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تساهموأنودوليًاوإقليميًاحمليًاالتمريضكلياتأفضلإحدىتكونأناملنصورةجامعة–التمريضكليةتسعى

مصريفالصحيةباملنظومةاالرتقاءيفبفاعلية
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الصحيةاجملتمعاحتياجاتودعمعلميحبثوإنتاجوعملياعلميامؤهلخريج

اتيجية األهداف اإلستر

ير1. المناهجالبرامجتطو سعالدراسيةو التو نشطةفيو الخدماتاأل سالةيحققبماالطالبيةو .الكليةر

سسيةالقدرةاستكمال2. البنيةالمؤ دعمللكليةالتحتيةو تنميةو دو ار يةالمو الماليةالبشر .بالكليةو

ير3. استكمالالعلميالبحثتطو ماتالعلياالدراساتبرامجو الدبلو .للكليةالبحثيةالخطةيحققبماو

كةدعم4. المجتمعالقطاعاتكافةمعالمجتمعيةالمشار .المحيطو
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القيدمد -والتسجيلالقيدإلغاءــوالتسجيلالقيدوقف8.
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التمريضعلوميفاملاجستري درجة

 االتيه التخصصات إحدى يف التمريض علوم يف املاجستري درجه الكلية متنح

يضـ1 الجراحيالباطنيالتمر و

يضـــ2 جةالعنايةتمر ارئالحر الطو .ـو

يضــ3 ليدالمراهصحةتمر التو و

يضـــ4 ـاألطفالتمر

يضإدارةــ5 التمر

يضــ6 المجتمعصحةتمر
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يضــ7   المسنينتمر

يض ــ8 الصحةالنفسيالتمر النفسيةو

المعتمدةالساعاتبنظامالحديثةالبرامج

نامجــ1 قايةماجستيربر التحكمالو ىفيو المعتمدةالساعاتبنظام.العدو

نامجـــ2 ئلعليالقائمةالصحيةالرعايةماجستيربر المعتمدةالساعاتبنظام.الدال

  املاجستري لدرجه والتسجيل للقيد  عامه  شروط
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ـ نيتسجيلبالالسماحعدمــ يسهيئهأعضاءلمعاو دحالهفيالجامعةخارجالتدر جو بالتخصصو كليهفيالمطلو

بالجامعةمماثله

سينأوللمعيدينالسماحعدمـــ جهعلىللحصولعليالدراسةبالتسجيلالمساعدينالمدر تخصصغيرفيجامعيهدر

أقسامهم

رةجامعهإلىأخرىجامعهمنالتسجيلنقلإجازةـــ اعدطبقاالمنصو للقو

ازعدمـــ جهمنأكثردراسةفيالعلياالدراساتطالبقيدجو قتفيجامعيهدر احدو افقةإالو ثالدراساتمجلسبمو البحو و

بــــ جو اقعمنالتسجيلو العلميللقسمالبحثيةالخطةو
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 االتيه التخصصات يف املاجستري بدرجة االلتحاق شروط اوال*

يض1. الجراحيالباطنيالتمر و

يضـ2. جةالعنايةتمر ارئالحر الطو .ـو

يض3. ليدالمرأهصحةتمر التو و

يضـ4. ـاألطفالتمر

يضإدارة5. التمر
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يضـ6. المجتمعصحةتمر

يضـ7.  المسنينتمر

يض8. الصحةالنفسيالتمر النفسيةو

مادةفياألقلعلىجيدتقديروالمصريةالجامعاتإحدىمناألقلعلىجيدعامبتقديرالبكالوريوسدرجةعلىالحصول1.

