
 

 لمحة تاريخية عن كلية التمريض

وكةا  طللة   1994لسةصة  287بةالررا  الجموةة ر   ة   1994إنشاء كلية التمريض بجامعةة المصوةة ع مةا  تم  

 0مليه  بل ذلك المعود العالي للتمريض
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  األقسام العلمية بالكلية 

 لتمريض جامعة المنصورة من األقسام العلمية اآلتية:تتكون كلية ا
 Department Cods القسم

 Medical Surgical Nursing MansNurM التمريض الباطني و الجراحي -1

 Critical and Emergency Care Nursing MansNurE       تمريض العناية الحرجة والطوارئ - 2

 Women Health and Midwifery MansNurW       تمريض صحة المرأة والتوليد -3

 Pediatric Nursing MansNurP       تمريض األطفال -4

 Psychiatric and Mental Health Nursing MansNurS       التمريض النفسي والصحة النفسية -5

 Community Health Nursing MansNurC       تمريض صحة المجتمع -6

 Geranetological Nursing MansNurG       تمريض المسنين -7

 Nursing Administration MansNurA       إدارة التمريض -8

 



 

  

 

 االلتحاق بالدراسات العليا 
  

 شروط واجراءات القيد والتسجيل واألوراق المطلوبة

  صل شوا ع البكالة يةس مةثرة للترد  لد جة الماجستير .1

 بة للتسجيل لد جة الدكتة اه(صل شوا ع الماجستير مةثرة )بالصس  .2
شوا ع م  المجلس ا ملى للجامعا  بمعا لة الشوا ا  والد جا  العلمية ال اصل مليوا اللالب م  ) .3

 (.الخا ج
 لاب  رشيح م  سفا ع البلد التابع لوا اللالب  ى جموة ية مور العر ية بالصسبة لللالب الةا دي  ملى  .4

 ب الةا دي  للد اسة ملى نفرتو  الشخوية مةض ا به ا  ى :مصح حكةمية ويعفى م  دذ الشرط اللال

 الد جة العلمية المللةب الريد والتسجيل بوا
 - العا  الجامعى الذ  سيت  الريد والتسجيل به - الكلية والرس  العلمى والتخوص الد ي  المرا  الريد والتسجيل بوا

لى نفرة حكةمة بلده    ملى مص ة   اسية م  جموة ية بيا  ما إذا كا  اللالب سيد س ملى نفرته الخاصبة    م
 مور العر ية

 مة ع م  المستشا  الثرا ى ومةجه لعميد الكلية
 مةثره  صل شوا ع الميال و بيا  بالمةا  الد اسية لشوا ع البكالة يةس مةث   -5

] سا   الوالحية لمدع ما  كامل ملى ا  ل [ صة ع جةاز السفر-6  
ةشوا ع  بية مةثر-7  



 

  

مةا رة الجوا  ا مصية مع آ ذ ا را  ملى اللالب بأ  الجامعة ليس لديوا  طة مسئةلية بربةلوا بشكل نوائى ا   –8
 بعد و و  المةا رة ا مصية .

   ديد م ل ا امة ثابل بجموة ية مور العر ية طمك  مراسلة اللالب مليه .-9
ة الجامعية ا ولى بالكليا  التى  شترط لةائ وا الدا لية يت   بةد اللالب ال اصلة  ملى  ردير مربةد  ى الد ج*

ال وةد ملى  ردير  ملى م  مربةد  و    ميلوا بأطة مةا  اضا ية ما ل  يت    مليو  بمةا  اضا ية بشوا ع 
 المعا لة الوا  ع م  المجلس ا ملى للجامعا  .

جامعة طكة  بوفة مبدئية إلى    يت  استكماد الريد  و التسجيل بالكلية وامتما دا م  السللا  المختوة بال*
 واستيفاء كا ة ا و اق والمستصدا  المشا  إليوا .

طجةز املاء اللالب ا ا ع معتمدع بصاء ملى  لبه  تضم   يده  و  سجيلوا بوفة مبدئية بالجامعة بعد سدا ه *
 الرسة  المرر ع مصوا .

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 قواعد  عامه  للقيد والتسجيل 

 

قيام الطالب ببحث بإحدى الجامعات أو الهيئات ببلده يفضل بعد  فى حالة •

موافقة مجلس الكلية أن يشترك أحد أعضاء هيئة التدريس من هذه الجامعة أو 

 أحد األخصائيين من الهيئة التى يجرى فيها البحث فى لجنة االشراف . 

لبيان رأيه يقوم الطالب بكتابة استبيان معد على موقع الجامعة بشبكة االنترنت  •

 فى الخدمة المقدمة إليه من قبل الجامعة والكلية التابع لها . 

يسمح للطالب الوافدين بسداد الرسوم بعد شهر من تاريخ التحاقهم بالجامعات  •

 وال تقوم الجامعة برد هذه المصروفات إذا لم ترد الموافقة األمنية . 

معينة من الحضور فى الكليات التى تشترط لوائحها تحقيق الطالب بنسبة  •

كشرط لدخول االمتحان ينبغى على الطالب تحقيق نسبة حضور ال تقل عن 

% واال حرم من دخول االمتحان فى المقرر الذى لم يتحقق بشأنه هذه 50

 النسبة .

 

 
 



 

  

 
 الـتأهيل اللغوى

 

 054 –ماجستير  004*حصول الطالب على شهادة اآليلتس بمعدل خمس درجات أو التويفل الدولى 

. دكتوراه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 اجراءات التقديم

وحتى نهاية بداية يوليو *بتقدم الطالب على الموقع االلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات  بدء من 

 شهر مارس لدرجتى الدبلوم والماجستير ، وحتى نهاية العام لدرجة الدكتوراه وتسجيل بياناته .

.* طباعة إثبات التقدم على االنترنت   

استمارات بيانات وتوقعيها من الطالب .  4*طباعة عدد   

استمارة معلومات وتوقيعها من الطالب . 4*طباعةعدد   

 صور شخصية للطالب . 8*عدد 

رئيس الجامعة سيادة مكتب  –يتم تقديم األوراق بمكتب الوافدين  -*يتقدم الطالب بأوراقة كاملة للجامعة 

 بإدارة الجامعة

 القبول المبدئى

للدراسة بالكلية  مبدئية على موافقات للحصول لى جميع الطالب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا الراغبين ع

 والتسجيل بدرحات

الدكتوراه [ تقديم أوراقهم مباشرة إلى إدارة الوافدين باإلدارة العامة بالجامعة لمراجعة  –الماجستير  –] الدبلوم  

الها إلى الكلية لموافاة اإلدارة بإفادة القبول المبدئى تمهيداً لتسجيل الطالب  كافة األوراق المقدمة ومن ثم ارس

 وسداد رسم القيد والمصروفات واستكمال إجراءات القيد . 

