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 كلمة 
 األستاذة الدكتورة /  عميدة الكليه 

 أبنائى األعزاء الطلبه والطالبات 

 

لكم   وأتقدم  المنيا  جامعة  التمريض  كلية  رحاب  في  بكم  أرحب 
 بالتهنئة اللتحاقكم بالكلية 

مه االنساني  نةإن  المهن  أسمى  من  حقا  تعد  التي    ةالتمريض 
عرفتها البشرية بكل ما فيها من عطاء وحب لالخرين ومع إشراق  

دراس بابنائ   يعام  أرحب  إلى   ةالطلب  يجديد  وأدعوهم  والطالبات 
والمواظب  النظري  ةالعمل  المحاضرات  حضور  كما   ة والعملي   ةعلى 

بالمشارك االنشط  ةأوصيهم  فوائد عظيمة  الطال  ةفى  من  لها  لما  بية 
في   إبتكارية  حلول  ايجاد  علي  والمساعدة  السليم  الجسم  لبناء 

 االزمات    ةمواجه
جميع   فيه  تتحقق  سعيدا  دراسيا  عاما  لكم  اتمنى  وأخيرا 

 لكم بدوام التوفيق والتقدم  يطموحاتكم وتمنيات

 
 وكل عام وانتم بخير

 ة عميدة الكلي 
 حافظ   حممد   د/ عزة حممد أ.
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 لمة  ك
 الكليه لشئون التعليم والطالب     وكيل   أ/د /                  

 أبنائى األعزاء الطلبه والطالبات 
الدراس    بالعام  لكم   و  م2022م/2021الجديد    يأهنئكم  أتمنى 

 ة واطلب منكم المشارك  العلمىعاما موفقا من النجاحات فى التحصيل  
األنشط فى  الشخصي  ةالفعالة  تبنى  ألنها  الفكر   يوتنم ة  الطالبية 

واالبداع وأرجو منكم االلتزام بحضور المحاضرات والتدريب العملي  
التد  ةبالكلي أماكن  الكلية   يالعملريب  وفى  بناء  فى  يساعد  هذا  الن 

 والمجتمع 
المشارك     منكم  وآال   ةوأتمنى  وطنكم  ورفعة  بالدكم  تنمية  فى 

 مصر   يتكونوا أداة فى ايدى أعدائكم لهدم وطنكم الغال

 تيا مصر           مصر تيا     يا مصر    ت 

 قال اهلل تعاىل : 
 وقل أعملو فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون ( ) 

 صدق اهلل العظيم 
 

 لشئون التعليم والطالب   ة وكيل الكلي 

 د صفاء حممد عبد الرمحن أ.
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 نبذةعن الكلية 
  ةتأسست كلي   يالمنيا وتقع داخل الحرم الجامع  ةى أحدى كليات جامعالتمريض ه  ةكلي      

بجامع باد  ةالتمريض  فى  الجمهور  ئالمنيا  بالقرار  )    ياالمر  لسن184رقم  ب 1995)ة(  سم ا( 
(  2000)  ة( لسن200رقم )    يالطب ثم صدر القرار الجمهور  ةللتمريض التابع لكلي   يلاالمعهد الع

االن نحو   ة وتضم الكلي  98/ 97  يبها فى العام الجامع  ة الدراس  أتبدو التمريض    ةبتحويلها إلى كلي
)  0طالب وطالبة  1000 رقم  القرار  لسن211صدر  ا  0م 1997  ة(    ة لكلي  ةالداخلي  ةالئحلبتطبيق 

بجامع  بجامع   ةالتمريض  للتمريض  العالى  المعهد  على  القرار    ة االسكندرية  صدر  ثم   ، المنيا 
  ةالتمريض جامع  ةم بشأن اصدار االئحة الداخلية لكلي 6/2008/ 5( بتاريخ  1053الوزاري رقم )

الوزار القرار  اصدار  تم  وكذلك   ) البكالوريوس  مرحلة  )فى  )  يالمنيا  (بتاريخ 420رقم 
 المنيا   ةالتمريض جامع ةلكلي  ةالداخلي ةم بشأن تحديث الالئح11/2/2014

القرار   صدر  العليا  الدراسات  مرحلة  وفى   ،) البكالوريوس  مرحلة  فى  رقم   يالوزار) 
بتاريخ  2006) الداخلي2013/ 1/8(  الالئحة  اصدار  بشأن  جامع   ة لكلي  ة م  فى   ةالتمريض  المنيا 

المعتمد الساعات  نظام   ( العليا  الدراسات  بنظام ةمرحلة  المكثف  البرنامج  تفعيل  يتم  ، وسوف    )
  ىالساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس لطالب الكليات االخر