.التخصص

عليهاينطبقعالجيةمراكزأوجامعيأوعاممستشفىفيالتدريبيةالسنةبعدسنةعنتقلالمدةالتمريضمهنةزاول-2

.الصحةوزارةومعاييرمواصفات
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:  الدراسية املصروفات  

المركزيةبالمكتبةالرسالةمننسخهإيداعتاريخحتىالقيدتاريخمنسنوياالدراسيةالمصروفاتتؤدى

المصروفات جنيه2919

ملفسحب جنية250
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املاجستري لدرجه للقيد:  املطلوبة األوراق*

صورة+أصلالتقديراتشهادة-صورة+أصلالبكالوريوسشهادة-

صورة+أصلالميـالدشهـادة-صورة+أصلاالمتيـازشهادة-

شخصيهصور(6)عدد-العملجهةموافقة-
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االمتيازبعدعامعنتقلالعمليةخبرهشهادة-العسكريةالخدمةتأديةشهادة-

الهيثمابننظاماالنترنتعبرالتقدماستماراتــالبطاقةصورة-

-: التقديم مواعيد *

سبتمبرشهرفيالدراسةوتبدأعامكلأغسطسشهرخاللالماجستيرلدرجةالقيديتم

  واالمتحانات  الدراســـة نظام

:-كاآلتيمقسمةعلميةمقرراتالدراسةوتشمل

(األولالدراسيالفصل)أشهرأربعةلمدةتمهيديةدراسة

(وثالثثانفصل)شهورثمانيةلمدةالتخصصيالتمريضفروعفيتخصصيةدراسة



13

للرسالةالتسجيلقبلوالتخصصيةالتمهيديةالمقرراتامتحاناتاجتيازالطالبعلى
مناألقلعلىعاممضىبعدإالالرسالةتناقشأالعلىالكليةمجلسيقرهموضوعفي(رسالة)علميببحثالتقدم
التسجيلعلىالموافقةتاريخ

للماجستير التمهيدية الدراسة امتحان 
ومن(أولفصل)للدراسةالمحددةالمدةانتهاءبعدالتمهيديةالدراسيةالمقرراتفياالمتحانالطالبيؤدى

بإعادةلهيسمحالرسوبحالةوفى،الثانيالفصلنهايةفييعقدالذياالمتحانبدخوللهيسمحيرسب

فقطفيهارسبالتيالمقرراتفياالمتحان

 للماجستير التخصصية الدراسة امتحان

فصلينفيتتموالتيبهاالدراسةمدةبانتهاءللماجستيربالنسبةالتخصصيةالمقرراتفياالمتحانيؤدى

دراسيين

الثالثالدراسيالفصلنهايةفيأولدورامتحان

التاليالعاممناألولالدراسيالفصلنهايةفيثانيدورامتحان

(االولالدراسىالفصل)العامةالتمهيديةالدراسةمقرراتفيالنجاحاالمتحانلدخولويشترط



14

أكثرالماجستيرلدرجةمقيداًيبقىأنللطالبيجوزوالسنتينالتمريضفيالماجستيردرجةلنيلالدراسةمدة

بناءدراستهإلتمامأخيرةكفرصةاستثنائيةأخرىبسنةلهيرخصأنالكليةلمجلسويجوزسنوات5من

المختصالقسممجلسوموافقةالرئيسيالمشرفمناقتراحعلى

يحرمالنسبةإتمامعدمحالةوفى%80عنتقلالبنسبةالعمليةالتمريضيةالمقرراتبحضورالطالبيلتزم

االمتحاندخولمن

رسوبهسبقالتيالمادةهذهفينجاحهعندمقبولتقديرعلىيحصلدراسيةمادةأيفييرسبالذيالطالب

فقطفيها

العمليةالتخصصيةالتمريضيةالدراسةفيجداضعيفبتقديريرسبالذيالطالب

أخرىمرةاالمتحانلدخولالتقدمقبلالدراسةحضوريعيدأنعليه

بالنجاحتقديراتتحتسب سو الر جةفيو جهعلىالماجستيردر :-التاليالو

85منأقلإلى%75منجداجيد-فأكثر%85ممتاز%
65منأقلإلى%60منمقبول-%75منأقلإلى%65منجيد%
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3منأقـــلجداضعيف-%60منأقلإلى%30منضعيف 0%
 

الدراسيةاملقررات

جستيرالتمهيديةالدراسةمقررات فققااآلتيةللما لو :-اآلتيللجدو

المــــادة الساعاتعدد

عيا أسبو

مجموع

الدرجات

مدة

االمتحان

يري التحر

راقعدد اإلمتحانيةاألو

نظري عملي
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يإحصاء- طرقحيو بحثو 2 2 100 ساعات3 قة2 ر و

