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 4 جبيؼخ انًُصىسح َجزح ػٍ كهيخ انزًشيط

 5 خسسبن,ؤيخ س

 5 انغبيبد اإلسزشارجيخ نهكهيخ

 6 هكهيخاألهذاف األسزشاريجيخ ن

 7 بنكهيخانؼهًيخ ثلسبو األ

 7 دثهىو انذساسبد انؼهيب فً انزًشيط

 8 انًبجسزيشانزسجيم نذسجخ 

 8 انزسجيم نذسجخ انذكزىساح

 8 اسبنيت رذفيز ودػى وسػبيخ انجبدثيٍ

 9 خطخ انطالة انىافذيٍ

 9 ( نطبنت انذساسبد انؼهيبportfolioيذزىي )
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 01 ًَىرج يزبثؼخ نطالة وطبنجبد انذساسبد انؼهيب

 01 نجُخ دم يشبكم طالة انذساسبد انؼهيب

 08 انؼهيبرظهًبد انذساسبد لىاػذ 
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  ثبنمشاس  1994رى إَشبء كهُخ انزًشَط ثدبيعخ انًُصىسح عبو

وكبٌ َطهك عهُه لجم رنك انًعهذ  1994نسُخ  287سلى  ٌاندًهىس

 .انعبنٍ نهزًشَط

  ٍعٍ غشَك  1994/1995اسزمجهذ انطبنجبد فٍ انعبو اندبيع

غبنجخ ورى لجىل  27انزحىَم يٍ انًعبهذ األخشي وعذدهٍ 

 .1994َىفًجش 5انًحىالد وثذأد انذساسخ فٍ 

  ٍدوس يبَى  1997/1998رى رخشَح انذفعخ األونً فٍ انعبو اندبيع

 .( غبنجبد4( غبنجخ ودوس َىفًجش )17)

 رمجم انكهُخ انحبصهٍُ عهً انثبَىَخ انعبيخ لسى عهًٍ عهىو. 

  يذح انذساسخ أسثع سُىاد إنً خبَت سُخ رذسَجُخ إكهُُُكُخ إخجبسَخ

 .حك نهخشَح يضاونخ انًهُخ إال ثعذ االَزهبء يٍ انسُخ انزذسَجُخال َ

  َزى رذسَت انطبنت خالل انسُخ انزذسَجُخ ثبنًسزشفُبد وانًشاكض

انطجُخ انزبثعخ نهدبيعخ ورحذ إششاف كهُخ انزًشَط وانًسزشفُبد 

 .اندبيعُخ
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 ؤَخ انكهُخر

 "انشَبدح ثٍُ كهُبد انزًشَط انًصشَخ"

 رسبنخ انكهُخ 

كهُه انزًشَط خبيعخ انًُصىسح يؤسسخ رعهًُُخ حكىيُخ وثحثُخ  

ويدزًعُخ رىفش خشَح يزًُض يعشفُبً ويهبسَبً ويهُُبً فٍ رمذَى انشعبَخ 

انزًشَعُخ نزهجُخ احزُبخبد سىق انعًم يحهُب وإربحخ فشص انزعهى 

 ".انًسزًش يٍ خالل ثشايح انذساسبد انعهُب ويىاكجخ كم يب هى خذَذ

 ستراتجُخ نهكهُخ:انغبَبد اإل

إٌ كهُخ انزًشَط ثدبيعخ انًُصىسح هً يؤسسخ رعهًُُخ وثحثُخ 

ويدزًعُخ رُشذ انزًُض وانشَبدح يٍ خالل رفبعههب انذَُبيُكً, وانًشٌ 

ولىيُب( ثًب َعًٍ نهب انزكُف ,  –يع انًزغُشاد انًدزًعُخ )يحهُب 

انزخطُػ  وانمذسح عهً انجمبء. وهً رعزًذ فً سجُم رنك عهً رجًُ عًهُخ

اإلسزشارُدً انًُظى انزي َدُجهب عشىائُخ األداء وَعًٍ نهب ركبيم 

 اندهىد.

وفً هزا اإلغبس فئٌ انكهُخ لذ حذدد نُفسهب يدًىعخ يٍ انغبَبد 

اإلسزشرُدُخ انزً رسعً نزشخًزهب إنً يدًىعخ يٍ األهذاف يحزًهخ 

 انزحمُك فً انًسزمجم وهً:

  انزًشَط خبيعخ انًُصىسح كأحذ رطىَش انمذسح انًؤسُخ نكهُخ

 انًشاكض انعهًُخ انًزًُضح عهً انًسزىي انًحهً.
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  رطىَش يعبَُش انفبعهُخ انزعهًُُخ نكهُخ انزًشَط خبيعخ

انًُصىسح كأحذ انًشاكض انعهًُخ انًزًُضح عهً انًسزىي 

 انًحهً.

  سفع كفبءح كهُخ انزًشَط خبيعخ انًُصىسح فً يدبل

هًً كأحذ انًشاكض انعهًُخ انًزًُضح انذساسبد انعهُب وانجحث انع

 عهً انًسزىي انًحهً.

  ًصَبدح انمذسح انًؤسُخ نكهُخ انزًشَط خبيعخ انًُصىسح ف

 يدبل انًشبسكخ انًدزًعُخ ورًُُخ انجُئخ.

 هكهُخاألهذاف األستراتُجُخ ن

 نتحقُق انغبَبد انعبيخ فإٌ كهُخ انتًرَض تهذف إنً:

 انزىسع فً األَشطخ رطىَش انجشايح وانًُبهح انذساسُخ و

 وانخذيبد انطالثُخ ثًب َحمك سسبئم انكهُخ.

  اسزكًبل انمذسح انًؤسسُخ وانجُُخ انزحزُخ نهكهُخ ودعى ورًُُخ

 انًىاسد انجششَخ وانًبنُخ ثبنكهُخ.

  رطىَش انجحث انعهًً واسزكًبل ثشايح انذساسبد انعهُب

 وانذثهىيبد ثًب َحمك انخطخ انجحثُخ نهكهُخ.

 انًدزًعُخ يع كبفخ انمطبعبد وانًدزًع انًحُػ. دعى انًشبسكخ 

  انزمىَى انًسزًش نهفبعهُخ انزعهًُُخ وانمذسح انًؤسسُخ وإداسح

 اندىدح.
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  االقسبو انعهًُخ ثبنكهُخ

 ًانزًشَط انجبغًُ واندشاح 

 رًشَط انعُبَخ انحشخخ وانطىاسي 

 صحخ انًشاح وانزىنُذ رًشَط 

 األغفبل رًشَط  

 انًسٍُُ  رًشَط 

 صحخ انًدزًع رًشَط  

 انزًشَط  إداسح 

 انزًشَط انُفسٍ وانصحخ انُفسُخ 
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 لذراسات العليا بكلية التمريضباااللتحاق 

دبلوو ا الذراسووات العليووا ر التمووريض ا   وو   :أوال
 بالساعات ا عتمذة

لديػػػللالممم مػػػاتلللطالػػػبلإلػػػعلإدػػػدادلالمينػػػ لالتمػػػري لييػػػدؼلدممػػػـ 
ميامولال ظيفيللمكفاءةلداليللف لمختمػؼل المياراتلالت لتؤىمولألداءل

 تخصصاتلالتمري .

ل-:ل*شروط التقذيم

لف لدمم لل-0للل لالطالمل لالطالبلأ  الدراساتلالممياللـيشترطلف لقيد

المين لف لالتمري لأفليك فلحاصاًللدمعلدرجللالمكال ري سل

لدرجلل لدمع لأ  لالمصريل لالجاممات لإحدى لمف لالتمري  ف 

ل1ممادلللليالمفلمميدلدمم لأخرلممترؼلمولف لالجامملل

لممدلل-3 لداـ لدف لتقؿ لال لالتخصصللمدة لمجاؿ لف  لدمميل خمرة

لحص لولدمعلالدرجللالجامميللاأل لعل.ل
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ل1جيللالممؿالحص ؿلدمعلم افقللل-2

لف لالم ددلالمحددلمالكميللل-2لل ل1تسديدلالرسـ 

ل1التفرغلالكامؿلطمقاللمجدا ؿلالدراسيللالمممنللمالكميلل-ل5لل

 -* م اعيذ التقذيم :

لالدراسلليللل ل تمدأ ل أغسطس لي لي  لشيري لخالؿ لاأل راؽ لتقديـ تـ
ءلاالحؽلف لإلغل فللمكميلػيك للداـلللخالؿلشيرلسمتممرلمفلكؿ

لغير لددد لمو ليمتحؽ لالذي لالتخصص لف  لمفللالتسجيؿ كاؼ
ل1الطالبل)لاقؿلمفلخمسللطالب(ل

ل-:* التخصصات ا تاحة

 )إدارةلالتمري (لل

 -:  األوراق ا طل بة*

لشيادةلاالمتيػازلللل-لللشيادةلالتقديراتللل-لللمكال ري سشيادةلا

ل لشيػادة ل لل-الميػالد لالممؿ لجيل لشخصيوللللللللللللللللللللللللللللللللل2ل-م افقل للللللللص ر

لشيادةلتأديللالخدمللالمسكريللللللللللل-لللللممؼلمالستيػػؾل
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لخطابلخمرهلدمميللاللتقؿلدفلداـل

 -الرس ا الذراسية:*ل

لل لدفملل01م اقع لتسديدىا ليتـ لممتمدة لدراسيل لسادل لكؿ لدف جنييا

ل1 احدةلدندلالتقديـل

 -*مذة الذراسة :

داـلدراس ل احدلمقسػـلإلػعلفصػميفلدراسػييفلمػدةلالفصػؿلالدراسػ لخمسػلل 

 نيايللكؿلفصؿلدراس ل.أشيرليتممولامتحافلف ل

 نظام  الدراسة وتسجيل املقررات:
لل-(لمدةلالدراسلل لاالمتحافلداـلميالديللكامؿلمقسمللكاآلت :0)

يتمميػالامتحػافلل–أل.لالفصؿلالدراسػ لاأل ؿلللمػدةلخمسػللأشػيرل
لالفصؿلالدراس لاأل ؿ.



