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رشاكء ىف صناعة املس تقبل الطىب املرصى
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دبلوم األجهزة
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دبلوم مساعد
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دبلوم السجالت
الطبية

دبلوم التأمين
الصحى

دبلوم مساعد
طبيب األسنان

دبلوم التخدير
واإلنعاش

دبلوم مساعد
التمريض

دبلوم مساعد
ماكينة القلب
الصناعى

الهدف من المشروع
الهدف من هذا المشروع الوطنً هو توطٌن وظائف التمرٌض ومساعدى ااألطباء والخدمات الطبٌة
المساعدة وإحالل الٌد المصرٌة المدربة مكان األجنبٌة وضمان مستقبل وظٌفً وأمان معٌشً فى مصر
والعالم العربى .وبهذا فان مشروع األكادٌمٌة سٌكون رافداً ومكمالً لبرامج التدرٌب التً تنفذها
الحكومة فً مختلف القطاعات التعلٌمٌة من جامعات وكلٌات سوا ًء تلك التابعة لوزارة الصحة أو تابعة
لقطاعات أخرى حٌث أن هذا المشروع سٌساهم برفع نسبة الخدمة الطبٌة من غٌر خرٌجى البرامج
الحكومٌة واألهلٌة خالل العشر السنوات القادمة بأكثر من . %02إضافة إلى ذلك فإن هذا المشروع
ٌعتبر أحد المشارٌع الوطنٌة الهامة إلٌجاد فرص وظٌفٌة للعنصر الشبابى بعد إعدادهم وتأهٌله من
خالل هذا المشروع الوطنً .
شروط اإللتحاق :





أن ٌكون مصرى الجنسٌة
أن ال ٌقل تقدٌر الطالب فً الثانوٌة العامة عن جٌد تخصص علمً أو ٌجتاز البرنامج التأهٌلً
لخرٌجى القسم األدبً .
أن ٌكون الئق طبٌا ً وٌجتاز الكشف الطبً.
أن ٌجتاز المقابلة الشخصٌة.

وتخضع األكادٌمٌة لإلشراف والمتابعة من قبل المعهد األكادٌمى لجراحات القلب وكلٌة الطب –
جامعة عٌن شمس  .كما تم ربط جمٌع التخصصات بشبكة الحاسب اآللً لٌتم من خاللها متابعة الشئون
األكادٌمٌة واإلدارٌة والوقوف على مستوى تحصٌل الطالب ومستوى أداء أعضاء هٌئة التدرٌس والمادة
العلمٌة التً ٌقومون بتدرٌسها.
التخصصات
دبلوم مساعد التمريض
دبلوم مساعد الصيدلة
دبلوم تكنولوجيا األشعة
دبلوم المراقبة الصحية
دبلوم المختبرات الطبية
دبلوم السجالت الطبية
دبلوم طب الطوارئ
دبلوم مساعد ماكينة القلب الصناعى

دبلوم مساعد طبيب األسنان
دبلوم إدارة الخدمات الصحية
دبلوم التخدير واإلنعاش
دبلوم السكرتارية الطبية
دبلوم التأمين الصحى
دبلوم األجهزة الصحية
برنامج المساعد الصحى

ٌعتبر فنً التمرٌض والخدمات الطبٌة المساعدة العمود الفقري للقطاع الصحً  ،لذلك فالحاجة لوجود
ممرضٌن مؤهلٌن ماسة جداً للقٌام بمهام هذا المجال فً القطاع الصحً .كما تنفرد األكادٌمٌة بتقدٌم
مقرر دراسً لجمٌع طالبها باسم" أخالقٌات العمل فً المهن الصحٌة " حٌث أن العمل فً المجاالت
الصحٌة و المهن الطبٌة من أرقى و أهم المهن فً المجتمع فهً تتعامل مع أعز و أغلى ما ٌملكه
اإلنسان و هً صحته  .و لما لهذه المهن الطبٌة من قدر كبٌر و أهمٌة بالغة فإنه من الضروري أن
عال من الخلق و االلتزام بشرف هذه المهنة والبعد عن
ٌكون كل ممارس لهذه المهنة الشرٌفة على قدر ٍ
كل ما قد ٌخدش سمو العمل الصحً  .ومن هذا المنطلق تبنت أكادٌمٌة العلوم الصحٌة و تنفرد بطرح
هذا المقرر الدراسً ضمن خطتها األكادٌمٌة فً برنامج التمرٌض ٌتضمن المفاهٌم األساسٌة ألخالقٌات
عال
المهن الطبٌة وتأصٌل قدسٌة هذه المهنة و أن من ٌنتسب للعمل الصحً ٌجب أن ٌكون على قدر ٍ
من المسئولٌة والبعد عن كل ما ٌسًء لسمعته وذلك من خالل عرض المقرر لمحاور و أخالقٌات العمل
الطبً و عالقات ممارس المهنة الطبٌة مع زمالئه و مرضاه .
الدراسة
الدراسة بالمشروع تشمل عدد  022طالب وطالبة سنوٌاً ،وأولوٌة القبول فً هذا المشروع للمتفوقٌن
والمتفوقات وعند تخرجهم ٌلتحقوا بوظٌفة بمرتب شهري ال ٌقل عن  0222جنٌة مصرى وذلك لتوفٌر
فرص العمل فً القطاع الصحً مما ٌضمن لهم وظٌفة فور تخرجهم .
ولضمان جدٌة الطالب وحرصهم على االستمرار فً دراسة هذا التخصص المهم الذي ٌحتاج القطاع
ً
شاملة كامل
الصحً ألمثالهم بعد تأهٌلهم ٌقوم الطالب بدفع رسوم رمزٌة تبلغ  0222جنٌة مصرى
تكالٌف الدراسة للحصول على دبلوم التمرٌض أو التخصص والبالغة مدته سنتان وستة أشهر متضمنة
هذه الرسوم التدرٌب اإلكلٌنٌكً أثناء الدراسة وتدرٌب االمتٌاز لمدة ستة أشهر والزى والكتب الدراسٌة
وتكالٌف دورات الحاسب اآللً واللغة اإلنجلٌزٌة ودورة أخالقٌات المهن الطبٌة مع األخذ بعٌن االعتبار
الظروف الخاصة لكل طالب وطالبة .
االمتحانات :
سعٌا ً من أكادٌمٌة العلوم الصحٌة وحرصا ً منها على المستوى العلمً لطالبها فقد تم طرح امتحانات
موحدة لجمٌع الفروع ٌتم إعدادها مركزٌا ً فً اإلدارة العامة للتأكد من تغطٌة وطرح كامل المنهج
الدراسً وٌتم اختٌار عٌنات عشوائٌة من إجابات الطالب لمراجعتها والتأكد من مستوى تحصٌل الطالب
والدرجة التً حصلت علٌها فً االمتحان.
التدريب اإلكلينيكي :
نظراً لما لً التدرٌب العملً واإلكلٌنٌكً من أهمٌة بالغة فً صقل المعرفة النظرٌة للطالب وتطبٌق
مااكتسبه من معارف وعلوم أثناء دراسته إلعداده للعمل مستقبالً فً مختلف القطاعات الصحٌة والتأكد
من إلمامه بالمهارات اإلكلٌنٌكٌة تم التعاقد مع عدد مستشفٌات جامعة عٌن شمس الكبٌرة لٌقوم الطالب
أثناء دراسته أو أثناء فترة تدرٌب االمتٌاز بالتدرب على هذه المهارات وشملت مراكز تدرٌب الطالب
المستشفٌات التابعة لجامعة عٌن شمس  ،كما تم تطبق آلٌة دقٌقة لمتابعة تحصٌل الطالب من خالل
لقاءات أسبوعٌة مع مشرفً التدرٌب فً األكادٌمٌة والمستشفٌات القائمة على تدرٌب الطالبات.

