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التمریض جامعة  مع بدایة العام الدراسي الجدید في كلیة  و بناتي الكرام أرحب بكم أبنائي

العلمي و الشخصي و أتمنى   المنیا متمنیة لكم تحقیق أھدافكم التي تطمحون بھا على المستوى

كلیة التمریض جامعة المنیا تھدف إلى تخریج  بمساعدتكم إحداث طفرة في المجال التمریضي و نجد أن

تكامل الخدمة الطبیة  إلى  الكفاءة و األداء الذي نطمح بواسطتھ كوادر تمریضیة على مستوى عالي من

  و إعطائھا على مستوى عالي من األداء و الجودة. 

صدار دلیل العملیة التعلیمیة، یأتي إفي یشكل أحد المحاور الرئیسیة  وإیمانا منا بأن الطالب

الطالب من ضمن حرص كلیة التمریض جامعة المنیا على أن تكون المعلومة الصحیحة بین یدي أبنائنا 

في الطلبة، وبھدف أن یكون الطالب عارفًا مالھ وماعلیھ أثناء فترة دراستھ وتنقسم المعلومات الواردة 

التغیرات المستمرة تھدف إلى تلبیة ھذا الدلیل إلى قسمین منھا ماھو ثابت ومنھا ماھو متغیر، إذ تلحظ 

الكلیة والجامعة بھدف مواكبة ھذا العالم في مصلحة الطالب واإلنسجام مع المتغیرات التي تحدث 

  .المتغیر، لذلك فإن الطالب معني بمراعاة أي جدید یصدر فیما یخص حیاتھ الجامعیة

  لحبیبوفى النھایة اتمنى لكم التوفیق والنجاح والعزة ألمتنا وطننا ا
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بدایة العام الدراسى الجدید أن أھنئكم  أبنائى وبناتى طالب وطالبات الكلیة یطیب لى بمناسبة

عاما دراسیا سعیدا علیكم  بدء الدراسة متمنیا من اهللا عز وجل أن یكون طالبا جدد وقدامى بمناسبة

. خالص فى العمل وتحصیل العلم النافع لكم ولمصرنا العزیزةجتھاد واإلجمیعا وحافال بالعطاء والجد واإل
لیسجل ویسطر فیھ كل إنسان إنجازاتھ فھو عام  أھنئكم ببدایة صفحة جدیدة فى عامكم الدراسى الجدید

أحبابى قال  أحد الحكماء من  ال یعود إلى یوم القیامة،جدید وعلى أعمالنا شھید فالبد أن نغتنمھ ألنھ 
نعم من األجمل أن نعیش ألجل  الجمیل أن یموت اإلنسان ألجل وطنھ ولكن األجمل أن یعیش ألجلھ 

بالدنا ونرفع رایة مجالنا فلیس المھم من یرفع رایة التمریض ولكن األھم أن یرفع للتمریض رایة 

ا عصرنا فاحرصوا أن تكونوا دائما إضافة لكل مكان تكونون فیھ ولیس نواجھ بھا تحدیاتنا ونواكب بھ
  عبئا علیھ.

ویسعدنى أن أضع بین أیدیكم دلیل الطالب لیكن عونا ومرشدا لكم لتتعرفوا من خاللھ على كلیتم 
وأماكنھا اإلداریھ وأقسامھا وأننشطھا الطالبیة وغیر ذلك، داعیا اهللا عز وجل أن یجعل ھذا العام خیر 

 عام فى حیاتنا.
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  ابنائى وبناتى طالب وطالبات الكلیھ.

  كل عام وانتم بخیر.......

والھادفھ فى یسعدنى فى بدایھ العام الدراسى الجدید ان ادعوكم الى المشاركھ االیجابیھ الجاده 

  االنشطھ الطالبیھ المختلفھ .

اھال بكم فى مجال االنشطھ الطالبیھ البراز واظھار ما لدیكم من مواھب وقدرات متمیزه واننا 

  كمشرفین نرحب بكل فكر جدید ومستنیر یساھم فى دعم العمل الطالبى داخل وخارج الجامعھ .

  واهللا یوفقكم لما فیھ الخیر لمصرنا الغالیھ .
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  طلبھ وطالبات الكلیھ زمالئى ...زمیالتى

  احییكم فى بدایة عام دراسى جدید .

بدایھ باالصالھ عن نفسى وبالنیابھ عن زمالئى فى اتحاد الطالب ارحب بزمالئى الطالب 

  القدامى والجدد .

اقدم لكم باقات من الورود مغلفھ باغلى االمانى  واطیب التمنیات لكم بنجاح واسمحو لى ان 

  دائم ..ونشاط متجدد... ومواھب واعده اصیلھ تنبض بحب مصرنا الحبیبھ ...وقیادتنا الراشده.