 

 

 

 الرسوم الدراسية

 بالنسبة لطالب مرحلة الدراسات العليا :



 

  

 دوالر أمريكى . 1500رسم قيد ألول مرة مقداره 

 دوالر أمريكى  5000اها كاألتى :مصروفات دراسية سنوية مقدر

 

 

 الدرجات العلمية

 درجة ماجستير في علوم التمريض

 -:ةإحدى التخصصات اآلتي فيعلوم التمريض  فيجامعة المنصورة درجة الماجستير  –تمنح كلية التمريض 

 التمـريـض البــاطنى والجراحى

 عناية الحرجه والطوارئتمريض ال

 تمريض صحة المرأة والتوليد

 مريض األطـفـالت

 التمريض النفسي والصحة النفسية

 تمريض صحة المجـــتمع

 تمريـــض المسنيـــن

 إدارة التمـــريـــض

 درجة الماجستير فى الوقاية والتحكم فى العدوى 

                درجة الماجستير فى الرعاية الصحية القائمة على الدالئل 

 
 

 



 

  

 

-اآلتية وفقا للجدول اآلتى :تشمل الدراسة التمهيدية المقررات   

 عدد الساعات المــــادة

 أسبوعيا

 مجموع 

 الدرجات

 مدة 

 االمتحان 

 التحريري

عدد األوراق 

 اإلمتحانية

 عملي نظرى

إحصاء حيوي  -

 وطرق بحث

ساعات 3 100 2 2 ورقة  2   

أساسيات التثقيف  -

 الصحي

ساعة 2 50  2  ورقة واحدة 

دراسة المجتمع  -

الصحية ومشاكله  

ساعة 2 50  2  ورقة واحدة 

استراتيجيات  -

التدريس في تعليم 

 التمريض

ساعة2  50  2  ورقة واحدة 

العلوم السلوكية - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

علم نفس تعليمي  - ساعة 2 50  1   ورقة واحدة 

اللغة اإلنجليزية  - ساعة 2 100  2   ورقة واحدة 

** علوم الحاسب 

جةااللى والبرم  

1 

 

2 

 

 

100 

 

 

ساعة 2  

 

 ورقة واحدة

 

 

   550 4 15 المجموع



 

  

درجة شفهي  20درجة تحريري و 50بالنسبة لمادة اإلحصاء الحيوي وطرق البحث  يكون توزيع الدرجات  -

0درجة عملي  30و  

0درجة عملي وأعمال سنة  40درجة تحريري و  60بالنسبة لمادة علوم الحاسب يكون توزيع الدرجات  -  

أما باقي المواد فاالمتحان تحريري فقط  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-تشمل الدراسة التمريضية التخصصية لكل تخصص ما ياتى :  

 ماجستير في التـمـريض الـباطنى والجراحى -1

 عدد الساعات المــــادة

 أسبوعيا

 مجموع 

 الدرجات

 مدة 

 االمتحان 

 التحريري

عدد 

األوراق 

 عملي نظرى اإلمتحانية



 

  

ريض البالغين*تم ساعات 3 300 18 2   ورقة واحدة 

حلقة نقاشية في مجال  -

 التخصيص

ساعة 2 50  2  ورقة واحدة 

الجراحة - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

أمراض باطنة  - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

التشريح - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

فسيولوجي - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

باثولوجى - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

إستراتيجية تعليم التمريض 

 الباطني والجراحى

ساعة 2 50  2  ورقة واحدة 

تطبيقات التثقيف الصحي -  2  

 

ساعة 2 50  ورقة واحدة 

 

مفاهيم الحديثة في تمريض ال -

 الباطنى والجراحى 

2 

 

 

 

 

50 

 

ساعة 2  

 

 

 ورقة واحدة

 

 



 

  

   750 18 20 المجموع

درجة عملي  60درجة شفهي و 40درجة تحريري و 200يكون توزيع الدرجات تمريض البالغين  بالنسبة لمادة -

درجة أعمال السنة (  48درجة امتحان عملي  ؛  12وأعمال سنة ) توزع درجات العملي وأعمال السنة كالتالي 

 ويكون االمتحان العملي قبل التحريري

أما باقي المواد فاالمتحان تحريري فقط-  

  -:ملحوظة 

 * تعنى مادة تمريض عملية ) إكلينيكية (

 ** تعنى علوم سلوكية وعلوم مساعدة

 

 

 

 

 

 

 

 

ماجستير في تـمـريض الـعناية الحرجة والطوارئ -2  

 

 عدد الساعات المــــادة

 أسبوعيا

 مجموع 

 الدرجات

 مدة 

 االمتحان 

 التحريري

 عدد األوراق اإلمتحانية

 عملي نظرى



 

  

 

الحرجة* تمريض الحاالت  ساعات 3 300 18 3   ورقة واحدة 

حلقات نقاشية في مجال  -

 التخصص

ساعة 2 50  2  ورقة واحدة 

طب الحاالت الحرجة  -

 الجراحي والباطني

ساعة 2 100  2 ورقة 2   

باثوفسيولوجى - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

تشريح - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

بكتريولوجى - ساعة2 50  2  دةورقة واح   

الفارماكولوجى اإلكلينيكية - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

ساعة 2 50  2 ** تطبيقات التثقيف الصحي  ورقة واحدة 

المفاهيم الحديثة في تمريض  -

 الحاالت الحرجة

 

2 

 

 50 

 

ساعة 2  

 

 ورقة واحدة

 

   750 18 19 المجموع



 

  

 60درجة شفهي و 40درجة تحريري و 200ت بالنسبة لمادة تمريض الحاالت الحرجة يكون توزيع الدرجا -

درجة أعمال  48درجة امتحان عملي :  12درجة عملي وأعمال سنة ) تقسيم درجات العملي وأعمال السنة إلى 

ن العملي قبل االمتحان التحريريالسنة ( ويكون االمتحا  

.     أما باقي المواد فاالمتحان تحريري فقط -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ي تـمـريض صحة المرأة والتوليدماجستير ف -3   
 عدد الساعات المــــادة

 أسبوعيا

 مجموع 

 الدرجات

 مدة 

 االمتحان 

 التحريري

 عدد األوراق اإلمتحانية

 عملي نظرى



 

  

* تمريض أمراض األمومة 

 أمراض النساء

ساعات 3 300 18 4 ورقة  2   

حلقات نقاشية في مجال  -

 التخصص

2  

 

ساعة 2 50  ورقة واحدة 

دراسة سكانية لألسرة  -

 والمجتمع

2  

 

