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جامعة المنصورة أن تكون إحدى أفضل كليات التمريض محلياً وإقليمياً ودولياً وأن تساهم  –تسعى كلية التمريض 

 بفاعلية في االرتقاء بالمنظومة الصحية في مصر

 

جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية وبحثية حكومية تقدم برامج تعليمية في علوم التمريض لتقديم  –كلية التمريض 

  مؤهل علميا وعمليا وإنتاج بحث علمي ودعم احتياجات المجتمع الصحية خريج
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 األهداف اإلستراتيجية

 تطوير البرامج والمناهج الدراسية والتوسع في األنشطة والخدمات الطالبية بما يحقق رسالة الكلية. .1

 لمالية بالكلية.استكمال القدرة المؤسسية والبنية التحتية للكلية ودعم وتنمية الموارد البشرية وا .2

 تطوير البحث العلمي واستكمال برامج الدراسات العليا والدبلومات بما يحقق الخطة البحثية للكلية.  .3

 دعم المشاركة المجتمعية مع كافة القطاعات والمجتمع المحيط. .4

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية والقدرة المؤسسية وإدارة الجودة. .5
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 التمريضفي علوم دكتور درجة 

 في علوم التمريض في إحدى التخصصات االتيه  دكتور تمنح الكلية درجه 

 ـ التمريض الباطني والجراحي 1

 ــ ـ تمريض العناية الحرجة والطوارئ للمدرسين المساعدين بالكلية فقط2

 ــ تمريض صحة المراه والتوليد 3

 ــ ـ تمريض األطفال ـ4

 ــ  إدارة التمريض 5

 صحة المجتمعــ   تمريض 6

   ــ   تمريض المسنين7

 التمريض النفسي والصحة النفسية  ــ8
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 شروط  عامه  للقيد والتسجيل لدرجه الماجستير  

تسجيل لمعاوني أعضاا  ييهاا التادريا جاارج الجافعاة فاي  حالاا وجاود الت صا  السماح بال ـــ عدم 

 المطلوب في كليا فماثلا بالجافعة 

ـــ   عدم السماح للمعيدين أو المدرسين المساعدين بالتسجيل لدراسة عليا للحصول على درجا جافعيا 

 في غير ت ص  أقسافهم   

 افعا المنصورة طبقا للقواعد ـــ إجازة نقل التسجيل فن جافعا أجرى إلى ج

ـــ عدم جواز قيد طالب الدراسات العلياا فاي دراساة أكمار فان درجاا جافعياا فاي وقا  واحاد إ  بموافقاة 

 فجلا الدراسات والبحوث 

 ــــ   وجوب التسجيل فن واقع ال طة البحمية للقسم العلمي     
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 ي    *اوال شروط االلتحاق بدرجة االدكتوراة في التخصصات االت

 التمريض الباطني والجراحي  

 والتوليد  المرأةتمريض صحة 

 ـ تمريض األطفال ـ

 إدارة التمريض  

 ـ تمريض صحة المجتمع

  ـ تمريض المسنين 

 التمريض النفسي والصحة النفسية  

الحصول على درجة الماجستير  فى فادة الت ص   بتقدير جيد على األقل فن إحدى الجافعات المصرية  .1

 أو على درجا علميا فعادلا أجرى فعترف بها فن المجلا األعلى للجافعات  .   
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 -المصروفات الدراسية  :       

تؤدى المصروفات الدراسية سنويا فن تاريخ القيد حتى تاريخ إيداع نسا ا فان الرساالة بالمكتباة  

 المركزية 

 جنيا   4519  المصروفات  

 جنية 250 سحب فلف  
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 *األوراق المطلوبة  للتسجيل لدرجه االدكتوراة

 شهادة التقديرات أصل + صورة  -شهادة الماجستير أصل + صورة      - 

 العمل                     موافقة جهة   -شهـادة الميـالد أصل + صورة                      - 

 شهادة تأدية ال دفة العسكرية                -( صور ش صيا                          6عدد )  -   

 صورة البطاقة                               ــ استمارات التقدم عبر ا نترن  نظام ابن الهيمم   -
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 -* مواعيد التقديم  للتسجيل والدراسه :

يااتم التسااجيل لدرجااة الاادكتوراه جااالل العااام  ووفقااا ل طااا القساام العلمااي  وتباادأ دراسااة المقااررات فااي شااهر 