فاھال بكم اصدقاء لنا على طریق الجد واالجتھاد ودرب التفوق فى االنشطھ المتعدده التى تقوم 

  حاد بالتعاون مع اداره رعایھ الشباب بالجامعھ .بھا لجان االت
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تأسست كلیة . كلیة التمریض ھي أحدى كلیات جامعة المنیا وتقع داخل الحرم الجامعي

المعھد سم أب )١٩٩٥(لسنة  )١٨٤(التمریض بجامعة المنیا في بادئ األمر بالقرار الجمھوري رقم 

بتحویلھا  )٢٠٠٠(لسنة  )٢٠٠(ثم صدر القرار الجمھوري رقم  العالي للتمریض التابع لكلیة الطب.
طالب  ١٠٠٠وتضم الكلیة اآلن نحو  ٩٧/٩٨بدأت الدراسة بھا في العام الجامعى. إلى كلیة التمریض

مریض بجامعة م. بتطبیق الالئحة الداخلیة لكلیة الت١٩٩٧) لسنة٢١١ة. صدر القرار رقم (وطالب
) بتاریخ ١٠٥٣اإلسكندریة على المعھد العالي للتمریض بجامعة المنیا، ثم صدر القرار الوزاري رقم (

بشآن اصدار الالئحة الداخلیة لكلیة التمریض جامعة المنیا (في مرحلة البكالوریوس)،  ٥/٦/٢٠٠٨
دیث الالئحة الداخلیة لكلیة بشآن تح ١١/٢/٢٠١٤) بتاریخ ٤٢٠وكذلك تم اصدار القرار الوزاري رقم (

التمریض جامعة المنیا (في مرحلة البكالوریوس)، وفي مرحلة الدراسات العلیا صدر القرار الوزاري 

بشآن اصدار الالئحة الداخلیة لكلیة التمریض جامعة المنیا في  ١/٨/٢٠١٣) بتاریخ ٢٠٠٦رقم (
  مرحلة الدراسات العلیا (نظام الساعات المعتمدة).

عام  في وصلت حتى نشأتھا منذ بالكلیة التدریس ومعاونیھم ھیئة أعضاء أعداد رتتطو وقد

استاذ  ١تدریس ومعاون على راس العمل ( ھیئة ) عضو١١٦) من اجمالي (١٠٧) الي (٢٠١٦(
  معید).  ٣٢مدرس مساعد،  ٤٦مدرس،  ٢٥استاذ مساعد،  ١٢متفرغ، 
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 طریق مصر أسیوط الزراعي. -كلیة التمریض  -جامعة المنیا –المنیا  الكلیة: مدینة عنوانال  

 كلیة التمریض جامعة المنیا، طریق القاھرة / أسیوط الزراعي، المنیا المنیا. .العنوان البریدى  

 الموقع اإللكترونى.   

http://www.minia.edu.eg/nurs/  

  ) العنوان اإللكترونىE-Mail(:   
nursing.prt@mu.edu.eg / nursing.prt@gmail.com 

  :٠٨٦ - ٢٣٤٧٧٦٥تلیفون                           

  :٠٨٦ - ٢٣٤٧٧٦٤فاكس                           
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تقدیم رعایة تمریضیة على قادر   خریج في اعدادتكمن رسالة كلیة التمریض جامعة المنیا 

  .عالیة الجودة وتقدیم بحوث علمیة متطورة والقیام بدور فعال في مجال خدمة المجتمع





والبحث   يالتمریضفي مجال التعلیم المنیا ان تكون مركزًا متمیزًا  ةتتطلع كلیھ التمریض جامع

  .العلمي وخدمة المجتمع وان تكون قادرة على التنافس محلیًا وإقلیمیاََ

 

  

 التمیز والریادة تنشد ومجتمعیة وبحثیة تعلیمیة مؤسسة ھي المنیا بجامعة التمریض كلیة إن

 لھا یضمن بما (وقومیا– محلیا  ) المجتمعیة المتغیرات مع والمرن ، الدینامیكي تفاعلھا خالل من

 اإلستراتیجي التخطیط عملیة تبني على – ذلك سبیل في – تعتمد وھي .البقاء على والقدرة ، التكیف

  الجھود تكامل لھا ویضمن ، األداء عشوائیة یجنبھا الذي المنظم

 تسعى التي اإلستراتیجیة الغایات من مجموعة لنفسھا حددت قد الكلیة فإن اإلطار ھذا وفي

 :وھي المستقبل في التحقیق محتملة األھداف من مجموعة إلى لترجمتھا

 علي المتمیزة العلمیة المراكز كأحد المنیا جامعة التمریض لكلیة المؤسسیة القدرة تطویر .١

 .المحلي المستوي

a. التقدم لالعتماد بھدف المؤسسیة القدرة استكمال في القومیة الھیئة معاییر تحقیق 

b. اإلداري والجھاز والحوكمة القیادات دعم 

c. واألخالقیات المصداقیة توطید 

d. والمادیة المالیة الموارد وتنمیة دعم 

e. األداء وتطویر الجودة ثقافة تعزیز 
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 العلمیة المراكز كأحد المنیا جامعة التمریض بكلیة التعلیمیة الفاعلیة معاییر تطویر .٢