  الرؤية      

التمريض  جامعة المنيا ان تكون مركزاً متميزاً في مجال التعليم التمريضي     يةتتطلع كل     
 والبحث العلمي وخدمة المجتمع وان تكون قادرة على التنافس محلياً وإقليميا  

 الرســالة 
رساله   رعاية    تكمن  تقديم  على  قادر  خريج   اعداد  في  المنيا  جامعة  التمريض  كلية 

 ودة وتقديم بحوث علمية متطورة والقيام بدور فعال في مجال خدمة المجتمع. تمريضية عالية الج
 

 على االعتماد     كلية وقد حصلت ال 
بالقرار الصادر من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد يف  

 2019/ 25/9جلستها املنعقدة يف  
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 إدارة الكلية : 

 د/ عزة محمد محمد حافظأ.             عميدة الكلية                                 
 د / صفاء محمد عبد الرحمن أ.    لشئون التعليم والطالب       وكيل الكلية        
 د / هدى عبد العظيم محمدأ.     سات العليا والبحوثراوكيل الكلية لشئون الد      
 السيد حسين يسريةد / أ.    البيئة وتنمية المجتمع ةوكيل الكلية لشئون خدم     
  جمالد  / لبنى محمد .مأ.ة   الطالبي ةللتمريض ومنسق االنشطي مدير المعهد الفن   

 : ة رؤساء االقسام االدارية بالكلي    

 محمد حسين حبشىأ /       ة أمين الكلي
 أ / منال عبد الحكيم      الطالب  ةقسم رعاي

 ماجد محروس نسيمأ /      قسم شئون الطالب
 أ/أميمه محمد عبد هللا       ين قسم شئون العامل

 أ / أحمد أبراهيم جالل    قسم الدراسات العليا  
 يونان هأ / باسم وجي    ةقسم الشئون المالي

 صموئيل  ةأ / جورج بشار   قسم العالقات العلمية والثقافية  
 أحمد رياض   جمالأ /       قسم المخازن 

 فى عبير مصط / أ / نجالء فولى  ، أ     معمل المهارات
 أ / منى عيسى محمد      ياالنترنت والحاسب االل

 محمد خليفه  خليفهأ/         ةالشئون العام
 أ / ربيع عبد المعز خليل       ة  مكتبة الكلي 

 شامه شعبانأ /      مكتب العميدة 
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 هليكل الوظيفي ملكتب رعاية الطالب ا 

     
      الطالب   ة مكتب رعاي   ة أنشط    

 والخدمات للطالب ومنها   ةالطالبي  ةالطالب كثير من األنشط  ةيضم مكتب رعاي    

  ة اوأل : جلان االنشط   

 ة أختصاصات اللجن  ة املسئول عن اللجن   ة اسم اللجن 

  ة اللجن 

  ة االجتماعي

 والرحالت 

 
 رشا حسام الدين   أ.
 

   ةمسابقات البحوث االجتماعي
 الشطرنج  ة مسابق
 المثاليين  ة الطالب والطالب  ة مسابق
   ةالمؤسسات االجتماعية زيار

 وخارجها  ةداخل المحافظ ةرحالت ترفيهي
 المعسكرات 

 

 ة اللجنه الثقافي 

 
 
 أمينه محمد محمود  أ.

 القران الكريم   ة مسابق
 المعلومات العامه ة مسابق
 االبحاث الثقافيه  ة مسابق
 القصيرة  ةالشعر الزجل والقص ة مسابق
 ت الحائط مجال ة مسابق

 ة ندوات ثقافي

 مدير منتب  عايت الطالب 

 منات عبد الحنيم  أ.

 االخصائيين  مخمن منتب الرعايت  سنرتا يت

  شا حسام الدين   .أ

 أمينت محمد محمود  .أ

 محمود محمد عبد المنعم  .أ

 نلالء فرج عبد العميم .أ

 عيد فا وق محمود  .أ

 وفيقت محمد صالح.أ

 سيده حسنس حسين  .أ
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بادر  الطالبة االشتراك فى احدى هذه االنشطة  رجاء عزيزى الطالب / *  
 بتسجيل اسمك بمكتب رعايه الطالب 

 ة أختصاصات اللجن  ة املسئول عن اللجن    ة اسم اللجن 

 

 

 ة الفني   ة اللجن 

 
 
 
 رشا حسام الدين أ.  

 منها : ةبمسابقات فى االشغال الفني ةتختص اللجن
الزجاج    –أشغال جلديه    –اركت    –) رسم على 

 تطريز يدوى (  –أعمال حبال 
 ليه منها : يومسابقات الفنون التشك

جرافيك   ضوئ  –)  زيت  –  يتصوير    –  يتصوير 
 الخ ( 000000نحت  –خط عربى 

 ومسابقات اكتشاف المواهب : 
الفرد والغناء  العزف  التمثيل    –الكورال    –  ي ) 

 المسرح ( –الصامت 

  ة اللجن 

 ة الرياضي

  
 محمود محمد عبد المنعم أ.
 