الصحيالتثقيفأساسيات- 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

مشاكلهالمجتمعدراسة- الصحيةو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

يساستراتيجيات- يضتعليمفيالتدر التمر 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

م- كيةالعلو السلو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

تعليمينفسعلم- 1 50 ساعة2 قة ر احدةو و

يةاللغة- نجليز اإل 2 100 ساعة2 قة ر احدةو و
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م** لىالحاسبعلو مجهاال البر و 1 2 100 ساعة2 قة ر احدةو و

المجموع 15 4 550

ياإلحصاءلمادةبالنسبة- طرقالحيو زعالبحثو جاتتو جة50الدر يريدر جة20وتحر جة30وشفهيدر 0عمليدر

ملمادةبالنسبة- زعالحاسبعلو جاتتو جة60الدر يريدر جة40وتحر أعمالعمليدر 0سنةو
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ادباقيأما- يريفاالمتحانالمو 0فقطتحر

جستيرالتخصصيةالدراسةمقررات :-يليكماقسملكلللما

جستير1- يضفيما حيالباطنيالتقمقر الجرا و
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المــــادة الساعاتعدد

عيا أسبو

مجموع

الدرجات

مدة

االمتحان

يري التحر

راقعدد اإلمتحانيةاألو

نظرى عملي

يض* الجراحي-الباطنيتمر 2 18 300 ساعات3 قة ر احدةو و

التخصيصمجالفينقاشيةحلقة- 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

الجراحة- 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

باطنةأمراض- 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

يح- التشر 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

جي- لو فسيو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و
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جى- لو باثو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

يضتعليمإستراتيجية الجراحىالباطنيالتمر و 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

الصحيالتثقيفتطبيقات- 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

المجموع 20 18 750
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يضلمادةبالنسبة- زعالجراحي-الباطنيتمر جاتتو جة200الدر يريدر جة40وتحر جة60وشفهيدر أعمالعمليدر )سنةو

ع جاتتوز أعمالالعمليدر جة12كالتاليالسنةو جة48؛عمليامتحاندر يكون(السنةأعمالدر يريقبلالعملياالمتحانو التحر

ادباقيأما- يريفاالمتحانالمو فقطتحر

ظة -:ملحو

يضمادةتعنى* (إكلينيكية)عمليةتمر

متعنى** كيةعلو مسلو علو مساعدو

جستير-2 يضفيما جةالقعنايةتقمقر ئالحر ار الطو و
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المــــادة الساعاتعدد

عيا أسبو

مجموع

جات الدر

مدة

االمتحان

يري التحر

راقعدد اإلمتحانيةاألو

نظرى عملي

يض* جةالحاالتتمر الحر 3 18 300 ساعات3 قة احدةور و

التخصصمجالفينقاشيةحلقات- 2 50 ساعة2 قة احدةور و

جةالحاالتطب- الباطنيالجراحيالحر و 2 100 ساعة2 قة2 ور

جى- لو فسيو باثو 2 50 ساعة2 قة احدةور و

يح- تشر 2 50 ساعة2 قة احدةور و
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جى- لو يو بكتر 2 50 ساعة2 قة احدةور و

جى- لو ماكو كلينيكيةالفار اإل 2 50 ساعة2 قة احدةور و

الصحيالتثقيفتطبيقات 2 50 ساعة2 قة احدةور و

يضفيالحديثةالمفاهيم- جةالحاالتتمر الحر 2 50 ساعة2 قة احدةور و

المجموع 19 18 750
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سنةوأعمالعمليدرجة60وشفهيدرجة40وتحريريدرجة200الدرجاتتوزيعيكونالحرجةالحاالتتمريضلمادةبالنسبة-

االمتحانقبلالعملياالمتحانويكون(السنةأعمالدرجة48:عمليامتحاندرجة12إلىالسنةوأعمالالعمليدرجاتتقسيم)
0التحريري

0فقطتحريريفاالمتحانالموادباقيأما-

جستير-3 يضفيما ليدالمرأةصحةتقمقر التو و
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المــــادة الساعاتعدد

