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 برامج الدراسات العلياشروط االلتحاق ب

  

    الأوراق المطلوبة  للقيد لدرجة الماجستير من الخارج
 1شهادة االمتيـاز  .2                . شهادة البكالوريوس 

 3                        شهادة التقديرات )بيان الدرجات ( 4. شهـادة الميـالد  . 

 5 صور البطاقة الشخصية   6صورة شخصية                 6. عدد . 

 7معتمدة ومختومة.  ل. موافقة جهة العم 

 8. شهادة خبرة لمدة عام بعد تاريخ االمتياز . 

 9ر .. شهادة أداء الخدمة العسكرية للذكو 

 10  ) صورة( 2)األوراق  األصل +  --. ملف هولدر) لحفظ الوراق 

 11 استمارة التقديم عبر االنترنت على موقع الجامعة موقعة من الطالب المتقدم . 

 شروط القيد لدرجة الماجستير
 -:التمريض ما يلي علوم في جة الماجستير لدر للتسجيل يشترط في قيد الطالب أو الطالبة  

درجة  المصرية أو علىيوس في التمريض من إحدى الجامعات على درجة البكالور يكون حاصالا أن . 1

 c0بتقدير عام جيد أو+معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به في الجامعة 

 c0جيد أو+ أن يكون تقديره  في مادة  التخصص ال يقل عن . 2

 0جهة العملالحصول على موافقة . 3

 0تسديد الرسوم في الموعد المحدد بالكلية  . 4

 0. التفرغ الكامل طبقا للجداول الدراسية المعلنة بالكلية5

 أن يكون حاصال على دورة فى اللغة االنجليزية يحددها مجلس الكلية  -6

 أن يكون حاصال على دورة فى أساسيات الحاسب االلى من مركز علمي معترف بة -7

رشد نة اإلشراف على رسالة الماجستير ويقوم المشرف الرئيسي بعمل الميشكل مجلس القسم لج -8

 االكاديمى

 0موافقة مجلس القسم المختص على التسجيل  -9

راسية دساعة 24يجوز تسجيل خطة البحث بناء على موافقة المشرف الرئيسي بعد النجاح فى عدد  -10

لى علكلية ابعد سنة من تاريخ موافقة مجلس معتمدة على األقل على أن يسمح للطالب بمناقشة الرسالة 

 تسجيل خطة البحث

من  ان يسجل الطالب المقررات الدراسية المطلوبة فى التخصص الذى التحق بة قبل أسبوعين -11

 0بداية الدراسة 

 

 تقدم للقيد لل الأوراق المطلوبة   

 ] بنظام الساعات المعتمدة [  جستير الوقاية والتحكم فى العدوىببرنامج ما

    أصل شهادة البكالوريوس -1
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 أصل شهادة االمتيـاز -2

 أصل شهادة التقديرات ] بيان الدرجات [  -3

 أصل شهـادة الميـالد       -4

 صورة البطاقة الشخصية -5

 صورة شخصية                     6عدد  -6

 تقدم أصل موافقة جهة العمل معتمدة ومختومة على النموذج المعد لذلك بملف ال -7

 شهادة أداء الخدمة العسكرية للذكور أو اإلعفاء منها  -8

 خله .سحب ملف التقدم للدراسات العليا واستيفاء جميع البيانات المطلوبة بدا -9

 صوره [   2ملف هولدر لحفظ األوراق ] األوراق أصل +  -10

*يتم التقدم عبر نظام ابن الهيثم للدراسات العليا على صفحة جامعة المنصورة وطباعة استمارات 

  استمارة معلومات [ وإرفاقها مع باقى الأوراق –التقدم ] استمارة بيانات 

  وحتى نهاية شهر أغسطس 1/8*يتم تلقى طلبات التقدم والملفات اعتباراا من بداية شهر أغسطس 

مصروفات الدراسية بعد موافقة مجلس الكلية على القيد للطلاب فى موعد أقصاه *يتم سداد ال

 أسبوع من تاريخ الموافقة وإلا يكون التسجيل لاغيا .