ساعة 1 50  ورقة واحدة 

طب الوالدة وأمراض  -

 النساء

ساعة 2 50  2  ورقة واحدة 

تشريح الحوض- ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

باثولوجيا  - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

علم االجنة والوراثة - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

  2 ** علم نفس المرأة

 

ساعة 2 50  ورقة واحدة 

استراتيجيات التدريس في  -

تمريض األمومة وأمراض 

 النساء

2 

 

 50 

 

ساعة 2  

 

 ورقة واحدة

 

 

ساعة 2 50  2 ** تطبيقات التثقيف الصحي  ورقة واحدة 



 

  

المفاهيم الحديثة في  -

تمريض األمومة وأمراض 

 النساء

 

2 

 

 

 50 

 

ساعة 2  

 

 

ورقة 2  

 

   800 18 24 المجموع

درجة شفهي  40درجة تحريري و 200لنسبة لمادة تمريض األمومة وأمراض النساء يكون توزيع الدرجات با -

درجة  48درجة امتحان عملي  ؛  12درجة عملي وأعمال سنة ) تقسيم درجات العملي وأعمال السنة إلى  60و

 أعمال السنة ( ويكون االمتحان العملي قبل االمتحان التحريري

0اد فاالمتحان تحريري فقط أما باقي المو -  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماجستير في تـمـريض األطفال - 4  



 

  

  
 عدد الساعات المــــادة

 أسبوعيا

 مجموع 

 الدرجات

 مدة 

 االمتحان 

 التحريري

 عدد األوراق اإلمتحانية

 عملي نظرى

ساعات 3 300 18 3 * تمريض األطفال   ورقة واحدة 

حلقات نقاشية في مجال  -

 التخصص

ساعة 2 50  2  ورقة واحدة  

دراسة سكانية والمؤشرات  -

 الحيوية للطفولة

ساعة 2 50  2  ورقة واحدة 

علم األجنة والوراثة-   2  

 

ساعة 2 50  ورقة واحدة 

فسيولوجي - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

باثولوجى - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

علم نفس الطفل و علم نفس  -

ياجات الخاصة األطفال ذوى االحت  

2 

 

 

 

50 

 

ساعة 2  

 

 ورقة واحدة

 

طب وجراحة األطفال - ساعة  2 50  2   ورقة واحدة 

استراتيجيات التدريس في  -

 تمريض األطفال

ساعة 2 50  2  ورقة واحدة 



 

  

ساعة2 50  2 ** تطبيقات التثقيف الصحي   ورقة واحدة 

المفاهيم الحديثة في تمريض  -

 األطفال

 

ساعة 2 50  2 قة واحدةور   

 

   800 18 23 المجموع

 

درجة عملي  60درجة شفهي و 40درجة تحريري و 200بالنسبة لمادة تمريض األطفال يكون توزيع الدرجات  -

درجة أعمال السنة(  48درجة امتحان عملي  ؛   12وأعمال سنة ) تقسيم درجات العملي وأعمال السنة إلى 

0لتحريري ويكون االمتحان العملي قبل االمتحان ا  

اقي المواد فاالمتحان تحريري فقطأما ب -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والصحة النفسية النفسيماجستير في التـمـريض  .5  



 

  

 

 

درجة عملي  60درجة شفهي و 40درجة تحريري و 150بالنسبة لمادة التمريض النفسي يكون توزيع الدرجات 

48درجة امتحان عملي  ؛  12وأعمال سنة ) تقسيم درجات العملي وأعمال السنة إلى   

االمتحان التحريري  درجة أعمال السنة ( ويعقد امتحان العملي  قبل  

عدد الساعات                       المــــادة

                            

 أسبوعيا

 مجموع 

 الدرجات

 مدة 

 االمتحان 

 التحريري

عدد األوراق 

 اإلمتحانية

 عملي نظرى

ساعات 3 250 12 3 * تمريض نفسى  ورقة واحدة 

حلقات نقاشية في مجال -

 التخصص

2           50 ساعة 2   ورقة واحدة 

دراسة سكانية لألسرة  -

 والمجتمع

ساعة 2 50          2  ورقة واحدة 

علم نفس فسيولوجي - ساعة 2 50          2   ورقة واحدة 

نظريات علم النفس - ساعة 2 50          2   ورقة واحدة 

الطب النفسي - ساعة 2 100          2   ورقة واحدة 

عالقات إنسانية - ساعة 2 100    2   ورقة واحدة 

** تطبيقات التثقيف الصحي 

 في التمريض النفسي

2 

 

 

 

50 

 

ساعة 1  

 

 ورقة واحدة

 

المفاهيم الحديثة في  -

التمريض النفسي والصحة 

 النفسية

2 

 

     

 

 

50 

 

ساعة 2  

 

 ورقة واحدة

 

   750 12 19 المجموع



 

  

درجة عملي  30درجة شفهي و 20درجة تحريري و 50بالنسبة لمادة العالقات اإلنسانية يكون توزيع الدرجات  -

0 

أما باقي المواد فاالمتحان تحريري فقط -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ ماجستير في تـمـريض صحة المجتمع 6     

 



 

  

 المــــادة

 

 

 

 عدد الساعات

 أسبوعيا

 مجموع 

لدرجاتا  

 

 مدة 

 االمتحان 

 التحريري

 

 عملي نظرى

 

ساعات 3 250 18 3 * تمريض صحة المجتمع  ورقة واحدة 

حلقات نقاشية في مجال التخصص -   2 ساعة 2 50    ورقة واحدة 

الدراسة السكانية لألسرة والمجتمع - ساعة 1 50  1   ورقة واحدة 

علم األجناس التطبيقي -   1  

 

ساعة 1 50 ة واحدةورق   

علوم الوبائيات - ساعة 1 50  1   ورقة واحدة 

نظم التخطيط وإدارة الخدمات الصحية -  2  

 

ساعة 2 100 ورقة  2   

      

** تطبيقات التثقيف الصحى فى 

 المجتمع

1  

 

ساعة 1 50  ورقة واحدة 

إستراتيجية التدريس فى تمريض صحة  -

 المجتمع

1 

 

 

 

50 

 

ساعة 1  

 

 ورقة واحدة

 



 

  

تجاهات الحديثة فى تمريض صحة اال -

 المجتمع 

1 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

ساعة2  ورقة واحدة 

 

   700 18 13 المجموع

درجة  60درجة شفهي و 40درجة تحريري و 150بالنسبة لمادة تمريض صحة المجتمع يكون توزيع الدرجات  -

درجة أعمال السنة ( 48ي ؛ درجة امتحان عمل 12عملي وأعمال سنة ) تقسيم درجات العملي وأعمال السنة إلى   