عيا أسبو

مجموع

الدرجات

مدة

االمتحان

يري التحر

ـــــــــــــدد راقـع األو
اإلمتحانية

نظرى عملي

يض* مةأمراضتمر النساءأمراضاألمو 4 18 300 ساعات3 قة2 ر و

التخصصمجالفينقاشيةحلقات- 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

المجتمعلألسرةسكانيةدراسة- و 2 50 ساعة1 قة ر احدةو و

أمراضالوالدةطب- النساءو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و



26

يح- ضتشر الحو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

جيا- لو باثو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

راثةاالجنةعلم- الو و 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

المرأةنفسعلم** 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

يساستراتيجيات- يضفيالتدر مةتمر أمراضاألمو النساءو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

الصحيالتثقيفتطبيقات** 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و
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يضفيالحديثةالمفاهيم- مةتمر أمراضاألمو النساءو 2 50 ساعة2 قة2 ر و

المجموع 24 18 800

يضلمادةبالنسبة- مةتمر أمراضاألمو زعالنساءو جاتتو جة200الدر يريدر جة40وتحر جة60وشفهيدر أعمالعمليدر و
جاتتقسيم)سنة أعمالالعمليدر جة12إلىالسنةو جة48؛عمليامتحاندر يكون(السنةأعمالدر قبلالعملياالمتحانو

يرياالمتحان التحر

ادباقيأما- يريفاالمتحانالمو 0فقطتحر
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ظة فىأنالطالبةأوالطالبعلى:- ملحو يضنقابةتقرهاالتيالطبيعيةالوالداتعدديستو خيصلمنحالتمر لةتر ليد)المهنةمزاو (التو

جستير-4 يضفيما األطفقالتقمقر

المــــادة الساعاتعدد

عيا أسبو

مجموع

الدرجات

مدة

االمتحان

يري التحر

راقعدد اإلمتحانيةاألو

نظري عملي

يض* األطفالتمر 3 18 300 ساعات3 قة ر احدةو و

التخصصمجالفينقاشيةحلقات- 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

شراتسكانيةدراسة- المؤ يةو لةالحيو للطفو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و
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راثةاألجنةعلم- الو و 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

جي- لو فسيو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

جى- لو باثو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

ىاألطفالنفسعلموالطفلنفسعلم- الخاصةاالحتياجاتذو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

جراحةطب- األطفالو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

يساستراتيجيات- يضفيالتدر األطفالتمر 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

الصحيالتثقيفتطبيقات** 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و
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يضفيالحديثةالمفاهيم- األطفالتمر 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

المجموع 23 18 800

يضلمادةبالنسبة- زعاألطفالتمر جاتتو جة200الدر يريدر جة40وتحر جة60وشفهيدر أعمالعمليدر سنةو

جاتتقسيم) أعمالالعمليدر جة12إلىالسنةو جة48؛عمليامتحاندر يكون(السنةأعمالدر االمتحانقبلالعملياالمتحانو
يري (0التحر

ادباقيأما- يريفاالمتحانالمو فقطتحر
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جستير5- يضفيما الصحةالنفسيالتقمقر النفسيو

المــــادة الساعاتعدد

عيا أسبو

مجموع

الدرجات

مدة

االمتحان

يري التحر

راقعدد اإلمتحانيةاألو

نظرى عملي

يض* نفسىتمر 3 12 250 ساعات3 قة ر احدةو و

التخصصمجالفينقاشيةحلقات- 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

المجتمعلألسرةسكانيةدراسة- و 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و
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جينفسعلم- لو فسيو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

يات- النفسعلمنظر 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

النفسيالطب- 2 100 ساعة2 قة ر احدةو و

إنسانيةعالقات- 2 100 ساعة2 قة ر احدةو و

يضفيالصحيالتثقيفتطبيقات** النفسيالتمر 2 50 ساعة1 قة ر احدةو و
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ـاهيم- ـةالمـف ـيالحديـث يضـف ـيالتمــر ـحةالنفـس الصـ و
النفسية

2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

المجموع 19 12 750

سنةوأعمالعمليدرجة60وشفهيدرجة40وتحريريدرجة150الدرجاتتوزعالنفسيالتمريضلمادةبالنسبة

االمتحانقبلالعمليامتحانويعقد(السنةأعمالدرجة48عمليامتحاندرجة12إلىالسنةوأعمالالعمليدرجاتتقسيم)
التحريري

