
 
 

 مقدمة عن كلية التمريض
ن شمس    جامعة عي 

 
 

إنشاااكل ة ال مريض جا عك عل  ام  اااض   ك  تم   

وتطضح ة ال مريض جا عك عل  ام  اااض   1980

في مريوسا  إنطقاك  م اكعل  تيضعال   ةل ريجكة   

خ جتي ة ال مريض جا في  صاا نك مرةبابل      ة د

إادمث نق ل نو ال في مريع ام مريض جضااااي مرتك عي  

ومربةا  مرع ضي وخاد ال مرضتيض   ضاك ج اااااك م في  

تنضال مرث و  مربش جل  م مركومةر مريض جضال مرطبال  

مرضص جل مرضيضاي  مريي تعضل ةخط مردفكع مالول ضد  

ن  صااااةل مرضوملم مرضصاااا ي وأ    أي  تضكت تض

تكون ااكةر    ي مرضناكف ااااال إا اضااكً وةورااكً ومريي  

تينكغم    ةور وأساااي متاتال عك عل  ام  اااض  

مر مئد بام مرتك عكت مرضصاا جل ريةقار رةجل  صاا   

وتةقار أ دمف مرينضال مرض يدم ل مريي   2030رعك   

تق  في  قد يهك أ دمف مرصااااةل ومريع ام ومابيككر  

م  ض    ي  وا صكً  م ة ال مريض جا عك عل  ا

تخ جج  ض ض ةفل  ؤ ل ر عضل ةمخل   ايشاااكت  

عك عل  ام  اااض  وةمخل مرضؤسااا اااكت مرعقعال  

 بولننك مرةباب .

 
 

 
 

 رؤيــة كليـــة التمريض  
 

             و  كرضاك في   تةقار مر جكة   ة اك و مريضاي ما اضاك  

 .و مربة  مرع ضي و خد ل مرضتيض   مريض جضيمريع ام  
 

 رسالــة كلية التمريض
 

أةااكةجضي  يطور    ت يي  ة ااال مريض جا بيوفا   نااك  

ومرياكا     مالبيكاكرا دمة ةومةر تض جضاااااال اكةر       

تومةااب مرض اااايوي مرضة ي   مرقاااكةي و  ماباادم ي و 

وماا اضي بةثااكً وأةاكةجضااكً و إةمرجاكً و هنااكً  وتيضاي  

بااالخقااااكت مرضهناال ن وتضكم    ومالرييم بكاااكل  ماةمل 

   مريكنوروعااك مرةادجثال ريقادجم     مرخ جج  م مريعاك ال

  مالرتقااكلخااد اال  يضاي  ر ضتيض  و تنضااال مربا اال و  

و مرخد ال  ضك جعيز   رسااكت مريع اضال و مربةثال  بكرضضك

 .مرينكف  في سوق مرعضل مرضة ي وماا اضي

نامج  رؤيــة      البر
 

تةقار مريضاي في مريع ام مريض جضااااي مرضيخصاااا    

مرضتيض  و  كج   مريقد  في مرع و     ماياكعكت  السيااكل

 مرضخي ال و ومةبل سوق مرعضل  ة اكً وةوراكً 

نامج    رسالة البر
 

كت ئع  مرب نك ج مري تخ جج  ض ض  ؤ ل بكركاك اااج 

مريض جضااال مرعك ل ومريخصااصااال مريي ت ااك د    ي  

وتخصااصااال جمت عوة     تقدجم ر كجل تض جضااال  ك ل

ت مرضكي اااابال مريي ت بي  ئاكمركااك  باكساااايخادم  اكراال 

ةكفل   ايوجكت مرضؤسا اكت مرصاةال مرضة ال    ماياكعكت

دوراال بكااكل  تناكف اااااال  يضاي   ومةبل  مراو  وماا اضاال

ةالئال    ور يطورمت مرعاكرضاال و هاكرمت مريع ام مرا متي  

 مابةكث وخد ل مرضتيض   

نامج   أهداف البر
 

إ ادمة  ض ضااااام  ؤ  ام و ادربام   ي تقادجم  

جضاااال مرضيخصاااصااال ري بال اكعل  مر  كجل مريض 

 مرضتيض  وسوق مرعضل .

رف  مرو ي مرصااةي  م خقل تعيجي ةور مرطق    

مرقااكةي في مرضتيض  و شااااكرةيهم في تة ااااام 

عوة  مر  ااكجاال مرصااااةااال و ومةباال مريطورمت  

 مرضهنال .

