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              أبنائى و بناتى الطالب      
 

تلبية احتياج المجتمع الى كوادر عالية فى مستواها العلمى جامعة دمنهور تواصل 
 .التمريضكلية بالعليا  والتدريبى من خالل البدء فى مرحلة الدراسات

وحرصًا من الكلية لمتابعة مسيرة التقدم وزيادة و يسعدنى كمسئولة عن كلية التمريض 
الخبرات العلمية والبحثية المدعمة لذلك التطور الذي يشهده العالم، تقوم الكلية بتنمية 

مية لمتابعة مناهجها لرفع مستوى الدراسات العليا والبحوث بها وتزويدها بالبرامج األكادي
مجاالت التطوير وتقوية الخبرات العلمية والبحثية التي من شأنها مساندة التطور 

 المتالحق المشهود اآلن . 
  بعد مرحلة البكالوريوسفيما طالبنا الطامحين لمواصلة الدراسة  يديأأضع بين لذلك 

 هممدادإلباتهم و ليمكنهم و يعينهم على اختيار مجاالت الدراسة المناسبة لرغهذا الدليل 
عن الحصول علي القدر الكافي من المعلومات  من في جميع مراحل الدراسات العليا

الموجودة بالدليل معلومات الو توظيف نظام الدراسة القائم على الساعات المعتمدة 
 .توظيفا فعاال لضمان جودة العملية التعليمية

 
 و هللا ولى التوفيق،،،،،،،

                             
 قائم بعمل عميد الكلية                        
 ايناس محمد ابراهيم /أ.م.د                        

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 شهدت وقد عام، بعد عاًما تتنامى بالدنا في والعلمية األكاديمية النهضة لتظ
انشاء كلية  النهضة هذه ثمرات من وكان .المضمار هذا في طفرة األخيرة السنوات
التعليم العالى و  منظومة ضمن الوجود إلى أطلت التيو  ،جامعة دمنهور-التمريض

 حاجة تلبية استهدفت التي الرفيعة اإلنجازات من وهي ،البحث العلمى بالدولة
 . عليها والمحافظة حياته بصيانة يتعلق مجال أهم في المواطن ومتطلبات مجتمعال

 وتستقطب وكفاءة، تميزاً  الطالب ألكثر جاذبة علمية ؤسسةم كلية التمريض وتشكل
 تعليمي إشعاع مركز هىو  الجامعي، التعليم مجال في والكفاءات الخبرات أفضل
  .وعلمي

كبيرة  لرفع مستوى الدراسات العليا كلية التمريضان الطموحات التي تتطلع لها 
مجاالت اللعلمي ودراسة لبحث ااعلى تطوير جاهدة تعمل  كليةوالتحديات اكبر، فال

مع تضاخم المشاكل للخدمات التمريضية المختلفة وحاجات المجتمع الماسة  الصحية
 الدراسات العلياو من هنا تبرز أهمية  ،الصحية التي تسببها امراض العصر المختلفة

لمواكبة التطور و اعداد أجيال من الباحثين المؤهلين لمجابهة الثورة فى مجال 
دليل الدراسات العليا و جامعة دمنهور أن تقدم -لك يسعد كلية التمريضلذ التمريض.

 نأمل أن يجد فيه طالب الدراسات العليا ما يسهم فى تحقيق هدفهم المنشود.
 وفقكم هللا و سدد خطاكم              

                       
 لبحوثقائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا و ا                     

 ريم بسيونى محمود الليثى /أ.م.د                         



  رؤيــة الكليــة          
جامعة دمنهور إلى التميز على المستوى اإلقليمى والعالمى فى مجاالت  –تسعى كلية التمريض 

ودة تطوير جودة التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق أعلى معايير الج

لي إعداد ممرض متميز ذو كفاءة عالية في مجاالت التمريض التخصصية وبنظام  واالعتماد. وا 

 الساعات المعتمدة.

 

 رسالة الكليــة
جامعة دمنهور من رسالة الجامعة إلعداد برامج تعليمية وبحثية  –تنبثق رسالة كلية التمريض 

م الرعاية التمريضية المتميزة ، تعليم متطورة تؤهل الخريجين لدخول سوق العمل فى مجاالت تقدي

 التمريض ، البحث العلمى ، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة فى عهد العولمة .

 

 

 

 

 

 

 

 



 األوراق المطلوبة للقيد للماجستير

من كل عام أو ديسمبر/يناير عندما يعلن عن مواعيد االلتحاق للماجستير فى شهر يوليو/أغسطس 

 الستيفاء األوراق األتية: العليا الدراسات ادارةااللتحاق التقدم الى  فعلى الطالب الراغبين فى

 مع استيفاء رسم الدمغة العليا الدراسات ادارةاستمارة طلب االلتحاق و تسحب من  .1

 (+Cشهادة البكالوريوس معتمدة )اال يقل تقديره فى البكالوريوس عن جيد أو  .2

 شهادة السنة التدريبية )سنة االمتياز( .3

 )عربى( بتقديرات المواد للبكالوريوس معتمدةشهادة  .4

 شهادة ميالد أو مستخرج رسمى منها .5

 صور شمسية 6عدد  .6

 لمن يعمل أو اقرار بأنه ال يعمل العليا الدراساتموافقة جهة العمل على االلتحاق ب .7

اقرار من الطالب بعدم سبق التحاقه بالدرجة الذى يتقدم لها بالكلية أو بكلية التمريض فى أى  .8

 امعة أخرى ج

اقرار من الطالب بعدم سبق التحاقه بالدرجة الذى يتقدم لها بالكلية فى كلية التمريض بأى  .9

 جامعة أخرى 

كلية  مناقرار من الطالب بأنه لم يسبق شطب قيده من الدرجة الذى يتقدم لها بالكلية  .11

 التمريض بأى جامعة أخرى 

تمريض بأى جامعة  كلية فىعية اقرار من الطالب بعدم القيد للدراسة فى أى درجة جام .11

 أخرى 



 خطابات من هيئة شئون الضباط تفيد سالمة الموقف التجنيدى .12

)ال يعتبر الطالب مسجال أى مقرر اال بعد سداد الرسوم  اقرار بسداد الرسوم الدراسية سنويا .13

 الدراسية(

د مستوى يحدقبل مناقشة الرسالة و  جنبيةاجتياز دورة اللغة االشهادة اقرار بالحصول على  .14

 بحد أدنى الدرجات التالية: المطلوبة

أو   IELTSدرجات  5ناشونال أو مايعادلها أو درجة تويفل انتر  451اللغة االنجليزية:  -

الصادر من هيئة اميديست أو مركز اللغات بجامعة   ITPتويفل مؤسسى درجة  311

 %71دمنهور بنسبة 
كشرط  لنيل الماجستير و ذلك   ICDLعلى الرخصة الدولية للحاسب االلى  اقرار بالحصول .15