.أما باقي المواد فاالمتحان تحريري فقط  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في تـمـريض المسنين ماجستير -7  
 عدد الساعات المــــادة

 أسبوعيا

 مجموع 

 الدرجات

 مدة 

 االمتحان 

 التحريري

 عدد األوراق اإلمتحانية

 عملي نظرى



 

  

ساعات 3 250 18 3 * تمريض المسنين احدةورقة و   

حلقات نقاشية في مجال التخصص  - ساعة 2 50  2  ورقة  2   

طب المسنين - ساعة 2 100  2   ورقة واحدة 

فسيولوجيا المسنين - ساعة 2 50  2  ورقة 2   

فارماكولوجيا المسنين -  2  

 

ساعة 2 50  ورقة واحدة 

تغذية المسنين -  2  

 

ساعة 2 50  ورقة واحدة 

عية الجوانب النفسية واالجتما -

 للمسنين

ساعة 2 50  2  ورقة واحدة 

ساعة 1 50  2 ** تطبيقات تثقيف صحي للمسنين  ورقة واحدة 

المفاهيم الحديثة في تمريض  -

 المسنين

 

2 

 

 50 

 

ساعة 2  

 

 ورقة واحدة

 

   700 18 19 المجموع

 

درجة عملي  60ي ودرجة شفه 40درجة تحريري و 150بالنسبة لمادة تمريض المسنين يكون توزيع الدرجات  -

درجة أعمال السنة ( 48درجة امتحان عملي ؛   12تقسيم درجات العملي وأعمال السنة إلى ) وأعمال سنة  

أما باقي المواد فاالمتحان تحريري فقط  -  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماجستير في إدارة التمريض -8
 عدد الساعات المــــادة

 أسبوعيا

 مجموع 

 .الدرجات

 مدة 

  االمتحان

 التحريري

عدد األوراق 

 اإلمتحانية

 عملي نظرى



 

  

ساعات 3 200 9 2 * اإلستراتيجية اإلدارية للخدمات التمريضية  ورقة واحدة 

حلقة نقاشية في مجال التخصص - ساعة 2 50  2   ورقة واحدة 

إعداد وتطوير المناهج الدراسية - ساعة 2 100  2   ورقة واحدة 

تعليم التمريض  استراتيجيات التدريس في - ساعة 2 150 5 2   ورقة واحدة 

نظريات في إدارة التمريض - ساعة 2 100  2   ورقة واحدة 

نظم الخدمات الصحية -  2  

 

ساعة 2 50  ورقة واحدة 

اقتصاد صحي وتنسيق مستشفيات  - ساعة 2 100 4 2   ورقة واحدة 

المفاهيم الحديثة في إدارة التمريض  -  ساعة 2 50  2  احدةورقة و   

   800 18 16 المجموع

درجة  40درجة تحريري و100بالنسبة لمادة اإلستراتيجية اإلدارية للخدمات التمريضية  يكون توزيع الدرجات  -

 48درجة امتحان عملي ؛  12درجة عملى وأعمال سنة ) تقسيم درجات العملي وأعمال السنة إلى   60شفهي و

0ملي قبل االمتحان التحريري درجة أعمال السنة ( ويعقد امتحان الع  



 

  

درجة شفهي  30درجة تحريري و 80بالنسبة لمادة االستراتيجيات في تعليم التمريض يكون توزيع الدرجات -

درجة   32درجات امتحان عملي  8درجة عملي وأعمال سنة ) تقسم درجات العملي وأعمال السنة إلى  40و

 أعمال سنة (

0حريري فقط أما باقي المواد فاالمتحان الت -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة دكتور في علوم التمريض

 -تمنح جامعة المنصورة درجة دكتور في علوم التمريض في التخصصات اآلتية : -



 

  

 

 0تمريض الباطنى والجراحى ال -1

 0تمريض صحة المرأة والتوليد  -2

 0تمريض األطفــــال  -3

  0التمريض النفسى والصحة النفسية  -4

  0تمريض صحة المجتمع  -5

  0مريض المسنيـــن ت -6

 0إدارة التمريــــض  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقررات الدكتوراه



 

  

تقسم الدراسة إلى فصلين دراسيين كال منهما أربعة أشهر وتبين الجداول اآلتية توزيع المقررات على فصول  -

0الدراسة حيث تدرس لجميع التخصصات درجة الدكتوراة   

 -: الفصل الدراسي األول •

 

 
ــادةالمــــــــــ  عدد الساعات األسبوعية 

ندوات في العلوم األساسية والطبية التى لها عالقة بفرع 

 التخصص

 ندوات تمريض ) في مجال التخصص العام (

 ندوات تمريض ) في مجال التخصص الدقيق (

نظرى  3 -  

نظرى  3 -  

نظرى  3 -  

ساعات أسبوعيــــــة 9 المجمـــــــــــوع  

 

 

 -:انىالفصل الدراسى الث
 عدد الساعات األسبوعية المــــــــــــادة

ندوات تمريض ) في مجال التخصص العام ( -  

ندوات تمريض ) في مجال التخصص الدقيق ( -  

نظري 3 -  

نظري 3 -  

ساعات أسبوعية 6 المجمـــــــــــوع  

 

 

 

قررة لدرجة دكتور في التمريضتبين الجداول اآلتية عدد االختبارات التحريرية واإلكلينيكية والشفوية الم*  

 درجة دكتور في تمريض الباطنى والجراحى -1



 

  

الدرجة            

            200                                        ساعات في تمريض الباطنى والجراحى اختبار تحريري لمدة ثالث  -1

          200                         البالغيناختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في فروع تمريض تخصص تمريض -2

  200   اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية التى لها عالقة بفرع التخصص   -3

             200                                                                                                    0اختبار اكلينيكى   -4

        200                                                                                                0اختبار شفهي عام   -5 

                                        

                                                                     1000المجموع                                          

   2- درجة دكتور في تمريض العناية الحرجة والطوارئ

            200           اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في تمريض الحاالت الحرجة                                      -1

    200    ت في فروع تمريض تخصص تمريض الحاالت الحرجة               اختبار تحريري لمدة ثالث ساعا-2

    

  200       اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية التى لها عالقة بفرع التخصص   -3

            200                                                                                                0اختبار اكلينيكى   -4

            200                                                                                             0اختبار شفهي عام   -5

1000    المجموع                                                                                                                     

 3- درجة دكتور في تمريض صحة المرأة والتوليد

            

                      200تمريض األمومة وأمراض النساء                                   اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في  -1

 200تمريض األمومة وأمراض النساء           اعات في فروع تمريض تخصص اختبار تحريري لمدة ثالث س-2

          

  200اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية التى لها عالقة بفرع التخصص           -3