عمليدرجة30وشفهيدرجة20وتحريريدرجة50الدرجاتتوزيعيكوناإلنسانيةالعالقاتلمادةبالنسبة-

فقطتحريريفاالمتحانالموادباقيأما-
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جستير6- يضفيما المجتمعصحةتقمقر
المــــادة الساعاتعدد

عيا أسبو

مجموع

الدرجات

مدة

االمتحان

يري التحر

راقعدد اإلمتحانيةاألو

نظرى عملي

يض* المجتمعصحةتمر 3 18 250 ساعات3 قة ر احدةو و
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التخصصمجالفينقاشيةحلقات- 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

المجتمعلألسرةالسكانيةالدراسة- و 1 50 ساعة1 قة ر احدةو و

التطبيقياألجناسعلم- 1 50 ساعة1 قة ر احدةو و

م- بائياتعلو الو 1 50 ساعة1 قة ر احدةو و

دارةالتخطيطنظم- اإ الصحيةالخدماتو 2 100 ساعة2 قة2 ر و

المجتمعفىالصحىالتثقيفتطبيقات** 1 50 ساعة1 قة ر احدةو و
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يسإستراتيجية- يضفىالتدر المجتمعصحةتمر 1 50 ساعة1 قة ر احدةو و

تجاهات- يضفىالحديثةاال المجتمعصحةتمر 1 50 ساعة2 قة ر احدةو و

المجموع 13 18 700
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يضلمادةبالنسبة- زعالمجتمعصحةتمر جاتتو جة150الدر يريدر جة40وتحر جة60وشفهيدر أعمالعمليدر )سنةو
جاتتقسيم أعمالالعمليدر جة12إلىالسنةو جة48؛عمليامتحاندر (السنةأعمالدر

ادباقيأما- يريفاالمتحانالمو فقطتحر

جستير-7 يضفيما المسنينتقمقر

المــــادة الساعاتعدد

عيا أسبو

مجموع

الدرجات

مدة

االمتحان

يري التحر

راقعدد اإلمتحانيةاألو

نظرى عملي

يض* المسنينتمر 3 18 250 ساعات3 قة ر احدةو و
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التخصصمجالفينقاشيةحلقات- 2 50 ساعة2 قة2 ر و

المسنينطب- 2 100 ساعة2 قة ر احدةو و

جيا- لو المسنينفسيو 2 50 ساعة2 قة2 ر و

جيا- لو ماكو المسنينفار 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

المسنينتغذية- 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

انب- االجتماعيةالنفسيةالجو للمسنينو 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

للمسنينصحيتثقيفتطبيقات** 2 50 ساعة1 قة ر احدةو و
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يضفيالحديثةالمفاهيم- المسنينتمر 2 50 ساعة2 قة ر احدةو و

المجموع 19 18 700

يضلمادةبالنسبة- زعالمسنينتمر جاتتو جة150الدر يريدر جة40وتحر جة60وشفهيدر أعمالعمليدر تقسقيم)سنةو

جات أعمالالعمليدر جة12إلىالسنةو جة48؛عمليامتحاندر (السنةأعمالدر

ادباقيأما- يريفاالمتحانالمو فقطتحر
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جستير-8 ةفيما يضإدار التمر

المــــادة الساعاتعدد

عيا أسبو

مجموع

جات. الدر

مدة

االمتحان

يري التحر

راقعدد اإلمتحانيةاألو

نظرى عملي

يةاإلستراتيجية* يضيةللخدماتاإلدار التمر 2 9 200 ساعات3 قة احدةور و

التخصصمجالفينقاشيةحلقة- 2 50 ساعة2 قة احدةور و

يرإعداد- تطو الدراسيةالمناهجو 2 100 ساعة2 قة احدةور و

يساستراتيجيات- يضتعليمفيالتدر التمر 2 5 150 ساعة2 قة احدةور و
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يات- يضإدارةفينظر التمر 2 100 ساعة2 قة احدةور و