  ومالتتاك اكتتاال اال مرطق  باكرضعاكرف ومرضهاكرمت   

مريض جضاااااال مرقز ال رياالةجال ةور م في مرضتيض   
 وال مرضشكقت مرض تبطل بعض هم مرض يقب ي  

أة ك  مرطق  مرضع و كت ومرضهكرمت مريخصصال   

مريي ت اااااك اد م ريقاام واال  شاااااكةال مرض جا  

 ريعيجي عوة  مر  كجل مرصةال  

صاقل ادرمت مرطق  في  هكرمت مريومصال مراعكل  

 أف مة مرا جر    مرض ضااااي ومري قل وأجضااااااكً 

 مرصةي .

وماخقاااكت    باكدةم إ ادمة  ض ضااااام جية ون  

مرضهناال مريض جضاااااال وجؤ نون بقام أتقاكن مرعضال 

وما ااكناال واااكةرون   ي مريااالا م ومرعضاال ب و   

 مرا جر مروماد .

إ ادمة ةااكلمت ااكةر    ي مريعاك ال    تكنوروعااك   
 مرضع و كت ومريقناكت مرةدجثل مرض يخد ل .

ق  ر يعك ل     نك ج  يطور   يومفقل  تال ال مرط 

 .   مرضنك ج مردورال  

 

جامعة عين                   التمريض كلية الطالب  عزيزي
ميني بحثي تعليمي مشتقبل  أفضل هي  شمس   
اليها  األنضمام في  تتردد  فال  قدراتك   

 



 

وط العامة للقبول      نامج   الشر  بالبر
 

أن جكون مرطكرب اكصاال   ي مرثكنوجل مرعك ل   

  ضي   و  أو  ك جعكةرهك  م مرشهكةمت وجرك  
لبقاكً ر قوم اد ومرن م مريي جةادة اك مرضت    

 ما  ي ر تك عكت  

 أن جكون مرطكرب  يا غكً ر درمسل   

أن تكون مر غل ماعنبال ماوري مريي ةرسااااهك   

 مرطكرب  ي مر غل مانت ايجل

قبول لبقاكً ر قوم اد ومرن م  إعيااكز إخيباكرمت مر 

 مريي جةدة ك مرضت   ما  ي ر تك عكت .

 إعياكز مركشف مرطبي   

مرطق  مرومفدجم بنا  مرشا ول مرعك ل رقبول  

مرقوم ااد مريي  ن  مئهم مرضصاااا جام ووفر 

   جضعهك مرضت   ما  ي ر تك عكت .

 

 

 
 

 
 

  وسائل التواصل بالكلية
 مريض جا عك عل: ة ال مرعنومن مرب جدي   

 11566 ام  ض  ب ام ب جدي                       

 مرضوا  ماركي وني : 
  http://nursing.shams.edu.eg  

   مرب جد مالركي وني : 

dean@nursing.asu.edu.eg                     

dr.samah.faisal@nursing.asu.edu.eg      
en@nursing.asu.edu.egdr.dalia.ame 

 

 01223001444:  ومت  م  

         

 الدرجة العلمية 
 

جضنح  ت   مرتاك عال بناكل   ي ل اب  ت   ة اال مريض جا   

رن ك      ةرعل مربككرورجوس في مريض جا ) مريخصاصايط لبقكً 

مر ااك كت مرضعيضد   يي أساايوفي مرطكرب  يط بكت مرةصااول  

  اهك   ي أال تقل ساانومت مردرمساال  م سقث ساانومت وفقكً  

 رضك تةدة  مرقئةل مردمخ ال ر ك ال .
 

 مدة الدراسة 
 

ال   د  مردرمسال رنال ةرعل بككرورجوس مريض جا مريخصاصاي 

أساابوعط   15ل مردرمسااي  تقل  م سقث ساانومت )  د  مراصاا 

ر ةصااول   ي ةرعل مربككرورجوس . جتب أن جقضااي مرطكرب 

بعد مرةصااااول   ي ةرعل مربككرورجوس ساااانل ما ياكز و ي 

( ساااااك الط فع اال  36 ااااه ط  اك جومزي )12ساااانال  اقةجال 

أساابو اكً في مرض اايشااااكت مرتك عال أو   اايشااااكت وزمر  

مرةكو ال و  ومر ااككن أو مرضؤساا ااكت مرصااةال   م  مرصااةل 

   ل رضضكرسل  هنل مريض جا .

 

 
 
 
 
 

نامجالتخصصات التابعة لل  بر
  

 

 تض جا مرطومرئ ومرةكالت مرة عل   -1

 تض جا ماورم  -2

 تض جا ادجثي مروالة  جوي مرةكالت مرة عل   -3

 تض جا مرقبكرل   -4

 تض جا مرض نام   -5
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

)  برنامج بكالوريوس التمريض)التخصصي
 برنامج خاص بمصروفات

 
في التمريض    يتخصصبكالوريوس    برنامجأول  

   ةمصر العربي  ةبجمهوري
 

 15/6/2022بتاريخ  (  1922)قرار وزاري رقم  
 من  وزارة التعليم العالي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 عميد كلية التمريض
 أ.د / سحر موسى سليمان
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