سبتمبر لمدة ثمانية أشهر وبنا  على طلاب يقدفاا الباحال علاى او يكاوو قاد اتام إجارا ات التساجيل لدرجاا 

 الدكتوراه 

 

 * مواعيد وشروط التقدم لالمتحانات 

 يعقد ا فتحاو النهائي لدرجا الدكتوراه في نوفمبر وفايو فن كل  عام  

 الطلب يقيد اسما لالفتحاو النهائي قبل فوعدة بشهر على األقل

  يسمح للطالب او الطالبة بدجول ا فتحاو النهائي للدكتوراه ا  إذا قبل  الرسالة بقرار فجلا الكلية  
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 ر على ا قل المشرفين قبل فيعاد ا فتحاو بشهالمشرف او  يجب او تقدم الرسالة بعد فوافقا

ـ اذا رسب الطالب او الطالباا فاى ا فتحااو النهاائى ألى فقارر فان فقاررات درجاا الادكتوراة أعااد ا فتحااو 

 النهائى فى جميع المقررات 
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 الحصول على درجه الدكتوراه في علوم التمريض 

للتسجيل لدرجاة دكتاور فاي علاوم التماريض بياناا فجماال ) بروتوكاول ( عان البحال الا   يقدم الطالب أو الطالبة 

ينوى القيام با بنا  على فوافقة فجلا الكلية واقتراح فجلا القسم على فوضوع الرسالة ويعين فشرف أو أكمر 

مشارف الرئيساي ك لك يجاب أو يقادم ال0ثم بعد ذلك يعرض على فجلا الدراسات العليا والبحوث 0على الرسالة 

 0تقريرا سنويا في نهاية كل عام عن فدى تقدم الدارس للدراسات العليا 

أو يتقاادم الطالااب أو الطالبااة بنتااائب بحوثااا بعااد فوافقااة المشاارف الرئيسااي فاان جااالل رسااالة تقبلهااا لجنااة  

 0المناقشة والحكم بعد فناقشتها بنا  على اقتراح األسات ة المشرفين وفوافقة فجلا القسم 

 أو يجتاز الطالب أو الطالبة بنجاح ا جتبارات التحريرية واإلكلينيكية والشفهية المقررة  
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يجب أو تقدم الرسالة بعد فوافقة المشرف أو المشرفين قبال فيعااد ا فتحااو بشاهر علاى األقال وعلاى الطالاب أو 

ألقل و  يسمح للطالب أو الطالبة بدجول الطالبة أو يقيد إسما لالفتحاو النهائي للدكتوراه قبل فوعده بشهر على ا

 0ا فتحاو النهائي للدكتوراه إ  إذا قبل  الرسالة بقرار فجلا الكلية 

 -يكوو توزيع درجات إتمام شهادة الدكتوراه كاآلتى :

 0% فن إجمالى الدرجات 40وي ص  لها  -الرسالة : -

 % فن إجمالى الدرجات 60لها  ا جتبارات التحريرية واإلكلينيكية والشفهية المقررة وي ص  -

 يعقد ا فتحاو النهائي لدرجة الدكتوراة في نوفمبر وفايو فن كل عام 

  يجوز للطالب أو الطالبة أو يبقى فقيدا لدرجة الدكتوراه ألكمر فن جما سنوات دوو أو يتقدم  فتحانها ويجوز 

 0بول الع ر فقدم فن الطالب أو الطالبة لمجلا الكلية أو يعطى للطالب أو للطالبة فهلة سنتين في حالة ق
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 ةالدكتورا فقررات

تقسم الدراسة إلى فصلين دراسيين كال فنهما أربعة أشهر وتبين الجداول اآلتياة توزياع المقاررات علاى فصاول  -

 0الدراسة حيل تدرس لجميع الت صصات درجة الدكتوراة 

 -: الفصل الدراسي األول 

 عدد الساعات األسبوعية  المــــــــــــادة               

ندوات في العلوم األساسية والطبية التى لها عالقة 

 بفرع الت ص                                                                               

 ندوات تمريض ) في فجال الت ص  العام (

 لت ص  الدقيق ( ندوات تمريض ) في فجال ا

 نظرى   3 -

 نظرى  3 -

 نظرى  3 -

 ساعات أسبوعيــــــة  9  المجمـــــــــــوع  
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 -:الفصل الدراسي الماني