 قبل التقدم بالرسالة الى مجلس القسم
  الدورات المطلوبة:

 جتياز البرامج التالية قبل التسجيلبا اقرار -

          البحث العلمىأساليب  -2         أخالقيات البحث العلمى -1

 

 مناقشةالبرامج التالية قبل ال جتيازبا اقرار -

          مهارات االتصال فى أنماط التعلم المختلفة -2            البحث العلمى   مهارات -1

 



 األوراق المطلوبة للقيد للدكتوراه

من كل عام أو ديسمبر/يناير يوليو/أغسطس شهر فى  للدكتوراهعندما يعلن عن مواعيد االلتحاق 

 ء األوراق األتية:الستيفا العليا الدراسات ادارةفعلى الطالب الراغبين فى االلتحاق التقدم الى 

 مع استيفاء رسم الدمغة العليا الدراسات ادارةاستمارة طلب االلتحاق و تسحب من  .1

 (+Cشهادة الماجستير معتمدة )اال يقل تقديره فيها عن جيد أو  .2

 شهادة ميالد أو مستخرج رسمى منها .3

 صور شمسية 6عدد  .4

 و اقرار بأنه ال يعمللمن يعمل أ العليا الدراساتموافقة جهة العمل على االلتحاق ب .5

اقرار من الطالب بعدم سبق التحاقه بالدرجة الذى يتقدم لها بالكلية أو بكلية التمريض فى أى  .6

 جامعة أخرى 

اقرار من الطالب بعدم سبق التحاقه بالدرجة الذى يتقدم لها بالكلية فى كلية التمريض بأى  .7

 جامعة أخرى 

لدرجة الذى يتقدم لها بالكلية من كلية اقرار من الطالب بأنه لم يسبق شطب قيده من ا .8

 التمريض بأى جامعة أخرى 

اقرار من الطالب بعدم القيد للدراسة فى أى درجة جامعية فى كلية تمريض بأى جامعة  .9

 أخرى 

 خطابات من هيئة شئون الضباط تفيد سالمة الموقف التجنيدى .11



مقرر اال بعد سداد الرسوم )ال يعتبر الطالب مسجال أى  اقرار بسداد الرسوم الدراسية سنويا .11

 الدراسية(

يحدد مستوى شهادة اجتياز دورة اللغة االجنبية قبل مناقشة الرسالة و اقرار بالحصول على  .12

 المطلوبة بحد أدنى الدرجات التالية:

أو   IELTSدرجات  5درجة تويفل انترناشونال أو مايعادلها أو  451اللغة االنجليزية:  .13

الصادر من هيئة اميديست أو مركز اللغات بجامعة   ITPدرجة تويفل مؤسسى  311

 %71دمنهور بنسبة 

كشرط  لنيل الدكتوراه و ذلك   ICDLاقرار بالحصول على الرخصة الدولية للحاسب االلى  .14

 قبل التقدم بالرسالة الى مجلس القسم

 الدورات المطلوبة: 

 جتياز البرامج التالية قبل التسجيلبا اقرار -

 أساليب البحث العلمى          -2لمى         أخالقيات البحث الع -1

 

 مناقشةجتياز البرامج التالية قبل البا اقرار -

 مهارات االتصال فى أنماط التعلم المختلفة          -2مهارات البحث العلمى               -1

 

 



 للماجستيراألوراق المطلوبة بالنسبة للطالب الوافدين للقيد 

من كل عام أو ديسمبر/يناير لتحاق للماجستير فى شهر يوليو/أغسطس عندما يعلن عن مواعيد اال

 الستيفاء األوراق األتية: العليا الدراسات ادارةفعلى الطالب الراغبين فى االلتحاق التقدم الى 

 مع استيفاء رسم الدمغة العليا الدراسات ادارةاستمارة طلب االلتحاق و تسحب من  .1

 (+Cيقل تقديره فى البكالوريوس عن جيد أو  شهادة البكالوريوس معتمدة )اال .2

 شهادة ميالد أو مستخرج رسمى منها .3

 صور شمسية 6عدد  .4

 معادلة الشهادة من المجلس االعلى للجامعات بالقاهرة .5

 صورة كاملة لجواز السفر .6

 موافقة السفارة على الدراسة و تحديد جهة التمويل  .7

يتقدم لها بالكلية أو بكلية التمريض فى أى اقرار من الطالب بعدم سبق التحاقه بالدرجة الذى  .8

 جامعة أخرى 

اقرار من الطالب بعدم سبق التحاقه بالدرجة الذى يتقدم لها بالكلية فى كلية التمريض بأى  .9

 جامعة أخرى 

اقرار من الطالب بأنه لم يسبق شطب قيده من الدرجة الذى يتقدم لها بالكلية من كلية  .11

 التمريض بأى جامعة أخرى 

ن الطالب بعدم القيد للدراسة فى أى درجة جامعية فى كلية تمريض بأى جامعة اقرار م .11

 أخرى 



 صحية بالخلو من مرض االيدز مستخرجة من داخل ج.م.عشهادة  .12

اقرار بسداد الرسوم الدراسية سنويا )ال يعتبر الطالب مسجال أى مقرر اال بعد سداد الرسوم  .13

 الدراسية(

يحدد مستوى ورة اللغة االجنبية قبل مناقشة الرسالة و اقرار بالحصول على شهادة اجتياز د .14

 المطلوبة بحد أدنى الدرجات التالية:

أو   IELTSدرجات  5درجة تويفل انترناشونال أو مايعادلها أو  451اللغة االنجليزية:  .15

الصادر من هيئة اميديست أو مركز اللغات بجامعة   ITPدرجة تويفل مؤسسى  311

 %71دمنهور بنسبة 

كشرط  لنيل الماجستير و ذلك   ICDLر بالحصول على الرخصة الدولية للحاسب االلى اقرا .16

 قبل التقدم بالرسالة الى مجلس القسم

 الدورات المطلوبة: 

 جتياز البرامج التالية قبل التسجيلبا اقرار -

          البحث العلمىأساليب  -2         أخالقيات البحث العلمى -1

 

 مناقشةالتالية قبل الجتياز البرامج با اقرار -

          مهارات االتصال فى أنماط التعلم المختلفة -2       البحث العلمى        مهارات -1

 



 األوراق المطلوبة بالنسبة للطالب الوافدين للقيد للدكتوراه

من كل عام فعلى أو ديسمبر/يناير فى شهر يوليو/أغسطس  للدكتوراهعندما يعلن عن مواعيد 

 الستيفاء األوراق األتية: العليا الدراسات ادارةغبين فى االلتحاق التقدم الى الطالب الرا 

