
(1) 

                                                                                                                                           

 

 

 
 

 



(2) 

 

 

 

 

 الفهرس

 رقم الصفحة المحتوى

 1 الكلية                                                   رؤية

 1                                                 الكلية  رسالة

 1                                         اإلستراتيجية  األهداف

 2     األقسام العلمية بالكلية

 3 الدرجات التي تمنحها الكلية

 العامة األحكام

 4 (1) مادة

 4 شروط العامة للقيدال (2) مادة

 5 قيد ( مواعيد ال3) مادة

 5 ةي( الفصول الدراس4) مادة

 5 ( الساعة المعتمدة5) مادة

 7-6 دراسةال( قواعد 6) مادة

 8 ( إيقاف القيد واألعذار7) مادة

 11-9 نظم االمتحانات و التقييم( قواعد 8) مادة

 13-11 ( معدل نقاط التقدير )المعدالت التراكمية والفصلية(9) مادة

 14 المعتمدة اتاع( تحويل الس10) مادة

 14 ( الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا11) مادة

 14 وراهالدكتو  رسائل الماجستيرعلى  والمناقشة والحكم اإلشراف لجنة( تشكيل 12) مادة

 15-14 كاديمي( المرشد األ13) مادة

 15 الدكتوراهلخطط البحثية لرسائل الماجستير و( ا14) مادة

 16-15 ماجستيرلدرجة ال التسجيل شروط (15) مادة

 17-16 الماجستير لبرنامجو الفصول الدراسية  الساعات( 16) مادة

 19 اجستيرالم لدرجة التمهيدي الدراسيللفصل  مقرراتالتوصيف و الخطة الدراسية (17) مادة

 رقم الصفحة المحتوى

رجة ي والثالث لدالدراسي الثانلفصل لالخطة الدراسية للفصول التخصصية  (18) مادة

 الجراحى.والماجستير فى التمريض الباطني 
20-21 

 جةلدرلفصل الدراسي الثاني والثالث لللفصول التخصصية  الدراسيةالخطة  (19) مادة

 طوارئحرجة وال العناية تمريض في يرماجستال
22-23 

جة لدرالدراسي الثاني والثالث لفصل ل( الخطة الدراسية للفصول التخصصية 20) مادة

 .صحة المرأة والتوليد تمريض فى ماجستيرال
24-25 

رجة الدراسي الثاني والثالث لدلفصل لالدراسية للفصول التخصصية  ( الخطة21مادة )

 .ماجستير فى تمريض األطفالال
26-27 

 29-28لفصل الدراسي الثاني والثالث لدرجة ل( الخطة الدراسية للفصول التخصصية 22مادة )



(3) 

 رقم الصفحة المحتوى

 .مريض النفسي والصحة النفسيةالت الماجستير في

رجة الدراسي الثاني والثالث لدلفصل ل( الخطة الدراسية للفصول التخصصية 23) مادة

 .صحة المجتمعتمريض  فيماجستير ال
30-31 

 34-32 في الوقاية و التحكم في العدوى يرتالماجس لدرجة الخطة الدراسية( 24مادة )

م لدالئل بقسافي  الرعاية الصحية القائمة على  يرتالماجس جةلدر الخطة الدراسية( 25مادة )

 تمريض صحة المجتمع
35-36 

جة لدرلفصل الدراسي الثاني والثالث لللفصول التخصصية الخطة الدراسية ( 26مادة )

 .ماجستير تمريض المسنين
37-38 

جة لدرث لفصل الدراسي الثاني والثاللللفصول التخصصية الخطة الدراسية ( 27مادة )

 .إدارة التمريض فيالماجستير 
39-40 

 الدكتوراهقواعد عامة للحصول على درجة 

 41 الدكتوراهالتسجيل لدرجة  شروط (28) مادة
 الدكتوراه لبرنامجالساعات و الفصول الدراسية  (29) مادة

41 

 راهرجة الدكتوالدراسية لد الفصول مقررات التخصصية ووصف االسترشادية الخطط و الدراسية الخطط

 لألقسام

 يةالدراس صولالف مقررات فوصو ةالخطة الدراسية للفصول التخصصي (30) مادة

 .التمريض الباطني الجراحي في الدكتوراه لدرجة
43-44 

 يةالدراس صولالف مقررات فوصو ةالخطة الدراسية للفصول التخصصي (31) مادة

 .لطوارئالعناية الحرجة وا التمريض في الدكتوراه لدرجة
45-46 

 يةالدراس صولالف مقررات فوصو ةالخطة الدراسية للفصول التخصصي (32) مادة

 .تمريض صحة المرأة والتوليد  في الدكتوراه لدرجة
47-48 

 يةالدراس صولالف مقررات فوصو ةالخطة الدراسية للفصول التخصصي (33) مادة

 .طفالتمريض األ  في الدكتوراه لدرجة
49-50 

 يةالدراس صولالف مقررات فوصو ةالخطة الدراسية للفصول التخصصي (34) مادة

 .التمريض النفسي والصحة النفسية  في الدكتوراه لدرجة
51-52 

 يةالدراس صولالف مقررات فوصو ةالخطة الدراسية للفصول التخصصي (35) مادة

 .تمريض صحة المجتمع  في الدكتوراه لدرجة
53-54 

 يةالدراس صولالف مقررات فوصو ةسية للفصول التخصصيالخطة الدرا (36) مادة

 .سنينتمريض الم  في الدكتوراه لدرجة
55-56 

 يةالدراس صولالف مقررات فوصو ةالخطة الدراسية للفصول التخصصي (37) مادة

 58-57 .إدارة التمريض  في الدكتوراه لدرجة

 59 النظام الكودي للمقررات (38) مادة

 78-60 العامة لبرنامج ماجستير الوقاية و التحكم فى العدوى( القواعد 39مادة )



(4) 

 

 

 

 95-79 لالدالئ ( القواعد العامة لبرنامج ماجستير الرعاية الصحية القائمة على40مادة )

 102-96 ( القواعد العامة للحصول على دبلوم مهني جليس المسن41مادة )

 لألقسام العلمية يرماجستال لدرجة مقرراتال وصف

 104-103 المقررات للفصل الدراسي التمهيدي لدرجة الماجستير وصف 

 الجراحيودرجة الماجستير في التمريض الباطني لمقررات الوصف 
106-108 

 112-109 طوارئوحرجة  العناية مقررات درجة الماجستير في تمريض وصف

 114-113 صحة المرأة والتوليد الماجستير في تمريض  لدرجة مقررات الوصف 

 117-115 األطفالتمريض  فيدرجة الماجستير لمقررات الوصف 

 121-118 درجة الماجستير في التمريض النفسي والصحة النفسي لمقررات الوصف 

 125-122 صحة المجتمع تمريض  فيوصف المقررات لدرجة الماجستير 

 وصف مقررات درجة الماجستير فى الوقاية و التحكم فى العدوى

 حة المجتمعبقسم تمريض ص 
126-130 

 الرعاية الصحية القائمة على الدالئلدرجة الماجستير فى لمقررات الوصف 

 بقسم تمريض صحة المجتمع

131-134 

 درجة الماجستير فى تمريض المسنينلمقررات الوصف 
135-137 

 140-138 درجة الماجستير فى إدارة التمريضلمقررات الصف و

 لألقسام العلمية دكتوراهال لدرجة مقرراتالتوصيف وصية التخص للفصولالدراسية  طالخط

 146-142 الجراحيوفي التمريض الباطني  دكتوراهدرجة اللمقررات الوصف 

 151-147 العناية الحرجة والطوارئ في تمريض  دكتوراهال وصف مقررات درجة 

 154-152 صحة المرأة والتوليد في تمريض دكتوراهال لدرجة مقررات الوصف 

 157-155 األطفالتمريض  في  دكتوراهال درجة لمقررات الوصف 

 161-158  ةفي التمريض النفسي والصحة النفسي دكتوراهال درجةلمقررات الوصف 

 167-162 صحة المجتمع تمريض  في  دكتوراهال وصف المقررات لدرجة 

 171-168 فى تمريض المسنين دكتوراهال درجةلمقررات الوصف 

 177-172 فى إدارة التمريض دكتوراهال درجة لرات مقرالصف و



(5) 

 

 

 

 

 

جامعة المنصورة أن تكون إحدى أفضل كليات التمريض  –تسعى كلية التمريض 

الارتقاء بالمنظومة الصحية في  فيمحلياً وإقليمياً ودولياً وأن تساهم بفاعلية 

 مصر

 

 

حكومية تقدم برامج جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية وبحثية  –كلية التمريض 

تعليمية في علوم التمريض لتقديم خريج مؤهل علميا وعمليا وإنتاج بحث علمي 

  ودعم احتياجات المجتمع الصحية

 األهداف اإلستراتيجية

سالة حقق ريتطوير البرامج والمناهج الدراسية والتوسع في األنشطة والخدمات الطالبية بما  .1

 الكلية.

 الكلية.مالية بة والالبنية التحتية للكلية ودعم وتنمية الموارد البشرياستكمال القدرة المؤسسية و .2

بحثية طة التطوير البحث العلمي واستكمال برامج الدراسات العليا والدبلومات بما يحقق الخ .3

 للكلية. 

 دعم المشاركة المجتمعية مع كافة القطاعات والمجتمع المحيط. .4

 قدرة المؤسسية وإدارة الجودة.التقويم المستمر للفاعلية التعليمية وال .5
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 الأقسام العلمية بالكلية

 األقسام العلمية اآلتية: عليكلية التمريض جامعة المنصورة  تشتمل

 Department D.D.cods M.D.cods القسم

 Medical Surgical Nursing DM MM التمريض الباطني الجراحي -1

 Critical  Care and Emergency تمريض العناية الحرجة والطوارئ -2

Nursing 
DC MC 

 Woman's  Health and تمريض صحة المرأة والتوليد -3

Midwifery Nursing 
DW MW 

 Pediatric Nursing DP MP تمريض األطفال -4

 Psychiatric and Mental Health التمريض النفسي والصحة النفسية  -5

Nursing 
DP MP 

 Community Health Nursing DC MC تمريض صحة المجتمع  -6

 Gerontological Nursing DG MG تمريض المسنين -7

 Nursing Administration DA MA إدارة التمريض -8
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 الدرجات التي تمنحها الكلية

 ( درجة الماجستير في علوم التمريض1

 التمريض الباطني الجراحي -1

 تمريض العناية الحرجة والطوارئ -2

 ريض صحة المرأة والتوليدتم -3

 تمريض األطفال -4

 التمريض النفسي والصحة النفسية  -5

 تمريض صحة المجتمع  -6

 (2014 /11 /26بتاريخ  5002الوقاية و التحكم فى العدوى بقسم تمريض صحة المجتمع )بالقرار الوزارى رقم  -7

 لمجتمع الرعاية الصحية القائمة على الدالئل بقسم تمريض صحة ا -8

 (26/11/2014بتاريخ  5002)بالقرار الوزارى رقم 

 تمريض المسنين -9

 إدارة التمريض -10

 (2014 /10 /22بتاريخ  4610بالقرار الوزارى رقم )دبلوم مهني جليس المسن بقسم تمريض المسنين  -11

 في علوم التمريض الدكتوراه( درجة 2

 التمريض الباطني الجراحي -1

 لعناية الحرجة والطوارئتمريض ا -2

 تمريض صحة المرأة والتوليد -3

 تمريض األطفال -4

 التمريض النفسي والصحة النفسية  -5

 تمريض صحة المجتمع  -6

 تمريض المسنين -7

 إدارة التمريض -8

 

 العامة الأحكام

 (1) مادة

 :تمنح جامعة المنصورة بناء على موافقة مجلس كلية التمريض

 ستير في علوم التمريضدرجة الماج .1
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 في علوم التمريض الدكتوراهدرجة  .2

 شروط العامة للقيدال (2) مادة

ى يقبللل الطالللح الحاصللل علللى درجللة البكللالوريوت فللي علللوم التمللريض بتقللدير عللام جيللد علللى األقللل مللن إحللد -

 Bاو يكون حاصال على درجة الدبلوم في التخصص بتقدير جيد جداً او  الجامعات

 كاالتى:مج الدراسات العليا إذا استوفي شروط القبول للدراسة ببرا 

  .يجح أن يحصل على موافقة مجلس القسم العلمي المختص ومجلس الكلية (1

  .يجح أن يستوفي الطالح المستندات والنماذج المطلوبة و دفع المصروفات المقررة (2

 .القيد شرط أساسي لكي يسمح للطالح بالحضور وحساب المقررات الدراسية له (3

( ILTES) للماجستيردرجات  5يقدم الطالح ما يثبت حصوله على شهادة تحديد مستوي اللغة اإلنجليزية  (4

 480 اأيضو ، شرط للتسجيل لدرجة الماجستير (TOEFL)درجة 450أو ما يعادلها من للدكتوراه  5,5و

له على حصو ك عندإذا لم يكن قد حصل عليها قبل ذل معتمدة من أي فرع لهيئة االيمدست درجة للدكتوراه

 .ويمكن التعديل بناء علي متطلبات الجامعةدرجة الماجستير، و ذلك من متطلبات القيد 

يادة ية لقأن يثبت الطالح عند القيد لدرجة الماجستير حصوله على شهادة التدريح على الرخصة الدول (5

عد قا لقواطبوالتسجيل  معتمدة من مركز الحاسح العلمي بالجامعة وإتباع شروط القيد (ICDL)الحاسوب 

  .الجامعة المعمول بها

 -للطالب الوافدين الي جانح الشروط السابقة:  

 تطبق القواعد واللوائح الصادرة من ادارة الوافدين والمجلس االعلى للجامعات. -

اخلل معادلة الشهادة من المجلس األعلى للجامعات وشهادة صلحية بلالخلو ملن ملري االيلدز مسلتخرجة ملن د -

سلتيفاء مهورية مصر العربية وتحسح جميع اإلقرارات الموضلحة فيملا سلبق ملن إدارة الدراسلات العليلا بعلد اج

 رسم الدمغة.

 السفارة على الدراسة وتحديد جهة التمويل موافقة -

 ( مواعيد القيد 3) مادة

غسطس من كل أ 15إلى  1يتم تلقى أوراق المتقدمين للقيد لجميع برامج الدراسات العليا في الفترة من  (1

 عام.

ساعة معتمدة  40دد عيُسمح للطالح بالتقدم للقيد في الموعد المحدد لتلقى طلبات القيد للدراسات العليا في  (2

ه ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذالدكتوراه متضمنة ساعة معتمدة لدرجة  50الماجستير ولدرجة 

 الساعات.