الصحيةالخدماتنظم- 2 50 ساعة2 قة احدةور و

تنسيقصحياقتصاد- مستشفياتو 2 4 100 ساعة2 قة احدةور و

يضإدارةفيالحديثةالمفاهيم- التمر 2 50 ساعة2 قة احدةور و

المجموع 16 18 800

يةاإلستراتيجيةلمادةبالنسبة- يضيةللخدماتاإلدار زعالتمر جاتتو جة100الدر يريدر جة40وتحر جة60وشفهيدر عملىدر
أعمال جاتتقسيم)سنةو أعمالالعمليدر جة12إلىالسنةو جة48؛عمليامتحاندر العمليامتحانويعقد(السنةأعمالدر
0التحريرياالمتحانقبل
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يضتعليمفياالستراتيجياتلمادةبالنسبة- يعيكونالتمر جاتتوز جة80الدر يريدر جة30وتحر جة40وشفهيدر عمليدر
أعمال (سنةأعمالدرجة32عمليامتحاندرجات8إلىالسنةوأعمالالعمليدرجاتتقسم)سنةو

ادباقيأما- يريفاالمتحانالمو فقطالتحر

:االمتحانات نظام

:-كاآلتيالتخصصاتلجميعبالنسبةاالمتحاناتتعقد

ر)التمهيديةالدراسةامتحانيعقد ولالدراسيالفصلنهايةبعد(أولدو 0األ

ر)التمهيديةالدراسةامتحانيعقد 0الثانيالدراسيالفصلنهايةفي(ثانيدو

ر)التخصصيةالدراسةامتحانيعقد ر)التخصصيةالدراسةامتحانيعقد-0الثالثالدراسيالفصلنهايةفي(أولدو في(ثانيدو
ولالدراسيالفصلنهاية التاليالعاممناأل
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سبمن- رأيفيير راتمنمقر راتفياالمتحاناتيعيدالماجستيرمقر سبالتىالمقر طفيهار يدأالبشر الماجستيرفيقيدهيز
0

سبالتيالطالبةأوالطالب بهسبقالتيالمادةهذهفينجاحهعندمقبولتقديرعلىيحصلدراسيةمادةأيفيير سو فقطفيهار
0

سبالذيالطالبةأوالطالب يضيةالدراسةفيجداضعيفبتقديرير ريعيدأنعليهالعمليةالتخصصيةالتمر قبلالدراسةحضو
0أخرىمرةاالمتحانلدخولالتقدم

بالنجاحتقديراتتحتسب سو الر جةفيو جهعلىالماجستيردر :-التاليالو

85منأقلإلى%75منجداجيد-فأكثر%85ممتاز%
65منأقلإلى%60منمقبول-%75منأقلإلى%65منجيد%
3منأقـــلجداضعيف-%60منأقلإلى%30منضعيف 0%
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املرضية األعذار

لاوإثنائهاواالمتحانبدءقبلاالمتحاندخولعنلالعتذاربطلبالطالبيتقدم مينخال كثرعلىيو يخمناأل انتهائهتار

سلأوالكليةعميد/د.أباسمالطلبيقدم يدالكليةإلىير صولبعلمالمسجلبالبر الو

ضكانلو رمنيمكنهالالطالبمر بالىيلجأانفعليهالطبيةاإلدارةإلىالحضو ميمستشفىاقر كزيأوعامحكو يخطرمر و
راالكلية بذلكفو

 االجتماعية األعذار

لأوإثنائهأواالمتحانبدءقبلاالمتحاندخولعناجتماعيبعذربطلبالطالبيتقدم خال

مين كثرعلىيو يخمناأل باالعذرلهذاالشرحمعانتهائهتار راقبكافهمصحو سميةاألو ذلكعلىالدالةالر
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راقباىيعتدال سميهغيرجهاتمنصادرةأو ر

 املاجستري لدرجه للتسجيل املطلوبة واألوراق الشروط

راتاجتيازـ1 التخصصيةالتمهيديةالدراسيةالمقر التسجيلقبلو

قميةالمكتبةمنإفادةـ2 (البحثيةللنقطةالتشابهفحصإيصال)بالجامعةالر

ضوعتسجيلبعدمتفيد سالةمو يةالجامعاتفيالر ذلكالمصر لمنو ابهعلىالبحثخال يةالمكتبةبو المصر

