
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 التمريض جامعة عني مشس كلية
 ( مسئولية – متيز – ريادة )

 

 
 

 

 التمريض يف ختصصي بكالوريوس برنامج أول
 العربية مصر جبمهورية

 
 

 

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

 
 عميد كلية التمريض

 سحر موسى سليمان أ.د/

 
 
 

 

 الربنامجرؤيــة 
 

 

تحقيق التميز في التعليم التمريضي المتخصص الستتياء  اتتيءاتءا الممتمت     

   . ومسءيرة التقدم في العلوم المختلاة ومواكبة سوق العمل محليًء ودوليًء

 ة العلميةـالدرج
 

بمتتتء   لتتتي  لتتت  يمتتتمج مملتتتم المءمعتتتة 

مملتتتتتتتتتم كليتتتتتتتتتة التمتتتتتتتتتري  د اتتتتتتتتتة 

صتي   )التخص البكءلو يوس في التمري 

 بقتتتتًء لماتتتتءم الستتتتء ءا المعتمتتتتدة متتتتتي    

أستوفي الطءل  متطلبتءا الحصتوع  لي تء    

 ستتتتتء ة معتمتتتتتدة    لتتتتتي أال تقتتتتتل 140)

ستتمواا الد استتة  تتس وتت و ستتمواا وفقتتًء  

 .ة ــــة للكليـة الداخليـدده ال ئحــلمء تح
 

 العامة للقبول بالربنامج الشروط
 

 

أن يكون الطءل  تءصل  لي الثءنوية العءمة  لمي  لوم أو مء يعءدل تء متس    

 األ لتتت الشتتت ءداا و لتتتً  بقتتتًء للقوا تتتد والتتتمام التتتتي يحتتتدد ء المملتتتم    

   . للمءمعءا
 

 .أن يكون الطءل  متارغًء للد اسة  
 

 .تكون اللغة األامبية األولي التي د س ء الطءل   ي اللغة اإلنمليزية أن 
 

 األ لت  القبوع  بقًء للقوا د والمام التي يحدد ء المملتم   اختبء اا ااتيءز 

 .للمءمعءا 
 

 ااتيءز الكشف الطبي. 
 

الط ب الوافديس بتمام الشتروا العءمتة لقبتوع ناترائ م المصترييس ووفتق         

 للمءمعءا .   األ ل القوا د التي يضع ء المملم 

 (التخصصي) برنامج بكالوريوس التمريض

 برنامج خاص مبصروفات
 

 العنوان :
 ـ  شارع لطفى السيد العباسيــة 

   جامعة عني مشس  -كلية التمريض 
 

  24347098 تليفون :
 01223001444 موبايل :

E-MAIL: 
dean@nursing.asu.edu.eg 

dr.samah.faisal@nursing.asu.edu.eg 

dr.dalia.ameen@nursing.asu.edu.eg 
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 وسائل التواصل بالكلية
 

 

 

 

 

 

 كلية التمري  اءمعة  يس شمم :العموان البريدي  

 11566برقم بريدي                          

 : الموق  اإللكتروني 

http://nursing.shams.edu.eg  
 

 :  البريد االلكتروني 

dean@nursing.asu.edu.eg                  

dr.samah.faisal@nursing.asu.edu.eg 

dr.dalia.ameen@nursing.asu.edu.eg  

 

 

 

 

 

 01223001444:  واتم اب 
          

 مدة الدراسة
 

 

 

متتتتتدة الد استتتتتة لميتتتتتل د اتتتتتة بكتتتتتءلو يوس     

 التمري  التخصصي ال تقل  س و و ستمواا 

أستتبو   للحصتتوع  15)متتدة الاصتتل الد استتي 

 لتتي د اتتة البكتتءلو يوس . يمتت  أن يقضتتي     

الطءل  بعد الحصوع  لي د اة البكءلو يوس 

شتت ر  12و تتي ستتمة مي ديتتة ) االمتيتتءزستتمة 

 و ذا شرا لممء سة م مة التمري  .
 

 

 التخصصات التابعة للربنامج
 

 

 .تمري  الطوا ئ والحءالا الحراة  .1

 .األو ام تمري  .2

 .تمري  تديثي الوالدة  وي الحءالا الحراة  .3

 .تمري  القبءلة  .4

  . تمري  المسميس .5

       
 ملاذا تدرس الربنامج يف متريض عني مشس ؟

 

 

  المتخصصيس التد يم مس خ ع نخبة مس األسءتذة األكاء . 

 .قء ءا د اسية مم زة ومكياة  

 ممصة للتعلم االلكتروني . 

  كونارانمفيديو . 

  معءمل م ء اا متخصصة مم زة. 

 .معءمل كمبيوتر و معمل لغويءا 

 معءمل تخيلية في امي  التخصصءا . 

 وتدة للتعلم االلكتروني . 

   . مكتبة مم زة بأتدو الكت  العلمية 

 مكتبة الكترونية و  قمية . 

 مركز للخدمءا الط بية . 

 .وتدة لمتءبعة الخريميس 

 موق  الكتروني محدو .وتدة خدمءا الكترونية و 

جامعة عني مشس اربعون عاما كلية التمريض 
من التميز يف إعداد خريج يليب احتياجات سوق 

 العمل احمللي واإلقليمي و الدولي
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