 ةي( الفصول الدراس4) مادة

 التخصصاتفي احد  أوال: درجة الماجستير

لتمهيديلة االدراسلة يعقلح دراسي أسبوع 15لمدة  واكتوبر يبدأ في شهر  :(التمهيدية )لدراسي األولفصل اال .1

 امتحان لمدة اسبوعين.

 .لاختبارات الفص بهيعقأسبوع دراسي  14لمدة  و فبرايريبدأ في شهر  الفصل الدراسي الثاني: .2

 .فصلاختبارات ال بهيعقأسبوع دراسي  14لمدة  وبر واكتيبدأ في شهر  الفصل الدراسي الثالث: .3
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 خصصاتفي احد الت الدكتوراهثانيا: درجة 

 اختبارات الفصل بهيعقأسبوع دراسي 15لمدة  اكتوبر ويبدأ في شهر  :الفصل الدراسي األول-

 اختبارات الفصل بهيعقأسبوع دراسي 15لمدة  فبراير  ويبدأ في شهر  : الفصل الدراسي الثاني:-

جامعه  الئحةيتم العمل به وفقا لقانون تنظيم الجامعات و ةما لم يرد في مواد وبنود هذه الالئح -

 المنصورة.

 ( الساعة المعتمدة5) مادة

 :تعادل وهى الواحد، الدراسي الفصل في مقرر كل وزن لتحديد قيات وحدة هي المعتمدة الساعة

 .دقيقة( 50) ساعة دراسية نظرية واحدة في األسبوع (1

أربع  -نيكية ثالث ساعات من التدريبات اإلكلي -لساعات التطبيقية )ساعتين من التدريبات المعملية ا (2

 ساعات من التدريبات الميدانية( أسبوعيا طوال الفصل الدراسي.

 

 دراسة ال( قواعد 6) مادة

                    %100والمقررات المساندة بنسبة  التخصص العام والتخصص الدقيقعلي الطالب تسجيل مقررات  -1

في  لمسجلينمجلس الكلية الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراسية وذلك حسح عدد الطالب ا يقرر (أ

   .المقرر في كل فصل دراسي وطبقا لمقترحات مجالس األقسام العلمية المختصة بكل مقرر

ً  المقررات يارباخت الطالب قيام طريق عن التسجيل استمارة على المقررات تسجيل يكون (ب  لنصح وفقا

 أسبوعينب الدراسي الفصل بداية قبل رسمية بصفة المقررات بتلك قيدهم ويتم األكاديميين المرشدين

 .لذلك المحدد الموعد بنهاية التسجيل فترة وتنتهي

  نموذج تسجيل المقررات ويعتمده من المرشد األكاديمي ورئيس القسم.الطالح يمأل  (ت

  .سابق متطلح له كان إذا دراسي مقرر في جيلبالتس للطالح يسمح ال (ث

 في يلبالتسج للطالح السماح ويجوز المقررات في الطالب تسجيل أسبقية حسح التسجيل أولوية تعطى (ج

أو شرط  يهف ينجح ولم السابق المتطلح درت قد الطالح كان إذا الفصل نفس في السابق ومتطلبه ما مقرر

 للتخرج.

 حذف المقررات وإضافتها -2

نموذج  د تعبئةيضيف أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي، بع / للطالح أن يحذف يحق

"  على يلدراسالحذف واإلضافة واعتماده من المرشد األكاديمي دون أن يظهر المقرر الذي تم حذفه في سجله ا

موح به ي المسلحد األدنى للعحء الدراساإلضافة إلى تجاوز الحد األعلى أو النزول عن ا أال يؤدى الحذف أو

عن  لمسئولابشرط موافقة المرشد األكاديمي وموافق القسم العلمي   للطالح خالل الفصل الدراسي الواحد",

 الستمارةبئة اوعلى الطلبة الذين يرغبون في إضافة مقرر أو حذفه بعد التسجيل تع .المقرر في حالة اإلضافة

 ن أجل تحديث استمارة التسجيل.الخاصة بالحذف واإلضافة، م
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 االنسحاب من المقررات

ي األول دراسليسمح للطالح باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع السابع من بداية الفصل ا (أ

جميع ر واجستيصول الدراسية لمرحلة المقبل نهاية األسبوع  الثاني عشر لباقي الفلمرحلة الماجستير، و

اديمي د األكذلك بعد تعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من المرش، والدكتوراهمرحلة الفصول الدراسية ل

  Withdrawal (w)وفي هذه الحالة ال تحسح للطالح ساعات هذا المقرر ويرصد للطالح تقدير منسحح 

 في سجله الدراسي.

ويرصد  كريةمة العسيسمح للطالح باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخد (ب

 في سجله الدراسي والMilitary Withdrawal (MW) له تقدير منسحح ألداء الخدمة العسكرية 

 .تحسح هذه الفترة ضمن مدة صالحية المقررات

 إعادة القيد بعد االنسحاب -3

 :الطالح يكون أن حالة في االنسحاب بعد القبول إعادة يجوز

ديمي األكا الدراسي ويكون قرار إعادة القبول بموافقة المرشدقد انسحح بصفة اختيارية أثناء الفصل  (أ

 ألسباب مقبولة له.

 قد انقطع عن الدراسة لفصل دراسي كامل ألسباب قهرية مرضية موثقة يقدرها مجلس الكلية.  (ب

 :األتي القيد إعادة في يراعى

o العليا دراساتال لجنة و مالقس مجلس على للعري القيد للموافقة علي إعادة مرفوع بطلح الطالح أن يتقدم 

 .الكلية مجلس من ويعتمد

o اكتسح لمن األفضلية وتعطى تاريخه، حتى المكتسبة المعتمدة الساعات عدد  ً  لساعاتا من أكبر عددا

 .المعتمدة

o االنسحاب قبل للطالح األكاديمي األداء. 

o ا ي هذفسين تقديره يحق للطالح إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له النجاح أو الرسوب فيه بغري تح

  لية.أن يكون المقرر متاحا وأن يقوم الطالح بتسديد الرسوم التي أقرها مجلس الك يالمقرر عل
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 ( إيقاف القيد والأعذار7) مادة

ً  االنسحاب للطالح يسمح -1 ً  يطلح أن بعد البرنامج من مؤقتا  وقف القيد. رسميا

 اجازة لمث) مرضية أو أي اعذار قهرية أخريعلي األعذار ال القسم مجلس موافقة بعد وقف القيد يتم -2

 للطلبة النسبةب( التجنيد) العسكرية الخدمة تأدية أو( البالد خارج السفر – الطفل رعاية أجازة – الوضع

 الذكور أو أي أعذار أخري يقبلها مجلس الكلية.

 .القيد طلح وقف أسباب تثبت التي الوثائق بتقديم الطالح يقوم -3

 قادمة نواتلس اإليقاف يكون أن على عامين متتالين أو متفرقين، أقصى بحد القيد فبإيقا للطالح يسمح -4

ي سابقة ويجدد سنويا وفي حالة الضرورة يجح موافقة مجلس الكلية والعري عل سنوات عن وليس

   مجلس الجامعة.

 يف النظر ويجوز ،امجنبربال التحاقه يلغى له، الممنوحة القيد وقف فترة بعد لبرنامجا إلى الطالح يعد لم إذا -5

 دراسي فصل ةبداي مع ولكن أخرى، مرة برنامجبال يلتحق أن للطالح ويمكن. حالته على بناء قبوله إعادة

 .إتباعها الواجح العادية التسجيل إجراءات استكمال بعد

 القيد فوق اريخت ويقيد الدراسي، الفصل ذلك في التسجيل يلغى الدراسة، قيد وقف على الموافقة تتم عندما -6

 .الطالح سجل في

  :البرنامج من الطالح شطح حالة في -7

 داءه غيرد بأن أتفي من المشرفين متتاليين تقررين دوريين البرنامج إذا حرر له  فىيلغى تسجيل الطالح  (أ

 ة.وتحدد نسبة التقدير المري طبق للوائح الجامع ذلك بعد توجيه ثالثة إنذارات لهمرٍي و

 علمية وهىالبرنامج إذا تجاوز المدة المسموح بها للحصول على الدرجة ال فييلغى تسجيل الطالح  (ب

ي هذا فل بها الدكتوراه مع تطبيق قواعد الجامعة المعمو درجة من درجة الماجستير و لخمسة أعوام لك

   .النص

 .ه المقررات الدراسية للبرنامجزتياجفي حاله ا يمنح الطالح درجة الدبلوم فى التخصص (ت
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 نظم الامتحانات و التقييمقواعد  (8) مادة

 القواعد العامة -1

 بيقيةوالتط التحريرية االمتحانات طريق عن الدراسي الفصل طوال مستمرة بصفة الطالح تقييم يتم (أ

 حضور ىعل والمواظبة اليومية والواجبات بها تكليفه يتم التي واألبحاث المناقشات في والمشاركة

 .الدراسي الفصل خالل الطالح تقويم يساعد بما مالتقيي وسائل من وغيرها المحاضرات

 سيةالتدري الساعات من األقل على% 75حضر إذا نهاية الفصل إال امتحان بدخول للطالح يسمح ال (ب

 الحالط يخطر. للمقرر التدريسية الساعات عدد مجموع من% 25 غيابه نسبة تجاوزت فإذا. للمقرر

 من إجباريا انسحابا منسحبا الدراسي سجله في له دويرص الفصل نهاية امتحان دخول من بحرمانه

 .Forced Withdrawal (FW)المقرر

 أو لمقرر النهائي االمتحان دخول عليه تعذر إذا Incomplete( I) مكتمل غير تقدير على الطالح يحصل (ت

 أن علي ليةالك سومجل العليا الدراسات لجنة وتقرها القسم مجلس يقبلها قهرية ألسباب متطلباته بعض إتمام

ة الفصل ويسمح له بأداء االمتحان حتي بداي المقرر متطلبات من األقل على% 75 وأدى حضر قد يكون

 FW).) إجباري منسحح يحتسح إال و التالي الدراسي

 التحريرية لالمتحانات الزمنية المدة  -2

 . ساعات ثالث عن تزيد ال و تينزمني ساعتين  عن النهائيي التحريري متحاناال مدة تقل ال

 العملية لالمتحانات الزمنية المدة -3

 .العلمية األقسام مجالس لقرارات طبقا العملية لالمتحانات الزمنية المدة تحديد يتم

 للمقررات العددية التقديرات -4

  .السنة ألعمال( ٪40) ويخصص التحريري النهائي لالمتحان الدرجة من( ٪60) يخصص  -أ

 والتقييم يةالدور االختبارات وتشمل السنة ألعمال (٪40) نسبةب العملي التدريح مقررات درجات توزع  -ب

 . النهائي اإلكلينيكي العملي لالمتحان (٪60) و المستمر

  .والتراكمي الفصلي المعدل أسات على أدائه وتقدير الطالح تقييم يبنى  -ج

 . ساعة معتمدة درجة لكل  50بمعدل  العظمى الدرجة تحسح  -د

للفظي تقدير اال، يمة التقديرقـ، التقدير بالرمز " للطالح من خاللاسي يحسح التقدير في المقرر الدر  -ه

  .لرموزاتخدام يعتمد معيار تقدير أداء الطالح في نظام الساعات المعتمدة على اسو" والمعدل بالدرجات

 :الجدول التالي يوضح التقديرات الرمزية ألداء الطالح و قيمتها العددية  -و

 التقييم
Grade 

مزالتقدير بالر  

 قيمة التقدير

 النقاط
 المعدل بالدرجات التقدير اللفظي

  ا  ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء عالي

High achievement 

A+ 4.0 فأكثر90 ممتاز مرتفع % 

A 3.6 90إلى اقل من  85 ممتاز% 

B+ 3.3 85إلى اقل من  80 جيد جدا مرتفع% 

 ا  ين أظهروا أداء مرضيترصد هذه التقديرات للطلبة الذ

Satisfactory Performance 

B 3.0 80إلى اقل من  75 جيد جدا% 

C+ 2.6 75إلى اقل من  70 جيد مرتفع% 

C 2.3 70إلى اقل من  65 جيد% 

D 2.0 65إلى اقل من  60 مقبول% 

 يرصد للطالب راسب

Fail 
F 0.0 60أقل من  راسح% 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ  W يرصد للطالب المنسحب من مقرر 
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 التقييم
Grade 

مزالتقدير بالر  

 قيمة التقدير

 النقاط
 المعدل بالدرجات التقدير اللفظي

Withdrawal ــــــــــــ 

 يرصد للطالب المنسحب إجباريا  من المقرر

Forced Withdrawal 
FW 

 

 ـــــــــــــ
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ

 يرصد للطالب الذي لم يكمل متطلبات المقرر 

Incomplete 
I 

 ـــــــــــــ
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ

 صد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكريةير

Military Withdrawal 
MW 

 

 ـــــــــــ
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ

يرصددد للطالددب المسددجل لسدداعات الرسددالة العلميددة ولددم 

 تكتمل بعد

In Progress 

IP 

 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ

 ية بنجاح  يرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلم

Satisfactory 
S 

 

 ـــــــــــــ
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ

 يرصد للطالب عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمية 

Unsatisfactory 
U 

 

 ـــــــــــــ
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ

ن جزء م أي لح لم يكملالحالة التي يكون فيها الطا فيهذا الرمز  يسجل :غير مكتملI" (Incomplete/)"رمز 

ن إكمال أعمال المقرر وقد حالت ظروف قهرية دو فيقد حقق مستوى النجاح  أوالسنة  أعمال أنشطة أجزاء

" كتملم رة "غياستمار يملئ أن لطالحعلى ا الحالةهذه  فيمؤيدة بالمستندات و هائيالن تحاناالم داءالطالح أ

 . ةليوموافقة مجلس الك لبحوثالدراسات العليا و ا ةالمختص ولجن لقسما مجلسعلى موافقة  الحصولو

مقرر ل المسئو علىو ررو الواجبات المطلوبة للمق طةبشروط استكمال األنش ابياكت الحإخطار الط يتم .1

 النهائي ناالمتحاتحديد موعد والسنة  أعمالو  األنشطةالستكمال  اموعد  تحديد( اديمي)المرشد األك

 بالتنسيق مع أستاذ المقرر.