         200                                                                                    0اختبار اكلينيكى   -4



 

  

                        200                                                                                 0اختبار شفهي عام   -5

1000المجموع                                                                  

 

 

 4- درجة دكتور في تمريض األطفال

الدرجه                                                                                                                  

                      200اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في   تمريض األطفال                                                -1

    200اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في فروع تمريض تخصص تمريض تمريض األطفال                   -2

       

  200اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية التى لها عالقة بفرع التخصص           -3

         200                                                                                    0اختبار اكلينيكى   -4

                        200                                                                                 0اختبار شفهي عام   -5

1000المجموع                                                                                           

 

 5- درجة دكتور في التمريض النفسي والصحة النفسية

الدرجه                                                                                                                  

                            200                           ض النفسي والصحة النفسية اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في   التمري -1

   200       التمريض النفسي والصحة النفسية اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في فروع تمريض تخصص-2

        

  200اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية التى لها عالقة بفرع التخصص           -3

         200                                                                                    0اختبار اكلينيكى   -4

                        200                                                                                 0اختبار شفهي عام   -5

1000المجموع                                                                                           



 

  

 

 6-درجة دكتور فى تمريض صحة المجتمع

 

                            200اعات في   تمريض صحه المجتمع                                       اختبار تحريري لمدة ثالث س -1

       200اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في فروع تمريض تخصص تمريض صحه المجتمع                  -2

    

  200التى لها عالقة بفرع التخصص          اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية -3

            200                                                                                 0اختبار شفهي عام   -4

800المجموع                                                                           

 

 7- درجة دكتور في تمريض المسنين

 الدرجة

200                                              0ا اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في تمريض المسنين  -1  

200اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في فروع تخصص تمريض المسنين                                    -2  

200ات في العلوم األساسية والطبية التي لها عالقة بفرع التخصص            اختبار تحريري لمدة ثالث ساع -3  

200                                                                                          0اختبار اكلينيكى  -4  

200                                                                                      0اختبار شفهي عام   -5  

 ــــــ

1000                            المجموع                                          

 

 

 8- درجة دكتور في إدارة التمريض

 الدرجة



 

  

 

200                                        0اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في نظريات اإلدارة العامة    -1  

200                                  0اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في فروع مادة اإلدارة التمريض    -2  

200اختبار تحريري لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية التي لها عالقة بفرع التخصص             -3  

200                                                                                      0اختبار شفهي عام   -4  

 ــــــــ

800المجموع                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستحدثه برامج علمية  

  

 ـ قسم تمريض صحة المجتمع 1



 

  

"دالئلالقائمة على الممارسات الرعاية الصحية  فى الماجستير ةدرج "  

 ] برنامج ماجستير بنظام الساعات المعتمدة [

Master of Healthcare Evidence- Based Practice  

(Code: MHEBP) 

الى دعم ممارسى الرعاية الصحية فى كافة المجاالت الصحية بالمهارات المنهجية التى تمكنهم البرنامج يهدف  *

المصداقية باحتياجات متلقى الخدمة من مجتمعات و أفراد و كذلك المنظمات  من ربط نتائج البحوث العلمية ذات

الصحية مع األستفادة من خبراتهم الشخصية فى مجال العمل، و بناء على ذلك يتم اتخاذ القررات المستنيرة 

طبيق المناسبة. و لتحقيق الهدف العلمى الشامل فان خريج هذا البرنامج سوف يتمتع بمهارات متعددة فى ت

استرتيجيات طرق البحث، و التحليل النقدى للبحوث العلمية و التحديات فى مجال التخصص، و ان يكون لديه 

 الوعى بالثقافات المجتمعية ويتمتع بمهارات التدريس و نقل المعلومات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط االلتحاق ببرنامج ماجستير 

 الرعاية الصحية القائمة على الدالئل 

  ] بنظام الساعات المعتمدة [



 

  

علوم الصحة  -يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس فى احد المجاالت الصحية )العلوم الصحية -1

 العلوم الصيدالنية( من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها  -العلوم التمريضية -العلوم الطبية -العامة

تمريض صحة صل على موافقة مجلس قسم أن يستوفي الطالب شروط القسم العلمي )إن وجدت( وأن يح -2

 ومجلس الكلية. المجتمع

 أن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا. -3

يختاار الطالااب المقاررات المناساابة ويماات نماوذج تسااجيل مقاررات ويعتمااده ماان المرشاد األكاااديمي ورئاايس  -4

  القسم.

 بالحضور وحساب المقررات الدراسية له.القيد شرط أساسي لكي يسمح للطالب  -5

 ال يعتبر الطالب مسجالً في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة. -6

الطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات التسجيل قبل نهاية األسبوع الثاني من كال من الفصل الدراسي األول  -7

 ث ال يحق له حضور المحاضرات.والفصل الثاني أو الفصل الدراسي الثال

و إال  +Cال يقل عن  CGPAبنجاح بتقدير لبرنامج الماجستير الطالب اجتياز المقررات الدراسية  يجب على -8

وجب علي الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات 



 

  

 ـ قسم تمريض صحة المجتمع 2

 قاية و التحكم في العدوى""درجة ماجستير الو

 ] برنامج ماجستير بنظام الساعات المعتمدة [

"Master of Infection Prevention and Control" 

(Code: MIPC) 

"Infection Control Specialist"  اخصائى فى التحكم فى العدوى"يهدف البرنامج  الى تخريج"  

العمل فى برامج مكافحة العدوى القائمة. و ترجع اهمية قادرا على وضع برامج مكافحة العدوى و/ أو يكون 

استخداث مثل هذا البرنامج الى احتياج المجتمع المصرى و األقليمى الى متخصصين فى مجال الوقاية و التحكم فى 

بصفة خاصة  أهميتهالعدوى و ذلك نظرا لما تشهده البالد من اهتمام بوضع معايير و برامج للتحكم فى العدوى و 

. اإلكلينيكيةصر لندرة الكوادر المتخصصة فى هذا المجال و التى تجمع بين الدراسة األكاديمية و الممارسات لم  

تتوافر لديه  أنمنظمة الصحة العالمية فان خريج هذا البرنامج يجب  إصداراتو طبقا للمراجع العالمية و  

-المواصفات التالية:  