  .المحلي المستوي علي المتمیزة

a. للكلیة الذاتیة الموارد تنمیة 

b. الطالبي للدعم نظام إنشاء 

c. متمیزة تعلیمیة برامج 

d. متطورة تعلیمیة عملیة 

e. التدریس ھیئة أعضاء كفاءة تحسین 

 

 كأحد العلمي والبحث العلیا الدراسات مجال في المنیا جامعة التمریض كلیة كفاءة رفع .٣

 المحلي المستوي علي المتمیزة العلمیة المراكز

a. العلمي للبحث الداعمة البیئة توفیر 

b. العلیا الدراسات برامج وتطویر تحدیث 

c. متمیزة تطبیقیة بحوث 

   

المجتمعیة  المشاركة مجال في المنیا  جامعة التمریض لكلیة المؤسسیة القدرة زیادة .٤
 البیئة وتنمیة

a. البیئة وتنمیة المجتمعیة الخدمة في الكلیة دور تعظیم 

b. معھم التواصل وسبل الخریجین متابعة 
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  بالكلیة تقدم مجموعة من الخدمات للطالب وھى: قسمھى 

 المستندات المطلوبة نوع الخدمــــــــــــة
  إیصال سداد الرسوم الدراسیة  استخراج الكارنیة الجامعي .١

 صور شخصیة 
  إیصال سداد رسوم الشھادة  استخراج شھادة قید .٢

 بطاقة الطالب 
استخراج شھادة قید إلدارة   أوراق سفر الطالب للخارج .٣

الجوازات بعد تحدید الموقف من 
 الذكورالتجنید للطالب 

  نماذج التجنید  تأجیل التجنید .٤
 البطاقة العسكریة 

  طلب بإسم أ.د/عمید الكلیة  اإلعتذار عن أداء اإلمتحان .٥
 تقریر طبي أو مستند یبرر العذر 

  طلب بإسم أ.د/عمید الكلیة  إیقاف القید لغیر الحاالت المرضیة .٦
 مستند یبرر اإلیقاف 

  الدراسیةسداد الرسوم   التحویل لإلدارة الطبیة .٧
 استخراج البطاقة الصحیة معتمدة 

  عقد لجان إمتحانات خاصة .٨
 داخل الكلیة  
 ( بمستشفي الجامعة ) خارج الكلیة 

 طلب باسم أ.د/ عمید الكلیة  
  المستند الذي یبرر عقد لجنة

  خاصة
  خطاب من مستشفي الجامعة بما

یفید تواجده بالمستشفي وأن حالتھ 
 تستدعي عقد لجنة خاصة

  طلب باسم أ.د/ عمید الكلیة  الحالة الدراسیة ونتائج الفرق السابقةبیان  .٩
 صوره شخصیھ للطالب 

  الشھادة المطلوب اعتمادھا  اعتماد شھادة القید من الجامعة .١٠
 صوره شخصیھ للطالب 

یتم ذلك عن طریـق اإلدارة المركزیـة   التحویل إلى الكلیة من كلیة أخرى.١١
ـــة (إدارة شـــئون  للتحـــویالت بالجامع

 التعلیم والطالب بالجامعة) .
  سحب ملف الطالب .١٢
   

  -یتم ذلك عن طریق الطالب شخصیا: 
  طلب باسم أد/ عمید الكلیة  
 إخالء طرف من الكلیة  
 سداد الرسوم الدراسیة 

  بطاقة الطالب+ وصل المصروفات  اإلشتراك في إنتخابات اإلتحاد .١٣
 طلب ترشیح 
 استمارة استطالع رأى 
 ) صورة شخصیة٢عدد ( 
  قرش ٩٠دمغة فئة 
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 المستندات المطلوبة نوع الخدمــــــــــــة
 شهادة ممارسة نشاط 

التصدیقات المطلوبة من شئون       الطالب  .١٤
 القیام بها

  استمارة البحث االجتماعي لرعایة
  الشباب

 استخراج بطاقة شخصیة  
 استمارة المدینة الجامعیة  
 استمارة المعاشات  
 استمارة األوقاف  
 صوره طبق األصل  
 استفسارات الطالب 

  -استخراج:  .١٥
( شــــهادة تخــــرج تقــــدیر عــــام باللغــــة العربیــــة  

شــهادة  -شــهادة تقـدیر األربــع سـنوات -واألجنبیـة
نجلیزي).  تقدیر السنة الرابعة عربي وإ

 إیصال سداد الرسوم المستحقة  
 صور شخصیة  

 ( بطاقة ) إثبات شخصیة  

 نفس المستندات لجمیع الشهادات 

 إعتماد شهادات من الجامعة   طلب باسم أ.د/ عمید الكلیة  
 الشهادة المطلوب اعتمادها  
 صور شخصیة للطالب 

 تغییر اإلسم  طلب باسم أ.د/ عمید الكلیة  
  یصال قید وثیقة تصحیح واثبات وإ

  األحوال المدنیة
 استمارة النجاح في الثانویة العامة  

 شهادة المیالد األصلیة 
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بالكلیة تقدم الرعایة المتكاملة للطالب (اإلجتماعیة والریاضیة والثقافیة) حیث یكون  قسمھي 

  الطالب ھو محور إھتمام ورعایة جمیع فریق العمل بإدارة رعایة الشباب بالكلیة.
  