 نجالء فرج عبد العزيز  أ. 

 ةلجماعيا  ةبجميع االلعاب الرياضي  ةتختص اللجن
 منها : ةوالفردي

السل كرة  الطائرة    –  ة)  اليد    –كرة  تنس   –كرة 
كرة    –اسكواش   –سباحه    –العاب قوى   –طاوله  
 (  ةالبدني ةاللياق –تنس ملعب  –القدم 

 االسر   ة جلن
 

االخصائين بمكتب رعاية 
 الطالب 
 ) كل فيما يخصه(       

لجنه  ابتختص   و   ةالكلي  داخل  االسرنشطه 
عل الجامعاالشتراك  مستوى  المسابقات   ةى  فى 

 :  ةاالتي
حائط   مجالت  عرب  –شطرنج    –)    –  ي خط 
االسر   فني  –مهرجان    –رحالت    –  ةمسابقات 
 الخ  000000000 ةعلمي  – ةمسابقات رياضي

 ة العلمي   ة اللجن 
 
 نجالء فرج عبد العزيز أ.

اللجن االنشط  ةتختص  منها   ةالعلمي  ةبمختلف 
العلمي المعلومات  فى  الخيال   ةمسابقات  وقصص 

االبتكار    –  يالعلم فى  أخرى  ومسابقات 
 0وتكنولوجيا المعلومات 

  ة اجلوال   ة جلن     

 ة العام  ة واخلدم

 أمينه محمد محمود  أ.

 محمود محمد عبد المنعم أ.
 ةباالضاف ةالكشفي ةتختص بجميع االنشط

   ةالعام هوالخدم ةنييوالد ةوالثقافي ةالفني ةلالنشط
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 ثانيا : صندوق التكافل االجتماعي 

 ةوالعينيا  ةبتقديم المسااعدات الماديا  ييختص صندوق التكافل االجتماع •
فماا   ةأو شخصاي  ةمالي  ة, فاذا كان لديك اى مشكل  ةوطالبات الكلي  ةلطلب

الطاااالب ساااوف تجاااد االخصاااائيين  ةرعايااا لمكتاااب ةال التوجاااإعلياااك 
 ستعداد لمساعدتك   إن بالمكتب على ياالجتماعي
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  ة بالكلي ة  االقسام العلمي 

 د/ جيهان سيد على  أ.ي          قسم التمريض الباطنى والجراح 
 أيمان سيد مسعودد/ أ.                       قسم تمريض االطفال  

 د/ أقبال عبد الرحيم إمام أ.        يدة والتول أالمر ة قسم تمريض صح
 د/ يسريه السيد حسين أ.                تمع جالم ة قسم تمريض صح

 د/ أمانى عنتر أ.  النفسية  ةوالصح يقسم التمريض النفس
 الرحمن د / صفاء محمد عبد أ.                        قسم إدارة التمريض 

 د / صفاء محمد عبد الرحمن أ.  ؛                             قسم تعليم التمريض

 قسم التمريض                              

منهة        ممارسة  فى  خطوة  أول  أخطو  أن  العظيم  باهلل  أقسم 
واالمان بالشرف  اتحلى  أن  عمل  ةالتمريض  فى  وأن    يواالخالص 

حياة طاهرة    ياتمسك ماحييت بالشرف والصفات الحميدة وأن أقض 
 نقية 
أصو     ممارس وان  أثناء  عليها  اطلع  قد  التى  الناس  أسرار    ة ن 

ما أعمل  وأن  وعائلية  شخصية  أمور  من  وسع  مهنتى  لرفع  ي  فى 
 0مستوى المهنة 

لرعاي     عمله  فى  الطبيب  الى    ةوأعاون  يعهد  من  وكل  المريض 
برعايته صحيا ونفسيا واجتماعيا وأن أسوى فى رعايتى بين جميع  

فان    0  يهللا يرانى ويراقب تصرفات  الناس وعلى أن اتذكر دائما أن
 0ساهرة وهللا المعين  غفلت عن الصبر فعين هللا

 0000وهللا على ماأقول شهيد                  
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 مكتب رعايه الطالب  
 بالكليه 

مينح الطالب فرصه لتنميه مهاراته 
الفكريه وقدراته االبتكاريه من خالل 

 البيهشطه الطاملشاركه فى خمتلف االن
 

 فاملشاركه فى االنشطه الطالبيه 
 أساس التفوق

 