 متحاناتاالالتعليمية و ةجميع األنشط إتمامو المقرردروت  حضوربمتطلبات  الطالحيلتزم  أن يشترط .2

هر على ش أقصاه عدمو في لسنةا أعمال أنشطةاستكمال يتم تقديم الواجبات و إنوجدت( و إنالدورية )

 . أقصى حدكدراسيا ال يتجاوز فصال  الذيو لطالحللمقرر المحدد ل النهائي االمتحاناألكثر بعد موعد 

 أعمالم بعد تقييينجز المطلوب منه.  تىدرسها الطالح ح التي لمقرراتسجل ا في "I"مسجل تقدير يظل .3

 لطالحل عليه احص الذي التقديرب أما  "I"و األنشطة المقدمة من الطالح يستبدل تقدير لواجباتالسنة و ا

 سيالدرال الفص ايةبنه محددل فى الموعد اليوفق الطالح فى اإلكما لم إذاتقدير راسح  أو لمقررا في

 .التالي

 ر الطالحتقدي يتجاوز ال أن يجح نجاح،حال استيفاء الطالح كافة متطلبات المقرر الغير مكتمل ب في .4

 المتحاناتاذلك  فيالسنة بما  أعمالوواجبات  أنشطةتقدير  فيسواء  أقصىنقاط بحد  B"  3.00"التقدير

 .النهائي االمتحانتقدير  أو (وجدتالدورية للمقرر )ان 

من  6رقم  من المادة 3للطالح المنسحح من المقرر طبقا للبند رقم  "W "يسجل هذا الرمز منسحح: "W"رمز 

  .الالئحة

 2د رقم للطالح المنسحح إجباريا من المقرر طبقا للبن "FW": يسجل هذا الرمز منسحح إجباري "FW"رمز 

  .من الالئحة 6من المادة رقم 

 للطالح "MW"يسجل هذا الرمز  : Military Withdrawal ألداء الخدمة العسكريةمنسحح  "MW"مز ر

  .من الالئحة 6من المادة رقم  3طبقا للبند رقم   ألداء الخدمة العسكرية  منسححالتقدير 

 1رقم د طبقا للبن مقرر دراسي كمستمعإذا حضر  "L"للطالح  يسجل هذا الرمز مستمع: Listener "L"رمز 

 .من الالئحة 6من المادة رقم 
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حث رسالة ثناء تقدمه في بأفي السجل الدراسي  للطالح "IP"يسجل هذا الرمز تقدم: In Progress "IP"رمز

 .الماجستير أو الدكتوراة

                 .نجاحبعند مناقشة الرسالة العلمية  مرضي "S ": يسجل هذا الرمز للطالحمرضي S" Satisfactory"رمز 

شة عند رسوبه في مناق غير مرضي للطالح "U"يسجل هذا الرمز  :U" Unsatisfactory" غير مرضيرمز 

    .الرسالة العلمية

 ( معدل نقاط التقدير )المعدلات التراكمية والفصلية(9) مادة

 .لتراكميا لوالمعد الفصلي المعدل طريق عن للطالح األكاديمي المستوى يحدد معدل هو التقدير نقاط معدل (أ

 .معين دراسي فصل خالل الطالح فيها يسجل التي المقررات أسات على الفصلي المعدل يحسح (ب

 حتى الدراسية الفصول جميع في الطالح فيها سجل التي المقررات جميع على التراكمي المعدل يحسح (ت

 (.المعدالت متوسط وليس) منفصل لمعدل حساب وهو تاريخه،

 (الفصلي التراكمي المعدل) الدراسي لللفص التقدير نقاط معدل حساب (1

 :التالي النحو على( دراسي فصل لكل الطالح تقدير متوسط) الفصلي المعدل يحسح

 لددذل  المعتمدددة السدداعات عدددد فددي دراسددي مقددرر كددل فددي الطالددب عليهددا حصددل الددذي المقددرر نقدداط قيمددة ضددرب

 .المقرر

 .المقررات كل قيمة تجميع -أ

 افيهلل سللجل التللي للمقللررات المعتمللدة الكليللة السللاعات عللدد علللى رراتالمقلل هللذه قيمللة جمللع حاصللل يقسللم  -ب

 .الطالح

 نقاط المقرر. ×نقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر -

 ( وفقاً للمعادلة:ينعشري رقمينلكل فصل دراسي )ألقرب  GPAالمتوسط التراكمي للدرجات  -

 

      

ل ملن على الدرجة إذا حصل فيه على تقدير اقل للوبة للحصوالساعات المط نللطالح المقرر ضم يحسح ال -ج

D، إذا كلان ا يلدراسلة مقلرر بلد للطاللح قدراسة المقلرر إذا كلان إجباريلاً ويحل عادةويجح عليه إ ً  ،ختياريلا

لمقلرر علدد سلاعات ا بلنفسفلي المحاوللة األخيلرة  الحأن يتم احتساب الدرجة التي سيحصل عليها الط على

 .يةفي جميع الفصول الدراس  (CGPA)التراكمي للدرجاتالمتوسط  حساب عند

 تلىوح المقلرر اجتيلازه تلاريخ ملن سلنوات خملس ملن أكثر عليه ومر درسه الذي المقرر للطالح يحسح ال  -د

 .الدكتوراة على الحصول وقت حتى سنوات سبع أو الماجستير على الحصول وقت

 وال دراسلية كسلاعات لله تحسلح ال (I, W, FW or MW) تقلدير عللى الطالح فيها يحصل التي المقررات -ه

 .للدرجات التراكمي المتوسط حساب في تدخل

  CGPA( التراكمي المعدل) العام التقدير -2

 رقمين إلى ويقرب الدراسية الفصول خالل نقاط من الطالح عليه يحصل ما متوسط هو: العام التراكمي المعدل

 . فقط عشريين

 .دراسي فصل كل نهاية يف للطالح التراكمي المعدل يحسح  -أ

 :التالي النحو على العام التراكمي المعدل حساب يتم  -ب

= GPA 
 [نقاط باقي المقررات المسجلة[ + ]2 المقرر تقدير نقاط[ + ]1المقرر تقدير نقاط]          

 الدراسي الفصل في الطالح أكملهاالمسجلة و الدراسية المقررات لكل المعتمدة الساعات مجموع
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 ل ذ حساب وقت حتى بالبرنامج التحاقه منذ دراسته تم مقرر كل نقاط)  ضرب حاصل مجموع يقسم -

 الطالح هادرس التي المقررات المعتمدة لهذه الساعات إجمالي على( المعتمدة ساعاته عدد X المعدل

 .قتالو ذلك حتى

  وفقا للمعادلة: حساب إجمالي المتوسط التراكمي للدرجات  -

 

 

 

courses all of hourscredit  of numbers of Sum

 courses all of hourscredit  of points of Sum
CGPA

 

 عجمي في المقررات في عليها الحاصل تقديراته جميع Transcript الدراسي الطالح سجل في يرصد  -ج

 في تجاللدر التراكمي المتوسط حساب في فقط األخيرة المحاولة في الدرجة تحتسح أن على محاوالته،

 فيه نجح ما فقط ليس و Cumulative Grade Point Average (CGPA) الدراسية الفصول جميع

 .ذلك غير و الناجحة المحاوالت جميع تحسح أي الطالح

 

= CGPA  

 

 الطالب مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التى اكملها

 الدراسية المقررات لكل المعتمدة الساعات مجموع
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 المعتمدة اعات( تحويل الس10) مادة

 عتملدة لمبعد موافقة مجلس الكلية وبناء على اقتراح مجللس القسلم يسلمح للطاللح بتحويلل علدد ملن السلاعات ا

نجح  سبق له أن درسها في جامعة أخرى على أن تكون من بين متطلبات الحصول على الدرجة وان يكون قد

 أو ما يعادله بشرط: C فيها بتقدير ال يقل عن 

 رجة.من مجموع الساعات الدراسية الالزمة للحصول على الد ٪30أال يزيد مجموع الساعات المحولة عن   -أ

 صل بموجح دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى.أال تكون قد احتسبت له وح  -ب

لتراكمي % في حساب المتوسط ا30تدخل الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى فيما ال يزيد عن   -ج

 ، بحيث تحول لساعات الطالح و ال يدرت مقرراتها مرة أخرى. GPAللدرجات 

 ( الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا11) مادة

بناء  الجامعة رئيس في بداية كل عام دراسي قيمة تسجيل الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العليا بقرار من تحدد

 على موافقة مجلس الجامعة.

 الدكتوراهو  اجستيرالمعلى رسائل  والحكم والمناقشة  الإشراف لجنة( تشكيل 21) مادة

موافقة  على ناءب الدكتوراه أو الماجستير لدرجة المسجل الطالح على اإلشراف لجنة تشكيل الكلية مجلس يقر (1

  .البحثية القسم خطة وفق و العلمي القسم مجلس

 لس الكليةلي مجعتقدم لجنة األشراف علي الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها إلي مجلس القسم تمهيدا للعري  (2

ا مشرفين كميع اللتوقيع عليه جمتقريرا عن صالحية الرسالة للمناقشة موضحا به ما قام به الباحث ويقوم با

  .تقدم لجنة اإلشراف اقتراحا بتشكيل لجنة الحكم علي الرسالة

 .ةيتم تطبيق لوائح الجامعة وقانون تنظيم الجامعات في مالم يرد في مواد وبنود هذه الالئح (3

 -:لجنة اخلاقيات البحث العلمي -لجنة الاستماع الارشاد الاكاديمي( 31) مادة

يس به التدر للدراسات العليا يحدد مجلس القسم لكل طالح مرشد اكاديمي من اعضاء هيئة عند التسجيل -

سية االسا مسئوال عن ارشاده ومساعدته لطريقة التسجيل وكيفية تحديد واختيار المقررات الدراسية

 دددده وعالالزمة لمجال بحثه، والمقررات االضافية التي قد يحتاجها للبرنامج الدراسي الذي يح

  ظروفه.الساعات التي يجح عليه االلتحاق بها في كل فصل دراسي خالل فترة دراسته حسح قدرته و

و ديمي هزاميا للطالح وقد يكون هذا المشرف االكاليكون راي المرشد الكاديمي استشاريا وليس ا -

 عند اهالمشرف العلمي للطالح او قد يستبدل بالمشرف العلمي لطالح درجتي الماجستير والدكتور

  التسجيل للرسالة او المشروع .

 

 

 :لجنة االستماع- 

تسجيل بل القيقوم الطالح سواء في الماجستير او الدكتوراه بعمل حلقة نقاش علنية )لجنة الستماع(  -

  لمشروع البحث.

 :لجنة اخالقيات البحث العلمي-  

لعلمي البحث انة اخالقيات يتقدم الطالح بالمشروع البحثي وادوات البحث والبرنامج/ برتوكول الى لج -

  الخذ الموافقة المبدئية قبل التسجيل للمشروع البحثي.
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 الدكتوراه( الخطط البحثية لرسائل الماجستير و 41) مادة

جال ة في محلول لمشاكل واقعي إيجادعبارة عن بحث دراسي والذي يمكن  أن يكون أما حاله أو  الرسالة (1

 إطارضع ل أو ول أو المفاهيم أو الخطط واألطر القائمة علي الدالئأو تطبيق الحلوالرعاية الصحية بوضع 

وفي كل  ريضية.منهجية لألبحاث السابقة في الممارسات التم مواجهةلتطبيق مفهوم الممارسة التمريضية أو 

 األحوال يراعي تطبيق أسس طرق البحث العلمي وكتابة الرسالة.

ت ة أخالقياولجن قسم العلمي ألجازتهااجستير أو الدكتوراه لللة الميتقدم الطالح بخطة البحث المعدة لرسا (2

 البحث العلمي كمتطلح لتسجيل موضوع الرسالة.

تطلح علمي كملجنة أخالقيات البحث ال إليوالدكتوراه  الماجستيريرسل القسم العلمي خطه البحث لرسائل  (3

 لتسجيل موضوع الرسالة.

 ماجستيرلدرجة ال التسجيل شروط (51) مادة

 (2ترط ما يلي في تسجيل الطالح لدرجة الماجستير باإلضافة للشروط الواردة في ماده )يش

بتقدير  على األقل و في فرع التخصص (+C)أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوت بتقدير عام جيد  -1

ألعلى ا المجلس على األقل أو ما يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات المعترف بها من (B)عام جيد جدا 

 للجامعات.

رجة ديجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالح الحاصل على  -2

مستوى  ية فيالبكالوريوت في غير فرع التخصص وذلك بعد اجتيازه عدداً من المقررات الدراسية التكميل

ربعة أة عن عدد المقررات التكميلي البكالوريوت أو أعلى والتي يراها القسم ضرورية بحيث ال يتجاوز

ً سابق للمقررات األساسية وفي حالة زيادتها عن أربعة مقر قضي رات يمقررات بشرط أال تكون متطلبا

 ه هذهالطالح سنة تأهيلية للنجاح في هذه المقررات كشرط لتسجيل مقررات الماجستير وال تحسح ل

 المقررات ضمن ساعات برنامج الماجستير.

لدراسي ساعة معتمدة بنجاح او بعد النجاح في الفصل ا 24عدد  زتياجل خطة البحث بعد ايجوز تسجي -3

 ي ولجنةبعد موافقة مجلس القسم على أن يعتمد من لجنة أخالقيات البحث العلمى و  الثاني التخصص

م ية ويقدكللس الاستماع لمناقشة سيمينار ويعتمد من قبل القسم المختص، ثم الدراسات العليا والبحوث ومج

 نتائجه فى رسالة تقدم للمناقشة والتحكيم بعد عام من التسجيل على األقل

تم ي Cال يقل عن  CGPAتراكمي للدرجات  الدراسية بمتوسطبعد نجاح الطالح في جميع المقررات  -4

 عري تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم.

 التراكملي المعلدل أو التقلدير يرصلد العلميلة همرسالت مناقشة يجتازون الذين للطالب الماجستير درجة تمنح -5

 .الماجستير شهادة في للدرجات

 الماجستير لبرنامجو الفصول الدراسية  الساعات( 61) مادة

 :تيكاآل وبيانها أدني كحد معتمدة ساعة 40 يدرت أن يجح الماجستير درجة على الطالح يحصل لكي -1

 : كالتالي تقسم و مقررات معتمدة ساعة 32 -أ

 6 المقررات ألحد ساعة 1و اإلجبارية للمقررات تخصص ساعات 5) التمهيدية للمقررات اتساع 

 .(االختيارية

 16 التخصص لمقررات معتمدة ساعات.  

 8 عملي تدريح معتمدة ساعات.  

 2 المساعدة للمقررات معتمدة ساعات.  
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 على سالةالر على رفينالمش لمقابلة المخصصة الساعات عن عبارة وهى للرسالة بحثية معتمدة ساعات 8 -ب

 :كالتالي مقسمة وهي الرسالة، مناقشة موعد وحتى البحث موضوع تسجيل فترة مدار

 2 البحثية الخطة لكتابة الثاني الدراسي الفصل أثناء معتمدة ساعات. 