12 
 

يتمميػالامتحػافلل-ب.لالفصؿلالدراس لالثان للمػدةلخمسػللأشػيرل
لالفصؿلالدراس لالثان .

 حػػػدةلقيػػاسلدراسػػػيلللتحديػػػدل زفلكػػػؿللة(لتمتمػػرلالسػػػادللالممتمػػػد3)
مقررلمالنسمللإلػعلالمقػرراتلاألخػرىل ىػعلتمػادؿلمحاظػرةلنظريػلل

لل=لسادتيفلتطميقػ لممممػ لدقيقللزمني51مدتيالسادلل احدةل=
ل1ساداتلميدانع2ساداتلتطميق لاكمينيكعلأ ل2=ل

سػػادللممتمػػدةلكحػػدلل32-33(ليجػػبلدمػػعللمطالػػبلأفليسػػجؿلمػػف2)
لالمينػػػ لمتظػػػمنًللالمقػػػرراتل أقصػػػعلىحػػػدىلتخصصػػػاتلالػػػدممـ 

ل1االختياريل

(ليشترطللمتسجيؿلف لإحدىلالمقػرراتللأفليكػ فلالطالػبلقػدلاجتػازل2)
الدراسيللالمػذك رةلفػ للتىذالالمقررلطمقاللممقررامنجاحلمتطمماتل

ل.ل(لمفلىذهلالالئح9مادةل)
ل

(ليجػػ زللمطالػػبلإظػػافللأيلمقػػررلقمػػؿلنيايػػللاألسػػم علالثػػان لمػػفل5)
مدايللالفصؿلالدراس ل ذلؾلنظيرلسػدادلالمقامػؿلالمػاديللمخػدماتل
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التمميميػػػلل فقػػػاللمػػػددلالسػػػاداتلالممتمػػػدةل ممػػػالالليجػػػا زلالحػػػدل
ل1اتلالممتمدةللكؿلمفلالمادةل لالفصؿلدراسعاألقصعللمساد

(لكماليج زللمطالػبلاالنسػحابلمػفلمػ ادلقػاـلمالتسػجيؿلفييػال ذلػؾل0)
خػػالؿلثالثػػللأسػػاميعلمػػفلمدايػػللالدراسػػللمػػعلردلالمقامػػؿلالمػػاديل
لمخدماتلالتمميميلل فقػاللمػددلالسػاداتلالممتمػدةللممقػررل ممػالالل

ل- بلالتسػجيؿلفييػاليخؿلمالحدلاألدنعللمسػاداتلالممتمػدةلالمطمػ
 فعلحالللاالنسحابلممػدلانتيػاءلمػدةلالثالثػللأسػاميعلاأل لػعلمػفل

لمدءلالدراسللالليردلالمقامؿلالماديلليذهلالمقررات.ل

مػفلمقػررلدراسػ لقمػؿلنيايػللاألسػم عللب(لليسمحللمطالبلماالنسحا7)
لمطالبلساداتللبالثان لدشرلمفلمدايللالفصؿلالدراس ل اللتحس

لمت سطللالتراكم ل يظيرللػولفػ لشػيادتولتقػديرلىذالالمقررلف لا
لد فلاستردادلالمقامؿلالمادي.ل–(لليذالالمقرلW)منسحبل

(لفػػػ لجميػػػعلاألحػػػ اؿليجػػػبلمرادػػػاةلالحػػػدلاألدنػػػعللمػػػددلالسػػػاداتل2)
ل1الممتمدةلالمقررةللكؿلفصؿلدراسع
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(لف لحالللانقطاعلالطالبلدفلالدراسللأ لتجا زهللمميمػللالمسػم حل9)
الليجػ زلردلاىلممػال لل–مفلىذهلالالئحػل(لل7مادةلل–ل5ميال)مندل

لماليللسددىالالطالبلنظيرلالخدماتلالتمميميلل.

 املرشد األكادميي:*
لكػػؿلطالػػبلمرشػػدالأكاديميػػالمػػفلأدظػػاءلىيئػػلللالمممػػ ليحػػددلالقسػػـ
 يكػػػ فللػػػولنفػػػسلالتخصػػػصلالػػػذيليرغػػػبلالطالػػػبلفػػػ للالتػػػدريسلمػػػل

الؿلفتػرةلدراسػتول كػذلؾلشػادلخػرلالتسجيؿلفيول ذلػؾللتقػديـلالنصػحل اىل
لمسػاددتولفػػ لاختيػػارلالمقػػرراتلالدراسػػيللاىظػػافيللالتػػ لقػػدليحتاجيػػال
الطالػػػبللممرنػػػامالالدراسػػػ ل يكػػػ فلرأىلالمرشػػػدلاالكػػػاديمعلاستشػػػاريال

ل1البل ذلؾلحتعلنيايللدراستوإلزامياللمطلس لي

 -الذراسية: قرراتا *ل

سادللدراسيلل33دددليللاآلتيل:ل)لأل(ليدرسلالطالبلالمقرراتلاىجمارلل
لممتمدة

ل
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لاسـلالمقررلرقـلالمقرر
لدددلالساداتلأسم ديالدددلالسادات

لالمعتمدة
لمتطمماتلالتسجيؿ

لتطميقعلنظرى

Nsc 801 لل5لاكمينيكعل0ل3ل)فصؿلأ ؿ(0اىستراتيجيللاىداريلللمخدماتلالتمريظيل

Nsc 802 لل3ل--ل3لاقتصادلصحع

Nsc 803 لل3ل--ل3لأساسياتلالتثقيؼلالصحع

Nsc 804  لل3لاكمينيكعل2ل3لتنميللالق ىلالمشريللفعلالتمري

Nsc 805 ل5لاكمينيكعل9ل3ل)فصؿلثانع(3اىستراتيجيللاىداريلللمخدماتلالتمريظيلNsc 801ل

Nsc 806  لل3ل--ل3لالمفاىيـلالحديثللف لإدارةلالتمري

Nsc 807 لل3ل--ل3لدراسللالمجتمعل مشاكمولالصحيل

Nsc 808  3ل--ل3 نظرياتلف لإدارةلالتمري  

لل33ل02 16لالمجم ع

 

ساداتلدراسيلل2)ب(ليختارلالطالبلمفلالمقرراتلالدراسيللاآلتيللددد
لممتمدة
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لاسـلالمقررلرقـلالمقرر

لدػػػػػػػػددلالسػػػػػػػػادات
لأسم ديا

دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددل
لالسادات

لالممتمدة

متطممػػػاتل
لالتسجيؿ

لتطميقعلنظرى

Elc 809 لل3ل--ل3لتمميـلالتمري استراتيجياتلالتدريسلفعل

Elc 8010  ل3ل--ل3لنظرياتلف لإدارةلالتمري 

Elc 8011 لل3ل--ل3لنظـلالخدماتلالصحيل

Elc 8012 لل3ل--ل3لتنسيؽلمستشفيات

 

 نظام االمتحانات:
التػػ لتػػـلاختيارىػػالل.ليػػؤدىلالطالػػبلاالمتحػػافلفػػ لالمقػػرراتلالدراسػػيل0

ممػػػدلانتيػػػاءلالمػػػدةللمدراسػػػللفػػػ لالفصػػػؿلالدراسػػػ لاأل ؿل ذلػػػؾل
ل1)خمسللأشير(المحددةللمدراسللف لالفصؿلالدراس لاأل ؿل
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.لكماليؤدىلالطالبلاالمتحافلف لالمقرراتلالدراسيللالت لتـلاختيارىال3
ممػػػدلانتيػػػاءلالمػػػدةل ذلػػػؾللالثػػػان لمدراسػػػللفػػػ لالفصػػػؿلالدراسػػػ ل

ل1)خمسللأشير(المحددةللمدراسللفعلالفصؿلالدراس لالثان ل

لامتحانػػاتلتػػ للػػـليػػتـلاجتيازىػػالمػػفلقمػػؿلالطالػػبلفػػ المقػػرراتلال.ل2
داءلاالمتحافلف لىػذهلاأل ؿل الثان ليك فلدمعلالطالبلألالفصميف

التال للمماـلالدراس لالمنقظػ ل)د رلالمقرراتلخالؿلشيرلأكت مرل
لأكت مر(.

ل-.لتحسبلمدةلاالمتحافللكؿلمقررلكالتال :2

تكػػػ فلمػػػدةل)لأل(لللالمقػػػرراتلالتػػػ لتػػػدرسللمػػػدةلسػػػادللممتمػػػدةل
ل1االمتحافلسادلل احدة

)لبل(للالمقرراتلالت لتدرسللمدةللسادتيفلممتمدتيفلتكػ فلمػدةل
ل1االمتحافلسادتيف

سػاداتلممتمػدةلفػأكثرلتكػ فل2)لجل(للالمقرراتلالت لتدرسللمػدةل
لسادات.ل2مدةلاالمتحافل

ل
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ل

%للكؿل75.لالليسمحللمطالبلمدخ ؿلاالمتحافلالنيائ لإاللإذالحظرل5
التدريسيلل)النظريللأ لالممميل(لللممقػررل فػعلحالػللمفلالساداتل

دػػدـلاسػػتيفاءلىػػذهلالنسػػملليمتمػػرلالطالػػبلمنسػػحمالإجماريػػالمػػفل
ل1(FلWالمقررل يظيرلف لشيادتولتقدير)لمنسحبلإجماريل

.لالطالبلالذيليتمذرلدميللدخ ؿلاالمتحافلالنيػائ للمفصػؿلالدراسػ ل0
مميػػالمجمسػػ للمقػػررلأ لإتمػػاـلممػػ لمتطمماتػػولألسػػمابلقيريػػلليق