كولمننسخهـ3 تو بيالبر قعانجليزيـــعر فينالسادةمنمو المشر

منيةالخطةـ4 سالةالز قعللر فينالسادةمنمو المشر
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افقةـ5 كولعلىالعلميالبحثأخالقياتلجنهمو تو البرو

خصةشهادةـ6 ليةالر افادة ICDLاآلليالحاسبلقيادةالدو بصحتهاحديثهو

يةاللغةشهادةـ7 نجليز جه433ادنيبحداالمديستلهيئةفرعاىمنمعتمدةيفلالتواال يعتبرللماجستيردر كاديمى IELTSو اال
جه5)يفلللتومكافئ بصحتهاحديثهافادة(للماجستيردر

يفيالملفـ8 يسهيئهأعضاءللسادةالتعر التدر

طمراعاةــ9 التسجيلللقيدالعامةالشرو جهو الماجستيرلدر

افقةــ10 علىالتسجيلعلىالقسممجلسمو كولو تو تشكيلالمقدمالبر سالةعلىاألشرافلجنهو الر

***********************************************************
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نتهاءبعد سالةمناال فقاالر منيةللخطةو يرتقديميتمالز سالةصالحيةتقر الحكمالمناقشةلجنهتشكيلوللمناقشةالر و

رأدنيبحد يخعليعاممرو افقةتار التسجيلعليالجامعةمو

 املاجستري لدرجه  واحلكم املناقشة جلنه لتشكيل املطلوبة واألوراق الشروط

يرـ1 سالةبصالحيةتقر فينالسادةمنمقدمللمناقشةالر المشر

سالةمننسخهـ2 مةمعتمدةالر مختو و

النشرخطابـ3
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جةعلىللحصولاجبارىمتطلبعلميبحثنشر) يقدمالماجستيردر احدبحثنشرأوقبوليفيدماالطالبو النتائجمناألقلعلىو
صلتمالتيالعلمية يكونإليهاالتو سهعلميهمجلهفيالنشرو محكمهمتخصصةمفهر رو لجنهأعضاءالسادةجميعبهامذكو
االشراف

ليةالرخصةشهادةـ4  ICDLاآلليالحاسبلقيادةالدو

يةاللغةشهادةـ5 نجليز جه433ادنيبحداالمديستلهيئةفرعاىمنمعتمدةيفلالتواال يعتبرللماجستيردر كاديمى IELTSو اال
جه5)يفلللتومكافئ بصحتهاحديثهافادة(للماجستيردر

سالةقبولشهادةـ6 نتحالمنعإفادة) Turnitin الر (االدبىاال

ثةالمناقشةتأخيريتمالتحايلحالهفي) زأشهرثال يجو نامجعلىالتحايلتكرارحالهفيالتأخيرمضاعفهو البر

رشهادةـ7 رةحضو الجامعهخارجمنالملتحقينللطالبالعلميالبحثأخالقياتدو
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رشهادةـ8 تينهذهإحدىحضو ـاالحصائىالتحليلمهارات)الدور ضـالعلميالنشرـ خارجمنالملتحقينللطالب(الفعالالعر
الجامعه

فاتسدادــ7 الدراسيةالمصرو

يفيالملفــ8 يسهيئهأعضاءللسادةالتعر التدر

يةالملكيةلحمايةاختراعبراءاتتسجيلإفادةــ9 يةالملكيةمكتبمنالفكر براءةالفكر ذلكبالجامعةاالختراعو البحثنشرقبلو
سالةمنالمنبثقالعلمي الر

افقةــ10 يرعلىالقسممجلسمو تشكيلالصالحيةتقر الحكمالمناقشةلجنهو و

سالةتناقشانيجبـ لالر ينخال يخمنشهر التشكيلقراراعتمادتار

ر نتهاءفو سالةمناقشهمناال يرمننسخهتسليميتمالر العلياالدراساتلقسمالجماعىالتقر
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يرالعتماداإلجراءاتاتخاذثم الحكمالمناقشةلجنهتقار منحو جةو الدر