 6 منها االنتهاء حتى الرسالة إعداد فترة خالل معتمدة ساعات.  

 :كالتالي بيانها دراسية فصول ثالث من للمقررات الدراسة مدة تتكون -2

 6حد أدنى ب يدراس اسبوع51يتم خالله دراسة المقررات التمهيدية و يتكون من و الفصل الدراسي األول: -أ

  .ساعات معتمدة

ص التخص و يتم خالله دراسة المقررات المساعدة و المقررات المتخصصة في الفصل الدراسي الثاني:  -ب

ساعات  8 أسبوع دراسي بحد أدنى 14تدريح العملي ليتكون من العام للبرنامج بما في ذلك مقررات ال

مدة ساعة معت 2ساعة معتمدة لدراسة المقررات و  12 ساعة معتمدة بحد أقصى. )تشمل 14معتمدة 

   .مخصصة لمقابلة المشرفين لكتابة خطة البحث(

ت لى المقررايتم خالله دراسة المقررات العامة للتخصص باإلضافة إ الفصل الدراسي الثالث:  -ج

 ساعات 8أسبوع دراسي  بحد أدنى  14المتخصصة في التخصص الدقيق للطالح للتخصص يتكون من 

 ساعة معتمدة بحد أقصى لدراسة المقررات.  14معتمدة و 

الدرجة. اصة بالحد األدنى للحصول على درجة الماجستير عامان علي األقل منذ تسجيل الطالح للدراسة الخ -3

 ة.لرسالشة الرسالة بعد مرور عام على الموافقة على تسجيل خطة البحث الخاصة بايحق للطالح مناقو
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 درجة الماجستير مقررات فوص و التخصصية الاسترشادية الخطط و الدراسية الخطط

 للأقسام

  .للفصل الدراسي التمهيدي لدرجة الماجستير ف المقرراتوصو الخطة الدراسية (71) مادة

درجة ف مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث لصاسية للفصول التخصصية ووالخطة الدر (81) مادة

 .التمريض الباطني الجراحي فى ماجستيرال

 رجةلدوالثالث  الثاني الدراسيالفصل  قرراتف موصوالخطة الدراسية للفصول التخصصية  (19) مادة

 .تمريض العناية الحرجة والطوارئفى  ستيرماجال

 رجةلد ثوالثال الثاني الدراسيف مقررات الفصل وصو ةللفصول التخصصي راسيةدالخطة ال (20) مادة

 .تمريض صحة المرأة والتوليد في ستيرماج

 رجةلدوالثالث  الثاني الدراسيف مقررات الفصل وصوالخطة الدراسية للفصول التخصصية  (12) مادة

 .تمريض األطفال فى ماجستيرال

 رجةلدوالثالث  الثاني الدراسيمقررات الفصل  فوصوالتخصصية  للفصولالخطة الدراسية  (22) مادة

 .التمريض النفسي والصحة النفسيةفى ماجستير ال

 رجةلدوالثالث  الثاني الدراسيالفصل  رراتف مقوصو ةالتخصصي لفصولالخطة الدراسية ل (32) مادة

 .تمريض صحة المجتمع في ماجستيرال

لتحكم فى افي  الوقاية و  ماجستيرال لدرجة رراتوصف مقو اسيةالدر لفصولالخطة الدراسية ل (42) مادة

 .تمريض صحة المجتمعالعدوى بقسم 

صحية في  الرعاية ال ماجستيرال لدرجة رراتوصف مقو الدراسية لفصولالخطة الدراسية ل (52) مادة

 .تمريض صحة المجتمعالقائمة على الدالئل بقسم 

رجة والثالث لد الثاني الدراسيف مقررات الفصل صوو صصيةالخطة الدراسية للفصول التخ (62) مادة

 .تمريض المسنين فى ماجستيرال

 رجةلدوالثالث  الثاني الدراسيف مقررات الفصل وصوالدراسية للفصول التخصصية  ةالخط (72) مادة

 .إدارة التمريض في ماجستيرال
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  الماجستير لدرجة يديالتمه الدراسيللفصل  مقرراتالوصف و الخطة الدراسية (17) مادة

 للفصل الدراسي التمهيدي لدرجة الماجستير الخطة الدراسية

 :ساعات( 6) التمهيدي الدراسيالفصل 

 ساعات معتمدة( 5المقررات اإلجبارية التمهيدية ) :أوال

الكوديالرقم  المقرر اسم   المتطلب المتزامن الساعات المعتمدة 

MP101 Research Methodology 2 - 

MP102 Statistics 1 - 

MP103 Scientific Writing & Publication 1 - 

MP104 Education Strategy 1 - 

 ساعة معتمدة( 1التمهيدية ) االختياريةثانيا: المقررات 

 المتطلب المتزامن الساعات المعتمدة إسم المقرر الرقم الكودى

MP105 English Conversation Skills 1 - 

MP106 Presentations Skills 1 - 

 الخطة االسترشادية للفصل الدراسي التمهيدي لدرجة الماجستير

المتطلب  الساعات المعتمدة ساعات األختبار إجمالي الدرجات

 السابق

الرقم  اسم المقرر

 الكودي

100 2 
2 - 

Research 

Methodology 

MP101 

50 2 1 - 
Statistics MP102 

50 2 
1 - 

Scientific Writing & 

Publication 

MP103 

50 2 1 - 
Education Strategy MP104 

250 - 5 
Total 

 

 

 

 الأقسام العلمية

   )M)  جراحيال باطنيال لتمريضاأوالً: قسم 
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ة ف مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث لدرجوصالخطة الدراسية للفصول التخصصية و (18) مادة

 .ىالتمريض الباطني الجراحفى ماجستير ال

 )MM)الجراحي  الباطني لتمريضا في يرماجستال لدرجة الخطة الدراسية

 ساعة معتمدة( 22) للتخصصالمقررات اإلجبارية : أوال

ق الساب المتطلب الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر  

MM201 Advanced Medical-Surgical Nursing   3 - 

MM202 Applied Nutrition for Nurses 1 - 

MM203 Applied Health Education in Area of Specialty 2 - 

MM204 General  Surgery  2 - 

MM205 Internal Medicine  2 - 

MM206  General Clinical Nursing( Practical Training) I  4 - 

MM207  Specialized Clinical Nursing (Practical Training) II  4 MM206 

MM208 Professional Holistic Nursing    2 - 

MM209 Trans- cultural Nursing   2 - 

Total Hours          22 

 ساعة معتمدة 2للتخصص  اإلجباريةالمقررات المساعدة ثانيا: 

السابق المتطلب  الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر  

MM210 Critical and Creative Thinking   1 - 

MM211 Scientific Writing and Publishing 1 - 

Total Hours                                               2 

ات د المقرريستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خالل دراسة احللتخصص  االختيارية :المقررات:ثالثا

 :االختيارية اآلتية

 المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MM212 Health –illness Transition in Chronic Illness    2 - 

MM213 
Infection Prevention and Control in Area of 

Specialty   
2 - 

 

 لجراحىا التمريض الباطنىالماجستير فى  لدرجةاالسترشادية  الخطة

 :لفصل الدراسي الثانيا

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة 

ساعات 

 االختبار 

إجمالي 

 الدرجات

MM201 Advanced Medical-Surgical Nursing   - 3 3 150 

MM210 Critical and Creative Thinking   - 1 2 50 

MM203 Applied Health Education in Area of Specialty - 2 2 100 
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MM206 General Clinical Nursing (Practical training) I - 4 3 200 

- Elective course  - 2 2 100 

- Research Proposal Tutorial Hours - 2 - - 

Total  14 - 600 

 :لثلفصل الدراسي الثاا

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

 الساعات

 المعتمدة 

ساعات 

 االختبار 

إجمالي 

 الدرجات

MM204 General  Surgery - 2 2 100 

MM205 Internal Medicine - 2 2 100 

MM208 Professional Holistic Nursing    - 2 2 100 

MM209 Trans- cultural Nursing   - 2 2 100 

MM202 Applied Nutrition for Nurses - 1 2 50 

MM211 Scientific Writing and Publishing - 1 2 50 

MM207 
Specialized Clinical Nursing (Practical 

Training) II 
MM207 4 3 200 

Total  14 - 700 

 :رابعا

 الخطة البحثية  إلعداد الثاني الدراسيل الفص فيساعة معتمدة  2تسجيل عدد يتم  -أ

 ممتدة حتى المناقشة الرسالة إلعدادساعة معتمدة  6يسجل الطالح عدد  -ب

 

 

 

 

  )C(تمريض العناية الحرجة والطوارئثانيا: قسم 

 لدرجةالفصل الدراسي الثاني والثالث  مقررات وصفوللفصول التخصصية  الدراسيةالخطة  (19) مادة

 .يض العناية الحرجة والطوارئتمر في يرماجستال

 )MC) تمريض العناية الحرجة والطوارئفى  يرماجستال لدرجة الخطة الدراسية

 ساعة معتمدة(  22المقررات اإلجبارية للتخصص )أوال: 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MC 201 Emergency Nursing 3 - 

MC 202 Clinical Emergency Nursing (Practical I) 4 ـ 

MC 203 Anatomy 2 ـ 

MC 204 Physiology 1 ـ 

MC 205 Emergency and Critical Care Medicine 2 ـ 
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MC 206 New Trends in Critical Care Nursing 2 ـ 

MC 207 Critical Care Nursing 3 MC 201 

MC 208 Clinical Critical Care Nursing (Practical II) 4 MC 202 

MC 209 Pharmacology 1 MC 203 & 204 

Total Hours 22  

 ساعة معتمدة(  2ثانيا: المقررات المساعدة اإلجبارية للتخصص )

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MC 210 Anesthesia  Care in Nursing 1 ـ 

MC 211 Evidence-Based Critical Care Nursing 1 ـ 

Total Hours 2  

 الختياريةاقررات أحد الم دراسةيستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خالل ثالثا: المقررات االختيارية للتخصص 

 :التالية

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MC 212 Hospice and Palliative Care 2 ـ 

MC 213 Safety in Critical Care Units 2 ـ 
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 تمريض العناية الحرجة والطوارئالماجستير في  درجةالخطة االسترشادية ل

  :الفصل الدراسي الثاني
الرقم 

الكودي 

 للمقرر

 المقرر الدراسي
المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة 
 ساعات االختبار

إجمالي 

 الدرجات

MC 201 Emergency Nursing - 3 3 150 

MC 202 Clinical Emergency Nursing (Practical I) - 4 3 200 

MC 203 Anatomy  - 2 2 100 

MC 204 Physiology  - 1 2 50 

 Elective Course - 2 2 100 

 Research Proposal Tutorial Hours - 2 - - 

Total Hours 14  600 

 :الثالفصل الدراسي الث

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المتطلب السابق المقرر الدراسي

الساعات 

المعتمدة 

 للمقرر

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

MC 205 Emergency and Critical  Care Medicine - 2 2 100 

MC 206 New Trends in Critical Care Nursing - 2 3 100   

MC 207 Critical Care Nursing MC 201 3 3 150 

MC 208 Clinical Critical Care Nursing (Practical II) MC 202 4 3 200 

MC 209 Pharmacology  MC 203 & 204 1 2 50 

MC 210 Anesthesia  Care in Nursing - 1 2 50 

MC 211 Evidence-Based Critical Care Nursing - 1 2 50 

Total Hours 14  700 

 :رابعا  

 ساعة معتمدة بالفصل الدراسي الثاني إلعداد الخطة البحثية.  2لطالح عدد يسجل ا -أ

 الرسالة حتى المناقشة.  إلعدادساعات معتمدة  6يسجل الطالح عدد  -ب
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 (W)تمريض صحة المرأة والتوليد قسم  ثالثاً:

 الث لدرجةالخطة الدراسية للفصول التخصصية ووصف مقررات الفصل الدراسي الثاني والث (20) مادة

 .تمريض صحة المرأة والتوليد فى ماجستيرال

 )MW) تمريض صحة المرأة و التوليدفى ماجستير اللدرجة  الخطة الدراسية

 ساعة معتمدة(   22) : للتخصص اإلجباريةاألساسية المقررات أوال: 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 الساعات المعتمدة اسم المقرر

 المتطلب السابق

MW201 Ante Partum Care 3 - 

MW202 Ante Partum Care (Practical)  4 - 

MW203 Obstetrics and Gynecology of  Medicine 2 - 

MW205 Intra Partum Care 3 MW201 

MW206 Post-Partum Care 3 - 

MW207 Intra Partum and Post-Partum Care (Practical) 4 MW202 

MW208 Seminars in Reproductive Health 3 - 

Total hours 22  

 ساعة معتمدة(         2المقررات المساعدة اإلجبارية للتخصص )ثانيا: 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MW204 Pharmacology in Obstetrics and Gynecology 1 - 

MW209 Embryology and Genetics 1 - 

Total hours 2  

رات دى المقرالساعات الدراسية المعتمدة من خالل دراسة إح يستكمل الطالب: رية للتخصصالمقررات االختياثالثا:

       :االختيارية التالية

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MW210 Advanced Health Assessment 2 - 

MW211 Infertility and Assisted Reproductive Technology 2 - 
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 الخطة االسترشادية لدرجة الماجستير فى تمريض صحة المرأة والتوليد

  :الفصل الدراسي الثاني
الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

 الساعات

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

MW201 Ante Partum Care - 3 3 150 

MW202 Ante Partum Care (Practical ) - 4 3 200 

MW203 Obstetrics and Gynecology of Medicine - 2 2 100 

MW204 Pharmacology in Obstetrics and Gynecology - 1 2 50 

- Research Proposal Tutor hours   - 2 - - 

- Elective Course - 2 2 100 

Total hours 14 - 600 

 :الفصل الدراسي الثالث 

لرقم ا

 الكودي
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

MW205 Intra Partum Care MW201 3 3 150 

MW206 Post-Partum Care MW202 3 3 150 

MW207 Intra Partum and Post-Partum Care (Practical) MW202 4 3 200 

MW208 Seminars in Reproductive Health - 3 3 150 

MW209 Embryology and Genetics - 1 2 50 

Total hours 14 - 700 

 رابعا

 ساعة معتمدة من بداية الفصل الدراسي الثاني إلعداد الخطة البحثية. 2يسجل الطالح عدد  -أ

 ساعة معتمدة إلعداد الرسالة حتى المناقشة. 6يسجل الطالح عدد  -ب
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 (  Pيض األطفال )  رابعا: قسم تمر

ة الدراسية للفصول التخصصية ووصف مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث لدرج الخطة (21مادة )