 رصد  مهارات تخطيط و تنفيذ و تقييم برامج الت -1

 العدوى فيالتحكم  بإجراءاتالمتعلقة  اإلكلينيكيةنموذجا لتنفيذ المهارات  -2

 العدوى المصاحبة للرعاية الصحية فيمهارات تخطيط و تنفيذ و تقييم برامج التحكم  -3

 وضع و تحديث و نشر السياسات الخاصة بالتحكم فى العدوى في مهارات -4

 ئيةاإلحصاطرق البحث و التحليالت  أسس في مهارات -5

 العدوى فيمهارات القيادة و التفاعل و التنسيق لتطوير و تنفيذ برامج التحكم   -6

 وضع و تنفيذ برامج التدريب  مهارات -7

 و التواصل  االتصالمهارات  -8



 

  

 

 شروط االلتحاق ببرنامج ماجستير

 الوقاية والتحكم فى العدوى ] بنظام الساعات المعتمدة [

علوم الصحة  -وريوس فى احد المجاالت الصحية )العلوم الصحيةيقبل الطالب الحاصل على درجة البكال -1

العلوم الصيدالنية( من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى  -العلوم التمريضية -العلوم الطبية -العامة

 للجامعات

تمريض صحة أن يستوفي الطالب شروط القسم العلمي )إن وجدت( وأن يحصل على موافقة مجلس قسم  -2

 ومجلس الكلية. لمجتمعا

 أن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا. -3

يختار الطالب المقررات المناسبة ويمت نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من المرشد األكاديمي ورئيس  -4

 القسم.

 ه.التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية ل -5

 ال يعتبر الطالب مسجالً في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة. -6

الطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات التسجيل قبل نهاية األسبوع الثاني من كال من الفصل الدراسى االول  -7

 والفصل الثاني أو الفصل الدراسي الثالث ال يحق له حضور المحاضرات.



 

  

على   (+C)ن يكون الطالب حاصالً على درجة البكالوريوس فى احد المجاالت الصحية بتقدير عام جيد يجب أ -8

 األقل أو ما يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات.

و إال  +Cقل عن ال ي CGPAبنجاح بتقدير لبرنامج الماجستير الطالب اجتياز المقررات الدراسية  يجب على -9

 وجب علي الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات

 للبرنامج يتقدم الطالب بطلب لتسجيل موضوع الرسالة بعد اجتيازه المقررات المتخصصة فى التخصص العام -10

 .+Cال يقل عن  CGPA بنجاح بتقدير 

 

 



 

  

 ثةمقررات البرامج المستحد

 " ماجستير الوقاية و التحكم فى العدوى"درجة 

"Master of Infection Prevention and Control" 

(Code: MIPC) 

جامعة المنصورة -كلية التمريض  

ساعة معتمدة( 45) التحكم و منع االعدوىالخطة الدراسية لدرجة ماجستير    

ساعة معتمدة( 29أوالً: المقررات اإلجبارية المتخصصة )   

رقم الكودى للمقررال  اسم المقرر 
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 المتزامن م.ز

CMIC 101 

 األسس التطبيقية لعلوم األحياء الدقيقة 

Principles of Applied 

Microbiology  

3  

CMIC 102 

 وبائيات األمراض المعدية

Epidemiology of Communicable 

Diseases 

2  

CMIC  103  
 طرق بحث

Research methodology 
2 CMIC104 

CMIC104  
 األحصاء 

Statistics 
2 CMIC  103  

CMIC 201 
2وبائيات   

Epidemiology II 
3 

 متطلب سابق

وبائيات 



 

  

 

 

 

اإلمراض 

 المعدية

CMIC 202 

األسااس العامااة لبرنااامج الوقايااة و الااتحكم فااى 

 العدوى 

General principles of prevention 

and infection control  program  

2  

CMIC 203 
1تدريب عملى   

Practical training I 
3  

CMIC 204 

 ممارسات التحكم فى العدوى البيئية  

Environmental infection control 

practice   

2  

CMIC 301 

 ممارسات التحكم فى العدوى األكلينيكية 

Infection control practice in 

clinical settings 

2  

CMIC 302 
2تدريب عملى   

Practical training II 
4 

 متطلب سابق 

1تدريب عملى   

CMIC 303 

 ممارسات التحكم فى العدوى المهنية

Occupational infection control 

practice 

2  

CMIC 304 
 مقابالت ارشادية للرسالة 

Thesis Tutorial Meetings  

2 
 



 

  

ات معتمدة(ساع 6أوالً: المقررات اإلجبارية المساعدة )   

 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر
المتطلب 
المتزامن 

 م.ز

CMIC 105 

 ادارة الجودة و سياسات الرعاية الصحية 

Quality management and 

healthcare policy 

2  

CMIC 106 

 استرتيجيات التدريس للعلوم الصحية 

Educational  Strategies in health 
sciences 

2 - 

CMIC 205 
 التقنية المعلوماتية فى مجال الصحة 

Health Informatics 
2  

 

المقررات االختيارية التاليةخامسا: يستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خالل دراسة عدداً من     

 اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر
الساعات 

 المعتمدة

CMIC 401 
دة األدارة الشاملة للجو  

Total Quality Management  
1 

CMIC 402 
 أمان المريض
Patient's Safety   

1 



 

  

CMIC 403 
 الدالئل األرشادية القائمة على البراهين 

Evidence- Based Clinical Guidelines  
2 

CMIC 404 
 األخالقيات المهنية و حقوق األنسان 

Professional Ethics and human rights  
1 

CMIC 405 
 التحضيرات الطارئة

Emergency preparedness   
1 

CMIC 406 
 ممارسات التحكم فى العدوى فى احد األقسام األكلينيكية 

Infection control practice in especial clinical settings 
2 

اخل الفصل الدراسى( رقم ترتيب المقرر د –رقم المقرر )رقم الفصل الدراسى  -كود القسم-كود الكلية -كود الجامعة  



 

  

ساعة معتمدة( 40)الرعاية الصحية القائمة على الدالئل الخطة الدراسية لدرجة ماجستير   

ساعة معتمدة( 20أوالً: المقررات اإلجبارية المتخصصة )   

 الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر
المتطلب المتزامن 

 م.ز

CMHEBP 101 

ية القائمة على البراهينممارسات الرعاية الصح  

The practice of evidence- based 

healthcare  

2  

CMHEBP 102 
1طرق بحث   

Research Methodology I 
2  

CMHEBP 103 
1احصاء   

Statistics I  

2 
 

CMHEBP 201 

 البراهين الخاصة بالمريض و مهارات الثقافات 

Patient- based evidence and cultural 

competency 

2 

 

CMHEBP 202 
2طرق بحث   

Research Methodology II 
 متطلب سابق 2

1طرق بحث   

CMHEBP 203 
1تدريب عملى   

Practical training I 

2 
 

CMHEBP 204 
 وبائيات اكلينيكية 

Clinical Epidemiology 

2 
 

CMHEBP 301 
2احصاء   

Statistics II  

2 
 

CMHEBP 302 
  2تدريب عملى 

Practical training II 
4 

 