  الخدمات التي یقدمھا صندوق التكافل اإلجتماعي

  البحوث اإلجتماعیة الالزمةالمساعدات النقدیة للطالب غیر القادر وذلك بعد إجراء 

 تقدیم إعانات الوفاة للطالب الذي یفقد عائلتھ  

 تقدیم إعانات لألسرة التي تفقد الطالب نفسھ  

 تقدیم الكتب الدراسیة للطالب غیر القادر علي الشراء  
  

  صندوق التكافل االجتماعي 

  البیانات الخاصة یتم سحب إستمارة ( بحث إجتماعي ) من قسم رعایة الشباب بالكلیة وملء
  بھا وموضح باإلستمارة جمیع أماكن اإلعتماد.

  تعتمد من قسم شئون الطالب بالكلیة ثم بعد ذلك من الشئون اإلجتماعیة التابع لھا الطالب بمقر
سكنھ. ثم تعتمد من الجمعیة التعاونیة الزراعیة التابع لھا الطالب بمقر سكنھ. ثم من جھة ولي 

رتب إذا كان موظفا. وإذا كان ولي األمر ال قدر اهللا متوفیا یرفق صوره أمر الطالب بمفردات الم

  من شھادة الوفاة.

 . یتم تسلیم البحث بعد اإلنتھاء من إعتمادات كل بند إلى المختص بقسم رعایة الشباب بالكلیة 

  یتم تشكل لجنھ إعتماد األبحاث اإلجتماعیة وتحدید كل بحث حسب حالتھ وظروفھ ، بعد ذلك
  د األبحاث من رئیس مجلس إدارة الصندوق واللجنة المشكلة للصندوق .تعتم

  
  لجنھ دعم الكتاب الجامعي 

 . یمنح الدعم للطالب المنقول ولیس الباقي لإلعادة 

 . یوزع الدعم علي الطالب الغیر قادرین  

 . یتم توزیع الدعم بناء علي قواعد یضعھا مجلس الكلیھ نیابة عن الجامعة 
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  . اللجنة العلمية: ١

وتختص بمختلف األنشطة العلمیة منھا مسابقات في المعلومات العلمیة وقصص الخیال العلمي 
  ومسابقات أخرى في االبتكارات وتكنولوجیا المعلومات. –

 

. اللجنة االجتماعية والرحالت :    ٢

  منھاكثیر من المسابقات  بھاتضم 

 مسابقات البحوث االجتماعیة 

 مسابقة الشطرنج 

 مسابقة الطالب والطالبة المثالیة 

 زیارة المؤسسات االجتماعیة  

 ة وخارجھارحالت ترفیھیة داخل المحافظ 

 المعسكرات  
  

   . اللجنة الرياضية :٣

 - كرة الید  -كرة الطائرة  -وتضم جمیع األلعاب الریاضیة الجماعیة والفردیة منھا: (كرة السلة 
  اللیاقة البدنیة) -ملعب تنس  -كرة القدم  -اسكواش  -سباحة  -العاب قوى  -تنس طاولة 

  

   . اللجنة الفنية :٤

  تشمل اللجنة مسابقات في األشغال الفنیة منھا:
  تطریز یدوى) -أعمال حبال –أشغال جلدیة  –اركت  –(رسم على الزجاج 

  منھا: ةومسابقات الفنون التشكیلی
  نحت ..... الخ) -خط عربي  -تصویر زیتي  -تصویر ضوئي  - كفی(جرا 

  اكتشاف المواھب: تومسابقا
  المسرح) -التمثیل الصامت  -الكورال  -(العزف والغناء الفردي  
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 . لجنة األسر : ٥

تختص بتكوین األسر داخل الكلیة ویتم االشتراك  من خاللھا على مستوى الجامعة في 
 - رحالت  -مسابقات فنیة  - مھرجان األسر  -خط عربي  -شطرنج  -(مجالت حائط المسابقات اآلتیة: 