 مع استيفاء رسم الدمغة العليا الدراسات ادارةاستمارة طلب االلتحاق و تسحب من  .1

 (+Cشهادة الماجستير معتمدة )اال يقل تقديره فيها عن جيد أو  .2

 شهادة ميالد أو مستخرج رسمى منها .3

  صور شمسية 6عدد  .4

 معادلة الشهادة من المجلس االعلى للجامعات بالقاهرة .5

 صورة كاملة لجواز السفر .6

 موافقة السفارة على الدراسة و تحديد جهة التمويل  .7

اقرار من الطالب بعدم سبق التحاقه بالدرجة الذى يتقدم لها بالكلية أو بكلية التمريض فى أى  .8

 جامعة أخرى 

درجة الذى يتقدم لها بالكلية فى كلية التمريض بأى اقرار من الطالب بعدم سبق التحاقه بال .9

 جامعة أخرى 

اقرار من الطالب بأنه لم يسبق شطب قيده من الدرجة الذى يتقدم لها بالكلية من كلية  .11

 التمريض بأى جامعة أخرى 

اقرار من الطالب بعدم القيد للدراسة فى أى درجة جامعية فى كلية تمريض بأى جامعة  .11

 أخرى 



 لخلو من مرض االيدز مستخرجة من داخل ج.م.عصحية باشهادة  .12

اقرار بسداد الرسوم الدراسية سنويا )ال يعتبر الطالب مسجال أى مقرر اال بعد سداد الرسوم  .13

 الدراسية(

يحدد مستوى اقرار بالحصول على شهادة اجتياز دورة اللغة االجنبية قبل مناقشة الرسالة و  .14

 المطلوبة بحد أدنى الدرجات التالية:

 311أو   IELTSدرجات  5درجة تويفل انترناشونال أو مايعادلها أو  451غة االنجليزية: الل

الصادر من هيئة اميديست أو مركز اللغات بجامعة دمنهور بنسبة   ITPدرجة تويفل مؤسسى 

71% 

كشرط  لنيل الماجستير و ذلك   ICDLاقرار بالحصول على الرخصة الدولية للحاسب االلى  .15

 القسم لرسالة الى مجلسقبل التقدم با
 الدورات المطلوبة: 

 جتياز البرامج التالية قبل التسجيلبا اقرار -

          البحث العلمىأساليب  -2         أخالقيات البحث العلمى -1

 

 مناقشةجتياز البرامج التالية قبل البا اقرار -

          المختلفةمهارات االتصال فى أنماط التعلم  -2       البحث العلمى        مهارات -1

 



 االقسام العلمية

 قسم التمريض الباطني والجراحي  -1

 قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ  -2

 قسم تمريض أمراض النساء والتوليد  -3

 قسم تمريض األطفال  -4

 قسم التمريض النفسي والصحة النفسية  -5

 قسم تمريض صحة المجتمع  -6

 قسم تمريض المسنين  -7

 قسم إدارة التمريض  -8

 قسم تعليم التمريض  -9

 المقررات العلمية

 Ns       المقررات التمريضية                        

 Mdالمقررات الطبية                                 

 Su   المقررات المساعدة                             

 Co            المقررات المشتركة بين االقسام العلمية

 Elالمقررات االختيارية                               



 -تمنح جامعة دمنهور الشهادات و الدرجات العلمية التالية:

 دبلوم الدراسات العليا العام في علوم التمريض.-1

 درجات الماجستير في علوم التمريض.-2

 درجات الدكتوراه في فلسفة علوم التمريض.-3
  

 -لدراسة:مواعيد ا

دراسى شاملة  أسبوع 11فصل الخريف: يبدأ من السبت الثالث من شهر سبتمبر ولمدة -

 .االمتحانات

دراسى شاملة  أسبوع 11فصل الربيع: يبدأ من السبت الثاني من شهر فبراير ولمدة - 

 .االمتحانات

 .االمتحاناتدراسى شاملة  أسابيع 8فصل الصيف: يبدأ من السبت األول من شهر يوليو ولمدة -

 -نظام الدراسة:

ساعة  11يسمح للطالب بالتسجيل فى فصلى الخريف والربيع  فى عدد من الساعات ال يزيد عن 

معتمدة في الفصل الدراسي الواحد. كما يسمح للطالب التسجيل فى فصل الصيف فى عدد من 

من هذه ساعات معتمدة . و ال تحتسب ساعات تسجيل الرسالة ض 9الساعات ال يزيد عن 

 الساعات.

 

 



 -الساعة المعتمدة:
الساعة الدراسية المعتمدة  هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي 

 الواحد ، وهى تعادل : 
  واحد ساعة معتمدة = واحد ساعة نظري 

 واحد ساعة معتمدة = ساعتان تطبيقي معملي 

  = ساعات تطبيقي اكلينيكي 3واحد ساعة معتمدة 

 ساعات تطبيقي ميداني 4واحد ساعة معتمدة = 

 -الشروط العامة للقبول والتسجيل:

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في التمريض من إحدى الجامعات المصرية 

المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا استوفى الشروط 

 -التالية:

 فى شروط القبول بالبرنامج المتقدم له.أن يستو  -1

أن يستوفى الطالب شروط القسم العلمى )ان وجدت( و الحصول على موافقة مجلس القسم  -2

 .المختص و مجلس الكلية

 استكمال جميع المستندات و النماذج المطلوبة من إدارة الدراسات العليا بالكلية. -3

 بعد سداد الرسوم الدراسية مسجال فى أى مقرر إال ال يعتبر الطالب -4

يختار الطالب المقررات الدراسية المناسبة و يمأل نموذج تسجيل مقررات و يعتمده من المرشد  -1

 األكاديمى و رئيس القسم.

 التسجيل اجبارى للطالب لكى يسمح له بالحضور و حساب المقررات الدراسية له. -1



سبوع الثانى من فصلى الخريف والربيع أو الطالب الذى ال يقوم بالتسجيل قبل نهاية األ -7

 األسبوع األول من الفصل الصيفى ال يحق له حضور المحاضرات.

 -قواعد دراسة مقرر:

 يقرر مجلس الكلية الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات الدراسة. -1

اسي يحق للطالب أن يحذف/ يضيف أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدر  -2

الربيع( أو نهاية األسبوع األول من فصل الصيف بعد تعبئة نموذج الحذف أو اإلضافة  -)الخريف

 واعتماده من المرشد األكاديمى دون أن يظهر المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسى.

يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني عشر من بداية الفصل -3

الخريف( أو األسبوع السادس من الفصل الصيفى بعد تعبئة نموذج اإلنسحاب و  -دراسي )الربيعال

إعتماده من المرشد األكاديمى و فى هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا المقرر في 

 فى سجله الدراسىWithdrawal (  Wالمتوسط التراكمي و يرصد له تقدير منسحب  ) 

من الساعات التدريسية للمقرر،  %71ول االمتحان النهائي إال إذا حضر ال يسمح للطالب بدخ-4

من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر بدون عذر  %11فاذا تجاوزت نسبة غياب الطالب 

رسمى خالل أول ستة أسابيع يوجه اليه رئيس القسم انذارًا، اذا تكرر الغياب و تجاوزت نسبته 

التدريسية المقررة بدون عذر رسمى يخطر الطالب بحرمانه من من مجموع عدد الساعات  21%

دخول امتحان نهاية الفصل و ذلك فى االسبوع الثانى عشر و بموافقة عميد الكلية، يعتبر الطالب 

 Forced(  FWمنسحبا إجباريا من المقرر ويرصد في سجله الدراسى تقدير منسحب اجبارى) 

Withdrawal . 



اذا تعذر عليه دخول االمتحان النهائى  Incomplete(  Iمكتمل)  يحصل على تقدير غير -1

لمقرر او اتمام بعض منطلباته السباب قهرية يقبلها مجلس القسم و تقرها لجنة الدراسات العليا  

على االقل من متطلبات المقرر و عليه  %71و مجلس الكلية شريطة ان يكون قد حضر و ادى 

ن بدء الفصل الدراسى التالى و اال حصل على تقدير منسحب اداء االمتحان خالل اسبوعين م

 (. ( FWاجبارى 

" ( ال تحسب له  FW "” “W”  Iالمقررات التي يحصل فيها الطالب على تقديرات) "-1

 كساعات دراسية وال تدخل هذه التقديرات في حساب المتوسط التراكمي للدرجات .

له النجاح أو الرسوب فيه بغرض تحسين يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق -7

 تقديره في هذا المقرر . 

جميع تقديراته الحاصل عليها فى المقررات فى Transcriptيرصد للطالب في سجله الدراسى -8

جميع محاوالته و تدخل جميعها فى حساب اجمالى المتوسط التراكمي للدرجات فى جميع الفصول 

 Cumulative Grade Point Average (CGPA).الدراسية 

يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة طالما إنها -9

ضمن برنامجه الدراسي ، وذلك بعد موافقة مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص، 

 Grade Point.( GPAوتدخل هذه المقررات في حساب المتوسط التراكمي للدرجات )

Average 
ال يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة اذا حصل فيه على  -11

، و يجب عليه اعادة دراسة المقرر اذا كان اجباريا و يحق للطالب دراسة مقرر Cتقدير اقل من 



راكمي بديل اذا كان اختياريا وتدخل الدرجات الحاصل عليها فى محاوالته في حساب المتوسط الت

 ( فى جميع الفصول الدراسية.CGPA  (للدرجات

فى حالة شطب الطالب من البرنامج ال يحق له التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرى أو -11

 البرنامج األعلى في ذات التخصص.

ال يحسب للطالب المقرر الذي درسه ومر عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ اجتيازه -12

ول على دبلوم الدراسات العليا المهني أو درجة الماجستير أو سبع المقرر و حتى وقت الحص

  سنوات حتى وقت الحصول على درجة الدكتوراه.

يمكن للطالب التسجيل في مقرر دراسي كمستمع دون دخول االمتحان، وفي حالة حضور -13

  "L"من الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالب علي تقدير مستمع  %71الطالب 

Listener . 

ال يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان لهذا المقرر متطلب سابق إال بعد اجتيازه -14

 هذا المقرر المطلوب دراسته أواًل . 

يسمح للطالب باإلنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدمة -11

  Withdrawal الخدمة العسكرية العسكرية و يرصد له تقدير منسحب ألداء 

Military(MW.فى سجله الدراسى و ال تحسب هذه الفترة ضمن صالحية المقررات ) 

أثناء تقدمه فى بحث رسالة  In Progress ( IPيرصد تقدير الطالب فى السجل الدراسى )-11

أو غير  "S"الماجستير أو الدكتوراه  و ترصد له نتيجة مناقشة الرسالة إما بتقدير مرضى 

 .  GPAوال تدخل في حساب المتوسط التراكمي   "U"مرضى 



 -قواعد تقييم المقرر:
من الدرجة لالمتحان النهائى و يخصص باقى الدرجة لالختبارات الدورية و  %11*يخصص 

 . %41التقييم المستمر
  -*يكون نظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كمايلى:

 Points Grade 

 ذه التقديرات للطلبة اللذين أظهروا أداء عالي في دراستهم العليا تعطي ه
Very high graduate caliber  

4,000 A 
3,666 A- 

3,333 B+ 

 تعطي هذه التقديرات للطلبة اللذين أظهروا أداء مرضي في دراستهم العليا 
Satisfactory performance  

3,000 B 

2,666 B- 
2,333 C+ 

التقديرات للطلبة اللذين أظهروا أداء أقل من المتوقع منهم لمستوى الدراسات  تعطي هذه
 العليا . 

The performance of the student is less than expected.  

2,000 C 
1,666 C- 

1,333 D+ 
تعطي هذه التقديرات للطلبة اللذين أظهروا أداء غير مرضي في دراستهم العليا . 

Unsatisfactory performance  
1,000 D 

 Fail        0,000 Fراسب                                        

 Withdrawal - Wمنسحب من المقرر                      

 Forced Withdrawal - FWمنسحب إجباري من المقرر     

 Incomplete - Iغير مكمل متطلبات المقرر               

 Military Withdrawal   - MW لب المنسحب ألداء الخدمة العسكريةيرصد للطا

 Audit - L                                               مستمع 
 In Progress - IPيعطي للمسجل لساعات الرسالة العلمية و لم تكتمل بعد 

 Satisfactory - Sيعطي للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح 
 Unsatisfactory      - U  تعطي عند رسوب الطالب في مناقشة الرسالة العلمية

 



 برامج الدراسات العليا
 -: المرشد األكاديمي

يحدد القسم لكل طالب مرشدًا أكاديميًا من أعضاء هيئة التدريس من نفس التخصص كلما 
ه في اختيار المقررات أمكن،وذلك لتقديم النصح واإلرشاد خالل فترة دراسته وكذلك لمساعدت

الدراسية األساسية والتكميلية الالزمة لمجال تخصصه. ويكون رأي المرشد األكاديمي استشاريًا 
وليس إلزاميًا للطالب وذلك حتى نهاية دراسة الطالب للمقررات. و يجوز للطالب حرية اختيار 

مي لطالب درجتي المشرف كلما كان ذلك ممكنا ويستبدل المرشد االكاديمى بالمشرف العل
 الماجستير والدكتوراه عند تسجيل الرسالة . 