رقم ترتيب المقرر داخل  –كود التخصص رقم المقرر )رقم الفصل الدراسى  -كود المقرر يحتوى على: كود القسم

 الفصل الدراسى(  



 

  

ساعة معتمدة( 6أوالً: المقررات اإلجبارية المساعدة)  

 الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر
المتطلب المتزامن 

 م.ز

CMHEBP 104 
 ادارة الجودة 

Quality improvement management 
2 - 

CMHEBP 105 
 تعليم الكبار

Adult education 
2  

CMHEBP 205 
 ادارة التغيير 

Managing change 
2  

رقم ترتيب  –رقم المقرر )رقم الفصل الدراسى  -كود القسم-كود الكلية -كود المقرر يحتوى على:كود الجامعة

لفصل الدراسى(  المقرر داخل ا  

خامسا: يستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خالل دراسة عدداً من المقررات االختيارية التالية، بمعدل 

ساعات معتمدة لكل مقرر  4  

 الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر

CMHEBP 401 
 طرق البحث الكيفي

Qualitative research methods 
1 



 

  

CMHEBP 402 

 تدريس الممارسات القائمة على البراهين

Teaching Evidence-Based Practice 

1 

CMHEBP 403 

 اخالقيات الرعاية الصحية 

Ethics in Healthcare 

1 

CMHEBP 404 
 المراجعات المتسلسلة و التحليالت  الرجعية 

Systematic review and meta-analysis  
1 

CMHEBP 405 
ألرشادية األكلينيكيةالدالئل ا  

Clinical guidelines  
1 

CMHEBP 406  

 تقييم و جودة تطبيق الممارسات القائمة على البراهين 

Evaluation and quality of evidence- based practice  

application   

1 

مقرر داخل الفصل الدراسى( رقم ترتيب ال –رقم المقرر )رقم الفصل الدراسى  -كود القسم-كود الكلية -كود الجامعة

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 نــــمــــاذج 

 اقـــــــــــــــرار

 أقر أنا الطالب / ................................................    

 الجنسية : ......................

:فى الدراسة بالكلية مرتبط ومتوقف على المتقدم للدراسات العليا بكلية ....................... جامعة المنصورة بان استمرارى   

ورود موافقة الجهات األمنية المختصة على ذلك .-1  

تسديد رسم القيد ألول مرة  -2  

تسديد الرسوم الدراسية السنوية .  -3  

راءات تعد الغية ال أثر *وأنه فى حالة عدم الموافقة فان الموافقة المبدئية من الكلية والجامعة على قيدى / تسجيلى وما ترتب عليها من إج

 لها وال يترتب عليها أى حق لى أو مركز قانونى مكتسب يمكن األحتجاج به فى مواجهة الكلية أو الجامعة .

 وهذا اقرار منى بذلك .

            المقر بما فيه

 االسم :

 التوقيع :

 الجنسية :

رقم جواز السفر :         

 

 السيدة االستاذ الدكتور / 

التمريض عميد كلية   

 جامعة المنصورة 

 

  مقدمة لسيادتكم  / 

 الجنسية / 

 قسم .................................. 201   /201للعام الجامى برجاء الموافقة على منحى قبولى مبدئى لاللتحاق بدراسة للماجستير / الدكتوراه 

 حيث اننى حاصل على مؤهل ...................................

 مرفق طيه : 

 صورة من المؤهل الدراسى 

 بيان بالمواد الدراسية 

 صورة من جواز السفر 



 

  

 

 وتفضلوا بقبل فائق االحترام ،،،،،

 مقدمة لسيادتكم

 االسم :

 الجنسية :

: جواز السفر  

 

 نموذج للقبول المبدئى 

على  قبول الطالب /  نتشرف بإفادتكم بإن السيدة االستاذ الدكتور / عميد الكلية قد وافقت بصفة مبدئية 

..............................] .......... الجنسية [   لدراسة الماجستير / الدكتوراه  للعام الجامعى ............... بقسم 

....................................... 

 بعد استيفاء شروط القبول فى الكلية وهى كالتالى : 

قة ، شهادة الماجستير موثقة للدكتوراه أصل شهادة البكالوريوس موث-1  

المؤهل-2  .للجامعات الدراسى الحاصل علية الطالب معادل من المجلس األعلى 

خطاب ترشيح-3 التمويل والعام  الدراسة بها موضحا به جهة من سفارة البلد التابع لها الطالب للكلية المراد 

من المستشاربه و الدرجة العلمية وموقع  الجامعى المراد الدراسة  .موجه لعميد الكلية الثقافى للسفارة و الخطاب 

جواز السفر-4  .سارى الصالحيه لمدة عام كامل 

شهادة امتياز-5  .لمدة عام كامل بالنسبة للدارسين فى المجال الطبى 

تقديرات-6  .السنوات األربعة للبكالوريوس 

تياز .شهادة مزاولة المهنة لمدة عام على األقل بعد تاريخ االم -7  

أصل شهادة الميالد موثقة  -8  

شهادة طبية دولية مؤثقة -9  

صورة( موقعاً عليها 3  + المعلومات من )اصل *بعد استيفاء المستندات واألوراق المطلوبة يتم استيفاء استمارة

 .الطالب من



 

  

قطاع الشئون الثقافية *يتقدم الطالب بأوراقه كاملة إلى الجامعة وإثبات تقدم الطالب على الموقع االلكتروني ل

 والبعثات الخاص باستمارة المعلومات 

 والرسوم الدراسية  للماجستير : •

دوالر أمريكى  50000دوالر أمريكى ومصروفات دراسية سنوية :  1500الكليات العملية  : رسم قيد ألول مرة :   

 ملحوظة

اد المصروفات الدراسية ورسوم القيد .لن يتم قبولكم النهائى للدراسة إال بعد ورود الموافقة األمنية وسد   

 *للكلية الحق فى فرض ما تراه من مقررات تكميلية عند القيد للدراسات العليا

 * على أال يكون قد تقدم بأوراقه لجامعة أخرى . 

  

 ملحوظة

 المعلومات الموجودة بالدليل الخاص بالكلية استرشادية فقط وال يجب أن تتخذ كقرينة قانونية.