 عدد الساعات األسبوعية  المــــــــــــادة              

 ندوات تمريض ) في فجال الت ص  العام ( -

 ندوات تمريض ) في فجال الت ص  الدقيق (  -

 نظر   3 -

 نظر  3 -

 ساعات أسبوعية 6  المجمـــــــــــوع  
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 تبين الجداول اآلتية عدد ا جتبارات التحريرية واإلكلينيكية والشفوية المقررة لدرجة دكتور في التمريض 

 درجة دكتور في تمريض الباطنى والجراحى - 1

 الدرجة                                                                

                                                                       200اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في تمريض البالغين                               -

                                200في فروع تمريض ت ص  تمريض البالغين     اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات-2 

                                                                                                                                                                                                               200اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية التى لها عالقة بفرع الت ص     -3

                                                                          200                                                                                0اجتبار اكلينيكى   -4

                                                                      200                                                                             0اجتبار شفهي عام   -5

 ـــــــ                                                                                                             

 1000المجموع                                                                                                
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 درجة دكتور في تمريض العناية الحرجة والطوارئ -2

       

 الدرجة                                                           

                         200                               0اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في تمريض الحا ت الحرجة   -1

اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في فروع ت ص  تمريض الحا ت الحرجة                                       -2

200    

                        200ساعات في العلوم األساسية والطبية التى لها عالقة بفرع الت ص    اجتبار تحرير  لمدة ثالث  -3

                                                                          200                                                                                0اجتبار اكلينيكى   -4

                                                                                                                                                                                                                                             200                                                                             0اجتبار شفهي عام   -5

 1000المجموع                                                                                            
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 درجة دكتور في تمريض صحة المرأة والتوليد -3

 الدرجة

                     200                    0تبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في تمريض األفوفة وأفراض النسا  ا اج -1 

                                                                                                            200اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في فروع ت ص  تمريض األفوفة وأفراض النسا           -2 

اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية التى لها عالقة بفرع الت ص                       -3

200                                                                               

                                                                          200                                                                                0اجتبار اكلينيكى  -4

                                                                                                                                                                                         200                                                                             0اجتبار شفهي عام  -5

  1000المجموع                                       
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 األطفال درجة دكتور في تمريض -4

 الدرجة

                                   200                                      0اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في تمريض األطفال    -1 

                            200                                  0اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في فروع تمريض األطفال  -2 

                                                                              200اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية التى لها عالقة بفرع الت ص     -3

                                                                           200                                                                                 0اجتبار اكلينيكى  -4

                                                                                                                                                                                                                           200                                                                             0اجتبار شفهي عام   -5

 ـــــ                                                                                                   

 1000المجموع                                                                                     
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 درجة دكتور فى التمريض النفسي والصحة النفسية -5

 الدرجة 

                                           200    اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات فى التمريض النفسي والصحة النفسية                    -=1

                                                                                 200اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات فى فروع ت ص  التمريض النفسي والصحة النفسية          -2

                                                                              200علوم األساسية والطبية التي لها عالقة بفرع الت ص    اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات فى ال -3

                                                                           200                                                                                0اجتبار اكلينيكى   -4

                                                                                                                                                                      200                                                                             0اجتبار شفهي عام   -5

 ـــــ

  1000المجموع                                         
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 درجة دكتور فى تمريض صحة المجتمع6

 الدرجة 

                    200اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات فى تمريض صحة المجتمع                                             -1

                                                                                200اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات فى فروع تمريض صحة المجتمع                                       -2

                                                                                                                                   200اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات فى العلوم األساسية والطبية ذات العالقة بتمريض صحة المجتمع       -3

    200                                                                                     0اجتبار شفهي عام   -4

 ـــــ                                                                                                                   

  800المجموع                                                                                        

 



20 

 

 

 درجة دكتور في تمريض المسنين - 7

 الدرجة

                     200                                              0ا اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في تمريض المسنين  -1 

                             200اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في فروع ت ص  تمريض المسنين                                    -2 

  200اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية التي لها عالقة بفرع الت ص              -3

                                                                          200                                                                                          0اجتبار اكلينيكى  -4

       200                                                                                      0اجتبار شفهي عام   -5

 ــــــ

 1000المجموع                                                                                                
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 درجة دكتور في إدارة التمريض -8

 الدرجة

                                   200                                        0اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في نظريات اإلدارة العافة    -1 

                            200                                  0اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في فروع فادة اإلدارة التمريض    -2 