 -تحويل الساعات المعتمدة:
بعد موافقة مجلس الكلية وبناء علي اقتراح مجلس القسم يسمح للطالب بتحويل عدد الساعات -1

المعتمدة والتي سبق له أن درسها في جامعة أخرى علي أن تكون من بين متطلبات الحصول 
 -( أو ما يعادلها بشرط : ( Cوأن يكون قد نجح فيها بتقدير ال يقل عنعلي الدرجة 

من مجموع الساعات الدراسية الالزمة  %31أال يزيد مجموع ساعات هذه المقررات عن  -أ   
 للحصول علي الدرجة .

 أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها علي شهادة أو درجة علمية أخرى . -ب   
ل تلك الساعات المعتمدة من جامعة أخرى فى حساب المتوسط التراكمى للدرجات ال تدخ -ج   

GPA . 
بشرط اال يكون قد مر أكثر من خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر و حتى حصوله  -د    

 على شهادة الدبلوم  او درجة الماجستير و سبع سنوات حتى حصوله على درجة الدكتوراه .

 

 

 

 



 للحصول علي درجة الماجستيرالقواعد العامة 

 -شروط التسجيل لدرجة الماجستير:

في التمريض من احدي جامعات جمهورية مصر  سأن يكون حاصال علي درجة البكالوريو  -1

على االقل أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي (+C ) العربية بتقدير عام جيد أو

 ألعلى للجامعات.آخر معترف به فى فرع التخصص من المجلس ا

على الطالب الحاصل على تقدير مقبول فى البكالوريوس و يرغب فى التسجيل لدرجة  - 2

 .+Cالماجستير إجتياز مواد تكميلية تحددها الكلية بتقدير ال يقل عن 

ال  +Cال يقل التقدير عن  CGPAبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح بتقدير  -3 وا 

التسجيل فى مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير وجب على الطالب 

 الدرجات، يتقدم الطالب بطلب لتسجيل موضوع الرسالة. 

يعرض الطالب خطة البحث فى حلقة دراسية للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة و  -4

 عرضه على مجلس القسم.

 TOEFLاالنجليزية أن يكون حاصال علي شهادة اجادة اللغة  -5

ال  CGPAبعد نجاح الطالب فى جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمى للدرجات  -6

و االنتهاء من موضوع الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس   +Cيقل عن 

 القسم.

 

 



 -الساعات الدراسية للبرنامج:

التمريض من جامعة دمنهور، البد أن  لكي يحصل الطالب علي درجة الماجستير في علوم-1

ساعات معتمدة  8ساعة دراسية معتمدة طبقا لالئحة القسم علي أن تتضمن عدد  34ينجز عدد 

 للرسالة.

 -:الماجستيرنظام التقييم لدرجة   

 -:عناصر التقييم

 نوع االمتحان:  للمقررات التى تشمل على تحريرى و اعمال سنه و توزع كالتى: 

 %41، اعمال سنة  %11يرى نهائى امتحان تحر  

 للمقررات التى تشمل على تحريرى و اعمال سنه و شفوى و توزع كالتى: 

 %11، شفوى %31، اعمال سنة  %11امتحان تحريرى نهائى   

 

 -: االمتحانزمن 

ساعات لكل مقرر ما عدا المقررات الدراسية المحدد لها ساعة معتمدة  3مدة االمتحان  

 االمتحان ساعتان واحدة تكون مدة

 

 

 



 القواعد العامة للحصول علي درجة الدكتوراه
 -:الدكتوراهشروط التسجيل لدرجة 

أن يكون حاصال على درجة  الدكتوراهالتسجيل لدرجة  فييشترط لمن يرغب -1

جمهورية مصر  فيعلى األقل أو بتقدير جيد من إحدى الجامعات  +Cبتقدير "GPA"الماجستير

 لمية معادلة معترف بها من الجامعة.العربية أو درجة ع

في مجال  (Comprehensive)يجتاز الطالب إختبارًا شامال شفويا أو تحريريا أو كليهما -2

ال يقل عن  CGPAالتخصص بعد اجتياز المقرارات الدراسية بنجاح و متوسط تراكمى للدرجات 

C+ المقررات لتحسين  واال وجب على الطالب التسجيل فى مقررات إضافية أو إعادة بعض

متوسط تقدير الدرجات. و يهدف اإلختبار الشامل الى قياس قدرة الطالب عمقا و شمواًل، فى 

استيعاب موضوعات التخصص الرئيسى و التخصصات الفرعية المساندة و يهدف الى قياس قدرة 

ا يعرض عليه الطالب المنهجية على التأمل و التحلبل و االستنتاج و اقتراح الحلول المناسبة لم

من أسئلة. على أن يعقد االمتحان مرتين في العام شهري مايو و نوفمبر. و بعد اجتياز الطالب 

 لالمتحان الشامل يتقدم بطلب لتسجيل موضوع الرسالة.

حسب طبيعة بحث الرسالة، يجوز لمجلس الكلية أن يسمح للطالب و بعد اجتيازه لعدد من -3

ة وذلك قبل اجتيازه االمتحان الشامل على أن يجتازه خالل ستة المقررات أن يسجل موضوع الرسال

 أشهر من تاريخ تسجيل موضوع الرسالة.

يعرض الطالب خطة البحث فى سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة و عرضه -4

 على مجلس القسم.



على  International TOEFLأن يكون حاصال مسبقا علي شهادة اجادة اللغة االنجليزية -1

و فى حالة لم يتم الحصول عليها  .IELTSدرجات  1درجة أو  411أن ال تقل الدرجات عن 

 يجب تحصيلها قبل مناقشة الرسالة.

 . ICDLأن يكون حاصال علي الشهادة الدولية لقيادة الكمبيوتر -1

 

 -:الساعات الدراسية للبرنامج

 -تمريض:علوم ال في الدكتوراهيحصل الطالب على درجة  لكي

ساعة دراسية معتمدة فى  21ساعة دراسية معتمدة منهم  44الطالب  عدد  جتازأن ييشترط -1

 ساعة معتمدة للرسالة.  18المقررات الدراسية للدكتوراة و 

الحد األدنى للحصول على درجة الدكتوراه ثالثة أعوام على األقل منذ تسجيل الطالب للدراسة -2

 خمس سنوات .الخاصة بالدرجة وبحد أقصى 

 -:الدكتوراهنظام التقييم لدرجة 

 -:عناصر التقييم

 نوع االمتحان:   تحريرى و اعمال سنه و توزع كالتى: 

 %41، اعمال سنة  %11امتحان تحريرى  

 -: االمتحانزمن 

ساعات لكل مقرر ما عدا المقررات الدراسية المحدد لها ساعة معتمدة  3مدة االمتحان  

 متحان ساعتانواحدة تكون مدة اال

 

