انزًرررشٚط  

خبيعررخ  ٚررٍ شررًظ ك حررذ٘ 

أٔائرررررم كهٛررررربد انزًرررررشٚط 

انحبصرررررررررررررهخ عهرررررررررررررٙ             

س  رًشٚعٛخ يزًٛضح عهًٛرب االعزًبد إنٙ إعذاد كٕاد

ٔيٓبسٚرربً  ٔإداسٚررب لرربدسٍٚ عهررٙ رمررذٚى  انشعبٚررخ 

انزًشٚعررٛخ انشرربيهخ نهفررشد ٔاألعررشح ٔانًدزًررع 

ٔانًُبفغررخ انفعبنررخ فررٙ عررٕق انعًررم انًحهررٙ 

ٔرٓٛئررخ  حٔاإللهًٛررٙ يررٍ خررالل انجررشايح انًزًٛررض

انجٛئخ انزعهًٛٛخ ٔانجحثٛخ انزٙ رغٓى فرٙ رطرٕٚش 

   دزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ.يُٓخ انزًشٚط ٔخذيخ انً

                    

 

 
 

 نشأة كلية التمريض

 

 

 
                   

ررى أَشربءانًعٓذ انعربنٗ نهزًشٚررط  ثدبيعررخ 

يهحمررب ثكهٛررخ انطررت ،  0892عررربو  عٛرررٍ شررًظ

خًٛع يعبْذ انزًرشٚط  رى رحٕٚم 0222ٔفٗ عبو 

 022سئرٛظ اندًٕٓسٚرخ  سلرى  إنٗ كهٛبد ثمشاس يٍ

 . 0222نغُخ 

  خبيعرررخ عرررٍٛ  –حصرررهذ كهٛرررخ انزًرررشٚط

شًظ عهٙ اإلعزًبد ٔاندٕدح يٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ 

 00/9/0200نعًبٌ خٕدح انزعهٛى ٔاإلعزًربد فرٙ 

نزكٌٕ أٔل كهٛبد خبيعخ عٍٛ شًظ ٔثبَٗ كهٛرخ 

رًرشٚط عهررٙ يغررزٕ٘ اندًٕٓسٚررخ رحصررم عهررٙ 

ٔحصهذ انكهٛخ عهرٗ األعزًربد  اإلعزًبد ٔاندٕدح .

نزكٌٕ أٔل يٍ ٚحصم عهٗ األعزًربد  نهًشح انثبَٛخ

     يررشرٍٛ يززرربنٛزٍٛ فررٙ خبيعررخ عررٍٛ شررًظ فررٙ

6 /0 /0202. 

  ٔأٚعررب حصررهذ انكهٛررخ عهررٗ شررٓبدح األٚررض ٔ

رحصررم عهررٗ  كهٛررخنزكررٌٕ أٚعررب أٔل  2015-9001

                    األٚرررررضٔ فرررررٙ خبيعرررررخ عرررررٍٛ شرررررًظ فرررررٙ

06  /4   /0209 .  

 لية كالالتي تمنحها  العلمية الدرجات
 لبكالوريوس مرحلة ال 

 فررٙ انجكرربنٕسٕٚط دسخررخ 

 .    انزًشٚط عهٕو

انجكررررررربنٕسٕٚط  دسخررررررخ 

 عهرررررٕو انًكثرررررف فرررررٙ

انزًررشٚط رثشَرربيح خررب  

 ثًصشٔفبد(.