 .ماجستير فى تمريض األطفالال

 )MP)األطفال  تمريضفى  رالماجستي لدرجة الخطة الدراسية

 ساعة معتمدة( 22المقررات اإلجبارية للتخصص )أوال: 

للمقرر الكوديالرقم   المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر 

MP201 Advanced Pediatric Nursing  3 - 

MP202 Pediatric Nursing (Practical I) 4 - 

MP203 Pharmacology for Pediatric  2 - 

MP204 Applied  Health Education in Pediatrics 2 - 

MP205 Pediatric Surgery 2 - 

MP206 Pediatric Nursing (Practical II) 4 MP202 

MP207 Pediatric Emergency Nursing 3 MP201 

MP208 Pediatric Medicine 2 - 

Total hours 22  

 ساعة معتمدة( 2)  المقررات المساعدة اإلجبارية للتخصصثانيا: 

للمقرر الكوديالرقم   المتطلب السايق الساعات المعتمدة اسم المقرر 

MP209  Safety Aspects in Pediatrics 1 - 

MP210  Nutrition in Pediatrics 1 - 

Total hours 2  

رات حدى المقرالساعات الدراسية المعتمدة من خالل دراسة إ يستكمل الطالب: المقررات االختيارية للتخصصثالثا: 

                         :االختيارية التالية

للمقرر الكوديالرقم  سم المقررا   المتطلب السابق الساعات المعتمدة 

MP111 Evidence Based in Pediatric Nursing 2 - 

MP112 Complementary Therapy in Pediatric Nursing    2 - 

 

 

 



(28) 

 األطفالتمريض  فيالماجستير  لدرجةالخطة االسترشادية 

 الثاني: الدراسيالفصل 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
المقرر اسم  

لمتطلب ا

 السابق

الساعات 

 المعتدة

ساعات 

 االمتحان

إجمالى 

 الدرجات

MP201 Advanced Pediatric Nursing  - 3 3 150 

MP202 Pediatric Nursing Practical Training (1)  - 4 3 200 

MP203 Pharmacology for Pediatrics - 2 2 100 

MP204 Applied Health Education in Pediatrics - 2 2 100 

MP210  Nutrition in Pediatrics - 1 2 50 

-- Research Proposal and Tutorial  hours - 2 - - 

Total 14 - 600 

 :الثالث الدراسيالفصل 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 إسم المقرر

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتدة

ساعات 

 االمتحان

إجمالى 

 الدرجات

MP205 Pediatric Surgery - 2 2 100 

MP206 Pediatric Nursing Practical Training (II) MP202 4 3 200 

- Elective Courses - 2 3 100 

MP207 Pediatric Emergency Nursing MP201 3 3 150 

MP208 Pediatric Medicine - 2 2 100 

MP209 Safety Aspects in pediatrics - 1 2 50 

Total 14 - 700 

 :رابعا

 لكتابة الخطة البحثية. الثاني الدراسيساعة معتمدة بالفصل  2يسجل الطالب عدد  -أ

 الرسالة حتى المناقشة. الستكمالساعات معتمدة  6يسجل الطالب عدد -ب



(29) 

 )P(قسم التمريض النفسي والصحة النفسية خامسا: 

ة والثالث لدرجالخطة الدراسية للفصول التخصصية ووصف مقررات الفصل الدراسي الثاني  (22) مادة

 .ماجستير التمريض النفسي والصحة النفسية

 (MP) التمريض النفسي و الصحة النفسية فى  ماجستيرالالخطة الدراسية لدرجة 

 ساعة معتمدة( 22المقررات اإلجبارية للتخصص )أوال: 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MP 201 Theoretical Psychiatric and Mental Health Nursing 2 - 

MP 202 Psychopathology (symptomatology of psychiatric 

disorders) 

1 
- 

MP 203 Practical Training of Theoretical Psychiatric and 

Mental Health Nursing 

4 
- 

MP 204 Psychiatry 1 - 

MP 205 Understanding and Developing Psychometric Tools 1 - 

MP 206 Evidence Based in Psychiatric and Mental health 

Nursing 

2 
- 

MP 207 Counseling  in Mental Health 2 - 

MP 208 Practical training of Counseling  in Mental Health 4 - 

MP 209 Community Mental Health Nursing 2 - 

MP 210 Child psychiatry 2 - 

MP 211 Psycho- pharmacology 1 - 

Total Hours 22  

 ساعات معتمدة( 2) اإلجباريةالمقررات المساعدة ثانيا:  

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MP 212 Science of Psychophysiology 1 - 

MP 213 Developmental Psychology 1 - 

Total Hours 2 - 

 تية:ياريه األات األختيستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خالل دراسة احد المقرر االختياريةالمقررات ثالثا:

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MP 214 Caring for special population 2 - 

MP 215 Women psychology  2 - 

 

 الماجستير في التمريض النفسي والصحة النفسية درجةالخطة االسترشادية ل

 :    الفصل الدراسي الثاني
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 المقرر الدراسي الرقم الكودي للمقرر
المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

MP 201 Theoretical Psychiatric and Mental Health 

Nursing 
- 2 2 100 

MP 202 Psychopathology (symptomatology of 

psychiatric disorders) 
- 1 2 50 

MP 203 Practical training of Theoretical Psychiatric and 

Mental Health Nursing  
- 4 2 200 

MP 204 Psychiatry - 1 2 50 

MP 205 Understanding and developing psychometric 

tools 
- 1 2 50 

MP 212 Science of Psychophysiology - 1 2 50 

- Elective course - 2 2 100 

 Research Proposal Hours - 2 - - 

Total Hours 14 14 600 

 :             الفصل الدراسي الثالث

الرقم 

الكودي 

 للمقرر

 المقرر الدراسي
المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

MP 206 Evidence based in psychiatric and mental health 

nursing 
- 2 2 100 

MP 207 Counseling  in Mental health - 2 2 100 

MP 208 Practical training of Counseling  in Mental health - 4 2 200 

MP 209 Community mental health nursing - 2 2 100 

MP 210 Child psychiatry - 2 2 100 

MP 211 Psycho- pharmacology - 1 2 50 

MP 213 Developmental Psychology - 1 2 50 

Total Hours 14 14 700 

 :ابعار

 ( ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الثاني إلعداد الخطة البحثية.2يتم تسجيل )عدد -أ

 ( ساعات معتمدة إلعداد للرسالة حتى المناقشة.6يسجل الطالح )عدد  -ب

 )C(تمريض صحة المجتمع ساً: قسم ساد

 لث لدرجةالخطة الدراسية للفصول التخصصية ووصف مقررات الفصل الدراسي الثاني والثا (23مادة )

 .المجتمعصحة تمريض الماجستير في 

 )MC)المجتمع صحة تمريض في  يرتالماجس الخطة الدراسية لدرجة

 ساعة معتمدة( 22: المقررات اإلجبارية للتخصص )أوال

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
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MC 201 Public Health Nursing: Theory and Practice 2 - 

MC 202 Epidemiology 2 - 

MC 203 Primary health care 1 - 

MC 204 Strategies of Health Education 1 - 

MC 205 Advanced Statistics 1 - 

MC 206 General practical training(Practical I) 4 - 

MC 208 Family Health and Adult Health 2 - 

MC 209 Evidence- Based Healthcare Practice 2 - 

MC 210 School Health and Child Health 2 - 

MC 211 Occupational Health and Environmental Health 1 - 

MC 212 
Clinical Training in Specialized Community Health 

Care Settings (Practical II) 
4 - 

Total hour 22  

 ساعة معتمدة( 2ثانيا: المقررات المساعدة اإلجبارية للتخصص )

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MC 207 Cultural Issues and Health    1 - 

MC 213 
Applications of Information Technology in 

Community Health 

1 - 

Total hours 2  

رات المقر يستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خالل دراسة احد :المقررات االختيارية للتخصصثالثا

 األختيارية التالية

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MC 214 Strategies of Education  2 - 

MC 215 Infection Prevention and Control  2 - 
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 المجتمعصحة تمريض  يالماجستير ف الخطة االسترشادية لدرجة

  :الفصل الدراسي الثاني

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة 

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

MC 201 Public Health Nursing: Theory and Practice - 2 2 100 

MC 202 Epidemiology - 2 2 100 

MC 203 Primary Health Care  1 2 50 

MC 204 Strategies of Health Education - 1 2 50 

MC 205 Advanced Statistics - 1 2 50 

MC 206 General practical training (Practical training I) - 4 3 200 

MC 207 Cultural Issues and Health - 1 2 50 

- Research Proposal Tutorial Hours - 2 2 - 

Total 14 - 600 

 :الفصل الدراسي الثالث 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة 

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

MC 208 Family Health and Adult Health - 2 2 100 

MC 209 Evidence- Based Health Care Practice - 2 2 100 

MC 210 School Health and Child Health - 2 2 100 

MC 211 Occupational Health and Environmental Health - 1 2 50 

MC 212 
Clinical Training in Specialized Community 

Health Care Settings(Practical II) 

- 
4 3 200 

MC 213 
Applications of Information Technology in 

Community Health 
- 1 2 50 

- Elective Course - 2 2 100 

Total 14 - 700 

 :رابعا

 لكتابة الخطة البحثية. الثاني الدراسيساعة معتمدة بالفصل  2يسجل الطالح عدد  -أ

 ساعات معتمدة الستكمال الرسالة حتى المناقشة. 6يسجل الطالح عدد -ب
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في  الوقاية و التحكم فى  ماجستيرال لدرجة رراتوصف مقو الدراسية لفصولالخطة الدراسية ل (42) مادة

 .صحة المجتمع تمريضالعدوى بقسم 

 ساعة معتمدة( 45الوقاية و التحكم فى العدوى )فى  يرتالخطةالدراسيةلدرجةالماجس

 (ساعة معتمدة 29: المقررات اإلجبارية للتخصص )أوال

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

CMIC 101 Principles of Applied Microbiology  3 -- 

CMIC 102 Epidemiology of Communicable Diseases 2 --- 

CMIC  103  Research methodology 2 CMIC104 

CMIC104  Statistics 2 CMIC  103  

CMIC 201 Epidemiology II 3  

CMIC 202 
General principles of prevention and infection control  

program  
2  

CMIC 203 Practical training I 3  

CMIC 204  Environmental infection control practice   2  

CMIC 301 Infection control practice in clinical settings 2  

CMIC 302 Practical training II 4  

CMIC 303 Occupational infection control practice 2  

CMIC 304 Thesis Tutorial Meetings  2  

Total hour 29  

 ساعة معتمدة( 6ثانيا: المقررات المساعدة اإلجبارية )

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

CMIC 105 Quality management and healthcare policy 2 - 

CMIC 106 Educational  Strategies in health sciences 2 - 

CMIC 205 Health Informatics 2 - 

Total hours 6  
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من خالل  ساعات معتمدة 5يستكمل الطالب الساعات الدراسية بمعدل  المعتمدة  ثالثا:المقررات االختيارية للتخصص

 دراسة عددا المقررات األختيارية التالية

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

CMIC 401 Total Quality Management  1 - 

CMIC 402 Patient's Safety   1 - 

CMIC 403 Evidence- Based Clinical Guidelines  2 - 

CMIC 404 Professional Ethics and human rights  1  

CMIC 405 
 التحضيرات الطارئة

Emergency preparedness   
1 - 

CMIC 406 
Infection control practice in especial clinical 

settings 
2 - 
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 الوقاية و التحكم فى العدوىالماجستير فى السترشادية لدرجةاالخطة

  األول:الفصل الدراسي 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة 

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

101 Principles of Applied Microbiology - 3 3 300 

102 Epidemiology of communicable diseases  - 2 2 200 

103 Research methodology  - 2 2 200 

104 Statistics  - 2 2 200 

105 Quality management and healthcare policy  - 2 2 200 

106 Educational strategies in health sciences  - 2 2 200 

Total 13 - 600 

 : نىالفصل الدراسي الثا

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة 

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

201 Epidemiology II 102 3 2 200 

202 
General principles of prevention and infection 

control program 

 
2 2 200 

203 Practical training I  3 3 300 

204 Environmental infection control practice  2 2 200 

205 Health informatics  2 2 200 

Elective  Elective course  1 1 100 

Total 13 - 1200 

 : لثالفصل الدراسي الثا

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة 

ساعات 

راالختبا  

إجمالي 

 الدرجات

301 Infection control practice in clinical settings 202 2 1 200 

302 Practical training II 203 4 4 400 

303 Occupational infection control practice - 2 2 200 

304 Thesis tutorial meetings  - 2 - - 

 Elective courses - 4 4 400 اختيارى

Total 14 - 1200 
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في  الرعاية الصحية  ماجستيرال لدرجة رراتوصف مقو الدراسية لفصولالخطة الدراسية ل (52) مادة

 ساعة معتمدة(. 40)تمريض صحة المجتمعالقائمة على الدالئل بقسم 

 (ساعة معتمدة 22: المقررات اإلجبارية للتخصص )أوال

دةالساعات المعتم اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر  المتطلب السابق 

CMEBHC 101 The practice of evidence- based practice 2 - 

CMEBHC 102 Research Methodology I 2 - 

CMEBHC 103 Statistics I  2 - 

CMEBHC 201 Patient- based evidence and cultural competency 2 - 

CMEBHC 202 Research Methodology II 2 - 

CMEBHC 203 Practical training I 2 - 

CMEBHC 204 Clinical Epidemiology 2 - 

CMEBHC 301 Statistics II  2 - 

CMEBHC 302 Practical training II 4 - 

CMEBHC 303 Thesis Tutorial Meetings 2 - 

Total hour 22  

 ساعة معتمدة( 6ثانيا: المقررات المساعدة اإلجبارية )

ي للمقررالرقم الكود  المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر 

CMEBHC 104 
Quality improvement management 2 - 

CMEBHC 105 
Educational  Strategies in health sciences 2 - 

CMEBHC 205 
Managing change 2 - 

Total hours 6  

من خالل  مدةساعات معت 4ساعات الدراسية بمعدل  المعتمدة يستكمل الطالب ال ثالثا:المقررات االختيارية للتخصص

 دراسة عددا من المقررات األختيارية التالية

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

CMEBHC 401 Qualitative research methods 1 - 

CMEBHC 402 Teaching Evidence-Based Practice 1 - 

CMEBHC 403 Ethics in Healthcare 1 - 

CMEBHC 404 Systematic review and meta-analysis  1 - 

CMEBHC 405 Clinical guidelines  1 - 

CMEBHC 406  
Evaluation and quality of evidence- based 

practice application   
1 - 

 القائمة على الدالئل الماجستير فى الرعاية الصحيةالسترشادية لدرجةاالخطة

  األول:الفصل الدراسي 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة 

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

101 The practice of evidence- based healthcare  - 2 2 200 

102 Research Methodology I - 2 2 200 
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103 Biostatistics I  - 2 2 200 