  علمیة ..... الخ) -مسابقات ریاضیة 
  

. اللجنة الثقافية:  ٦

  تضم بھا كثیر من المسابقات منھا

 مسابقة القران الكریم 

  مسابقة المعلومات العامة 

 مسابقة األبحاث الثقافیة  

 مسابقة الشعر الزجل والقصة القصیرة 

 مسابقة مجالت الحائط  

 ندوات ثقافیة  
  

 . لجنة الجوالة والخدمة العامة  :  ٧

  ألنشطة الفنیة والثقافیة والدینیة والخدمة العامة.وتضم جمیع األنشطة  الكشفیة باإلضافة ل
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  االنشطةمتقدمة بین كلیات الجامعة في مختلف حصول طالب كلیة التمریض على المركز 

 

 تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثالية

  وأھم شروطھا 

 . التمتع باالخالق الحسنة والسمعة الطیبة  

 . التمتع بالثقافة العامة فى شتى المجاالت  

  . التفوق الدراسى  

 . التمیز فى االنشطة الطالبیة  
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 من اللوائح الطالبية . ١٢٤ماده 

  یعتبر مخالفة تادیبیھ كل اخالل بالقوانین واللوائح والتقالید الجامعیھ وعلى االخص :

 .األعمال المخلة بنظام الكلیة او المنشئات الجامعیھ  

 حریض علیھ او االمتناع المجبر عن حضور الدروس والمحاضرات تعطیل الدراسھ او الت

  واالعمال الجامعیھ االخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبھ علیھا

  كل فعل یتنافى مع الشرف والكرامھ او مخل بحسن السیر والسلوك داخل الجامعھ

  وخارجھا .

  شروع فیھكل اخالل بنظام امتحان او الھدوء االزم لھ وكل غش فى امتحان او  

 . كل اتالف للمنشئات واالجھزه او المواد او الكتب الجامعیھ او تبدیلھا  

  كل تنظیم للجمعیات داخل الجامعة او اإلشتراك فیھا بدون ترخیص سابق من السلطات

 الجامعیة المختصة.

  توزیع النشرات أو إصدار جرائد حائط بإي  صورة بالكلیات أو جمع توقیعات بدون

 السلطات الجامعیة المختصة. ترخیص سابق من

  اإلعتصام داخل المبانى الجامعیة أو اإلشتراك فى مظاھرات مخالفة للنظام العام أو

 والسلوك  اآلداب
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بناءا على القواعد التى یحددھا  مكتب  ١٩٧٢لسنھ  ٤٩یتم قبول الطالب الجدد وفقا للقانون 

وتنسیق القبول بالجامعات والمعاھد العلیا والتابع لوزاره التعلیم العالي  كل عام من بین الطالب  

كلیات طبقا الحاصلین على الثانویة العامة  حیث یقوم مكتب تنسیق الجامعات بتوزیع الطالب علي ال

  لألعداد التي حددتھا مجالس الجامعات ویتحكم في ذلك 

 . مجموع الدرجات لكل قطاع  

 .التوزیع الجغرافي للطالب  

  

   – التمریضمن أھم شروط القبول بكلیات 

  یكون الطالب حاصال على الثانویھ العامھ القسم العلمي( علوم ) حیث أنھ أتم دراسة ماده

 الكیمیاء والفیزیاء واألحیاء 

  

 روؤساء االقسام العلمية بالكلية: 

 رئيس القسم العلمي القسم العلمي

 أ.د. عزة محمد محمد حافظ   قسم التمریض النفسي والصحة النفسیة

 أ.د. عواطف عبدالرازق محمد     صحة المجتمعقسم تمریض 

 أ.د. صفاء محمد عبدالرحمن  قسم إدارة التمریض

 أ.د. سحر احمد عبود  قسم تمریض األطفال

 أ.د. هدي عبدالعظيم محم   قسم تمریض صحة المرأة والتولید

 أ.د. إنشراح رشدي محمد  تمریض الباطني والجراحيالقسم 
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التا الطالب ل تحو تم   و

بالنسبھ للطالب المستجدین یفتح مكتب تنسیق الجامعات عقب كل مرحلة من مراحل التقدم 

للطالب الحاصلین على الثانویھ العامھ ثالثھ أیام لتحویل الطالب الكترونیا  علي موقع مكتب التنسیق 

كما یخطر الطالب بنتیجھ  :tansik.egypt.gov.eg/applicationhttps//للحكومھ االلكترونیة 

التحویل ، واذا لم یتمكن الطالب من التقدم للتحویل خالل الفتره المذ كورة فیمكنھ ان یتقدم بالتماس إلى 

الكلیھ التي تم ترشیحھ لھا حیث أنھ لیس من حقھ الحصول علي بیان حالھ ویتم تجمیع ھذه االلتماسات 
% وترسلھا الجامعھ للموافقھ من مكتب التنسیق وتعلن النتیجھ ١٠جامعھ في حدود نسبة داخل كل 

  للطالب . 