دمػػػعلاألقػػػؿلمػػػفلل%75القسػػػـل الكميػػػلل يكػػػ فلقػػػدلحظػػػرل أدىل
(لIمتطممػػػاتلدراسػػػللالمقػػػررليحصػػػؿلدمػػػعلتقػػػديرل)لغيػػػرلمكتمػػػؿل

اـلالدراسػػ ل يجػػبلدميػػللأداءلاالمتحػػافلفػػ لد رلأكتػػ مرلمػػفلالمػػ
الليمتمر)لمنسحبلإجماريللالمنقظ  لF)1لW ا 

 

 قواعد التقييم :
أسػػػػػػػاسلمائػػػػػػػلل.للتحسػػػػػػػبلالدرجػػػػػػػللالمظمػػػػػػػعللممقػػػػػػػررلدمػػػػػػػعل0

درجل(للكؿلسادللممتمدةل تقسػـلدرجػاتلالمقػررلدمػعل011درجل)
ل-النح لالتال ل:
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 مقررات طبية مقررات متريضية
مقررررررررررررررات 

 اختيارية

ل%لأدماؿلسنل21

ل%للتطميق 01

ل%للشف ي01

ل%لتحريري51

ل%لأدماؿلسنل01

ل%لشف يل لتطميق 31

 %لتحريري71

ل%لأدماؿلسنل21

ل%لتحريري71

ل

إاللممػدلل (GPA)حسػابلالمت سػطلالتراكمػ للمتقػديرات.لالليشػرعلفػ ل3
%لكحػدلأدنػػعللمنجػاحلفػػ لالمقػررل يشػػترطل01حصػ ؿلالطالػبلدمػػع

%لدمػػػعلاألقػػػؿلمػػػفلدرجػػػللاالمتحػػػافل51فػػػ لذلػػػؾلالحصػػػ ؿلدمػػػعل
لالتحريريللكؿلمقررليؤدىلفيولالطالبلاالمتحافل.

ل

ل
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.لالمت سػػطلالتراكمػػ لىػػ لدمػػارةلدػػفلمجمػػ علنقػػاطلسػػاداتلجميػػعل2
لدمػعلمجمػ عللالمقررات الدراسيللالتػ لحصػؿلدمييػالالطالػبلمقسػـ 

 يػتـلحسػابلالمت سػطلالتراكمػ لساداتلجميػعلالمقػرراتلالدراسػيل.ل
النيػػػػائ ل فقػػػػاللGPAلكػػػػؿلفصػػػػؿلدراسػػػػ ل كػػػػذلؾللGPAلمػػػػدرجاتل

ل-لمممادلللاآلتيلل:

ل

ل

SUM of points of credit hours in all courses 

     GPA=      -------------------------------------------------- 

Sum of   number of credit hours of all courses 

 

.ليتـلتقييـلالمقػررللمطالػبل فقػاللمجػد ؿلالتػال لحيػثلأفلكػؿلسػادلل2
ل:دراسيللتكافئلأرممللنقاط

ل

ل

 قىاعد تقييم المقرر ىنظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية
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 points Grade التقييم

تعطىىه هىىلت التقىىديرات للطليىىة الىىليد اظوىىرىا  دا  عىىال  

 ف  دراستوم العليا

Very High Graduate Caliber  

4 A 

3.6 A- 

3.3  B+ 

تعطه هلت التقديرات للطليىة الىليد اظوىرىا  دا  مر ىه 

 ف  دراستوم العليا

Satisfactory Level                                                             

3 B 

2.6  B- 

2.3  C+ 

تعطه هلت التقديرات للطلية الليد اظوىرىا  دا  اقىل مىد 

 المتىقع منوم لمستىى الدراسات العليا

Not at the level expected in graduate 

work     

2 C 

1.6 C- 

1.3  D+ 

تعطىىه هىىلت التقىىديرات للطليىىة الىىليد اظوىىرىا  دا   يىىر 

 Unsatisfactory مر ه لمستىى الدراسات العليا

 level                         

1 D 

Fail                0  راسب F 

 Incomplete          ير مكمل متطليات المقرر              - I 
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 Forced  withdrawal      اجيارى مد  منسحب

                   المقرر
- FW 

 Withdrawal        منسحب مد المقرر    - W 

ل

.ليحؽللمطالبلإدادةلالتسجيؿلفػ لاىلمقػررلسػمؽللػولالنجػاحلفيػولمغػر ل5
 يظيرللولف لشيادتولالتقديرلاألدمعلدنػدللتحسيفلتقديرهلف لىذالالمقرر

للفأدمػعل لGPAحسابلالمت سطلالتراكم للمتقػديراتل يػتـلتحصػيؿلالرسػـ 
ل1المقررةلدفلكؿلسادللدراسيللممتمدةللممقرر

ل

(لI)ل-(W)ل-(FلWالمقػػرراتلالتػػ ليحصػػؿلفييػػالالطالػػبلدمػػعلتقػػديراتل).ل0
ىػػػذهلالتقػػػديراتلفػػػ لحسػػػابللؿاللتحسػػػبللػػػولسػػػاداتلدراسػػػيلل اللتػػػدخ

ل1المت سطلالتراكم للمدرجات
ل

يحسػبللػوللاللC.لالطالبلالذيليحصػؿلفػ لمقػررلمػالدمػعلتقػديرلاقػؿلمػفل7
لػـليحسػنوللىذالالمقررلمفلالساداتلالمطم مػلللمحصػ ؿلدمػعلالدرجػللمػا

لGPA1 لكنلليدخؿلف لحسابلالمت سطلالتراكم للمتقديراتل
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فػعلثالثػللمقػرراتلأ لأكثػرلفػالللC.لإذالحصؿلالطالبلدمعلتقديرلاقؿلمػفلل2
ل.لولالتسجيؿلفعلنفسلالمرنامالؽيح

 

 مواعيد االمتحانات 

 فييييعىول لييييومىى}تمقػػػػدلامتحانػػػػاتلدمم مػػػػاتلالدراسػػػػاتلالمميػػػػال
ل{فيي واىوليميي و ىلوألساسييووىوولمريي  وتىولية  ييووىفييعى

مرتيفلف لالماـلالدراس لد رلأ ؿلخالؿلشػيرلأكتػ مرلمػفلكػؿل
مفلالم ادلالدراسيلليػؤدىلاالمتحانػاتلاىلداـل مفليرسبلف ل

فػػ لالػػد رلالثػػان لفػػ لشػػيرلمػػاي لمػػفلالمػػاـلالتػػال لفػػ لمػػادةل
الرسػػ بل مػػفليرسػػبلمدرجػػللظػػميؼلجػػدالفػػ لاىلمػػفلمػػ ادل

)لاالكمينيكعل*ل(لف لامتحاناتلالػد رلاأل ؿللالتمري لالممميل
ل1 الثان ليفصؿل

 

 

 درجة ا اجستري -ثانيا:
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ل-:التخصصات ا تاحة*

لػلتمػػري لالمنايػػللالحرجػػلل الطػػ ارل ػللئالتمػػري لالمػػاطن ل الجراحػػ 

لػلل لػلإدارةلالتمػػري  لػلتمػػري لاألطفػػاؿ تمػػري لصػػحللالمػػراهل الت ليػػد

   تمري لصحللالمجتمعللػلتمري لالمسنيف

ل-شروط االلتحاق بذرجة ا اجستري :* 

 د يكىد حاصىً  علىه درجىة اليكىالىريىق يتقىدير عىام جيىد علىه ا قىل  .1

مىاد   فى جيىد درجىة علىه ا قىل  مد إحىدى الجامعىات المصىرية  ى علىه

 .   التخصص 

يكىىىىد قىىىد هاىل مونىىىة التمىىىريع مىىىد  د تقىىىل عىىىد سىىىنة يعىىىد السىىىنة  د  -2

آخىر معتىرب يىن مىد  علمى  ى معوىد  جىامع مستشىىه عىام  ى  ف التدرييية 

 المجلق ا عله للجامعات 

 -* م اعيذ التقذيم :    

ىتيىد  الدراسىة فى  يتم القيد لدرجة الماجستير خًل شور   سطق كىل عىام 

  -كاآلت  : ةالدراسة مقررات علمية مقسم لسيتمير ىتشم شور

      ا ىل (  الدراس ) الىصل   شوردراسة تمويدية لمد   ريعة 
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     لمىد  ممانيىة  التخصص فرىع التمريع  ف دراسة تخصصية
 شوىر ) فصل ماد ىمالث ( 

      علىىىىىه الطالىىىىىب اجتيىىىىىاه امتحانىىىىىات المقىىىىىررات التمويديىىىىىة
 ىالتخصصية قيل التسجيل للرسالة 

    مى ىىىع يقىىرت مجلىىق  فىى )رسىىالة(  علمىى  د يقىىىم ييحىىث
الكليىة علىه  د تنىاقل الرسىالة إد يعىد م ىه عىام علىه ا قىىل 

 مد تاريخ المىافقة عله التسجيل

o  المقىررات الدراسىية التمويديىة يعىد  فى يؤدى الطالب ادمتحاد

انتوا  المد  المحدد  للدراسة )فصل  ىل( ىمىد يرسىب يسىم  

، ىفىه  المىان يعقد فى  نوايىة الىصىل  الليلن يدخىل ادمتحاد 

 التى المقىررات  فى حالة الرسىب يسىم  لىن ياعىاد  ادمتحىاد 

 رسب فيوا فقط 

o جسىتير يؤدى ادمتحاد فى  المقىررات التخصصىية يالنسىية للما

تىىتم فىى  فصىىليد دراسىىييد  ىالتىى  يوىىاانتوىىا  مىىد  الدراسىىة ي

ىيشىىىترط لىىىدخىل ادمتحىىىاد النجىىىاا فىىى  مقىىىررات الدراسىىىىة 

 التمويدية العامة 

o  التمىريع سىنتيد ىد  فى مد  الدراسة لنيىل درجىة الماجسىتير

 5ييقىىه مقيىىدا  لدرجىىة الماجسىىتير  كمىىر مىىد  ديجىىىه للطالىىب  

يىىرخص لىىن يسىىنة  خىىرى سىىنىات ىيجىىىه لمجلىىق الكليىىة  د 

استمنائية كىرصة  خير  إلتمام دراسىتن ينىا  علىه اقتىراا مىد 

 المشرب الرئيس  ىمىافقة مجلق القسم المختص 
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o  يلتهم الطالب يح ىىر المقىررات التمري ىية العمليىة ينسىية د