  املاجستري لدرجه  واحلكم املناقشة جلنه تقارير العتماد املطلوبة واألوراق الشروط

التمريض علوم يف املاجستري درجة ومنح  

يرـ1 ديةالتقار الجماعيةالفر الحكمالمناقشةللجنهو مةمعتمدة و مختو و

سالةمننسخهـ2 النهائيةالر
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سالةتسلمإيصاالتـ3 يهمكتبه)الر المكتبةـاالسكندر يةو كز مكتبهــبالجامعةالمر (الكليةو

سالةمستخلص4 بي)للر فقا(انجليزيــعر ذجو ممعتمدللنمو مختو بو ترعلىمكتو الكمبيو

ليةالرخصةشهادةـ5 بصحتهاحديثهإفادة ICDLاآلليالحاسبلقيادةالدو

يةاللغةشهادة6 نجليز جه433ادنيبحداالمديستلهيئةفرعاىمنمعتمدةيفلالتواال يعتبرللماجستيردر كاديمى IELTSو اال
جه5)يفلللتومكافئ بصحتهاحديثهإفادة(للماجستيردر

فاتسدادــ7 الدراسيةالمصرو

يفيالملفــ8 يسهيئهأعضاءللسادةالتعر التدر

ولمنالتراكميةالنتيجةـ9 الكنتر
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 التسجيل أو القيد وقف

ز قفيجو الطالبتسجيلأوقيدو

قفالسببتحديدمنالبد فقالطلبإليهيستندالذيالتسجيلأوالقيدلو راقمر سميةباألو راقبأيهيعتدوالجديتهتثبتالتيالر أوأو

سميهغيرجهاتعنصادرةمستندات ر

زال يدأنيجو قتيناومتتاليتينسنتينعنالمدةتز متفر

جهالمسجلينللمعيدينبالنسبةالقيدإيقافيتم لالماجستيرلدر تببدونخاصةأجازةعلىفيهايحصلونالتيالمدةخال إسقاطمعمر

صالمددمنالمدةهذه الزوجمرافقهرعايةإجازةحالهفيالجامعاتتنظيمقانونمن(156ـ155)بالمادتينعليهاالمنصو
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تب قفعلىيتر سالةمتعلقةأبحاثأيهإجراءفيالطالبأحقيهعدمالقيدو يقعبالر فينعاتقعلىو ذلكتنفيذالمشر

مسدادــ سو لالدراسيةالر مإلىباالضافهالقيدإيقافمدةخال سو قفر القيدو

 التسجيل او القيد  إلغاء 

للطالبتسجيلأوالقيدإلغاء

زاذاــ جهللقيدالمحددةالمدةتجاو اتالخمس)الماجستيربدر (سنو

نقطاعــ االمتحاناتالدراسةعناال أسبابتقديمدونو

اصلعدمــ فينالسادةمعالتو المشر
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فينبالسادةالمسجلينالعلياالدراساتطالبلقاءاتعدد) بعهالمشر (األقلعلىالعامفيلقاءتأر

فاتسدادعدمــ الدراسيةالمصرو

 التسجيل او القيد مد

جهلنيلالدراسةمدة يضفيالماجستيردر زوالاألقلعلىسنتينالتمر جهمقيديبقىأنالطالبأوللطالبيجو منأكثرالماجستيرلدر

ات5 زسنو يجو فمناقتراحعلىبناءاستثنائيةأخرىسنهلهيرخصأنالكليةلمجلسو ئيسيالمشر مجلسالر المختصالقسمو
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المنصورةجامعة–التمريضكليةالعلياالدراساتدليل

التمريضعلومفىالماجستيردرجة

إشراف تحت

زكريامحمدعبير/د.أالنمررشادمحمدأمينه/د.أ

كيلالكليةعميد ثالعلياللدراساتالكليةو البحو و

تنفيذ 
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ضىمحمدمنى/أشحاتةإبراهيمعلىأميرة/ العو

جهأخصائيينكبير مسئولأولأخصائـيعاممديربدر الماجستيرو

ئيس العالقاتالعلياالدراساتقسمر  الغالف تصميم الثقافيةو

أحمدالسيدأميمة/مهندسة
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