  

فقط) دد ا للطالب ) لية ال ا ل التحو :   أوال

 . التحویل مركزیًا من خالل شئون الطالب المركزیة بالجامعة  

 . تعرض الحاالت على مجلس الكلیة  للنظر  فى قبولھا  

 الدكتور عمید الكلیة .  تعتمد من االستاذ  

 . یطلب ملف الطالب من الكلیة المحول منھا  

 . یستوفى الطالب الشروط المؤھلة للقبول بوضع  طابع تحویل واستیفاء بیاناتھ  

 . یستوفى شروط القید والتسجیل  

  

: يصدر -ثانيا ال للقواعد وفقا مناظرة جامعية ليات من م ل تحو تم الذين الطالب لية ال قرارتقبل ا

امعات ل ع املجلس ، وفى ھذه الحالة یجوز أن یعفى الطالب المحول من أداء االمتحان فى  من

بعض المقررات الدراسیة بعد اجراء مقاصةعلمیة بمعرفة األقسام العلمیة المختصة وعرضھا على لجنة  
لیم والطالب  بالجامعة على شئون التعلیم والطالب  بالكلیة وموافقة مجلس الكلیة ومجلس شئون التع

  ماجاء بالمقاصة.
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: لية-ثالثا ال من ل   التحو

   الفرقة االوليللطالب ما بعد   

 شئون الطالب للتحویل الى  كلیة مناظرة  قسممن طالب بطلب الحصول على بیان حالة یتقدم ال
  او غیر مناظرة 

 . یحصل الطالب على موافقة الكلیة المراد التحویل إلیھا  

 . تكتب مذكرة من وكیل الكلیة لشئون الطالب  للعرض على عمید الكلیة للموافقة  

  حین الموافقة یتم عمل  اخالء طرف للطالب ثم یرسل  ملفھ الى الكلیة الموافقة على تحویلھ  





املستجدين الطالب قيد   إجراءات

 ى طالب الجامعة الجدد وفقا لجدول تقوم اإلدارة العامة للخدمات الطبیة بتوقیع الكشف الطبى عل
زمنى یوضع بمعرفة اإلدارة العامة للخدمات الطبیة ویتم الكشف الطبى بصالة األنشطة خلف 

  كلیة الطب، ویتم كذلك بالوحدة العالجیة بالكلیة فى حالة تخلف الطالب عن المواعید المحددة.

 یة والمقررة طبقا لما سبق ذكره  بعد اإلنتھاء من إجراء الكشف الطبى یتم دفع الرسوم الدراس
  فى خزینة الكلیة، ثم بعد ذلك یتم إستخراج بطاقة الطالب الجامعیة.

امعية ا البطاقة فقد   حالة

یتوجھ الطالب لحرس الكلیة لتحریر محضر بالفقد ویسدد الرسوم المحددة إلستخراج بطاقة بدل 
  فاقد من شئون الطالب.

: املفصولون   جنیھاً  عن كل مادة  ٥٠متحان من الخارج مقابل رسم قیمتھ یؤدون اال  الطالب

: ام ا یتم شراء الكتاب الجامعى من خالل فروع جھاز نشر وتوزیع الكتاب الجامعى  الكتاب

بالكلیات فقط  بالسعر المحدد وفقاً  للنظام المحدد من قبل المجلس األعلى للجامعات ،والیسمح بتوزیع 

  لكلیات .. الكتب خارج الجھاز با
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یستفید الطالب من الدعم الذى بحدده مجلس الجامعة كل عام والیصرف فى  

  صورة نقدیة وانما یستفاد منھ الطالب فى صورة دعم لتخفیض سعر الكتب .. 

  

: التفوق افات وم يعية ال افات   امل

جنیھاً  على أقساط  تستمر  ٨٤% فى الثانویة العامة یصرف مبلغ  ٨٠الطالب الحاصل على 
جنیھا فى حالة الحصول  ١٢٠فى حالة الحصول على تقدیر عام جید جداً  فى الفرقة األولى وتزداد إلى 

 ١٢٠ا على تقدیر عام ممتاز ، الطالب الثالثون األوائل على مستوى الجمھوریة یمنحون مكافاة قدرھ
جنیھا لكل طالب على أقساط شھریة ، الطالب الحاصل على تقدیر عام جید جداً  یمنح مكافاة فى العام 

  جنیھا  ٦٠التالى قدرھا 

  



  .یستخرج الطالب بطاقة صحیة مرة واحدة ویستخدمھا طوال سنوات الدراسة 

 یة الصحیة وأخرى لطب األسنان بھا الجامعة أنشأت بكل كلیة وحدة عالجیة شاملة للرعا
مجموعة متخصصة من األطباء لرعایة الطالب طبیا،باإلضافة الى صیدلیات مجھزة باألدویة 

 الالزمة.

  فى حالة احتیاج الطالب ألى مساعدة طبیة ال یتردد فى الذھاب الى الوحدة العالجیة الخاصة

 بالكلیة.