التوظيف بعد التخرج :
ً
ورغبة من األكادٌمٌة بأن ٌكون
وهذا البرنامج الوحٌد الذي ٌضمن الوظٌفة للمتقدمٌن والمتقدمات .
مستوى األداء اإلداري واألكادٌمً على مستوى ٌرقى لدرجة طموحنا فقد تم استقطاب كفاءات وخبرات
متمٌزة من أستاذة وأكادٌمٌٌن من حملة درجة الدكتوراه للعمل فً اإلدارة العامة لألكادٌمٌة واإلشراف
على البرنامج وإدارة الفروع لٌكون األداء األكادٌمً واإلداري حسب األنظمة والمعاٌٌر الدولٌة وتم
توقٌع عقد مع إحدى الشركات المصرٌة المتخصصة لتقوم بتطبٌق نظام الجودة (ISO9001-
) ISO2000فً جمٌع فروع األكادٌمٌة وأقسامها اإلدارٌة والتعلٌمٌة.
أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية
تم اختٌار نخبة متمٌزة من الكوادر التعلٌمٌة والهٌئة اإلدارٌة من أطباء وأكادٌمٌٌن مؤهلٌن وتم
تكلٌف هٌئة إشرافٌة من حملة الشهادات العلٌا لٌقوموا باإلشراف على آلٌة تنفٌذ برنامج التمرٌض
ومتابعة األداء المهنً لدى األساتذة ومستوى تحصٌل الطالبات وذلك لضمان تطبٌق أعلى المعاٌٌر
األكادٌمٌة والتعلٌمٌة والتدرٌبٌة لكل برنامج  .تم استحداث وتشكٌل مجلس استشاري مكون من عدد من
مختلف التخصصات من األساتذة واألكادٌمٌٌن المؤهلٌن تأهٌالً علمٌا ً من أبناء كلٌة الطب جامعة عٌن
شمس ومن العاملٌن فً األكادٌمٌة هذا المجلس له دور فعال للرفع من المستوى العلمً واألكادٌمً
للطلبة والط البات والقٌام بإجراء المراجعات الدورٌة للمناهج العلمٌة واألكادٌمٌة واإلكلٌنٌكٌة التً تقدم
للطالب سعٌا ً إلى تضمٌن تلك المناهج ما ٌخدمهم أثناء عملهم مستقبالً فً مختلف القطاعات الصحٌة
 ،ومن مهام هذا المجلس ما ٌلً :







تقوٌم العملٌة التعلٌمٌة ببرامج الدبلوم  ،وذلك عن طرٌق تشكٌل لجان منبثقة من المجلس للمتابعة.
وضع أسس ومعاٌٌر تطوٌر وتقوٌم العملٌة التعلٌمٌة بفروع األكادٌمٌة.
إعداد اللوائح التفسٌرٌة ودلٌل إجراءات العمل بفروع األكادٌمٌة والرفع بها لمجلس اإلدارة.
وضع أسس ومعاٌٌر اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس.
وضع أسس ومعاٌٌر قبول الطالب.
وضع أسس ومعاٌٌر إنشاء واستحداث أقسام تخصصٌة جدٌدة.

الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع








المعهد األكادٌمى لجراحات القلب
كلٌة الطب – جامعة عٌن شمس
كلٌة طب األسنان  -جامعة عٌن شمس
كلٌة الصٌدلة  -جامعة عٌن شمس
كلٌة التمرٌض– جامعة عٌن شمس
كلٌة الهندسة  -جامعة عٌن شمس
كلٌة الحاسب األلى  -جامعة عٌن شمس