% ىفه حالة عىدم إتمىام النسىية يحىرم مىد دخىىل 80تقل عد 

 ادمتحاد 

o  دراسىية يحصىىل علىه تقىىدير مىىاد ي يرسىىب فى   الىليالطالىب  

 سيق رسىين فيوا فقط  الت مقيىل عند نجاحن ف  هلت الماد  

o  يرسىىىىب يتقىىىىدير  ىىىىعيب جىىىىدا فىىىى  الدراسىىىىة  الىىىىليالطالىىىىب

ية عليىن  د يعيىد ح ىىر الدراسىة عملالتمري ية التخصصية ال

 قيل التقدم لدخىل ادمتحاد مر   خرى 

o : ا صروفات الذراسية- 

 املصريني الطالب لطالب الوافدينا

 جنية 1264.25 جنية إسترلين   1700رسم قيد  ىل مر  

 جنية سحب ملب25 جنين إسترلين  2500مصرىفات دراسية سنىية 

ياإل ىىىافة للمصىىىرىفات الدراسىىىية للطىىىًب المصىىىرييد يالجنيىىىن 

 رسم  ندية مصريجنين  30.4+  المصري
--- 

 -:  األوراق ا طل بة*
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شواد  التقديرات  صىل   -  شواد  اليكالىريىق   صل + صىر     - 

 + صىر 

شوىـاد  الميىـًد  صىل   -          شواد  ادمتيـاه  صل + صىىر    - 

 + صىر   

صىىىىىر ( 6عىىىىدد )  -                         مىافقىىىىة جوىىىىة العمىىىىل   - 

 شخصين 

خيرت عمليىة د شواد    -        شواد  تأدية الخدمة العسكرية      - 

 تقل عد عام 

 صىر  اليطاقة  -                  ملب يًستيــك    - 

 ا قررات الذراسية

 

لاأل راؽدػػػػػػػػػػػػػػػػددللمدةللمجم عللدددلالساداتلادةػػػػالم
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لاالمتحافللالدرجاتلأسم ديا

لالتحريري

لاىمتحانيل

 عمل  نظرى

ل رقللل3لساداتل2ل011 3ل3لإحصاءلحي يل طرؽلمحثل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لأساسياتلالتثقيؼلالصح ل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لدراسللالمجتمعل مشاكمولالصحيلل-

ل رقلل احدةلسادل3لل51 ل3لاستراتيجياتلالتدريسلف لتمميـلالتمري ل-

لالسم كيلل- ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لالممـ 

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل0لدمـلنفسلتمميم لل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل011 ل3لالمغللاىنجميزيللل-

لالحاسبلااللعل المرمجل ل0ل**لدمـ 

ل

ل3

 

 

 

ل011

ل

ل

لسادلل3

ل

ل رقلل احدة

ل

ل
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لل551ل2ل05لالمجم ع

يكػػػ فلت زيػػػعلاىحصػػػاءلالحيػػػ يل طػػػرؽلالمحػػػثللمالنسػػػملللمػػػادةلل-
ل1دمم لدرجللل21درجللشفي ل ل31درجللتحريريل ل51الدرجاتل

لل- درجػللتحريػريل لل01يك فلت زيػعلالػدرجاتللالحاسبمالنسملللمادةلدمـ 
 1 أدماؿلسنللدرجللدمم لل21

 1أمالماق لالم ادلفاالمتحافلتحريريلفقطلل-

 

0 
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لدددلالساداتلادةػػػػالم

لأسم ديا

لمجم عل

لالدرجات

لمدةل

لاالمتحافل

لالتحريري

لاأل راؽدػػػػػػػػػػػػػػػػددل
لاىمتحانيل

 عمل  نظرى

ل رقلل احدةلساداتل2ل211 02ل3ل*تمري لالمالغيف

ل احدة رقلللسادلل3ل51 ل3لحمقللنقاشيللف لمجاؿلالتخصيصل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لالجراحلل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لأمرا لماطنللل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لالتشريحل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لفسي ل ج ل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لماث ل جعل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3ل الجراحعالتمري لالماطن للـإستراتيجيللتممي

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لتطميقاتلالتثقيؼلالصح ل-
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ل 

ل3لالمفاىيـلالحديثللف لتمري لالمالغيفل-

ل

ل

 

 

ل51

ل

لسادلل3

ل

ل

ل رقلل احدة

ل

ل

لل751ل02ل31لالمجم ع

درجػػػللل311مالنسػػػملللمػػػادةلتمػػػري لالمػػػالغيفليكػػػ فلت زيػػػعلالػػػدرجاتلل-
درجللدمم ل أدماؿلسػنللل01شفي ل درجللل21تحريريل 

0322

ل(ل يك فلاالمتحافلالممم لقمؿلالتحريريل

لأمالماق لالم ادلفاالمتحافلتحريريلفقط-

 ل-

 *لتمنعلمادةلتمري لدمميلل)لإكمينيكيلل(

لمساددة لسم كيلل دمـ  **لتمنعلدمـ 
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3

لدددلالساداتلادةػػػػالم

لأسم ديا

لمجم عل

لالدرجات

لمدةل

لاالمتحافل

لالتحريري

لاأل راؽدػػػػػػػػػػػػػػػػددل
لاىمتحانيل

 عمل  نظرى

ل رقلل احدةلساداتل2ل211 02ل2ل*لتمري لالحاالتلالحرجل

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لحمقاتلنقاشيللف لمجاؿلالتخصصل-

ل رقلل3لسادلل3ل011 ل3لطبلالحاالتلالحرجللالجراح ل الماطن ل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لماث فسي ل جعل-
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ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لتشريحل-

ل رقلل احدةلسادل3ل51 ل3لمكتري ل جعل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لالفارماك ل جعلاىكمينيكيلل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لالتثقيؼلالصح **لتطميقاتل

المفػػػاىيـلالحديثػػػللفػػػ لتمػػػري لالحػػػاالتلل-
لالحرجل

ل

ل3

ل

ل51 

ل

لسادلل3

ل

ل رقلل احدة

ل

للل751ل02ل09لالمجم ع

ل

ل311يك فلت زيعلالػدرجاتللالحاالتلالحرجلمالنسملللمادةلتمري لل-

درجػػللدممػػ ل أدمػػاؿلسػػنللل01درجػػللشػػفي ل ل21درجػػللتحريػػريل 

03
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ووكيونىى22
ى1والميحانىول ملعىقبلىوالميحانىوليح و يى

 1مالماق لالم ادلفاالمتحافلتحريريلفقطلأ-

 

 

 

 

2

لدددلالساداتلادةػػػػالم

لأسم ديا

لمجم عل

لالدرجات

لمدةل

لاالمتحافل

لالتحريري

لاأل راؽدػػػػػػددل
لاىمتحانيل

 عمل  نظرى
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ل رقللل3لساداتل2ل211 02ل2ل*لتمري لأمرا لاألم مللأمرا لالنساء

 ل3لحمقاتلنقاشيللف لمجاؿلالتخصصل-

 

ل رقلل احدةلسادلل3ل51

 ل3لدراسللسكانيلللألسرةل المجتمعل-

 

ل احدة رقلللسادلل0ل51

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لطبلال الدةل أمرا لالنساءل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لتشريحلالح  -

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لماث ل جيالل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لدمـلاالجنلل ال راثلل-

 ل3ل**لدمـلنفسلالمرأة

 

ل رقلل احدةلسادلل3ل51

األم مػػػلللاسػػتراتيجياتلالتػػدريسلفػػػ لتمػػري ل-
ل أمرا لالنساء

ل3

ل

ل51 

ل

لسادلل3

ل

ل رقلل احدة
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ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لالتثقيؼلالصح لت**لتطميقا

المفػػػػػاىيـلالحديثػػػػػللفػػػػػ لتمػػػػػري لاألم مػػػػػللل-
ل أمرا لالنساء

ل

ل3

ل

ل

ل51 

ل

لسادلل3

ل

ل

ل رقلل3

ل

لل211ل02ل32لالمجم ع

يكػػػ فلت زيػػػعلالنسػػػاءلل األم مػػػلل أمػػػرالمالنسػػػملللمػػػادةلتمػػػري ل-
درجللدمم ل أدماؿلل01درجللشفي ل ل31تحريريل درجللل311الدرجاتل

03سػنلل)ل

(ل يكػ فلاالمتحػافلل22
لالممم لقمؿلاالمتحافلالتحريري

 1أمالماق لالم ادلفاالمتحافلتحريريلفقطلل-

الطالػػبلأ لالطالمػػللأفليسػػت فعلدػػددلالػػ الداتلدمػػعلل
الطميميػػللالتػػ لتقرىػػالنقامػػللالتمػػري للمػػنحلتػػرخيصلمزا لػػللالمينػػلل)ل

الت ليدل(
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2

 

لدددلالساداتلادةػػػػالم

لأسم ديا

لمجم عل

لالدرجات

لمدةل

لاالمتحافل

لالتحريري

لاأل راؽدػػػػػػػػػػػػػػػػددل
لاىمتحانيل

 عمل  نظرى

ل رقلل احدةلساداتل2ل211 02ل2ل*لتمري لاألطفاؿل

ل رقلل احدةللسادلل3ل51 ل3لحمقاتلنقاشيللف لمجاؿلالتخصصل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لدراسللسكانيلل المؤشراتلالحي يلللمطف للل-

 ل3لدمـلاألجنلل ال راثل-ل

 

ل رقلل احدةلسادلل3ل51

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لفسي ل ج ل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لماث ل جعل-
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دمػػـلنفػػسلالطفػػؿل لدمػػـلنفػػسلاألطفػػاؿلذ ىلل-
لاالحتياجاتلالخاصلل