  جامعى أو أى مستشفى تخصصى أخر، یتم فى حالة احتیاج الطالب للتحویل للمستشفى ال
 تحویل الطالب فورا عن طریق الوحدة الطبیة بالكلیة وتتكفل الجامعة بجمیع التكالیف.





یقدم خدمات لطالب جامعة المنیا ضمن الخدمات الطالبیة التى تقدمھا الجامعة لطالبھا بالتعاون 

مكتبین أحدھما بكلیة اآلداب واألخر داخل الحرم الجامعى بمبنى مع ھیئة البرید بالمنیا وذلك من خالل 
  المطعم المركزى وقد تم توفیر خدمة البرید السریع ھذا العام إلى جانب الخدمات البریدیة الألخرى...
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توجد بالجامعة عدة مدن جامعیة سواء للطالبات أو للطلبة الستخدامھا كسكن خارجى تابع 

  جامعیة.للمدن ال

   والطالب حسب السن الذي تحددة ادارة الجامعةالموالید التى تقرر قبولھا للطالب المستجدین ،
القدامى الحاصلین على تقدیر عام جید، للمقیمین السابقین بالمدینة الجامعیة وجید جدا لغیر 

  سناً  المقیمین بالمدینة الجامعیة فى األعوام السابقة أماكن یتم قبول الطالب األكبر 

 .یتم قبول الطالب ذوى اإلحتیاجات الخاصة بعد العرض على اإلدارة العامة للخدمات الطبیة 

  

 

ى اب غ تقليل شروط شمل  :و

مناظرة غ لية إ ل تحو   :أوال:

 داخل منطقتھ  یسمح للطالب الذي تم ترشیحھ في عملیة التنسیق في كلیة ما خارج أو
الجغرافیة (أ)، بالتقدم للتحویل إلى كلیة غیر مناظرة في منطقتھ الجغرافیة (أ) فقط وھى التي 
تقع فیھا اإلدارة التعلیمة الحاصل منھا الطالب على الثانویة العامة، بشرط ضرورة توافر ما 

  :یلى

 طلوب التحویل إلیھا الكلیة الم حصول الطالب على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبلتھ

  .) انتظام / انتساب(

  شرط استیفاء باقي قواعد القبول بالكلیة مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت. ومثال
لذلك طالب قبل بكلیة الھندسة جامعة أسیوط وھو من محافظة الغربیة یمكنھ التقدم للتحویل إلى 

التجارة... إلخ) في جامعة طنطا حیث تقع  – اآلداب -كلیة غیر كلیة الھندسة (العلوم {ریاضة} 
جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن یكون مجموعھ مستوفى للحد األدنى للكلیة 

  .المراد التحویل إلیھا
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مناظرة لية إ ل تحو   :ثانيا:

  كلیة یسمح للطالب الذي رشح في كلیة ما خارج منطقتھ الجغرافیة (أ)، بالتقدم للتحویل إلى
مناظرة في منطقتھ الجغرافیة (أ) فقط بغض النظر عن الحد األدنى لمجموع الدرجات التي قبلتھ 

الكلیة المراد التحویل الیھا مثال لذلك: طالب قبل بكلیة الھندسة جامعة أسیوط وھو من محافظة 
وذلك  الغربیة یمكنھ التحویل لكلیة الھندسة جامعة طنطا حیث تقع في نطاق الجغرافى ( أ )

  .طبقا لترتیب الطالب بین الطالب الراغبین في التحویل

  وفى حالة وجود أكثر من كلیة مناظرة في النطاق الجغرافى ( أ ) یسمح للطالب الذي رشح
لكلیة ما خارج النطاق الجغرافى ( أ ) بالتحویل للكلیة المناظرة ذات الحد األدنى األقل في 

عین –ذلك بالقاھرة الكبرى خمس كلیات للھندسة ( القاھرةمنطقتھ الجغرافیھ ( أ ) ومثال إلى 

، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢شبرا) والحد األدنى للقبول بھا مثال ھو ( -المطریة  –حلوان  –شمس
) یسمح فقط بالتحویل المناظر للكلیة األقل للحد األدنى وذلك طبقا لترتیب الطالب ٣٨٧، ٣٨٨

  .بین الطالب الراغبین في التحویل

لل سبة نتظامبال ) القبول نظامي تطبق ال ليات ال اب غ لتقليل املناظر ل –تحو

ي مراعاة فيتم املوجھ) ساب   : ن

  أوال: الحالة األولى في حالة ترشیح الطالب إلى كلیة ما (انتظام) ویرغب في التحویل إلى كلیة
لما یالى الحد األدنى للقبول في كل  مناظرة لتقلیل االغتراب فیكون التحویل في ھذه الحالة وفقا

نظام من النظامین عند التحویل بین ھذه الكلیات وذلك على النحو التالي طبًقا لقرار المجلس 
  األعلي للجامعات