104 Quality improvement management - 2 2 200 

105 Educational strategies in health sciences  - 2 2 200 

 Elective course  - 1 1 100 اختيارى 

Total 11 - 1100 

 : نىالفصل الدراسي الثا

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

معتمدة ال  

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

201 Patient- based evidence and cultural competency - 2 2 200 

202 Research Methodology II 102 2 2 200 

203 Practical training I - 2 2 200 

204 Clinical Epidemiology - 2 2 200 

205 Managing change - 2 2 200 

 Elective course - 1 1 100 اختيارى

Total 11 - 1100 

 : لثالفصل الدراسي الثا

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة 

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

CMEBHC 
301 

Biostatistics II  103 2 2 200 

CMEBHC 
302 

Practical training II 203 4 4 400 

 Elective course  1 1 100 يارىاخت

 Elective course  1 1 100 اختيارى

CMEBHC 
303 

Tutorial meeting   3 - - 

Total 11  800 
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 )G(سابعاً: قسم تمريض المسنين 

 لدرجةللفصول التخصصية ووصف مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث الخطة الدراسية  (26مادة )

 .نماجستير تمريض المسني

 (MGتمريض المسنين )فى ماجستير الالخطة الدراسية لدرجة 

 ساعة معتمدة( 22المقررات اإلجبارية للتخصص )أوال: 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر

MG 201 Gerontological Nursing 3 - 

MG 202 Biological Aspects of the Elderly 2 - 

MG 203 Clinical Gerontological Nursing (Practical I) 4 - 

MG 204  Health Care for Older Adults 3 MG 201 

MG 205 Psychosocial Aspects of the Elderly 3 
MG 201 

MG 202 

MG 206 New Trends in Gerontological Nursing 3 MG 201 

MG 207 Clinical Gerontological Nursing (Practical II) 4 MG 203 

Total Hours 22  

 ساعة معتمدة( 2المقررات المساعدة اإلجبارية للتخصص )ثانيا: 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر

MG 208 Geriatric Pharmacology 1 - 

MG 209 Nutrition for Elderly 1 MG 202 

Total Hours 2  
 

 ة:  التالي االختياريةمدة من خالل دراسة أحد المقررات يستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتثالثا: 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر

MG 210 Health Education for Elderly 2 - 

MG 211  Safety of the Elderly 2 - 

 

 

 

 درجة الماجستير في تمريض المسنينل االسترشاديةالخطة 

 :دراسي الثانيالفصل ال 

الرقم الكودى 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

MG 201 Gerontological Nursing - 3 3 150 



(39) 

MG 202 Biological Aspects of the Elderly - 2 2 100 

MG 208 Geriatric Pharmacology - 1 2 50 

MG 203 Clinical Gerontological Nursing I (Practical I) - 4 3 200 

 Elective Course - 2 2 100 

 Research Proposal Tutorial Hours - 2 - - 

Total Hours 14 - 600 

 :الفصل الدراسي الثالث

الرقم الكودى 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلختبار

لى إجما

 الدرجات

MG 204 Health Care for Older Adults MG 201 3 3 150 

MG 205 Psychosocial Aspects of the Elderly 
MG 201 

MG 202 
3 2 150 

MG 206 New Trends in Gerontological Nursing MG 201 3 2 150 

MG 209 Nutrition for Elderly MG 202 1 2 50 

MG 207 Clinical Gerontological Nursing (Practical II) MG 203 4 3 200 

Total Hours 14 - 700 

 :رابعا

 ساعة معتمدة فى الفصل الدراسى الثانى إلعداد الخطة البحثية. 2سجل عدد ي -أ

 ساعات معتمدة إلعداد الرسالة حتى المناقشة. 6يسجل الطالح عدد  -ب

 

 

 

 

 

  )A( قسم إدارة التمريض ثامنا:

 لدرجةللفصول التخصصية ووصف مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث الدراسية  الخطة (27مادة )

 .الماجستير فى إدارة التمريض

 (MAإدارة التمريض )فى ماجستير الالخطة الدراسية لدرجة 

 ساعة معتمدة( 22المقررات اإلجبارية للتخصص )أوال: 

لب السابقالمتط الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر  

MA201 Management Strategies 2 - 

MA202 Practical Training of Management Strategies 4 - 

MA203 Nursing Management Theories 2 - 
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MA204 Teaching Strategies in Nursing 2 - 

MA205 Managerial Skills 3 - 

MA206 Nursing Administration Seminar 2 - 

MA207 Practical Training of Managerial Skills 4 - 

MA208 New  Trends in Nursing Administration 3 - 

Total 22  

  ساعة معتمدة(  2المقررات المساعدة اإلجبارية  للتخصص )ثانيا:

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

MA209 Leadership                              1 - 

MA210 Curriculum Development  1 - 

Total 2  

ت حد المقرراامن خالل دراسة  الساعات الدراسية المعتمدةيستكمل الطالب  المقررات األختيارية للتخصصثالثا:   

 االختيارية التالية   

قالمتطلب الساب الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر  

MA211 Health Economics and Hospital Design 2 - 

MA212 Health Care Delivery System 2 - 
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 الماجستير في إدارة التمريض   درجةالخطة االسترشادية ل

 :الفصل الدراسي الثاني

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

لي إجما

 الدرجات

MA201 Management Strategies - 2 2 100 

MA202 Practical Training of Management Strategies - 4 2 200 

MA206 Nursing Administration Seminar - 2 2 100 

MA209 leadership - 1 2 50 

MA210 Curriculum Development - 1 2 50 

- Elective course - 2 2 100 

- Research Proposal Hours - 2 - - 

Total 14 12 600 

 :الفصل الدراسي الثالث

الرقم 

الكودي 

 للمقرر

 المقرر الدراسي
المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

MA203 Nursing Management Theories  - 2 2 100 

MA204 Teaching Strategies in Nursing - 2 2 100 

MA205 Managerial Skills - 3 2 150 

MA207 Practical Training of Managerial Skills - 4 2 200 

MA208 New Trends in Nursing Administration - 3 2 150 

Total 14 10 700 

 :رابعا

 (  ساعة معتمدة  فى الفصل الدراسي الثاني إلعداد الخطة البحثية.2يتم تسجيل )عدد -أ

 لرسالة حتى  المناقشة.ا(  ساعات معتمدة إلعداد 6 يسجل الطالح )عدد -ب

 

 

 

 

 

 

 الدكتوراهقواعد عامة للحصول على درجة 

 الدكتوراهالتسجيل لدرجة  شروط ( 28) مادة

 (2) ماده في الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالح تسجيل في التالي يشترط
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 لمجلسا من بها المعترف الجامعات إحدى من التخصص فرع في اجستيرالم درجة على حاصالً  يكون أن  (أ

 .للجامعات األعلى

 رجةد على الحاصل الطالح تسجيل قبول المختص القسم مجلس اقتراح على بناء الكلية لمجلس يجوز  (ب

 . التخصص فرع غير في الماجستير

 شترطي أخر تخصص في دكتوراهلل التسجيل في يرغح و الماجستير درجة على الحاصل للطالح بالنسبة  (ج

 العلمي لقسما يراها والتي أعلى أو البكالوريوت مستوى في التكميلية الدراسية المقررات من عدد دراسة

 عن ميليةالتك المقررات عدد يتجاوز ال بحيث. بنجاح اجتيازها الطالح على يجح فإنه ضرورية المختص

 قرراتم أربعة عن زيادتها حالة وفي األساسية اتللمقرر سابق متطلح تكون أال بشرط مقررات أربعة

 للرسالة لتسجيلا أو التمهيدية الدراسة في للقيد كشرط المقررات هذه في للنجاح تأهيلية سنة الطالح يقضي

 .البرنامج ساعات ضمن المقررات هذه له تحسح وال

 الدكتوراه لبرنامج( الساعات و الفصول الدراسية 29) مادة

 :  يكاآلت بيانها أدنى كحد معتمدة ساعة 50 يدرت أن يجح الدكتوراه درجة على حالطال يحصل لكي (1

  العام التخصص مقررات في الدراسية للمقررات معتمدة ساعات 12 .أ

  الدقيق التخصص مقررات في الدراسية للمقررات معتمدة ساعات 8 .ب

  الدقيق التخصص مجال في العملي للتدريح معتمدة ساعة 4 .ت

  ندراسي فصلين من للمقررات اسةالدر مدة تتكون (2

 ويعقبه دراسي أسبوع 51 من يتكون و العام التخصص مقررات دراسة خالله ويتم :األول الدراسي الفصل 

  . معتمدة هساع 12اقصي  االمتحانات بحد

 العملي حالتدري ومقررات للطالح الدقيق التخصص مقررات دراسة خالله يتم و :الثاني الدراسي الفصل .أ

 . معتمدة ساعة 12 اقصي بحد دراسي أسبوع 15 من ويتكون

دراسي الثاني ساعة معتمدة بنجاح او بعد النجاح في الفصل ال 24عدد  زتياجيجوز تسجيل خطة البحث بعد ا (3

ستماع ابعد موافقة مجلس القسم على أن يعتمد من لجنة أخالقيات البحث العلمي ولجنة ى و  التخصص

ه دم نتائجة ويقبل القسم المختص، ثم الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكليلمناقشة سيمينار ويعتمد من ق

 من التسجيل على األقل عامين فى رسالة تقدم للمناقشة والتحكيم بعد 

 مايو ونوفمبر شهر  يعقد إمتحان الدكتوراه الشامل مرتين فى العام فى (4
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الدراسية  الفصول مقررات التخصصية ووصف الاسترشادية الخطط و الدراسية الخطط

 للأقسام لدرجة الدكتوراه

 في الدكتوراه لدرجة يةالدراس صولالف مقررات فوصو ةالخطة الدراسية للفصول التخصصي (30)مادة

 .التمريض الباطني الجراحي

 في الدكتوراه لدرجة دراسيةال ولمقررات الفص وصفوللفصول التخصصية  الدراسيةالخطة  (31) مادة

 .لحرجة والطوارئتمريض العناية ا

 في الدكتوراه لدرجة يةالدراس ولمقررات الفص وصفو خصصيةللفصول الت ةالخطة الدراسي (32) مادة

 .تمريض صحة المرأة والتوليد

 فى الدكتوراه لدرجة يةالدراس ولوصف مقررات الفصوالخطة الدراسية للفصول التخصصية  (33) مادة

 .طفالتمريض األ

 في الدكتوراه لدرجة يةالدراس ولالفص قرراتم وصفو لتخصصيةا لفصولل يةدراسالخطة ال (34) مادة

 .التمريض النفسي والصحة النفسية

 في الدكتوراه لدرجة يةالدراس ولمقررات الفص وصفوالدراسية للفصول التخصصية  لخطةا (35) مادة

 .تمريض صحة المجتمع

 في الدكتوراه لدرجة يةالدراس ولالفص وصف مقرراتوالخطة الدراسية للفصول التخصصية  (36) مادة

 .سنينتمريض الم

إدارة  في الدكتوراه لدرجة يةالدراس ولمقررات الفص وصفوالخطة الدراسية للفصول التخصصية  (73) مادة

 .التمريض
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 (MM)أوال: قسم التمريض الباطني الجراحي  

 في الدكتوراه لدرجة يةلدراسا صولالف مقررات فوصو ةللفصول التخصصي الدراسية الخطة( 30) مادة

 .الجراحيو الباطني لتمريضا

 )DMى )الجراح الباطني لتمريضا الدكتوراه فى  لدرجة الخطة الدراسية

 ساعة معتمدة( 22المقررات اإلجبارية للتخصص عدد الساعات )أوال: 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

DM1301 
New Trends in Medical Surgical Nursing   2 

- 

DM1302 
Curriculum Development in Nursing Profession 2 

- 

DM1303 
Advanced Nursing  Research   2 

- 

DM1304 
Psychosocial aspect of chronic illness and disability 2 

- 

DM1305 
Biostatistics 2 

- 

DM1306 
Grant proposal 1 

- 

DM2307   
Evidence- Based Practice in Medical Surgical Nursing 2 

- 

DM2308 
Nutrition  Therapy   1 

- 

DM2309 
Seminars in medical surgical nursing 2 

- 

DM2310 
Patient Safety  in Medical –Surgical Nursing 2 

 

DM2311 
Practical training (Clinical Nursing) 4 

 

Total Hours 22  

ختيارية ات االالمقررات االختيارية:يستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خالل دراسة احد المقررا:نيثا

 اآلتية:

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

DM0312 
Advanced Nursing Theory  1 - 

DM0313 
Disaster Management  1 - 

DM0314 
Rehabilitation Nursing  1 - 

 

 

 

 الجراحي الباطنيالتمريض  فيالدكتوراه  لدرجةالخطة االسترشادية 

 :الدراسي األول الفصل
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة 

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

DM1301 New Trends in Medical Surgical Nursing - 2 3 100 

DM1302 
Curriculum Development in Nursing 

Profession 
- 2 2 100 

DM1303 Advanced Nursing Research   - 2 2 100 

DM1304 
Psychosocial aspect of chronic illness and 

disability  
- 2 2 100 

DM1305 Biostatistics  - 2 2 100 

DM1306 Grant proposal  - 1 2 50 

 Elective course - 1 2 50 

Total 12 - 600 

 :الدراسي الثاني الفصل

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة 

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

الدرجا

 ت

DM2307 Evidence- Based Practice in Medical Surgical Nursing - 2 2 100 

DM2308 Nutrition  Therapy   - 1 2 50 

DM2309 Seminars in medical surgical nursing  - 2 2 100 

DM2310 Patient Safety  in Medical –Surgical Nursing  - 2 2 100 

DM2311 Practical Training (Clinical Nursing) - 4 3 200 

 Elective course  - 1 2 50 

Total 12 - 600 
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  )CM(تمريض العناية الحرجة والطوارئثانيا: قسم 

 .تمريض العناية الحرجة والطوارئ( الخطة الدراسية لدرجة الدكتوراه في 13مادة )

 )DC) تمريض العناية الحرجة والطوارئفى  الدكتوراة لدرجة الخطة الدراسية

 ساعة معتمدة(  22المقررات اإلجبارية للتخصص )أوال: 

 المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

DC 1301 New Trends in Critical Care Nursing 2 - 

DC 1302 Advanced Emergency Nursing 3 - 

DC 1303 Advanced Clinical Emergency Nursing (Practical I) 2 - 

DC 1304 Advanced Biostatistics 1 - 

DC 1305 Research Critique 1 - 

DC 1306 Psychosocial Studies  in Critical Care Nursing 1 - 

DC 1307 Grant Proposal Writing 2 - 

DC 2308 
Seminars in Advanced Emergency and Critical Care 

Nursing  
3 

Pre-requisite 

DC 1302 

DC 2309 Seminars in the Area of Specialty 2 - 

DC 2310 Advanced Clinical Critical Care Nursing (Practical II) 2 
Pre-requisite 

DC 1303 

DC 2311 
Seminars in Advanced Emergency and Critical Care 

Medicine 
1 - 

DC 2312 Evidence-Based Critical Care Nursing 1 - 

DC 2313 Critical Care Nursing Informatics 1 - 

Total Hours 22  

ات المقرر أحد دراسة لب الساعات الدراسية المعتمدة من خاللمل الطاكيستالمقررات االختيارية للتخصص ثانيا: 

 :التالية االختيارية

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر 

DC 0314 Trauma and Disaster Management 2 - 

DC 0315 Hospice and Palliative Care 2 - 

DC 0316 Organ Donation and Transplantation 2 - 
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 فى تمريض العناية الحرجة و الطوارئ الدكتوراه درجةالخطة االسترشادية ل

 :الفصل الدراسي األول

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

DC 1301 New Trends in Critical Care Nursing - 2 3 100 

DC 1302 Advanced Emergency Nursing - 3 3 150 

DC 1303 

Advanced Clinical Emergency Nursing (Practical 

I) 
- 2 3 100 

DC 1304 Advanced Biostatistics - 1 2 50 

DC 1305 Research Critique - 1 2 50 

DC 1306 Psychosocial Studies  in Critical Care Nursing - 1 2 50 

DC 1307 Grant Proposal Writing - 2 2 100 

Total Hours 12 - 600 

 

 :الفصل الدراسي الثاني

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المتطلب السابق المقرر الدراسي

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

DC 2308 

Seminars in Advanced Emergency and Critical 

Care Nursing  

Pre-requisite 

DC 1302 
3 3 150 

DC 2309 Seminars in the Area of Specialty - 2 3 100 

DC 2310 

Advanced Clinical Critical Care Nursing 

(Practical II) 

Pre-requisite 

DC 1303 
2 3 100 

DC 2311 

Seminars in Advanced Emergency and Critical 

Care Medicine 

- 

1 2 50 

DC 2312 Evidence-Based in Critical Care Nursing - 1 2 50 

DC 2313 
Critical Care Nursing Informatics - 1 2 50 

- Elective Course - 2 2 100 

Total Hours 12 - 600 
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 (WM) تمريض صحة المرأة والتوليد ا: قسم لثثا

 يفلدرجة الدكتوراه  الفصول الدراسيةوصف مقررات و( الخطة الدراسية للفصول التخصصية 32مادة )

 .تمريض صحة المرأة والتوليد

 (DW)تمريض صحة المرأة والتوليد في  الدكتوراه لدرجة الخطة الدراسية

 ساعة معتمدة( 22للتخصص ) اإلجبارية األساسية المقرراتاوال: 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

DW1301 Biostatistics  2 - 

DW1302 New Trends in Nursing  2 - 

DW1303 Grant Proposal  1 - 

DW1304 Advanced Nursing Research  2 - 

DW1305 Woman Health 2 - 

DW1306 Reproductive Counseling  2 - 

DW2307 Evidence based practice 1 - 

DW2308 Advanced Midwifery   1 - 

DW2309 Advanced Maternity (practical) 4 - 

DW2310 Seminars in Maternity nursing 2 - 

DW2311 Seminars in Obstetrics and Gynecology 2 - 

DW2312 Emergency and Critical Maternity Care 1 - 

Total hours 22 - 

ررات حدي المقأ: يستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خالل دراسة المقررات االختيارية للتخصص : ثانيا

 االختيارية التالية  

الرقم الكودي   

 للمقرر
 الساعات المعتمدة اسم المقرر

 المتطلب السابق

DW0313 Psychosocial Aspects of Women Health 1 - 

DW0314 Gynecological Oncology 1 - 

DW0315 Nursing Informatics 1 - 

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 تمريض صحة المرأة والتوليدالدكتوراه في  درجةالخطة االسترشادية ل

 :الفصل الدراسي األول

الرقم 

الكودي 

 للمقرر

 المقرر الدراسي
المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

إجمالي 

 الدرجات

DW1301 Biostatistics  - 2 2 100 
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DW1302 New Trends in Nursing  - 2 2 100 

DW1303 Grant Proposal  - 1 2 50 

DW1304 Reproductive Counseling  - 2 2 100 

DW1305 Advanced Nursing Research    - 2 2 100 

DW1306 Woman Health  - 2 2 100 

  Elective course - 1 2 50 

Total hours - 12 - 600 

 

 :الفصل الدراسي الثاني  

الرقم الكودي 

 للمقرر
رر الدراسيالمق  

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

إجمالي 

 الدرجات

DW2307 Evidence based practice in maternity  - 1 2 50 

DW2308 Advanced Midwifery   - 1 2 50 

DW2309 Advanced Maternity  practical  - 4 3 200 

DW2310 Seminars in Maternity nursing  - 2 2 100 

DW2311 Seminars in Obstetrics and Gynecology - 2 2 100 

DW2312 Emergency and Critical Maternity Care - 1 2 50 

  Elective course -     1   2 50 

Total hours 12 - 600 
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 (  PMرابعا: قسم تمريض األطفال )  

ة ووصف مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث لدرجالخطة الدراسية للفصول التخصصية  (33مادة )

 .تمريض األطفال في الدكتوراه

 )DP)األطفال  تمريضفى  الدكتوراه لدرجة الخطة الدراسية

 ساعات معتمدة( 22المقررات اإلجبارية للتخصص )أوال:

للمقرر الكوديالرقم   المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر 

DP1301 Advanced Research in Pediatric Nursing 1 - 

DP1302 Advanced Biostatistics 1 - 

DP1303 Writing grant Proposal 2 - 

DP1304 Psychosocial Aspects in Pediatric nursing 2 - 

DP1305 New Trends in Pediatric Nursing   1 - 

DP1306 Chronic Diseases in Pediatrics   2 - 

DP1307 Pediatric Emergency and  Critical Care 2 - 

DP2308 Pediatric Nursing Informatics 1 - 

DP2309 Evidence Based in Pediatric Nursing 1 - 

DP2310 Seminars in the field of  Pediatric Nursing 2 - 

DP2311 Practical  Pediatric Nursing 4 - 

DP2312 
Seminars in the basic science related to branch of 

specialty 
2 

- 

DP2313 Seminars in the field of thesis specialty 1 - 

Total hour 22  

    المقررات االختيارية للتخصص ا:انيث

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر

DP0314 
Communication Skills and Transcultural  in 

Pediatric Nursing 
1 - 

DP0315 Hospice and Palliative Care 1 - 

DP0316 Complementary Therapy in Pediatric Nursing. 1 - 
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 األطفالتمريض  فيالدكتوراه   درجةالخطة االسترشادية ل

 : األول الدراسيالفصل 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

لسابقا  

الساعات 

 المعتدة

ساعات 

 االمتحان

إجمالى 

 الدرجات

DP1301 Advanced Research in Pediatric Nursing - 1 2 50 

DP1302 Advanced Biostatistics - 1 2 50 

DP1303 Writing grant Proposal - 2 2 100 

DP1304 Psychosocial Aspects in Pediatric Nursing - 2 2 100 

DP1305  New Trends in Pediatric Nursing   - 1 2 50 

DP1306 Chronic Diseases in Pediatrics   - 2 2 100 

DP1307 Pediatric Emergency and Critical care  - 2 3 100 

 Elective Course - 1 2 50 

Total 12  600 

 الثاني: الدراسيالفصل 

الرقم الكودى 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

تطلب الم

 السابق

الساعات 

 المعتدة

ساعات 

 االمتحان

إجمالى 

 الدرجات

DP2308 
Pediatric Nursing Informatics 

 
- 1 2 50 

DP2309 
Evidence Based in Pediatric Nursing 

 

- 
1 2 50 

DP2310 
Seminars in the Field of Pediatric Nursing 

 

- 
2 3 100 

DP2311 
Practical Pediatric Nursing 

 

- 
4 3 200 

DP2312 
Seminars in the Basic Science Related to the 

Branch of Specialty. 
- 2 2 100 

DP2313 
Seminars in the Field of Thesis Specialty 

 
- 1 2 50 

 
Elective Course 

 
- 1 2 50 

Total 12 - 600 
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 (  PM)  التمريض النفسي والصحة النفسيةقسم خامسا: 

 لدرجة الدكتوراة فيللفصول التخصصية ووصف مقررات الفصول الدراسية الخطة الدراسية  (34مادة)

 .التمريض النفسي والصحة النفسية

 (DPفي التمريض النفسي والصحة النفسية ) الدكتوراهالخطة الدراسية  لدرجة 

 ساعات معتمدة( 22أوال: المقررات اإلجبارية للتخصص )

ررالرقم الكودي للمق  المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر 

DP1301 Biostatistics 
2 - 

DP1302 New Trends in Psychiatric and Mental Health 

Nursing 2 - 

DP1303 Grant Proposal 
1 - 

DP1304 Advanced Research in Psychiatric and Mental 

Health Nursing 
2 - 

DP1305 Psychosocial Studies in Psychiatric and Mental 

Health Nursing 
2 - 

DP1306 Psychopathology (descriptive and dynamic) 2 - 

DP2307 Evidence Based Practice 2 - 

DP2308 
Seminars in Psychiatric and Mental Health Nursing  2 - 

DP2309 Seminars in Psychiatry 2 - 

DP2310 Practical Training of  Psychiatric and Mental 

Health Nursing 
4 - 

DP2311 Recovery and Psychiatric Rehabilitation 1 - 

Total Hours 22 - 

 االختياريةثانيا: المقررات 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر

DP0312 Research Critique 
1 

- 

DP0313 Nursing Informatics 
1 

- 

 

 

 

 

 

 الدكتوراه في التمريض النفسي والصحة النفسية درجةالخطة االسترشادية ل

 الفصل الدراسي األول
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ي الرقم الكود

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

DP1301 Biostatistics 
- 2 2 100 

DP1302 
New Trends in Psychiatric and Mental Health 

Nursing - 2 2 100 

DP1303 Grant Proposal 
- 1 2 50 

DP1304 
Advanced Research in Psychiatric and Mental 

Health Nursing 
- 2 2 100 

DP1305 
Psychosocial Studies in Psychiatric and Mental 

Health Nursing 
- 2 2 100 

DP1306 Psychopathology (descriptive and dynamic) - 2 2 100 

 Elective Course - 1 2 50 

Total Hours 12 - 600 

  :الفصل الدراسي الثاني

رقم الكودي ال

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

DP2307 Evidence Based Practice - 2 2 100 

DP2308 Seminars in Psychiatric and Mental Health 

Nursing  
- 2 2 100 

DP2309 Seminars in Psychiatry - 2 2 100 

DP2310 Practical Training of  Psychiatric and Mental 

Health Nursing 
- 4 4 200 

DP2311 Recovery and Psychiatric Rehabilitation - 1 1 50 

 Elective Course - 1 1 50 

Total Hours 12 - 600 
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  )CMقسم تمريض صحة المجتمع ) سادسا:

جة و وصف مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث لدر الخطة الدراسية للفصول التخصصية( 35مادة )

 .تمريض صحة المجتمعالدكتوراه في 

 )DCالخطة الدراسية  لدرجة الدكتوراه في تمريض صحة المجتمع )

 ساعة معتمدة( 22للتخصص ) اإلجبارية األساسية : المقرراتأوال

ابقالمتطلب الس الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر  

DC 1301 Grant writing and outreach programs 1 - 

DC 1302 Advanced Epidemiology 1 - 

DC 1303 Advanced Public health planning and administration 1 - 

DC 1304 Advanced research methodology 2 - 

DC 1305 Qualitative research and Secondary research 2 - 

DC 1306 Advanced biostatistics 2 - 

DC1307 Curriculum development and educational strategies 2 - 

DC 1308 
Quality improvement management and Managing 

change 
1 - 

DC2309 Child health and School health 2 - 

DC 2310 Occupational health and environmental health 1 - 

DC 2311 
Applications on evidence- based health care practice 

and epidemiology (Practical training I) 
2 - 

DC 2312 
Applications of research methodology and education 

strategies  (Practical training II) 
2 

DC 1304 

DC1307 

DC 2313 Evidence- Based Healthcare Practice 1 - 

DC 2314 Family health and Rural Health 2 - 

Total Hours 22  

ساعة  2ل لية بمعدالمقررات االختيارية التا إحدىيستكمل الطالب الساعات الدراسية المعتمدة من خالل دراسة  :نياثا

 معتمدة

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

DC 3315 People with special needs 2 - 

DC 3316 Nutrition and food safety 2 - 

DC 3317 Infection prevention and control 2 - 

DC 3318 Prevention and management of communicable and 

non-communicable diseases 
2 - 
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 المجتمعرشادية لدرجة الدكتوراه في تمريض صحة تالخطة االس

 :الفصل الدراسي األول

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

DC 1301 Grant writing and outreach programs - 1 2 50 

DC 1302 Advanced Epidemiology - 1 2 50 

DC 1303 Advanced Public health planning and administration - 1 2 50 

DC 1304 Advanced research methodology - 2 2 100 

DC 1305 Qualitative research and Secondary research - 2 2 100 

DC 1306 Advancedbiostatistics - 2 2 100 

DC1307 Curriculum development and educational strategies - 2 2 100 

DC 1308 
Quality improvement management and Managing 

change 
- 1 2 50 

Total Hours 12 - 600 

 :الفصل الدراسي الثاني

الرقم 

الكودي 

 للمقرر

 المقرر الدراسي
المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

DC2309 Child health and School health - 2 2 100 

DC 2310 Occupational health and Environmental health - 1 2 50 

DC 2311 
Applications on evidence- based health care practice and 

epidemiology (Practical training I) 
- 2 2 100 

DC 2312 
Applications of research methodology and education 

strategies  (Practical training II) 

DC 1304 

DC1307 
2 2 100 

DC 2313 Evidence- Based Healthcare Practice - 1 2 50 

DC 2314 Family health and Rural Health - 2 2 100 

- Elective Course - 2 2 100 

Total Hours 12 11 600 
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 )GM(سابعاً: قسم تمريض المسنين  