ل3

ل

 

 

ل51

ل

لسادلل3

ل

ل رقلل احدة

ل

ل رقلل احدةلسادللل3ل51 ل3لطبل جراحللاألطفاؿل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لاستراتيجياتلالتدريسلف لتمري لاألطفاؿل-

ل رقلل احدةلسادل3ل51 ل3ل**لتطميقاتلالتثقيؼلالصح ل

لالمفاىيـلالحديثللف لتمري لاألطفاؿل-

ل

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3

ل

لل211ل02ل32لالمجم ع

ل

درجػػللل311يكػ فلت زيػعلالػدرجاتلاألطفػػاؿلمالنسػملللمػادةلتمػري لل-

درجللدممػ ل أدمػاؿلسػنللل01درجللشفي ل ل21تحريريل 

03
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ووكونىوالميحيانىول مليعىىى22
ى1قبلىوالميحانىوليح و يى

 أمالماق لالم ادلفاالمتحافلتحريريلفقطلل-

5 

 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالساداتدددللادةػػػػالم

لأسم ديا

لمجم عل

لالدرجات

لمدةل

لاالمتحافل

لالتحريري

لاأل راؽدػػػػػػػػػػػػػػػػددل
لاىمتحانيل

 عمل  نظرى

ل رقلل احدةلساداتل2ل351 03 2ل*لتمري لنفسع

ل رقلل احدةلسادلل3ل51ل للللللللل3لحمقاتلنقاشيللف لمجاؿلالتخصص-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 للللللللل3لسكانيلللألسرةل المجتمعدراسللل-
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درجػللل051يكػ فلت زيػعلالػدرجاتلمالنسملللمادةلالتمري لالنفس لل-
لدرجللل21تحريريل 

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 للللللللل3لدمـلنفسلفسي ل ج ل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 للللللللل3لنظرياتلدمـلالنفسل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل011 للللللللل3لالطبلالنفس ل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل011 للل3لدالقاتلإنسانيلل-

تطميقاتلالتثقيؼلالصح لفػ لالتمػري ل**ل
لالنفس 

ل3

ل

 

 

ل51

ل

لسادلل0

ل

ل رقلل احدة

ل

المفػػاىيـلالحديثػػللفػػ لالتمػػري لالنفسػػ لل-
ل الصحللالنفسيل

ل3

ل

 لللل

 

 

ل51

ل

لسادلل3

ل

ل رقلل احدة

ل

للل751ل03ل09لالمجم ع
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درجللدمم ل أدماؿلسنللل01شفي ل ل

0322

وو ريياىوميحييانىول ملييعىىقبييلى
ىوالميحانىوليح و يىى

درجػللل51مالنسملللمادةلالمالقاتلاىنسػانيلليكػ فلت زيػعلالػدرجاتلل-
ل1درجللدمم لل21درجللشفي ل ل31تحريريل 

 1أمالماق لالم ادلفاالمتحافلتحريريلفقطلل-

 

 

2 

 

لاأل راؽدػػػػػػػػػػػػػػػػددللمدةللمجم عللدددلالساداتلادةػػػػالم
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لاالمتحافللالدرجاتلأسم ديا

لالتحريري

لاىمتحانيل

 عمل  نظرى

ل رقلل احدةلساداتل2ل351 02ل2ل*لتمري لصحللالمجتمع

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لحمقاتلنقاشيللف لمجاؿلالتخصصل-

ل رقلل احدةلسادلل0ل51 ل0لالدراسللالسكانيلللألسرةل المجتمعل-

 ل0لدمـلاألجناسلالتطميق ل-ل

 

ل رقلل احدةلسادلل0ل51

لال مائياتل- ل رقلل احدةلسادلل0ل51 ل0لدمـ 

دارةلالخدماتلالصحيلل-  ل3لنظـلالتخطيطل ا 

 

ل رقللل3لسادلل3ل011

 ل0ل**لتطميقاتلالتثقيؼلالصحعلفعلالمجتمع

 

ل رقلل احدةلسادلل0ل51

ل رقلل احدةلسادلل0ل51 ل0إسػػتراتيجيللالتػػدريسلفػػعلتمػػري لصػػحللل-
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للل للالمجتمع

االتجاىػػػاتلالحديثػػػللفػػػعلتمػػػري لصػػػحللل-
 المجتمعل

ل

ل

ل0

ل

لسادل3ل51 

ل

ل

ل رقلل احدة

ل

ل

لل711ل02ل02لالمجم ع

ل

ل051يكػ فلت زيػعلالػدرجاتللصحللالمجتمػعمالنسملللمادةلتمري لل-

درجػػللدممػػ ل أدمػػاؿلسػػنللل01درجػػللشػػفي ل ل21درجػػللتحريػػريل 

03

22

 1أمالماق لالم ادلفاالمتحافلتحريريلفقطلل-
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7

لدددلالساداتلادةػػػػالم

لأسم ديا

لمجم عل

لالدرجات

لمدةل

لاالمتحافل

لالتحريري

لاأل راؽدػػػػػػػػػػػػػػػػددل
لاىمتحانيل

 عمل  نظرى

ل رقلل احدةلساداتل2ل351 02ل2ل*لتمري لالمسنيف

ل رقللل3لسادلل3ل51 ل3لحمقاتلنقاشيللف لمجاؿلالتخصصلل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل011 ل3لطبلالمسنيفل-

ل رقلل3لسادلل3ل51 ل3لفسي ل جيالالمسنيفل-

 ل3لفارماك ل جيالالمسنيفل-

 

ل رقلل احدةلسادلل3ل51
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 ل3لتغذيللالمسنيفل-

 

ل رقلل احدةلسادلل3ل51

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لالج انبلالنفسيلل االجتماديلللممسنيفل-

ل رقلل احدةلسادلل0ل51 ل3ل**لتطميقاتلتثقيؼلصح للممسنيف

لالمفاىيـلالحديثللف لتمري لالمسنيفل-

ل

ل3

ل

ل51 

ل

لسادلل3

ل

ل رقلل احدة

ل

لل711ل02ل09لالمجم ع

ل

درجػللل051يكػ فلت زيػعلالػدرجاتللالمسػنيفمالنسملللمادةلتمري لل-

درجللدممػ ل أدمػاؿلسػنللل01درجللشفي ل ل21تحريريل 

03

ى(ى22

 1أمالماق لالم ادلفاالمتحافلتحريريلفقطلل-
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2

لدددلالساداتلادةػػػػالم

لأسم ديا

لمجم عل

لالدرجات.

لمدةل

لاالمتحافل

لالتحريري

لاأل راؽدػػػػػػػػػػػػػػػػددل
لاىمتحانيل

 عمل  نظرى



47 
 

ل رقلل احدةلساداتل2ل311 9ل3ل*لاىستراتيجيللاىداريلللمخدماتلالتمريظيل

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لحمقللنقاشيللف لمجاؿلالتخصصل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل011 ل3لإددادل تط يرلالمناىالالدراسيلل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل051 5ل3لاستراتيجياتلالتدريسلف لتمميـلالتمري لل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل011 ل3لنظرياتلف لإدارةلالتمري ل-

 ل3لنظـلالخدماتلالصحيلل-

 

ل رقلل احدةلسادلل3ل51

ل رقلل احدةلسادلل3ل011 2ل3لاقتصادلصح ل تنسيؽلمستشفياتلل-

ل رقلل احدةلسادلل3ل51 ل3لالمفاىيـلالحديثللف لإدارةلالتمري لل-ل

لل211ل02ل00لالمجم ع

اىسػػتراتيجيللاىداريػػلللمخػػدماتلالتمريظػػيللليكػػ فلمالنسػػملللمػػادةلل-
لدرجػػػلل01درجػػػللشػػفي ل ل21درجػػػللتحريػػريل 011ت زيػػعلالػػدرجاتل

 أدماؿلسنلللدممع
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0322

ى1والميحانىوليح و يىوو راىوميحانىول ملعىقبلى

يكػػػ فلت زيػػػعللاالسػػػتراتيجياتلفػػػ لتممػػػيـلالتمػػػري مالنسػػػملللمػػػادةلل-
درجػػػللدممػػػ لل21درجػػػللشػػػفي ل ل21درجػػػللتحريػػػريل ل21الػػػدرجات

ا اياتىىى2)ىيرسيمىا اياتىول مليعىوالميالىولسينوى لي ىىىىىىى أدماؿلسنلل
ىا اوىالمالىسنوى(ىى23وميحانىلملعى

ل1فقطلأمالماق لالم ادلفاالمتحافلالتحريريلل-

مػػدةلالدراسػػلللنيػػؿلدرجػػللالماجسػػتيرلفػػ لالتمػػري لسػػنتيفلدمػػعلل-0
أ للمطالمػػللأفليمقػػعلمقيػػدللدرجػػللالماجسػػتيرللطالػػبلملزاألقػػؿل الليجػػ ل

أكثػػرلمػػفلخمػػسلسػػن اتل يجػػ زللمجمػػسلالكميػػللأفليػػرخصللػػولمسػػنلل
لمػػفلأخػػرىلاسػػتثنائيللكفرصػػللأخيػػرةلىتمػػاـلدراسػػتولمنػػاءلدمػػعلاقتػػراح

لل1المشرؼلللالرئيس ل م افقللمجمسلالقسـلالمختصل
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لالطالػػبلأ لالطالمػػلللمحظػػ رلالمقػػرراتلالتمريظػػيللالممميػػلل -2 يمتػػـز
لمػفلدخػ ؿل فعلحالللددـل%21تقؿلدفللمنسمللال إتماـلالنسػملليحػـر
لل1االمتحافل

يؤدىلالطالبلأ لالطالمللاالمتحافلف لالمقرراتلالدراسيللالتمييديلل -3
)لفصػؿلأ ؿل(ل مػفليرسػبليسػمحللمدراسػللمػدةلالمحػددةللاممدلانتيػاءل