لتقليل مناظرة لية إ ل التحو رغب و (انتظام) ما لية إ الطالب ترشيح حالة

الة ا ذه ل التحو فيكون اب يغ ملا ا   :وفقً

  إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات یفوق الحد األدنى لمجموع درجات (االنتساب
الموجھ) الذي قبل بالكلیة التي یرغب في التحویل إلیھا فیتم قیده حال الموافقة على تحویلھ 

  )وفق نظام (االنتظام

 دنى لمجموع درجات إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات یساوي أو أقل من الحد األ
(االنتساب الموجھ) الذي قبل بالكلیة التي یرغب في التحویل إلیھا فیتم قیده حال الموافقة على 

  ).تحویلھ وفق نظام (االنتساب الموجھ
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  یتم قبول تحویالت في حدود نسبة مئویة یحددھا المجلس األعلى للجامعات
كانیات االستیعابیة % من األماكن المقررة لكل كلیة وطبقا لإلم١٠بنسبة 

  .للكلیات

  وتعتبر كلیة التخطیط العمرانى بالقاھرة من الكلیات الفریدة ولیس لھا مناظر، والتحویل منھا

  .أو إلیھا یخضع لنظام التحویل لكلیات غیر مناظرة

  اعتبار كلیات الھندسة اإللكترونیة بمنوف جامعة المنوفیة وھندسة البترول والتعدین بالسویس
سویس وھندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان مناظره لباقى كلیات الھندسة للجامعات جامعة ال

المصریة االخرى فقط للطالب المستجدین والمرشحین للفرقة االعدادیة ویتم القبول بھا خارج 

 .التوزیع الجغرافى واإلقلیمى ویتم التحویل منھا أو العكس طبقا لقواعد التحویل المناظر

ب باإلسماعیلیة جامعة قناة السویس مناظرة لباقي كلیات الطب بالجامعات اعتبار كلیة الط

فقا لقواعد التوزیع الجغرافى ویتم التحویل منھا أو إلیھا لكلیات والمصریة ویتم القبول بھا 

  .الطب بالجامعات

  طالب مركز میت غمر التابع لمحافظة الدقھلیة یتم تحویلھم إلى كلیات جامعة الزقازیق كمنطقة

  .جغرافیة (أ) بالنسبة لھم

 
ممارسة مھنة التمریض أن أتحلى بالشرف  فيأقسم باهللا العظیم وأنا أخطو أول خطوة 

حییت بالشرف والصفات الحمیدة وأن أقضى حیاة  وأن أتمسك ما عملي فيواألمانة واإلخالص 
  طاھرة نقیة.

من أمور شخصیة  مھنتيقد أطلع علیھا أثناء ممارسة  التيوأن أصون أسرار الناس 
  وعائلیة وأن أعمل ما فى وسعى لرفع مستوى المھنة.

عملھ لرعایة المریض وكل من یعھد إلى برعایتھ صحًیا ونفسًیا  فيوأعاون الطبیب 
ویراقب  یرانيبین جمیع الناس وعلى أن أتذكر دائما أن اهللا  رعایتي فيواجتماعًیا وأن أسوى 

  . فإن غفلت عن الصبر فعین اهللا ساھرة واهللا المعین.صرفاتيت
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 إدارة الكلية:
افظأ.   عمیـدة الكلیة: د ح د محم زة محم   د./ ع

  

رحمن  أ   وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب: د ال د عب فاء محم   .د./ ص
  

ود  أ.م.د./    وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث: د عب حر احم   س
  

رحیم أ   وكیل الكلیة لشئون خدمة البیئة وتنمیة المجتمع: د ال ال عب   .د./ إقب
  

  

 األقسام اإلدارية بالكلية:

  / صالح أمین محمدذاألستا أمین الكلیـــة:

  السیدة / آمال على محمود رئیس قسم رعایة الطــالب:
   محمود محمد/ سعید  االستاذ رئیس قسم شئون العاملیـن:
    سید محمد/ عماد ذاألستا رئیس قسم شئون الطــالب:
  ممدوح محمد خفاجي/ ذاألستا رئیس مكتبة الكلیة:
  میمة جمعة عبد الودودأالسیدة /  مكتب العمـــید:
 سامیة صادق مرزوقالسیدة /  رئیس قسم المخازن:
    مني عیسي محمد/  السیدة اإلنترنت والحاسب اآللي:
  نجالء فولي ، عبیر مصطفي السیدة /  معمل المھـــــارات:
  / سید محمد خلیفة ذاألستا الشئون العامــــة:
  / على محسب لیثيذاألستا الخزینــــــة:
  أحمد إبراھیم جالل/ ذاألستا رئیس قسم الدراسات العلیا:
  / باسم وجیھ یونان  ذاألستا رئیس قسم الشئون المالیــة:
  جورج بشارة صموئیل/ ذاألستا رئیس قسم العالقات العلمیة والثقافیة:

 