 شروط الالتحاق ببرنامج ماجستير 

 الوقاية والتحكم فى العدوى ] بنظام الساعات المعتمدة [
 -مةالعا علوم الصحة -)العلوم الصحية فى احد المجاالت الصحية يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس -1

 لجامعاتألعلى لمن إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس االعلوم الصيدالنية(  -العلوم التمريضية -العلوم الطبية

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

 ومجلس الكلية.

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

  م.يختار الطالب المقررات المناسبة ويمأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من المرشد األكاديمي ورئيس القس -4

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

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

والفصل  ى االولالدراسفصل كال من الالطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات التسجيل قبل نهاية األسبوع الثاني من  -7

 ال يحق له حضور المحاضرات.الفصل الدراسي الثالث أو  الثاني
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لى ع  (+C)بتقدير عام جيد  فى احد المجاالت الصحية حاصالً على درجة البكالوريوسالطالب  يكونأن يجب  -8

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

إال  و +Cال يقل عن  CGPAبنجاح بتقدير لبرنامج الماجستير الطالب اجتياز المقررات الدراسية  يجب على -9

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

نجاح ب نامجللبر المقررات المتخصصة فى التخصص العاميتقدم الطالب بطلب لتسجيل موضوع الرسالة بعد اجتيازه  -10

 .+Cال يقل عن  CGPA بتقدير 

 تقدم للقيد لل الأوراق المطلوبة

 ببرنامج ماجستير الرعاية الصحية القائمة على الدلائل 

 ] بنظام الساعات المعتمدة [  

    أصل شهادة البكالوريوس -1

 أصل شهادة االمتيـاز -2

 أصل شهادة التقديرات ] بيان الدرجات [  -3

 أصل شهـادة الميـالد       -4

 صورة البطاقة الشخصية -5

 صورة شخصية                     6عدد  -6

 تقدمأصل موافقة جهة العمل معتمدة ومختومة على النموذج المعد لذلك بملف ال -7

 شهادة أداء الخدمة العسكرية للذكور أو اإلعفاء منها  -8

 خله .سحب ملف التقدم للدراسات العليا واستيفاء جميع البيانات المطلوبة بدا -9

 صوره [   2األوراق أصل + ملف هولدر لحفظ األوراق ]  -10

*يتم التقدم عبر نظام ابن الهيثم للدراسات العليا على صفحة جامعة المنصورة وطباعة استمارات 

  استمارة معلومات [ وإرفاقها مع باقى الأوراق –التقدم ] استمارة بيانات 

 أغسطس من كل عام  15وحتى  1/8*يتم تلقى طلبات التقدم والملفات اعتباراا من بداية شهر أغسطس 

*يتم سداد المصروفات الدراسية بعد موافقة مجلس الكلية على القيد للطلاب فى موعد أقصاه 

 أسبوع من تاريخ الموافقة وإلا يكون التسجيل لاغيا .

 شروط االلتحاق ببرنامج ماجستير 

 ] بنظام الساعات المعتمدة [اية الصحية القائمة على الدالئل الرع
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 -مةالعا علوم الصحة -)العلوم الصحية فى احد المجاالت الصحية يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس -1

 ها المصرية أو ما يعادلمن إحدى الجامعات العلوم الصيدالنية(  -العلوم التمريضية -العلوم الطبية

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

 ومجلس الكلية.

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

  م.ديمي ورئيس القسيختار الطالب المقررات المناسبة ويمأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من المرشد األكا -4

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

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

والفصل  ي األولالدراسفصل كال من الالطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات التسجيل قبل نهاية األسبوع الثاني من  -7

 ال يحق له حضور المحاضرات.الفصل الدراسي الثالث أو  الثاني

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

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

 