لػػولمػػدخ ؿلاالمتحػػافلالػػذيليمقػػدلفػػ لنيايػػللالفصػػؿلالثػػان ل فػػعلحالػػلل
فقػطلرسبلفييػالالمقرراتلالتعللالرس بليسمحللولمإدادةلاالمتحافلف 

ل1

يؤدىلاالمتحافلف لالمقػرراتلالتخصصػيللمالنسػملللمماجسػتيرلممػدل -4
 يشترطللدخ ؿللف لتتـلف لفصميفلدراسييانتياءلمدةلالدراسللميال الت

للنجاحلف لمقررلالدراسللالتمييديللاالمتحافلا

 نظام االمتحانات:
ل-تمقدلاالمتحاناتلمالنسملللجميعلالتخصصاتلكاآلت ل:

(لممػػدلنيايػػللالفصػػؿللؿد رلأ ليمقػػدلامتحػػافلالدراسػػللالتمييديػػلل) -0
ل1الدراس لاأل ؿل
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(لفػ لنيايػللالفصػؿللثػان لد رليمقػدلامتحػافلالدراسػللالتمييديػلل) -3
 1الدراس لالثان ل

(لفػ لنيايػللالفصػؿللد رلأ ؿليمقدلامتحافلالدراسللالتخصصػيلل) -2
 1للثالدراس لالثا

ف لنيايػللالفصػؿلل(لد رلثان ليمقدلامتحافلالدراسللالتخصصيلل)ل-2
  الماـلالتال ؿلمفلاأل لالدراس 

االمتحانػاتلمفليرسبلف لأيلمقػررلمػفلمقػرراتلالماجسػتيرليميػدل -5
 لالماجسػػتيرلفػػقيػػدهللدفػػ لالمقػػرراتلالتػػعلرسػػبلللفييػػالمشػػرطلأالليزيػػ

ل1ل23ف لمادةللردفلمالذك

مػادةلدراسػيلليحصػؿلدمػعللأي لفػالطالبلأ لالطالمللالت ليرسػبلل-0
ىػذهلالمػادةلالتػ لسػمؽلرسػ مولفييػاللفػ لتقديرلمقم ؿلدندلنجاحو

ل1فقطل

جػػدالفػػ لالدراسػػلللالطالػػبلأ لالطالمػػللالػػذيليرسػػبلمتقػػديرلظػػميؼل-7
أفليميدلحظ رلالدراسللقمؿللودميلالممميللللللالتمريظيللالتخصصيلل

ل1التقدـللدخ ؿلاالمتحافلمرةلأخرىل

ل-تحسبلالدرجللالنيائيلللدرجللالماجستيرلطمقاللمت زيعلاآلت ل:ل-2
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ل1%لمفلالدرجللالكميلل31المقرراتلالتمييديللمنسملل -
 1الدرجللالكميلل%لمفل21المقرراتلالتخصصيللمنسملل -

ل1%لمفلالدرجللالكميلل21الرساللليخصصلليالنسملل -
تحتسػػبلتقػػديراتلالنجػػاحل الرسػػ بلفػػ لدرجػػللالماجسػػتيرلدمػػعلل-9

لل-ال جولالتال ل:

مينىىىاوياىاياوىىىى-ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى%ىفيككر ى25مميازىىىىىى -
ى%ىى25%ى ل ىاقلىمنى75

ىمربييولىىميينى-ىىىىى%ى75%ى ليي ىاقييلىميينىى05اويياىىميينى -
 %ىى05%ى ل ىاقلىمنى01

ضيي و ىايياوىىىىى-ى%01%ى ليي ىاقييلىميينىى21ميينىضيي و ى -
ى%21اقيييلىمنى

 درجة الذكت راه-ثالثا:

ل-:التخصصات ا تاحة

 -صػػحللالمػػراهل الت ليػػدلػػػلتمػػري ل  -لالمػػاطن ل الجراحػػ تمػػري لال 

  صحة المجتمع تمريع
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 -شروط االلتحاق بذرجة ا اجستري :

o  مىىىىاد   فىىىى  د يكىىىىىد حاصىىىىً  علىىىىه درجىىىىة الماجسىىىىتير

التخصىىص يتقىىدير جيىىد علىىه ا قىىل مىىد إحىىدى الجامعىىات 

المصرية  ى عله درجة علمية معادلة لوا معترب يوا مىد 

 المجلق ا عله للجامعات 

o  0 د يتىرغ الطالب للدراسة 

o  درجىة فى  اختيىار  500عله يحصل الطالب عله ا قل  د

 0 لالتى يى

o  د يقدم الطالب يحث ف  مى ىع يقىرت مجلىق الدراسىات 

مجلىق الكليىة مجلق القسم  ىالعليا ىاليحىث يعد مىافقة 

ىد يناقل قيل سنتيد عله ا قل مد تاريخ المىافقىة علىه 

 0 التسجيل

 -درجة الذكت راه :احلص ل على شروط 

o  يقدم الطالب للقيد لدرجة دكتىر فى  علىىم التمىريع ييانىا

ليحث اللى ينىى القيام يىن ينىا  علىه مىافقىة مجمً عد ا

مجلىىىق الكليىىىة ىاقتىىىراا مجلىىىق القسىىىم علىىىه مى ىىىىع 

الرسالة ىيعيد مشرب  ى  كمر علىه الرسىالة مىم يعىد للىك 
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يعرع عله مجلق الدراسات العليىا ىاليحىىث كىللك يقىدم 

المشىىرب الرئيسىى  تقريىىرا سىىنىيا فىى  نوايىىة كىىل عىىام عىىد 

 يا مدى تقدم الدارق للدراسات العل

o  د يتقىىىدم الطالىىىب ينتىىىائع يحىمىىىن يعىىىد مىافقىىىة المشىىىرب 

مىد خىىًل رسىالة تقيلوىا لجنىىة المناقشىة ىالحكىىم  الرئيسى 

يعىىىد مناقشىىىتوا ينىىىا  علىىىه اقتىىىراا ا سىىىاتل  المشىىىرفيد 

 0ىمىافقة مجلق القسم 

o  د يجتىىىىاه ينجىىىىاا ادختيىىىىارات التحريريىىىىة ىاإلكلينيكيىىىىة 

 0ىالشىوية المقرر  

o  الرسىىىالة يعىىىد عمىىىل  هالكليىىىة علىىىمجلىىىق يجىىىب مىافقىىىة

قيىل ميعىىاد  تعىديًت لجنىىة المناقشىة ىالحكىىم علىه الرسىىالة

ادمتحىىاد يشىىور علىىه ا قىىل ىعلىىه الطالىىب  د يقيىىد اسىىمن 

للدكتىرات قيل مىعىدت يشىور علىه ا قىل  النوائ لًمتحاد 

ىد يسم  للطالىب يىدخىل ادمتحىاد النوىائ  للىدكتىرات إد 

 0جلق الكلية إلا قيلت الرسالة يقرار م

o  يشترط نجىاا الطالىب فى  ادمتحىاد النوىائ  للىدكتىرات  د

يجتىىاه ادمتحىىاد فىى  جميىىع ادختيىىارات المقىىرر  ىفىىه كىىل 

جىىىه  مىىىد  جهائوىىىا علىىىه حىىىدت. ىإلا رسىىىب الطالىىىب فىىى  

متحىاد ى مقرر مىد المقىررات  عىاد ادادمتحاد النوائ   

 0النوائ  ف  جميع المقررات
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o شىىواد  الىىدكتىرات كىىادته : يكىىىد تىهيىىع درجىىات إتمىىام- 

 % مىىىد إجمىىىال  الىىىدرجات 40الرسىىىالة يخصىىىص لوىىىا  -

ادختيىىارات التحريريىىة ىاإلكلينيكيىىة ىالشىىىوية المقىىرر   -

 إجمال  الدرجات. % مد 60ىيخصص لوا 

o     لدرجة الدكتىرات ف  نىفمير  النوائ يعقد ادمتحاد

   ىمايى مد كل عام 

o     د يجىه للطالب  د ييقه مقيدا لدرجة الدكتىرات  كمر

يتقدم دمتحانوا ىيجىه   دمد خمق سنىات دىد 

للطالب مولة سنتيد ف  حالة  لمجلق الكلية  د يعطه

  0 المقدم مد الطالب العلر  قيىل

 

 

 -ا صروفات الذراسية :

 الطالب المصريين الطالب الوافدين

 جنين1564.25 جنية إسترلين   1700رسم قيد  ىل مر  

       لتقديما جنية سحب ملب 25 جنين إسترلين  2500مصرىفات دراسية سنىية 
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+  المصىىريياإل ىىافة للمصىىرىفات الدراسىىية للطىىًب المصىىرييد يالجنيىىن 

 رسم  ندية مصريجنين  30.4
--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىمر  وتىولاكيو وه

ى*************

ى
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تقسـلالدراسللإلػعلفصػميفلدراسػييفلكػاللمنيمػالأرممػللأشػيرل تمػيفلل-
الجػػدا ؿلاآلتيػػللت زيػػعلالمقػػرراتلدمػػعلفصػػ ؿلالدراسػػللحيػػثلتػػدرسل

ل1لجميعلالتخصصاتلدرجللالدكت راهل

 ل-:ل
ل

دػػػػػػػػػددلالسػػػػػػػػػاداتلللالمػػػػػػػػػػػػادةللللللللللللللل
لاألسم ديل

لاألساسػػػػػيلل نػػػػػد اتلفػػػػػ لالممػػػػػـ 
 الطميػػػللالتػػػ لليػػػالدالقػػػللمفػػػرعل

لالتخصصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

نػػػػػد اتلتمػػػػػري ل)لفػػػػػ لمجػػػػػاؿل
لالتخصصلالماـل(

نػػػػػد اتلتمػػػػػري ل)لفػػػػػ لمجػػػػػاؿل
لالتخصصلالدقيؽ(

لنظريللل2ل-

 نظريلل2ل-

 نظريلل2 -
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سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداتلل9للػػػػػ علالمجمػػػػػػل
لأسم ديػػػػػػلل