 



 المقر رات الدراسية بالساعات المعتمدة 
 درجة الماجستير فى علوم تمريض صحة المجتمع

 معتمدة دراسية ساعة 20 عدد ساسيةاال المقررات  
عــــــــــــــــــــــــــــدد  عدد ساعات التدريس اسم المقرر رقم الكودى

الســــــــــــــاعات 
 المعتمدة

 متطلبات التسجيل
 تطبيقى  نظرى 

706Co01  2 -- 2 احصاء حيوى -- 
706Co02  2 -- 2 طرق بحث -- 
706Co03 ( 1استرتجيات تعليم التمريض) 2 -- 2 -- 
706Co04  2 -- 2 نظم المعلومات فى التمريض -- 

706Su05  االســـــــــرة والمجتمـــــــــع والدراســـــــــات
 2 السكانية  

-- 

 
2 -- 

706Ns06 (1تمريض صحة المجتمع) ساعات  8)  1
  ميدانى(

3 -- 

706Ns07  2 (2يض صحة المجتمع)تمر 
ساعات  12) 

 706Ns06 5 ميدانى(

706Su08 2 -- 2 وبائيات -- 
 -- 20 21 11 المجموع 

ساعة دراسية معتمدة  6يختار الطالب من المقررات الدراسية األتية عدد   

عــــــــــــــدد الســــــــــــــاعات  عدد ساعات التدريس اسم المقرر رقم الكودى
 المعتمدة

 متطلبات التسجيل
 قى تطبي نظرى 

706El09 2 -- 2 ادارة البرامج الصحيه فى المجتمع  
706El10 2 -- 2 االتجاهات الحديثة فى التمريض  
706El11 2 -- 2 تثقيف صحى لالسرة والمجتمع  
706El12 2 -- 2 الرعاية المنزليه لالسرة  
706El13 2 -- 2 دراسة المجتمع ومشاكله الصحية  
706El14 2 -- 2 الحياة المختلفة التغذيه فى مراحل  

 

 متطلبات سابقة عدد الساعات المعتمدة إسم المقرر رقم المقرر
706Ns15  8 رسالة الماجستير -- 



 درجة الماجستير فى علوم ادارة التمريض
 معتمدة دراسية ساعة 20 عدد ساسيةاال المقررات 

 متطلبات التسجيل دةعدد الساعات المعتم عدد ساعات التدريس اسم المقرر رقم الكودى
 تطبيقى  نظرى 

708Co01  2 - 2 احصاء حيوى - 

708Co02 2 - 2 طرق بحث وكتبة علمية - 

708Co03 2 - 2 استراتيجيات تعليم التمريض - 

708Co04 2 - 2 نظم المعلومات فى التمريض - 

708Ns05 2 - 2 ادارة الجودة الشاملة - 

708Ns06 
ة فــــــــــى االســــــــــتراتيجيات االداريــــــــــ

 التمريض 
2 6 4 - 

708Ns07 2 - 2 اداب وقوانين المهنة - 
708Ns08 2 - 2 نظريات االدارة فى التمريض - 
708Ns09 2 - 2 ادارة القوى البشرية فى التمريض - 

  20 6 18 المجموع
  معتمدة دراسية ساعة 6 عدد األتية الدراسية المقررات من الطالب يختار

عــــــــــــــدد الســــــــــــــاعات  عدد ساعات التدريس راسم المقر  رقم الكودى
 المعتمدة

 متطلبات التسجيل
 تطبيقى  نظرى 

708El10 
نظام الخـدمات و الرعايـة و الرعايـة 

 الصحية
2 - 2 - 

709El11 (2مناهج تعليم التمريض) 2 - 2 - 
708El12 2 - 2 ادارة االزمات والكوارث - 
708El13 2 - 2 السلوكيات االدارية داخل المؤسسة - 
708El14 2 - 2 االشراف الفعال فى التمريض - 
708El15  2 - 2 تنسيق المستشفيات - 
708El16 2 - 2 االقتصاد الصحى - 
709El17 2 - 2 تكنولوجيا التعليم فى التمريض -- 

 

 رقم الكود   عدد الساعات المعتمدة إسم المقرر متطلب سابق
 709Ns18 8 رسالة الماجستير --

 



 درجة الدكتوراة فى علوم التمريض

مريض صحة المجتمعتدرجة الدكتوراة فى علوم    
ساعة دراسية معتمدة   02المقررات اإلجبارية  عدد   

عـــــــــــــدد ســـــــــــــاعات  اسم المقرر رقم الكودى
 التدريس

عــــــــــــدد الســــــــــــاعات 
 المعتمدة

متطلبــــــــــــــــــــــــات 
 التسجيل

 تطبيقى  نظرى 
806Co01 2 - 2 طرق بحث متقدم - 

806Co02 2 - 2 ء حيوى متقدماحصا - 

806Co03 2 - 2 اخالقيات مهنه التمريض - 

806Co04 2 -- 2 استراتيجيات تطوير مناهج التمريض  

806Su05 3 -- 3 االرتقاء بالصحة  
806Ns06 3 ---- 3 االتجاهات الحديثة فى تمريض صحة المجتمع  

806Su07 المجتمع )تخصص  فى تمريض صحة حلقة دراسية
  2 ---- 2 دقيق(

806Ns08 )2 ---- 2 حلقة دراسية فى تمريض صحة المجتمع )عام  
806Md09 2 ----- 2 طب المجتمع  

  21 -- 21 المجموع 
 

ساعة دراسية معتمدة  6يختار الطلب عدد   

عــــــــــــــدد الســــــــــــــاعات  عدد ساعات التدريس اسم المقرر رقم الكودى
 المعتمدة

 متطلبات التسجيل
 تطبيقى  نظرى 

806El10 مريض فى ت استراتيجيات التدريس
  2 -- 2 صحة المجتمع

806El11 ع العالقات االنسانية فى المجتم  2 -- 2  
806El12 حيه تقييم احتياجات المجتمع الص  2 -- 2  
806El13  2 -- 2 االتصال الفعال  

806El14 
الممارسات المتقدمة فى نظم 

 الرعاية الصحية االولية 
2 -- 2 

 

806El15 2 -- 2 نظم المعلومات فى صحة المجتمع  
806El16 2 -- 2 الممارسات القائمة على الدالئل  

    

 متطلبات سابقة عدد الساعات المعتمدة إسم المقرر رقم المقرر
806El16 18 رسالة الدكتوراه -- 