 

 

 

 

 

 



 

  

 الخدمات الطالبية بالكلية

 الدراسات العليا  -أ

  تقدم إدارة الدراسات العليا الخدمات  التالية للطالب

 إجراءات القبول والقيد ومراجعة الملفات  -1

 قيد الطالب بإدارة الجامعة  -2

 تسجيل الطالب لدرجتى الماجستير والدكتوراه -3

 جستير والدكتوراه تشكيل لجان المناقشة والحكم للرسائل العلمية لدرجتى الما -4

 أعمال الدراسة واالمتحانات لدرجتى الماجستير والدكتوراه -5

 منح الطالب الدرجات العلمية بعد اجتياز المقررات ومناقشة الرسالة  -6

 عمل االفادات وشهادات القيد للطالب المقيدين والمسجلين بالكلية  -7

 ى الماجستير والدكتوراه استخراج الشهادات المؤقتة للخريجين  والشهادات األصلية لدرجت -8



 

  

 الخدمات الطالبية بالكلية

 *معامل الكلية: 

 حاسب إلى الطاقة االستيعابية المساحة المعمل المبنى
جهاز عرض 

 بيانات

الدور 

األول 

 علوي

معمل الكمبيوتر2 طالب 52 244.95   52  2 

الدور 

الثالث 

 علوي

طالب 30-25 74.95 معمل تمريض النسا  1 1 

حرجةمعمل حاالت  طالب 25-30 75.95   1 1 

طالب 30-25 68.50 معمل تمريض أطفال  1 1 

طالب 30-25 82.22 معمل بالغين  1 1 

طالب 30-25 70.73 معمل أساسيات تمريض  1 1 

طالب 30-25 72.95 معمل اوسكى  1 1 

الدور 

الرابع 

 علوي

طالب 30-25 68.56 معمل صحة مجتمع  1 1 

لبطا 26 75.95 معمل اللغة  26 
+ سبورة  1

 تفاعلية 

 

 



 

  

 المكتبة -ب 

 عصراً أو بما يتناسب مع التعليمات والجدول الدراسي4حتى الساعة  8.30تفتح المكتبة أبوابها من الساعة  -

 تقوم المكتبة بعرض الكتب لإلطالع عليها فقط داخليا ويعتبر هذا حق للجميع -

 يجوز للطالب استعارة الكتاب للتصوير داخل الكلية -

 سام المكتبةأق

 التعليم .3 الباطنة .2 أمراض النساء .1

 األدوية .6 البحوث .5 تمريض أطفال .4

 األوبئة .9 القواميس .8 المسنين .7

 المجالت العلمية الخاصة بالتمريض .12 العظام .11 العناية .10

 تمريض باطني وجراحي .15 تمريض نفسي .14 اإلدارة .13

 تمريض صحة مجتمع .18 صدر .17 أساسيات تمريض .16



 

  

 المستفيدين من خدمة المكتبة 

 األربع وكذلك طالب االمتياز طالب الفرق .1

 طالب الدراسات العليا بالكلية  .2

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .3

 زوار من الجامعات األخرى .4

 المكتبة الرقمية  -ج

 ظهراُ أو بما يتناسب مع التعليمات والجدول الدراسي2حتى الساعة  8.30تفتح المكتبة أبوابها من الساعة  -

 ممكنة في المكتبة الرقمية لخدمة العملية التعليمة تتوافر أفضل التجهيزات ال -

توووفر الجامعووة ألعضوواء هيئووة التوودريس ومعوواونيهم وطووالب البكووالوريوس وطووالب الدراسووات العليووا اشووترا   -

مجاني لقواعد البيانات العالمية للقيام باإلطالع وتحميل النصوص الكاملة لألبحاث والمراجوع ويمكون اإلطوالع 

 كتبة االلكترونية.عليها من خالل الم



 

  

 وحدة التعليم االلكتروني

 مستودع االمتحانات السابقة :

مكتبة الكترونية توم إنشوائها لتووفير عنواء الطوالب فوي البحوث عون االمتحانوات السوابقة فقود توم مون خاللوه 

 تجميووع االمتحانوووات السوووابقة وتصووونيفها وترتيبهووا حتوووى يسوووهل للطالوووب البحوووث فيهووا كموووا يمكووون إضوووافة اإلجابوووات

 النموذجية لتلك االمتحانات في حال توافرها .

 مهام وحدات التعليم االلكتروني الفرعية بكليات جامعة المنصورة

وحدات التعليم اإللكتروني الفرعية بالكليات تتبع الكلية من الناحيوة اإلداريوة وتتبوع الوحودة الرئيسوية مون 

 روني الفرعية فيما يلي:الناحية الفنية، ويمكن تلخيص مهام وحدات التعليم اإللكت

تقديم الدعم الفنوي ألعضواء هيئوة التودريس فيموا يخوص الجانوب التكنولووجي علوى سوبيل المثوال:  "العوروض  .1

  المواقع اإللكترونية". -( power pointالتقديمية )

  المقررات اإللكترونية: .2

  تفعيل المقررات اإللكترونية الخاصة بالكلية. •



 

  

اإللكترونية فوي حوال تووافر اإلمكانوات المطلوبوة وذلوك بالتعواون موع  المشاركة في إنتاج المقررات •

  الوحدة الرئيسية.

 المساهمة في انجاز الموضوعات المتعلقة بالجانب التقني طبقا لمعايير الجودة الخاصة بالكلية. .3

 تزويد كال من أعضاء هيئة التدريس والطالب بكل ما هو جديد في المجال التقني. .4

 ورش العمل(.-يم االلكتروني من خالل )الندواتنشر ثقافة التعل .5

 المشاركة في إصدارات مجلة التعليم اإللكتروني باألخبار والمقاالت العلمية. .6

تفعيل البرامج المنتجة من قبل الوحدة الرئيسية للتعليم االلكتروني لخدموة الطوالب، البواحثين، وأعضواء هيئوة  .7

 التدريس، على سبيل المثال:

 لكترونية لمصادر المعلومات االلكترونية.خدمة البوابة اال •

  مستودع لالمتحانات السابقة الخاصة بكل كلية لتسهيل وصول الطالب إلى االمتحانات السابقة •

  قاعدة بيانات خاصة بطالب جامعة المنصورة لتسهيل التواصل بين الكلية وطالب الجامعة •

 



 

  

 

معة المنصورةجا –كلية التمريض  الدراسات العليا  الوافدين دليل  

 

 تحت إشراف 

أ.د/ عبير محمد                                                                                             النمر                         أ.د/ أمينه محمد رشاد  

 وكيل الكلية للد اسا  العليا والب ةث                                       عميد الكلية                                                              

                                          
 تنفيذ 

            

 ش ا ة  /  ميرع ملى إبرادي                                                                               
 بد جه مدير ما   كبير   وائيي                                                                       

  ئيس  س  الد اسا  العليا والعال ا  الثرا ية                                                                  
 

 تصميم الغالف                                                                                    

                                                                                                         
 السيد  حمد  ميمهموصدسة/                                                                         

                                                                                                                           
         
 



 

  

                                                                              
 
 

 

 