 

 :- 
 

 

دػػػػػػػػددلالسػػػػػػػػاداتلللالمػػػػػػػػػػػػادةلللللللللللللل
لاألسم ديل

نػػػد اتلتمػػػري ل)لفػػػ لمجػػػاؿلالتخصػػػصلل-
لالماـل(

نػػػد اتلتمػػػري ل)لفػػػ لمجػػػاؿلالتخصػػػصلل-
لالدقيؽل(ل

لنظريلل2ل-

 نظريل2ل-

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداتلل0للالمجمػػػػػػػػػػػ علل
لأسم ديل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

الجدا ؿلاآلتيللتميفلدػددلاالختمػاراتلالتحريريػلل اىكمينيكيػلل الشػف يلل
ل.المقررةللدرجللدكت رلف لالتمري 
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0 

ل

لولا اولاالختمار

اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-0
ل1ساداتلف لتمري لالمالغيفل

ل311

اختمػػػػارلتحريػػػػريللمػػػػدةلثػػػػالثل-3
سػػػػػػاداتلفػػػػػػ لفػػػػػػر علتمػػػػػػري ل

ل1تخصصلتمري لالمالغيف

ل311

اختمػػػػارلتحريػػػػريللمػػػػدةلثػػػػالثل-2
لاألساسػػػػػيلل سػػػػػاداتلفػػػػػ لالممػػػػػـ 
 الطميػػػللالتػػػػ لليػػػػالدالقػػػػللمفػػػػرعل

لالتخصصلللل

ل311

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلاكمينيكعللل-2 ل311

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلشفي لداـللل-5 ل311
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ل0111لالمجم ع

 

3 

لولا اولاالختمار

اختمػػارلتحريػػريللمػػدةلثػػالثلل-00
سػػػػاداتلفػػػػ لتمػػػػري لالحػػػػػاالتل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1الحرجللل

ل311

اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-3
سػػػػػػاداتلفػػػػػػ لفػػػػػػر علتمػػػػػػري ل

لللللللللللللللللللللللتخصصلتمري لالحاالتلالحرجلللللللللل

ل311

اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-2
لاألساسػػػػػيلل سػػػػػاداتلفػػػػػ لالممػػػػػـ 
 الطميػػػللالتػػػػ لليػػػػالدالقػػػػللمفػػػػرعل

ل311
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لالتخصصللللللل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلاكمينيكعللل-2 ل311

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلشفي لداـللل-5 ل311

ل0111لالمجم ع

لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

2  

 

لولا اولاالختمار

تحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثللراختمػػػال-0
سػػػػاداتلفػػػػ لتمػػػػري لاألم مػػػػلل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1 أمرا لالنساءل

ل311

اختمػػػػارلتحريػػػػريللمػػػػدةلثػػػػالثل-3
سػػػػػػاداتلفػػػػػػ لفػػػػػػر علتخصػػػػػػصل

ل311
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لتمري لاألم ملل أمرا لالنساءلللللللللل

اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-2
لاألساسػػػػػيلل سػػػػػاداتلفػػػػػ لالممػػػػػـ 

الطميػػػللالتػػػػ لليػػػػالدالقػػػػللمفػػػػرعل ل
لالتخصصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل311

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلاكمينيكعللل-2 ل311

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلشفي لداـللل-5 ل311

ل0111لالمجم ع

2  

لولا اولاالختمار

اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-0
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1ساداتلف لتمري لاألطفاؿللل

ل311
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اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-3
لساداتلف لفر علتمري لاألطفاؿ

ل311

اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-2
لاألساسػػػػػيلل سػػػػػاداتلفػػػػػ لالممػػػػػـ 
 الطميػػػللالتػػػػ لليػػػػالدالقػػػػللمفػػػػرعل

لالتخصصللل

ل311

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلاكمينيكعللل-2 ل311

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلشفي لداـللل-5 ل311

ل0111لالمجم ع

5
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لولا اولاالختمار

تحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثللراختمػػػال-0
سػػػػاداتلفػػػػ لالتمػػػػري لالنفسػػػػ ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1 الصحللالنفسيلل

ل311

اختمػػػػارلتحريػػػػريللمػػػػدةلثػػػػالثل-3
سػػػػػػاداتلفػػػػػػ لفػػػػػػر علتخصػػػػػػصل
التمػػػػػػػػري لالنفسػػػػػػػػ ل الصػػػػػػػػحلل

لالنفسيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل311

اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-2
لاألساسػػػػػيلل سػػػػػاداتلفػػػػػ لالممػػػػػـ 
 الطميػػػللالتػػػػ لليػػػػالدالقػػػػللمفػػػػرعل

لصلللالتخص

ل311

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلاكمينيكعللل-2 ل311
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لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلشفي لداـللل-5 ل311

ل0111لالمجم ع

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

0

لولا اولاالختمار

اختمارلتحريريللمػدةلثػالثلل-ل-0
سػػػػػػاداتلفػػػػػػعلتمػػػػػػري لصػػػػػػحلل

لالمجتمعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل311

اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-3
سػاداتلفػ لفػػر علتمػري لصػػحلل

لالمجتمعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل311

ل311اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-2



66 
 

لاألساسػػػػػيلل سػػػػػاداتلفػػػػػ لالممػػػػػـ 
 الطميػػػػػللذاتلالمالقػػػػػللمتمػػػػػري ل

لصحللالمجتمعلللللل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلشفي لداـللل-5 ل311

ل211لالمجم ع

7

لولا اولاالختمار

تحريػػػػػريللمػػػػػدةلثػػػػػالثللراختمػػػػػال-0
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1ساداتلف لتمري لالمسنيفل

ل311

اختمػػػػارلتحريػػػػريللمػػػػدةلثػػػػالثل--3
سػاداتلفػ لفػر علتخصػصلتمػػري ل

لالمسنيفلللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل311

ل311اختمػػػػػارلتحريػػػػػريللمػػػػػدةلثػػػػػالثلل-2
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لاألساسيلل الطميػلل ساداتلف لالممـ 
لالت لليالدالقللمفرعلالتخصصلللللللللللل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلاكمينيكعللل-2 ل311

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلشفي لداـللل-5 ل311

ل0111لالمجم ع

2  

لولا اولاالختمار

اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-0
لساداتلف لنظرياتلاىدارةلالماملللل

ل311

اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-3
لةسػػػػاداتلفػػػػ لفػػػػر علمػػػػادةلاىدارل

ل311
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لالتمري للل

اختمػػػارلتحريػػػريللمػػػدةلثػػػالثلل-2
لاألساسػػػػػيلل سػػػػػاداتلفػػػػػ لالممػػػػػـ 
 الطميػػػللالتػػػػ لليػػػػالدالقػػػػللمفػػػػرعل

لالتخصصلللللللللللل

ل311

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1اختمارلشفي لداـللل-2 ل311

ل211لالمجم ع

ل

ل

ل

0-  

 

 -اسبنُت تحفُز ودعى ورعبَخ انجبحثٍُ: -
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انًصشوفبد انذساسُخ نهمُذ اعفبء انهُئخ انًعبوَخ يٍ  -0

 وانزسدُم ثبنذساسبد انعهُب .

رشدُع انجبحثٍُ عهً حعىس يؤرًشاد يحهُخ ودونُخ  -2

 واعاليهى ثًىاعُذ االعمبد كهًب ايكٍ.

رسذَذ لًُخ َفمبد حعىس َذواد ويؤرًشاد يٍ حصخ  -3

 انكهُخ يٍ االَفبد انذاخهً وانخبسخً.

 انطالة انىافذٍَخطخ 

انزعهًُُخ اصجح سىلب عبنًُب سائدب َسزفُذ  اٌ رمذَى انخذيبد

يالٍَُ غبنت عجش انعبنى فبنذول انزعهًُُخ 8يُه يب َضَذ عٍ 

انًبَُب  -ثشَطبَُب –انكجشي يثم انىالَبد انًزحذح االيشَكُخ 

اسزشانُب ,فً "االسزشًبس انزعهًًُ" رسزحىر  –فشَسب  –

% يٍ انطالة , ونزنك رسعً كهُخ 71عهً اكثش يٍ 

ط خبيعخ انًُصىسح السزخذاو ثشايح حذَثخ انزًشَ

واسبنُت خذَذح ويزطىسح ندزة انطالة انىافذٍَ نهذساسخ 
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ثهب ورسزهذف اسبسب انذول انعشثُخ واالساليُخ وثعط 

 انذول االخُجُخ.

 -اَشطخ انخطخ:

دساسخ رمذَى ثعط انًًُضاد وانزسهُالد نهسفبساد  -0

 انًعُُخ ثًصش

انكهُخ واندبيعخ واندبيعبد رجبدل االَشطخ انطالثُخ ثٍُ  -2

 انعشثُخ واالخُجُخ

رجبدل االرفبلبد انعهًُخ وثشركىالد انزعبوٌ انًشزشكخ  -3

 ثٍُ وانكهُخ واندبيعبد انعشثُخ واالخُجُخ

 اَشبء يكزجخ نشعبَخ شئىٌ انطالة انىافذٍَ ثبنكهُخ. -4

 

 اهذاف يكتت رعبَخ انطالة انىافذٍَ

انطالة  رسهُم االخشاءاد االداسَخ انخبصخ ثزسدُم -0

 انىافذٍَ ولُذهى ثبندبيعخ
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رسىَك انجشايح االكبدًَُخ انًًُضح وانًزُىعخ انزً  -2

 رمذيهب انكهُخ

دعى سجم انزعبوٌ وفزح لُىاد االرصبل ثٍُ كهُخ  -3

انزًشَط وانًؤسسبد االكبدًَُخ انًخزهفخ عهً يسزىي 

 انعبنى

رىفُش انًعهىيبد انخبصخ ثكبفخ انجشايح انذسسُخ  -4

 نزًشَط وششوغ االنحزبق ثهبانًخزهفخ فً كهٍ ا

رُسُُش ويزبثعخ اخشاءاد انمُذ وانزسدُم وانزخشج  -5

 نهطالة انىافذٍَ داخم انكهُخ

 َشش ثمبفخ اهًُخ انطالة انىافذٍَ وسعبَزهى داخم انكهُخ -6

 رىفُش انشعبَخ انكبيهخ نهطالة انىافذٍَ داخم انكهُخ  -7

عًم اَشطخ سُبحُخ وثمبفُخ وسَبظُخ يٍ خالل االداسح  -2

 انعبيخ نالَشطخ انطالثُخ نهطالة انىافذٍَ.
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 -(ذرالبذالدراداتذالعلواذ:ذportfolioحمتوىذ)

ذصورةذمنذمذكرةذالتدجولذ)وذالقود(ذإذاذوجد.ذ-ذ0

 ندخةذمنذذهادةذراحهذيفذاالمتحاناتذوذادلقررات.ذ-3

 ندخةذمنذملخصذنقطةذالبحث.ذ-2

 ندخذالتقارورذالدنووة.ذ-2

ادلتابعةذللطالبذالذيذوشملذصورةذمنذمنوذجذذ-5

مراتذسلىذاألقلذيفذالدنة(ذلكلذذ2مناذجذادلتابعةذ)

 مشرفذبتواروخذاللقاء.