 التمريض بكلية قيدالقبول وال شروط
 عهررٗ حبصررم انطبنجررّ/ انطبنررت ٚكررٌٕ أٌ -0

 ثبنمغرى انحذٚثرخ انعبيرخ انثبَٕٚرخ شٓبدح

 شررٓبدح عهررٗ أٔ( عهررٕو عهًررٙر انعهًررٙ

 عهرٗ  انًؤْم حذاثخ ششٚطخ نٓب  يعبدنخ

 إحررذٖ ْررٙ اإلَدهٛضٚررخ انهغررخ ركررٌٕ أٌ

 انًشحهرخ فرٙ دساعرزٓب رًذ انزٙ انهغبد

 %  22  عررررٍ رمررررم أال ثشررررشغ انثبَٕٚررررخ

ٔٚغررزثُٗ يررٍ رنررك خشٚدررٙ انًررذاسط 

 .األخُجٛخ

 عهرررٗ انحبصرررهٍٛ انطرررالة لجرررٕل ٔٚدرررٕص  -0

 :اٜرٛخ انًؤْالد

 خٛرذ رمرذٚش عهرٗ حصرٕلان ششٚطخ خبيعٙ يؤْم  

 إحرذٖ يرٍ( عهرٕو شرعجخ عبيرخ ثبَٕٚخر األلم عهٗ

 . انًصشٚخ انًعبْذ أٔ اندبيعبد

دثهٕو انًعبْرذ انفُٛرخ نهزًرشٚط رشرعجخ رًرشٚط(  

 27يدًرٕ   عهرٗ انحصرٕل ثششغ حذاثخ انًؤْم ٔ

 . انثبَٛخ ثبنفشلخ انطهجخ لجٕل ٚزى %  كحذ أدَٗ ٔ

 . نهذساعخ انكبيم انزفشغ -0

 . ٔانفحٕصبد انطجٙ انكشف صأخزٛب -4

 . انًٕحذحانمجٕل  اخزجبساد اخزٛبص -7

 الدراسة نظام و مدة
دساعٛخ ثبألظبفخ انرٗ  عُٕاد 4 انذساعخ يذح 

 .أخجبسٚخ راأليزٛبص( (  شٓش 00ر  عُخ رذسٚجٛخ

 انفصررهٍٛ َظرربو أعرربط عهررٗ انذساعررخ ركرٌٕ 

 عشرررش خًغرررخ فصرررم كرررم يرررذح انذساعرررٍٛٛ

  أعجٕعبً 

 . نهزخشج أعبعٙ ششغ سٚجٛخانزذ انغُخ اخزٛبص 

نغررخ انذساعررخ نهًمررشساد انطجٛررخ ٔانزًشٚعررٛخ  

انهغررخ األَدهٛضٚررخ ٔ نغررخ انذساعررخ نهًمررشساد 

انغرررررررررررررهٕكٛخ انهغرررررررررررررخ انعشثٛرررررررررررررخ



 

 

 االمتحان دخول شروط
 يررٍ% 27 عررٍ رمررم ال ثُغررجخ انطررالة حعررٕس

 ٔ يمرررشس نكرررم انًحرررذدح انغررربعبد يدًرررٕ 

 يٍ انطبنت ٚحشو أٌ انكهٛخ انحك فٙ نًدهظ

ناليزحبٌ ثُبء عهٗ لشاس يدهظ انمغى  انزمذو

 :حبنخ فٗ ٔ ندُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔ انطالة

% 27 ألم يٍ انحعٕس عٍ انطبنت يٕا جخ أٌ  

 فررٙ ساعرت انطبنررت ٚعزجرش انحبنررخ ْرزِ ٔفرٗ

 .فٛٓب ناليزحبٌ انزمذو يٍ حشو انزٙ انًمشساد

 يرٍ% 62 عٍ رمم َغجخ عهٗ انطبنت حصٕل 

 انزررذسٚت فررٙ انغررُخ أعًرربل دسخرربد يدًررٕ 

 .انزًشٚعٛخ نهًمشساد انعًهٙ

 أقسام الكلية العلمية
 ( ة أ،ر  اندشاحٙ انجبغُٙ انزًشٚط لغى 

 رًشٚط األغفبل 

 رًشٚط األيٕيخ ٔ أيشاض انُغبء  

 انزًشٚط انُفغٙ ٔانصحخ انُفغٛخ 

 رًشٚط صحخ انًدزًع 

 إداسح خذيبد انزًشٚط 

 خدمـات تقدمها الكلية للطالب
  مَظبو دعى غالثٙ يزكبي 

 يدٓضح ث حذس انكزت انعهًٛخ. يكزجخ  

 ٔ سلًٛخانكزشَٔٛخ يكزجخ  

  لبعبد دساعٛخ يدٓضح. 

 يزخصصخ يدٓضح يعبيم يٓبساد  

 .يعًم نغٕٚبد ٔ يعبيم كًجٕٛرش 

  َبد٘ ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد 

 فٛذٕٚ كَٕفشاَظ  

 انشٚبدح انعهًٛخٔ  انشٚبدح انًكزجٛخبد خذي 

 لٍٛٔ رحفٛررض انطررالة انًزفررٕشعبٚررخ ن لٕاعررذ 

 . انًزعثشٍٚ دعى ٔ 

 

 يشكض نهخذيبد انطالثٛخ. 

 .انخشٚدٍٛنًزبثعخ حذح ٔ 

 ٔحذح نزكُٕنٕخٛب انًعهٕيبد. 

 .ٔحذح انزعهٛى انزًشٚعٗ ٔانزذسٚت انًغزًش 

 يشكض رطٕٚش انزعهٛى. 

 يكزت نهًشٕسح انُفغٛخ. 

 يٕلع انكزشَٔٙ يحذس . 

 . شكبٔ٘ ٔيمزشحبد انطهجخصُبدٚك ن 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 طالب كلية التمريض هي أفضليزي العز
 تعليمي بحثي ينمي قدراتك مستقبل  

 األنضمام اليناتتردد في  فال 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 عميد الكلية 

 لوى سمير أحمد د/ سأ.
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 د/ سحر موسي سليمانأ.
 

0218-0219       
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