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 الممنوحة الدرجات   7/1

 الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة  7/1/1

ـــــة التمـــــريض جامعـــــة المنصـــــورة ي • ـــــامج  16وجـــــد بكلي ـــــوراه 8, درجـــــة ماجســـــتير  8(برن  ) درجـــــة  دكت

ــاريخ ,ةأقســام علميــ 8فــي  مجلــس الدراســات العليــا بالجامعــة و  17/5/2010وقــد وافــق مجلــس الكليــة بت

ـــــىعلـــــى  ـــــدء ف ـــــ الب ـــــيال دبلومال ـــــى علـــــوم مهن ـــــى العـــــام الدراســـــى  المعتمـــــدة بالســـــاعات لتمـــــريضا ف ف

 )47مرفق(         .2010/2011

 .جوال يوجد تسجيل من الخار . نجة علمية للدراسات العليا حتى اآلى در ألم تمنح الكلية  •

 موقعال عبر الطالب عن برامجها الدراسية لمرحلة الدراسات العليا العليا الدراسات قسم يعلن •

موقع  علي مسجل العليا للدراسات التسجيل كيفية علي يعرفهم بروشور خالل منكلية لل ترونىكلاإل

 .العليا الدراسات لطالبات دليل يوجد كما الجامعة

 العليا اساتالدر في التعليمية العملية   7/2
 

 الدكتوراه/ الماجستير / برامج الدبلوم  7/2/1

القومية لضمان جودة  ر القياسية العامة لبرامج الدراسات العليا التابعة للهيئةيستخدام المعايقامت الكلية بإ 

حيث تم إعادة توصيف برامج . 2/7/2009عتمادها من مجلس الكلية بتاريخ إعتماد وتم التعليم واإل

لعليا للتأكد من تحقيق ا تمج الدراسااير المتبناة وٕاعداد مصفوفة لبر يير والدكتوراه فى ضوء المعاالماجست

 افقتو كما ي. 19/4/2010 بتاريخ) 84( رقم الكلية مجلس في عتمادةإوتم ات التعليمية المستهدفة المخرج

 السنة أعمال ريقط عنيتم تقييمه  برنامج كل، و  التعليم مخرجات مع الدراسية المقررات محتوي

 )48مرفق( .الخارجيين الممتحنين وأراء Seminars وعمل العملي متحانواإل
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 .اإلجمالي العدد من% 2.32 للماجستير المسجلة النسبة  •

  .اإلجمالي العدد من% 6.55 للدكتوراه المسجلين نسبةأما  •

 سنوات  5-2متوسط الفترة الزمنية للحصول على الماجستير  •

 سنوات 5-3الزمنية للحصول على الدكتوراه متوسط الفترة  •
 

 نظام التسجيل واإلشراف العلمى 7/2/2

حاصـل علـى درجـة ال  -جامعـة المنصـورة–للدراسـات العليـا بكليـة التمـريض  الطالب أو الطالبـة يسجل •

البكالوريوس في التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلـة لهـا مـن كليـة أو معهـد 

أو الطالبــة جيــد علــى  بلطاليكــون تقــديرا نتــرف بــه مــن المجلــس األعلــى للجامعــات علــى أعلمــى مع

أن يكـون قـد . تقـدير مـادة التخصـص وفـى كل من التقدير العام فـي الدرجـة الجامعيـة االولـى األقل فى

فــي مستشــفى جــامعي أو ) متيــاز اإل( عـن ســنة بعــد الســنة التدريبيـة زاول مهنـة التمــريض مــدة ال تقــل 

أو معهـدعلمى أخـر معتـرف بـه مـن } ينطبق عليهـا مواصـفات ومعـايير وزارة الصـحة { أو خاص  عام

 .المجلس األعلى للجامعات

كما يوجد ملف خاص لكل  .بالكلية العلمية للدرجات والمسجلين الدراسات لطالب بيانات قواعد يوجد •
 .طالب فى الدراسات العليا

ثـم . البحث يـتم كتابـة البروتوكـول مـن خـالل القسـم العلمـى ختيار طالب الدراسات العليا لموضوعإعند  •

ســتماع و يعــدل تبعــا لتقريــر اللجنــة ثــم يرســل للجنــة لدراســات العليــا ميعــاد لجنــة اإلالكليــة ليحـدد وكيــل 

 . الدراسات العليا ثم مجلس الكلية

ــدكتوراة ح اإلشــرافيــتم  • ــا ألعلــى رســائل الماجســتير و ال ــدور ثاني ــم ال ن الجامعــة ســب التخصــص أوال ث

علــى ان يكــون ).ســتاذلأل 10 –ســتاذ المســاعد لأل 6-رســائل للمــدرس 6(ئل اإلشــراف محــددة عــدد رســا

شــراف نتــداب ويراعــى رغبــة الطالــب فــى اإلاف حتــى و لــو باإلشــر ســتاذ فــى التخصــص موجــود فــى اإلأ