 صورةذمنذتقرورذالصالحوة.ذ-0

 تقارورذجلنةذادلناقشةذوذاحلكمذبعدذانعقادها.ذ-7

ذندخةذمنذاألنشطة.ذ-ندخةذمنذالبحثذ-2
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معذالتأكودذسلىذضرورةذإسطاءذندخةذمنذالتقرورذالدنويذ

لبذلالحتفازذبها،وذالتنبوهذسلىذرالبذالدراداتذللطا

العلواذمنذالداخلذوذاخلارجذباالحتفازذبصورةذمنذمذكرةذ

ذالتدجولذمبوافقةذجملسذالدراداتذالعلواذباجلامعة.

ذ
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منوذج متابعة لطالب و طالبات دراسات عليا رقم)        
) 

ادمذالطالب/الطالبة:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذالقدمذالعلمي:ذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذنوعذالدرادة:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذالتاروخ:

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذحالةذالطالب:

ذ
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ذيفذحالةذتدجولذالردالةذورجىذإكمالذالبواناتذأدناه:

ذتاروخذتدجولذالردالة:

ذالردالة:سنوانذ

ذادلشرفذالرئوديذسلىذالردالة:

ندبةذماذمتذارازهذمنذالردالة:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالتاروخذ

ذادلتوقعذإلنهاءذالبحث:

ذتقوومذادلشرفذبشكلذسامذألداءذالطالب/الطالبة:

ذ

ذ

توقوعذادلشرف:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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ذالتاروخ:

 

 :تقرورذذسنذحالةذالطالبذ/ذالطالبةذأثناءذالدرادة

 

رئوسذالقدم:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 التوقوع:
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 العليا الدراسات طًب مشاكل حل لجنة

 -التىصيب الىظيىه للجنة:

ىوللانوى ؤوو
 كىا   مخرجات ىرفع الر ي عد التعيير حرية لمقافة إنما 

 .التعليمية العملية

ىوللانوى سالو
 شكاىى مع التعامل فه إداري نظام الكلية لدى يكىد  د

 .العليا الدراسات طًب

ىوللانوىاهاو 
 :يله ما تنىيل خًل مد دىرها تحقيق إله اللجنة تودب

 . العليا الدراسات طًب مشاكل حل -0

 .العليا الدراسات طًب شكاىى فه اليت سرعة -3

 عله الىقىب)  الطًب ىمطالب احتياجات رصد -2

 (.العليا الدراسات طًب احتياجات

 . العليا الدراسات طًب ييد العدالة تطييق -2



78 
 

 .العليا الدراسات طًب مصلحة إعً  -5

 .التعليمية العملية لتطىير الراجعة التغلية -0

 .العليا الدراسات طًب شكاىى متايعة آلية تطىير -7

 .التعليمية العملية عد الطًيه الر ا رفع -2

 

ىوللانوىل ملىولمنظموىولسلوكىوولاق
 .الشكىى مى ىع سرية  ماد ◄

 .الشكاىى  صحاب الطًب عله ال رر إيقاع عدم ◄

 الشىافية ىالمساىا  فه اإلجرا ات.◄ 

 .التعاىد رىا ◄

 سرعة التحقيق فه الشكاىى ىاليت فيوا.◄ 

 

 ولينظومعىولهوكل

 

 

 اللجنة رئيق
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  وللانوىمهام

 ثأهذاف انؼهيب انذساسبد طالة نزؼشيف اجزًبع ػًم -0

 .انهجُخ

 .انؼهيب انذساسبد طالة يغ شهشيًب دوسي اجزًبع ػًم -2

 .ثبنهجُخ انخبص اإلنكزشوًَ انجشيذ فزخ -3

 .أسجىػيًب انشكبوي ذوقصُ يٍ انشكبوي رجًيغ -4

 .انشكىي فً وانزذميك انجذث -5

 – أكبديًً)  ثبنمسى األول انًسئىل ػهً انشكىي ػشض -6

 (. إداسي أو

 .انشكىي رجبح سد أو دم ػهً انذصىل -7

 وفً أيبو ػذح خالل انشكىي ػهً ثبنشد انطبنت إػالو -8

 إػالو يزى انكهيخ يجهس يىافمخ رزطهت انزً انذبالد

 .انًشكهخ دم لشاس ثًمزشح انطبنت

 اللجنة  ع ا 

 تدريق هيئة ع ى 3

 التدريق

 إداري ع ى

 طًب 3
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 .انًشكهخ دم إجشاءاد يزبثغ -9

 رشفغ انًشكهخ نذم انزىصم انهجُخ اسزطبػخ ػذو دبنخ فً -01

  .انؼهيب نهذساسبد انكهيخ وكيم إنً

 انذساسً انؼبو ثُهبيخ انطالة ثًشبكم إدصبئيخ ػًم -00

 إنً وسفؼهب نذههب إجشاءاد يٍ إرخبرح رى ثًب رمبسيش وإػذاد

 انجىدح ظًبٌ  يشكز إنً و انؼهيب نهذساسبد انكهيخ وكيم

 .انزذسيٍ خطخ إػذاد فً ثهب نالسزششبد واإلػزًبد

 انجشيذ )طشيك ػٍ انزً انطالة شكبوي جًيغ رسجيم  -02

 (. انشفهيخ وانشكبوي انشكبوي صُبديك – اإلنكزشوًَ

 .يذبظشهب وكزبثخ نهجُخ شهشيخ إجزًبػبد ػًم -02
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  الشكاىى تقديم آليات
 

 :  طريق عد الشكاىى تقديم إمكانية -0

 ػهً انكهيخ صفذخ ػهً وانًىجىد اإلنكزشوًَ انجشيذ ■

   االَزشَذ شجكخ

postgs_complian@yahoo.com 

وكيم انكهيخ نهذساسبد انؼهيب  إنًرمذيى انشكىي يجبششح ■ 

 أو إدذي أػعبء نجُخ دم انًشكالد.

وظغ انشكىي ثصُذوق انشكبوي وانًىجىد فً انذوس ■ 

 انشاثغ أيبو يكزت وكيم انكهيخ نهذساسبد انؼهيب.

ىر  التىقيع عله الشكىى المقدمة ىكتاية رقم  ر -2

اليطاقة  ى رقم الكارنية الخاص يالطالب ىللك تجنيا  

 للشكاىى الكيدية  ى المىقعة ياسم مستعار.

mailto:postgs_complian@yahoo.com
mailto:postgs_complian@yahoo.com
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عند إرسال نسخة مد الشكىى إله الدكتىر ع ى  -3

هيئة التدريق المقدم فه حقة الشكىى يتم حجب 

 سما  الطًب المىقعيد عله الشكىى ىللك حىاظا 

 عله سًمتوم ىكللك حىاظا عله مقتوم ينا 

د يتم النظر فه  ى شكىى  ير مىقعة مد قيل  -4

 الشاكه 

إلا كاد الحل  ير مر ه لصاحب الشكىى فعلية  -5

 كتاية  سياب عدم ر ات ىإرسالوا للجنة.
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 قىاعد تظلمات طًب الدراسات العليا

 

كُم نهذساسبد ى غهت انشكىي وانزظهى ثبسى أ.د/ ورمذَ -2

 جهغ انًمشس يٍ اندبيعخ.انعهُب يع رسذَذ انً

رشكُم ندُه يٍ أ.د/ وكُم انكهُخ نهذساسبد انعهُب ويٍ  -3

 ٍُُ.أ.د/ سئُس انكُزشول واحذ أععبء ندُه انًًزح

َعشض انزظهى عهً انهدُخ انًشكهخ إلعبدح سصذ  -4

 انذسخبد وانزحمك يُهب.

فٍ حبنخ وخىد خطب يبدٌ فٍ سصذ انذسخبد َعشض  -5

عهً ندُه انذساسبد. انعهُب ثبنكهُخ ويدهس انكهُخ 

نزصحُح انخطأ وإعبدح إعالٌ َزُدخ انطبنت ثعذ 

 انزعذَم.

 انًذفىع .فٍ حبنخ عذو وجىد خطب يبدٌ ال َسترد انًجهغ 
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 إعداد

 أ.و.د / ايبًَ يحًذ شجم

 عميد الكلية

 

 أحًذ سهُى فتحٍأ.و.د / وفبء 

 وانجحىث انعهُب وكُم انكهُخ نشئىٌ انذراسبد

 

 و/ يحًذ جًبل عُذ انسحراوي

 عُذ ثقسى ادارح انتًرَضي

 

 م/ حناد الصياحه

 عُذ ثقسى ادارح انتًرَضي

 

 م/ ايراهيم عيد اللطيب

 انزًشيطؼيذ ثمسى اداسح ي
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