 دكتوراة فى ادارة التمريض
ساعة دراسية معتمدة   02المقررات اإلجبارية  عدد   

 اسم المقرر قم الكودىر 
عدد الساعات  عدد ساعات التدريس

 المعتمدة
 متطلبات التسجيل

 تطبيقى نظرى 
808Co01 طرق بحث متقدم 

2 - 2 - 

808Co02 احصاء 
2 - 2 - 

808Co03 نظم معلومات 
2 - 2 - 

808Co04 المناهج تطوير استراتيجيات 
2 -- 2  

808Ns05 
حلقــــة دراســــة فــــى ادارة التمــــريض 

 - 4 1 2 تخصص عام

808Ns06 
حلقــــة دراســــة فــــى ادارة التمــــريض 

 - 4 1 2 تخصص دقيق

808Ns07 2 - 2 نظريات ادارة التمريض - 
808Ns08 2 - 2 ادارة الجودة الشاملة - 

  11 12 21  
معتمدة دراسية ساعة  6 عدد األتية الدراسية المقررات من الطالب يختار  

 اسم المقرر رقم الكودى
عدد الساعات  اعات التدريسعدد س

 متطلبات التسجيل المعتمدة
 تطبيقى نظرى 

808El09 2 - 2 ادارة الكوارث - 
808El10 2 - 2 االعتماد - 
808El11 2 - 2 التسويق - 
808El12 2 - 2 ادارة الموارد البشرية - 
808El13 2 - 2 االقيادة الفعالة - 
808El14 2 - 2 االنتاجية فى التمريض - 

    

 رقم المقرر عدد الساعات المعتمدة إسم المقرر متطلبات التسجيل

 808Ns15 18 رسالة الدكتوراه 

 



 جداول التقويم 

 درجة الماجستير فى علوم تمريض صحة المجتمع
 معتمدة دراسية ساعة 20 عدد ساسيةاال المقررات  

عدد ساعات  إسم المقرر رقم المقرر
 التدريس

 عدد نوع التقويم
ساعات 
 االمتحان

درجات 
اعمال  
 السنة

 درجات
 شفهى

 درجة
 تحريرى 

الدرجة 
 النهائية

أعمال  شفوى تحريرى عملى نظرى
 سنه

706Co01  احصاء
 حيوى 

0 -- √ - √ 3 41 - 11 111 

706Co02  111 11 - 41 3 √ - √ -- 0 طرق بحث 

706Co03 ت استرتجيا
تعليم 

التمريض 
(1)  

0 -- √ - √ 3 41 - 11 111 

706Co04  نظم
المعلومات 

فى 
 التمريض 

0 -- √ - √ 3 41 - 11 111 

706Su05 
االسرة 

والمجتمع 
والدراسات 
 السكانية  

2 -- 
 

√ √ √ 3 60 20 120 200 

706Ns06 
تمريض 
صحة 

(1المجتمع)  1 
 (8 

ساعات 
  ميدانى(

√ √ √ 3 90 30 180 300 

706Ns07 
تمريض 
صحة 

(0المجتمع)  2 
 (12 
ات ساع

(ميدانى  

√ √ √ 3 90 30 180 300 

706Su08 211 121 - 81 3 √ - √ -- 2 وبائيات 

 

 

 

 



ساعة دراسية معتمدة  6يختار الطالب من المقررات الدراسية األتية عدد   

عدد ساعات  إسم المقرر رقم المقرر

 التدريس

عدد  نوع التقويم

ساعات 

 االمتحان

درجات 

اعمال  
 السنة

 درجات

 شفهى

 درجة

 ريرى تح

الدرجة 
 النهائية

أعمال  شفوى تحريرى عملى نظرى

 سنه

706El09 
ادارة البرامج 
الصحيه فى 

 المجتمع
2 -- 

√ - √ 2 41 - 11 111 

706El10 
ة االتجاهات الحديث

 فى التمريض
2 -- 

√ - √ 2 41 - 11 111 

706El11 
تثقيف صحى 

 لالسرة والمجتمع
2 -- 

√ - √ 2 41 - 11 111 

706El12 
الرعاية المنزليه 

 لالسرة
2 -- 

√ - √ 2 41 - 11 111 

706El13 
دراسة المجتمع 
 ومشاكله الصحية

2 -- 
√ - √ 2 41 - 11 111 

706El14 
ل التغذيه فى مراح
 الحياة المختلفة

2 -- 
√ - √ 2 41 - 11 111 

 

 

 

 

 

 متطلبات سابقة عدد الساعات المعتمدة إسم المقرر رقم المقرر
706Ns15  8 ة الماجستيررسال -- 



 درجة الماجستير فى علوم ادارة التمريض

 معتمدة دراسية ساعة 20 عدد ساسيةاال المقررات  

عدد ساعات  إسم المقرر رقم المقرر

 التدريس

عدد  نوع التقويم

ساعات 

 االمتحان

درجات 

  اعمال
 السنة

 درجات

 شفهى

 درجة

 تحريرى 

 الدرجة
 النهائية

أعمال  ىشفو تحريرى عملى نظرى

 سنه

708Co01  احصـــــــــــــــــــاء
 حيوى 

0 - √ ---- √ 3 41 - 11 111 

708Co02  طـــــرق بحـــــث
 وكتبة علمية

0 - √ ---- √ 3 41 - 11 111 

708Co03  اســـــتراتيجيات
تعلــــــــــــــــــــــــــيم 

 التمريض

0 - √ ---- √ 3 41 - 11 111 

708Co04  نظـــــــــــــــــــــــــــــم
المعلومــــــــــات 
 فى التمريض

0 - √ ---- √ 3 41 - 11 111 

708Ns05 
ة الجـــــودة ادار 

 الشاملة
0 - √ ---- √ 3 11     21 121   200 

708Ns06 

االستراتيجيات 
االداريــــة فــــى 

 التمريض 

2 6 √ √ √ 3 11     21 121     200 

708Ns07 
اداب وقــوانين 

 المهنة
2 - √ ---- √ 3 41 - 11 100 

708Ns08 

نظريــــــــــــــــــات 
االدارة فــــــــــــى 

 التمريض

2 - √ ---- √ 3 41 - 11 100  

708Ns09 

ــــــــوى  ادارة الق
البشــــرية فــــى 

 التمريض

2 - √ ---- √ 3 41 - 11 100 

 

 

 



ساعة دراسية معتمدة  6يختار الطالب من المقرارت الدراسية االتية عدد   

عدد ساعات  إسم المقرر رقم المقرر

 التدريس

عدد  نوع التقويم

ساعات 

 االمتحان

درجات 

  اعمال
 السنة

 درجات

 شفهى

 درجة

 تحريرى 

 الدرجة
 ئيةالنها

أعمال  شفوى تحريرى عملى نظرى

 سنه

709El11 

نظام الخدمات و 
الرعاية و الرعاية 

 الصحية

0 - √ ---- √ 3 41 - 11 111 

708El12 
مناهج تعليم 
(2التمريض)  