                                                                                                                                                                                                                                 200اجتبار تحرير  لمدة ثالث ساعات في العلوم األساسية والطبية التي لها عالقة بفرع الت ص              -3

 200                                                                                      0اجتبار شفهي عام   -4

 ــــــــ 

 800المجموع                                                                                                
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 الشروط واألوراق المطلوبة للتسجيل لدرجا الدكتوراة

ك فن ـ إفادة فعتمدة فن المكتبة الرقمية بالجافعة  تفيد بعدم تسجيل فوضوع الرسالة في الجافعات المصرية وذل1

 جالل البحل على بوابا المكتبة المصرية 

ـ إفادة فن المكتبة الرقمية بالجافعة ) إيصال فح  التشابا للنقطة البحمية (وذلك بعد فوافقة فجلا الكلية على 1

 التسجيل

 ـ نس ا فن البرتوكول عربي ـــ انجليز   فوقع فن السادة المشرفين  3

 السادة المشرفين  ـ ال طة الزفنية  للرسالة  فوقع فن 4

 ـ فوافقة لجنا أجالقيات البحل العلمي  على البروتوكول 5

 وافادة حديما بصحتها   ICDLـ شهادة الرجصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 6

درجاا للادكتوراة  ويعتبار  460ـ شهادة اللغة ا نجليزية التو يفل فعتمدة فن اى فرع لهيهة ا فديس  بحد ادني 7

IELTS   افادة حديما بصحتها فع درجا الدكتوراة(  5.5كاديمى فكافئ للتو يفل   ا 



23 

 

 

 

 ـ الملف التعريفي للسادة أعضا  ييها التدريا 8

 ــ  فراعاة الشروط العافة  للقيد والتسجيل لدرجا الدكتوراة 9

 الرسالةــ  فوافقة فجلا القسم على التسجيل وعلى البرتوكول المقدم وتشكيل لجنا األشراف على 10

 ـ إفادة التسجيل على بنك المعرفة 11

*********************************************************** 

بعد ا نتها  فن الرسالة وفقا لل طة الزفنية يتم تقديم تقرير صالحية الرسالة للمناقشة و تشكيل لجنا المناقشة 

 والحكم 

 افعة على التسجيل  بحد ادني فرور عافين فن تاريخ فوافقة الج 
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 الشروط واألوراق المطلوبة  عتماد تقارير لجنا المناقشة والحكم  لدرجا الدكتوراة 

 فعتمدة وف توفة   ـ التقارير الفردية والجماعية للجنا المناقشة والحكم1

 ـ نس ا فن الرسالة النهائية  2

 مركزية بالجافعة   ــ وفكتبا الكلية (  ـ إيصا ت تسلم الرسالة ) فكتبا ا سكندريا  ـ والمكتبة ال 3

 فست ل  للرسالة ) عربي  ــ انجليز  (  وفقا للنموذج  فعتمد وف توم فكتوب على الكمبيوتر  4

 إفادة حديما بصحتها   ICDLـ شهادة الرجصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 5

درجاا الادكتوراه ويعتبار  460شهادة اللغة ا نجليزية التو يفل فعتمدة فن اى فرع لهيهة ا فديس  بحاد ادناي   6

IELTS   (   5.5ا كاديمى فكافئ للتو يفل) إفادة حديما بصحتها درجا للماجستير 

 ــ سداد المصروفات الدراسية  7

 ــ الملف التعريفي للسادة أعضا  ييها التدريا   8
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 فنح درجة الدكتوراه   في علوم التمريض   

 اجتياز ا فتحاو النهائى لمقررات الدكتوراة

 فوافقا القسم العلمى على فنح الدرجا 

 فعتمدة وف توفة   ـ التقارير الفردية والجماعية للجنا المناقشة والحكم1

 ـ نس ا فن الرسالة النهائية  2

 ـ إيصا ت تسلم الرسالة ) فكتبا ا سكندريا  ـ والمكتبة المركزية بالجافعة   ــ وفكتبا الكلية (   3

 فست ل  للرسالة ) عربي  ــ انجليز  (  وفقا للنموذج  فعتمد وف توم فكتوب على الكمبيوتر  4

 إفادة حديما بصحتها   ICDLـ شهادة الرجصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 5

درجاا الادكتوراه ويعتبار  460شهادة اللغة ا نجليزية التو يفل فعتمدة فن اى فرع لهيهة ا فديس  بحاد ادناي   6