 .مكن ذلكأكلما 

– عمليتدريب –دراسة الحالة (يم طالب الدراسات العليا تعتمد على تنوع طرق التقيم يتوجد آليات لتق •
 تحريري إمتحان– شفوي إمتحان – عملي إمتحان –دورية  إمتحانات –تقيم ميدنى  –كتابة تقرير 
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من مجلس الكلية  اآلليات هذه عتمادإتم . م المستمر للمتابعة والتقي إستراتجيةكما توجد )  نهائي
 .للعمل بهاالعلمية  األقسامعلى  توزعو  19/4/2010بتاريخ 

 

 المادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا الموارد البشرية  7/2/3

 ويتم تدريسها في يشارك التي المقررات مع التدريس هيئة لعضو بالنسبة العلمي التخصص يتالءم
 للقيام التدريس هيئة أعضاء عدد تالءمكما ي .بالجامعات المختلفة التمريض كليات من بأساتذة ستعانةاإل

 .3: 1 بنسبة الدكتوراه لطلبة التدريس هيئة أعضاء نسبة وتبلغ المقررات ريستد بأعباء
 )49مرفق(            .5: 1 بنسبة الماجستير لطلبة التدريس هيئة أعضاء نسبة وتبلغ

البحثية فى صورة المكتبة العلمية للدراسات العليا تتوافر اإلمكانات والتسهيالت المادية الالزمة للعملية 

 .طالعإمكانية البحث واإلة بأحدث الدوريات والتى تتيح المجهز 

 طالب الدراسات العليا  7/3

 ببرامج الدراسات العليا  قلتحااإل  7/3/1

طالب  8(طالب دراسات عليا  15يوجد   2007/2008فى عام  العليازدياد فى طالب الدراسات إيوجد   

طالب  5(طالب دراسات عليا   23يوجد  2008/2009فى عام  ).طالب دكتوراه 7, تمهيدي ماجستير 

طالب دراسات  32يوجد  2009/2010فى عام  )طالب ماجستير طالب دكتوراه 5, تمهيدي ماجستير 

و ال يوجد طالب وافدين . )طالب دكتوراه 20,طالب ماجستير 8 ,طالب تمهيدي ماجستير  4(عليا 

 . بالكلية

 للكلية وافدين طالب يوجد ال نهأ كما •

 ويم طالب الدراسات العليا تق 7/3/2

 تدريب عملي –دراسة الحالة ( مالتقويطالب الدراسات العليا تعتمد على تنوع طرق  قويمتوجد آليات لت
تحريري  إمتحان–شفوي  إمتحان –عملي  إمتحان –دورية  إمتحانات –تقيم ميدنى  –كتابة تقرير –

عليا و اعتمدت هذه اآلليات فى ، كما توجد خطة لمتابعة تقويم طالب الدراسات ال)نهائي 
لطالب للموضوعات إلى التقارير الدورية كل ستة أشهر عند تسجيل ا ةباإلضاف، 19/4/2010

ثناء دراسة المقررات محددة فى توصيف المقرر وتستعين الكلية أ من درجة التقييالبحثية علمًا بأ
متوافق مع  متحاناعى أن يكون اإلوير . الدراسات العليا  إمتحاناتجميع بالممتحنين الخارجين فى 
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 طلبةل المعلنة للتعلم المستهدفة المخرجات مع التقويم طرق تتوافقمحتوى المقررات المعلن للطالب  
 .الدراسات العليا

  يقوم طالب الدراسات العليا بنشر أبحاث من الرسائل العلمية حسب لوائح الدراسات العليا
ت عليا قبل التقدم لعمل لجنة الحكم على الرسالة أن بالجامعة حيث يجب على كل طالب دراسا

 مجلة علمية محكمة فييكون قد نشر بحث من رسالة الماجستير أو الدكتوراه 
 
 العليا الدراسات طالب رضاء  7/3/2

 وعضو بالمقررات الخاص التقويم تحتوى على العليا الدراسات طالب رضاء لقياس إستمارة عمل تم 
، و العلمية األقسام وأداء برامج تقييم في العليا الدراسات طالب شتراكإ و  العليا اتللدراس التدريس هيئة
 .شراف على الرسائل، و المكتبةاإل

 المشكالت وحل تطوير فيستفادة منها و اإل العليا الدراسات طالب رضاء قياس إستمارة تحليل تم 
    .وعمل خطة  البرنامج تطوير في التحليل هذا من ستفادةاإل ويتم

 )50مرفق( 
 من العلمية الدرجات علي حصولهن أثناء طلبة الدراسات العليا تواجه التي الصعاب بعض تذليل مت 

 .المشرفين ختيارإ في الطالبات شتراكإ وأيضا التقييم ستماراتإ ومأل الشخصية المقابالت خالل
 

 
 