0 - √ ---- √ 3 41 - 11 111 

708El13 
ادارة االزمات 

 والكوارث
0 - √ ---- √ 3 41 - 11 111 

708El14 
ة االداري السلوكيات

 داخل المؤسسة
0 - √ ---- √ 3 41 - 11 111 

708El15 
ى االشراف الفعال ف

 التمريض
0 - √ ---- √ 3 41 - 11 111 

708El16 
تنسيق 

 المستشفيات 
0 - √ ---- √ 3 41 - 11 111 

709El17 
 111 11 - 41 3 √ ---- √ - 0 االقتصاد الصحى

709El18 
يم تكنولوجيا التعل
 فى التمريض

0 - √ ---- √ 3 41 - 11 111 

 

 رقم الكود عدد الساعات المعتمدة إسم المقرر متطلب سابق
 709Ns19 8 رسالة الماجستير --

 

 

 

 

 

 

 

 



 نظام التقويم لبرنامج الدكتوراه

تمريض صحة المجتمعدرجة الدكتوراة فى علوم     

ساعة دراسية معتمدة   02المقررات اإلجبارية  عدد   

عدد ساعات  المقررإسم  رقم المقرر

 التدريس

عدد  نوع التقويم

ساعات 

 االمتحان

درجات 

اعمال  
 السنة

 درجات

 شفهى

 درجة

 تحريرى 

الدرجة 
 النهائية

أعمال  شفوى تحريرى عملى نظرى

 سنه

806Co01 111 11 - 41 3 √ - √ - 2 طرق بحث متقدم 

806Co02 111 11 - 41 3 √ - √ - 2 احصاء حيوى متقدم 

806Co03  اخالقيات مهنه
 التمريض

2 - √ - √ 3 41 - 11 111 

806Co04  استراتيجيات تطوير
 مناهج التمريض

2 - √ - √ 3 41 - 11 111 

806Su05 200 120 - 80 3 √ - √ - 3 االرتقاء بالصحة 

806Ns06 
االتجاهات الحديثة 
فى تمريض صحة 

 المجتمع
3 

- √ - √ 3 80 - 120 200 

806Su07 

فى  يةحلقة دراس
تمريض صحة 

المجتمع )تخصص 
 دقيق(

2 

- √ - √ 3 81 - 121 211 

806Ns08 
حلقة دراسية فى 
تمريض صحة 
 المجتمع )عام(

2 
- √ - √ 3 81 - 121 211 

806Md09 2 طب المجتمع 
- √ - √ 3 81 - 121 211 

 

 
 

 

 



ساعة دراسية معتمدة  6يختار الطالب عدد  

 

عدد  نوع التقويم التدريسعدد ساعات  إسم المقرر رقم المقرر

ساعات 

 االمتحان

درجات 

اعمال  
 السنة

 درجات

 شفهى

 درجة

 تحريرى 

الدرجة 
 النهائية

أعمال  شفوى تحريرى عملى نظرى

 سنه

806El10 
عليم استراتيجيات الت

 فى تمريض صحة
 المجتمع

2 
 111 11 - 41 3 √ - √ ــــــــــ

806El11 ة العالقات االنساني
مع فى المجت  

2 
 111 11 - 41 3 √ - √ ـــــــــــ

806El12 تقييم احتياجات 
  المجتمع الصحيه

2 
 111 11 - 41 3 √ - √ ـــــــــــ

806El13  111 11 - 41 3 √ - √ ــــــــــ 2 االتصال الفعال 

806El14 

الممارسات 
المتقدمة فى نظم 
الرعاية الصحية 

 االولية 

2 

 111 11 - 41 3 √ - √ ــــــــــ

806El15 
 نظم المعلومات فى

 2 صحة المجتمع
 111 11 - 41 3 √ - √ ــــــــــ

806El16 الممارسات القائمة 
 2 على الدالئل

 111 11 - 41 3 √ - √ ــــــــــ

 

 متطلبات سابقة عدد الساعات المعتمدة إسم المقرر رقم المقرر
806Ns17 18 رسالة الدكتوراه -- 

 

 

 

 

 

 

 

 



فى ادارة التمريضدكتوراة    

ساعة دراسية معتمدة   02المقررات اإلجبارية  عدد   

 إسم المقرر رقم المقرر

عدد ساعات 

 التدريس
عدد  نوع التقويم

ساعات 

 االمتحان

درجات 

  اعمال
 السنة

 درجات

 شفهى

 درجة

 تحريرى 

 الدرجة
 النهائية

 شفوى تحريرى عملى نظرى
أعمال 

 سنه

808Co01  بحث طرق 
 متقدم

0 - 
√ ---- √ 3 41 - 11 111 

808Co02 0 احصاء - 
√ ---- √ 3 41 - 11 111 

808Co03 0 معلومات نظم - 
√ ---- √ 3 41 - 11 111 

808Co04 استراتيجيات 
 المناهج تطوير

0 - 
√ ---- √ 3 41 - 11 111 

808Ns05 

حلقة دراسة فى 
ادارة التمريض 
 تخصص عام

2 1 √ ---- √ 3 80 - 120 200 

808Ns06 

حلقة دراسة فى 
ادارة التمريض 
 تخصص دقيق

2 1 √ ---- √ 3 80 - 120 200 

808Ns07 
نظريات ادارة 

 111 11 - 41 3 √ ---- √ - 2 التمريض

808Ns08 
ادارة الجودة 

 111 11 - 41 3 √ ---- √ - 2 الشاملة

 

 

 

 

 

 



ساعة دراسية معتمدة  6د  يختار الطلب عد  

 إسم المقرر رقم المقرر

دد ساعات ع

 التدريس
عدد  نوع التقويم

ساعات 

 االمتحان

درجات 

  اعمال
 السنة

 درجات

 شفهى

 درجة

 تحريرى 

 الدرجة
 النهائية

 شفوى تحريرى عملى نظرى
أعمال 

 سنه

808El09 
 - 0 ادارة الكوارث

√ ---- √ 3 41 - 11 111 

808El10 
 - 0 االعتماد

√ ---- √ 3 41 - 11 111 

808El11 
 - 0 قالتسوي

√ ---- √ 3 41 - 11 111 

808El12 
ـــــــــوارد  ادارة الم

 البشرية
0 - 

√ ---- √ 3 41 - 11 111 

808El13 
 - 0 االقيادة الفعالة

√ ---- √ 3 41 - 11 111 

808El14 
االنتاجيــــة فــــى 

 التمريض
0 - 

√ ---- √ 3 41 - 11 111 

 

 ررقم المقر  عدد الساعات المعتمدة إسم المقرر متطلبات التسجيل

 808Ns15 18 رسالة الدكتوراه 

 

 

 

 

 

 
 