IELTS   (   5.5ا كاديمى فكافئ للتو يفل) إفادة حديما بصحتها درجا للماجستير 
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 ــ سداد المصروفات الدراسية  7

  ــ الملف التعريفي للسادة أعضا  ييها التدريا  8
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 األع ار المرضية

يتقدم  الطالب بطلب لالعت ار عن دجول ا فتحاو قبل بد  ا فتحاو او إثنائا او جالل  يوفين على األكمر فن 

 تاريخ انتهائا

 يقدم الطلب باسم أ.د/ عميد الكلية  أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل بعلم الوصول 

لو كاو فرض الطالب    يمكنا فن الحضور إلى اإلدارة الطبية فعليا او يلجأ الى اقرب فستشفى حكوفي عام 

 أو فركز  وي طر الكلية فورا ب لك 

 األع ار ا جتماعية 

 يتقدم الطالب بطلب بع ر اجتماعي عن دجول ا فتحاو قبل بد  ا فتحاو أو إثنائا أو جالل 

 ريخ انتهائا فع الشرح له ا الع ر فصحوبا بكافا األوراق الرسمية الدالة على ذلك يوفين على األكمر فن تا

   يعتد باى أوراق صادرة فن جهات غير رسميا  
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 وقف القيد أو التسجيل 

 يجوز وقف قيد أو تسجيل الطالب 

تمب  جديتا و  يعتد  بد فن تحديد السبب لوقف التسجيل ال   يستند إليا الطلب فرفق باألوراق الرسمية التي 

 بأيا أوراق أو فستندات صادرة عن جهات غير رسميا 

   يجوز أو   تزيد المدة عن سنتين فتتاليتين او فتفرقتين 

الدكتوراة  جالل المدة التي يحصلوو فيها على  يتم إيقاف القيد بالنسبة لمدرسين المساعدين المسجلين لدرجا

( فن قانوو تنظيم 156ـ155المدة فن المدد المنصوص عليها بالمادتين ) أجازة جاصة بدوو فرتب فع إسقاط ي ه

 الجافعات في حالا إجازة رعاية فرافقا الزوج  

يترتب على وقف القيد عدم أحقيا الطالب في إجرا  أيا أبحاث فتعلقة بالرسالة ويقع على عاتق المشرفين تنفي  

 ذلك 

 قيد با ضافا إلى رسوم وقف القيد ــ سداد الرسوم الدراسية جالل فدة إيقاف ال
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 إلغا   القيد او التسجيل  

 إلغا  القيد أو تسجيل للطالب

 ــ اذا تجاوز المدة المحددة للقيد بدرجا االدكتوراة ) ال ما سنوات ( 

 ــ  ا نقطاع عن الدراسة وا فتحانات  دوو تقديم أسباب  

 ــ عدم التواصل فع السادة المشرفين 

 لقا ات  طالب الدراسات العليا المسجلين  بالسادة المشرفين أربعا لقا ت في العام على األقل () عدد 

 ــ عدم سداد المصروفات الدراسية 
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 فد القيد او التسجيل 

فدة الدراسة لنيل درجا الدكتوراة ر في التمريض سنتين على األقل و  يجوز للطالب أو الطالب أو يبقى فقيد 

سنوات ويجوز لمجلا الكلية  أو يرج  لا سنا أجرى استمنائية بنا  على اقتراح  5ستير أكمر فن لدرجا الماج

 فن المشرف الرئيسي وفجلا القسم الم ت  
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 القواعد الواردة بالئحة الدراسات العليا 

 في إعداد وتقديم رسائل الدكتوراه بكليات جافعة المنصورة
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 جافعة المنصورة –دليل الدراسات العليا  كلية التمريض 

 علوم التمريض في لدكتوراهدرجة ا

 تح  إشراف 

 أ.د/ أفينا فحمد رشاد النمر                                                                  أ.د/ عبير فحمد زكريا                          

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                              عميد الكلية                                                                        

 تنفي                                                                                  

  الباز  عادل عز الدينأفيرة على إبراييم شحاتة                                                                          أ/  /أ                    

 دكتوراهوفسهول ال  ثاللكبير أجصائيين بدرجا فدير عام                                                                 أجصائـي                   

  تصميم الغالف رئيا قسم الدراسات العليا والعالقات المقافية                                                                           

 السيد أحمد أفيمافهندسة/                                                                              السيد أحمد أفيمافهندسة/                  
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