 في الدراسية للفصول التخصصية ووصف مقررات الفصول الدراسية لدرجة الدكتوراهلخطة ا (36مادة )

 (.ساعة معتمدة 50:)تمريض المسنين

 (DGتمريض المسنين )في  الدكتوراه الخطة الدراسية لدرجة 

 ساعة معتمدة(22للتخصص ) المقررات اإلجبارية أوال:

للمقرر الكوديقم الر  المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر 

DG 1301 Advanced Biostatistics 2 - 

DG 1302 New Trends in Gerontological Nursing  2  

DG 1303 Research Critique  2 - 

DG 1304 Psychosocial Aspects of Older Adults 2 - 

DG 1305 Grant Proposal 2 - 

DG 2306 Seminars in Gerontological Nursing  2 - 

DG 2307 Seminars in the Area of Speciality 1 - 

DG 2308 Seminars in Geriatrics and Gerontology 1 - 

DG 2309 Critical Care for Elderly 1 - 

DG 2310 Evidence Based Gerontological Nursing 1 - 

DG 2311 Clinical Gerontological Nursing (Practical) 4 - 

DG 2312 Nursing Informatics  2 - 

Total Hours 22 
 

 ية:  المقررات االختيارية التالأحدمن خالل دراسة  المقررات األختياريه للتخصصيستكمل الطالب : انياث

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودى للمقرر

DG 0313 Long Term Care for Elderly 2 - 

DG 0314 Geriatric Health Education Strategies 2 - 

DG 0315 Elderly in Health and Illness 2 - 
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 الخطة االسترشادية لدرجة الدكتوراه في تمريض المسنين

 الفصل الدراسي األول:

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

بقالسا  

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

DG 1301 Advanced Biostatistics - 2 2 100 

DG 1302 
New Trends in Gerontological Nursing  

- 2 2 
100 

DG 1303 
Research Critique  

- 2 2 
100 

DG 1304 
Psychosocial Aspects of Older Adults 

- 2 2 
100 

DG 1305 Grant Proposal  - 2 2 100 

 Elective Course   - 2 2 100 

Total Hours 12 - 600 

 :الفصل الدراسي الثاني

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

DG 2306 Seminars in Gerontological Nursing  - 2 2 100 

DG 2307 
Seminars in the Area of Speciality 

- 1 2 
50 

DG 2308 Seminars in Geriatrics and Gerontology 
- 1 2 

50 

DG 2309 Critical Care for Elderly 
- 1 2 

50 

DG 2310 Evidence Based Gerontological Nursing - 1 2 50 

DG 2311 Clinical Gerontological Nursing (Practical) - 4 3 200 

DG 2312 Nursing Informatics  2 2 100 

Total Hours 12 - 600 
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 (AMثامنا: قسم إدارة التمريض )

قسم ي ف الدراسية للفصول التخصصية ووصف مقررات الفصول الدراسية  لدرجة الدكتوراهلخطة ا (37مادة )

 ادارة التمريض. 

 (DAة التمريض ) الخطة الدراسية  لدرجة الدكتوراه في إدار

 ساعة معتمدة( 22)  أوال: المقررات اإلجبارية للتخصص

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

DA 1301 Advanced Biostatistics 1 - 

DA1302 Grant Proposal 1 - 

DA 1303 Psychosocial studies for organizational behaviors 2 - 

DA 1304 Research Critique  1 - 

DA 1305 New Trends in Nursing administration 1 - 

DA1306 Quality management 2 - 

DA1307 Quality management (Practical) 2 - 

DA 2308 Seminars in the Area of Speciality 2 - 

DA 2309 Seminars in the basic sciences related to Nursing 

administration ( nursing administration theory) 
2 

- 

DA 2310 Seminars Nursing administration( general) 3 - 

DA 2311 Seminars Nursing administration( practical) 2 - 

DA2312 Evidence Based administration nursing 1 - 

DA 2313 Nursing Informatics 2 - 

Total 22  

ات د المقررمن خالل دراسة اح الساعات الدراسية المعتمدةيستكمل الطالب  المقررات األختيارية للتخصص: ثانيا

 االختيارية التالية   

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر

DA 0314 Crisis and Disaster management 2 - 

DA 0315 Human resources management 2 - 
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 الدكتوراه في إدارة التمريض درجةالخطة االسترشادية  ل

 :الفصل الدراسي األول  

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

DA 1301 Advanced Biostatistics - 1 2 50 

DA1302 Grant Proposal - 1 2 
50 

DA 1303 
Psychosocial studies for organizational 
behaviors 

- 2 2 
100 

DA 1304 Research Critique  - 1 2 
50 

DA 1305 New Trends in Nursing administration - 1 2 50 

DA1306 Quality management - 2 2 100 

DA1307 Quality management (Practical) - 2 2 100 

 Elective Course   - 2 2 100 

Total 12  600 

 :الفصل الدراسي الثاني

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر الدراسي

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االختبار

إجمالي 

 الدرجات

DA 2308 Seminars in the Area of Specialty - 2 3 100 

 

DA 2309 
Seminars in the basic sciences related to 

Nursing administration (nursing 

administration theory) 

- 2 3 

 

100 

DA 2310 Seminars Nursing administration( general) - 3 3 
150 

DA 2311 Seminars Nursing administration( general)  

( practical) 
- 2 2 

100 

DA2312 Evidence Based administration nursing - 1 2 50 

DA 2313 Nursing Informatics - 2 2 100 

Total 12  600 
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 :النظام الكودي للمقررات (38) مادة

ع الرقم الدال وتم وض الدكتوراه( لمقررات 3( لمقررات الماجستير، الكود رقم )2تم اختيار الكود رقم )

ع اسم ي وضليشتمل عل قرر في خانتي العشرات و اآلحادفي خانة المئات ثم رقم الم رعلى مستوى المقر

 البرنامج, رمز القسم, رقم المستوي, رقم المقرر لبرنامج الماجستير أو الدكتوراه .



(61) 

  

 القواعد العامة لبرنامج ماجستير الوقاية و التحكم فى العدوى( 39مادة )

"Master of Infection Prevention and Control" 

(Code: MIPC) 

 2014 /11 /26بتاريخ  5002بقسم تمريض صحة المجتمع الصادر بالقرار الوزارى رقم 

 مقدمة:

يهلللدف برنلللامج الماجسلللتير المقتلللرح "الوقايلللة و اللللتحكم فلللى العلللدوى" اللللى تخلللريج "اخصلللائى فلللى اللللتحكم  

يكللللون قللللادرا علللللى وضللللع بللللرامج مكافحللللة   "Infection Control Specialist"فللللى العللللدوى"

للللى لبرنللامج االعمللل فلللى بللرامج مكافحللة العلللدوى القائمللة. و ترجللع اهميلللة اسللتحداث مثللل هلللذا ا العللدوى و/ أو

ذللللك  احتيلللاج المجتملللع المصلللرى و األقليملللى اللللى متخصصلللين فلللى مجلللال الوقايلللة و اللللتحكم فلللى العلللدوى و

ة خاصلللة نظلللرا لملللا تشلللهده اللللبالد ملللن اهتملللام بوضلللع معلللايير و بلللرامج لللللتحكم فلللى العلللدوى و اهميتللله بصلللف

ممارسلللات مصلللر لنلللدرة الكلللوادر المتخصصلللة فلللى هلللذا المجلللال و التلللى تجملللع بلللين الدراسلللة األكاديميلللة و الل

 األكلينيكية. 

ر ان تتلللواف و طبقلللا للمراجلللع العالميلللة و اصلللدارات منظملللة الصلللحة العالميلللة فلللان خلللريج هلللذا البرنلللامج يجلللح 

 -لديه المواصفات التالية:

 قييم برامج الترصد  ان يكون لديه مهارات تخطيط و تنفيذ و ت -1

 ان يكون نموذجا لتنفيذ المهارات األكلينيكية المتعلقة باجراءات التحكم فى العدوى -2

عايللللة ان يكللللون لديلللله مهللللارات تخطلللليط و تنفيللللذ و تقيلللليم بللللرامج الللللتحكم فللللى العللللدوى المصللللاحبة للر -3

 الصحية

 ىفى العدو ان يكون ماهرا فى وضع و تحديث و نشر السياسات و األجراءت الخاصة بالتحكم -4

 ان يكون ماهرا فى اسس طرق البحث و التحليالت األحصائية -5

 ى العدوىفان يكون لديه مهارات القيادة و التفاعل و التنسيق لتطوير و تنفيذ برامج التحكم   -6

 ان يكون مدربا ماهرا قادرا على وضع و تنفيذ برامج التدريح  -7

 ان يكون لديه مهارات األتصال و التواصل  -8

خصص هو جزء اصيل من تخصص تمريض صحة المجتملع و للذا يعهلد لقسلم تملريض صلحة و هذا الت

المجتمللع بللادارة و تللدريس هللذا البرنللامج لمللا للله مللن خبللرات تخصصللية فللى هللذا المجللال، حيللث يعمللل تخصللص 

ة التلى تمريض صحة المجتمع كحلقة اتصال بين المنشأت الصحية و المجتمع الخارجى. و من المهارات األساسي

القائملة  ع بها هذا التخصص العلمى و المكتسبة من علوم الصحة العامة، مهارات طرق البحث و الممارسلاتيتمت

لتلى على البلراهين و التثقيلف الصلحى. و يضلم القسلم علدد ملن التخصصلات المختلفلة فلى عللوم الصلحة العاملة ا

لللتحكم فللى البيئللة و الوقايللة و اتعنبللر اساسللا لهللذا البرنللامج و  مللن بللين هللذه التخصصللات علللم الوبائيللات و صللحة 

 العدوى و الصحة المهنية.  
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 الدرجات العلمية :1مادة

ع تمنح  جامعة المنصورة بناء على طلح مجلس كلية التملريض و بنلاء عللى مقتلرح قسلم تملريض صلحة المجتمل

 العدوى" درجة الماجستير فى "الوقاية و التحكم فى

Master of Infection Prevention and Control (Code: MIPC) 

 شــــروط التســـجيل: :2مادة

صحة م العلو -يقبل الطالح الحاصل على درجة البكالوريوت فى احد المجاالت الصحية )العلوم الصحية -1

 ن المجلسبها م العلوم الصيدالنية( من إحدى الجامعات المعترف -العلوم التمريضية -العلوم الطبية -العامة

 األعلى للجامعات

و ما أ  ILTESدرجات  6 األنجليزيةتحديد مستوي اللغة لطالح ما يثبت حصوله على شهادة يقدم ا -2

وفقاً  و ذلك من متطلبات التسجيل و الماجستيرللتسجيل لدرجة ، شرط  TOEFLدرجة  500 من يعادلها

 .)ان وجدت( للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة

ة تمريض صح)إن وجدت( وأن يحصل على موافقة مجلس قسم أن يستوفي الطالح شروط القسم العلمي  -3

 ومجلس الكلية. المجتمع

 أن يستوفي الطالح المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا. -4

رئليس يختار الطالح المقلررات المناسلبة ويملأل نملوذج تسلجيل مقلررات ويعتملده ملن المرشلد األكلاديمي و -5

  القسم.

 ي لكي يسمح للطالح بالحضور وحساب المقررات الدراسية له.التسجيل شرط أساس -6
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 ال يعتبرالطالح مسجالً في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة. -7

ول دراسى االصل الالطالح الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات التسجيل قبل نهاية األسبوع الثاني من كال من الف -7

 و االفصل الدراسى الثالث ال يحق له حضور المحاضرات.والفصل الثانى أ

  (+C)يد يجح أن يكون الطالح حاصالً على درجة البكالوريوت فى احد المجاالت الصحية بتقدير عام ج -8

 معات.على األقل أو ما يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجا

 جتيازاير مقبول في البكالوريوت ويرغح في التسجيل لدرجة الماجستير علي الطالح الحاصل على تقد -9

  .+Cعن  مقررات تكميلية يحددها مجلس الكلية بناء على مقترحات القسم العلمى المختص بتقدير ال يقل

 +Cقل عن ال ي CGPAبنجاح بتقدير لبرنامج الماجستير الطالح اجتياز المقررات الدراسية يجح على  -10

 جات ير الدرعلي الطالح التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدو إال وجح 

 عامالمقررات المتخصصة فى التخصص اليتقدم الطالح بطلح لتسجيل موضوع الرسالة بعد اجتيازه  -11

 .+Cال يقل عن  CGPA بنجاح بتقدير للبرنامج 

ل عن ال يق CGPAدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات بعد نجاح الطالح في جميع المقررات الخاصة بال -12

C+ .واالنتهاء من موضوع الرسالة يتم عري تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم 

ي ل التراكملتمنح درجة الماجسلتير للطلالب اللذين يجتلازون مناقشلة رسلالتهم العلميلة وال يرصلد التقلدير أو المعلد

 للدرجات في شهادة الماجستير.
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 الدراسة:التسجيل و الفصول عيد موا :3مادة

طس ملن كلل اغسل 31يتم تلقى اوراق المتقدمين للتسلجيل لجمبلع بلرامج الدراسلات العليلا فلى الفتلرة ملن ا اللى  -1

 عام.

ر ن شلهر ينلايحتى نهاية األسلبوع الثلانى مل سبتمبر و شهر من نىالثا فى األسبوع: يبدأ لدراسى األولفصل اال -2

ن شللهر مللالنهائيللة للفصللل الدراسللى األول فللى األسللبوع األول  االمتحانللاتى ان تبللدأ علللأسللبوع دراسللي  16لملدة 

 .فبراير لمدة اسبوعان

سلبوع أ 16لملدة شلهر ملارت و حتلى نهايلة شلهر يونيله ملن فلى األسلبوع األول : يبلدأ لدراسى الثلانىفصل اال -3

 .مدة اسبوعانلبوع األول من شهر يوليو النهائية للفصل الدراسى الثانى فى األس االمتحاناتعلى ان تبدأ دراسي 

ر نلوفمبر شلهر سلبتمبر و حتلى نهايلة األسلبوع األول ملن شلهاألول من  ألسبوع: يبدأ الدراسى الثالثفصل اال -4

ة هر فبرايلر لملدالنهائية للفصل الدراسى الثالث فلى األسلبوع الثلانى ملن شل االمتحاناتعلى ان تبدأ أسابيع  9لمدة 

 .اسبوعان

ل ال تقلساعات عدد من الالموعد المحدد لتلقى طلبات التسجيل للدراسات العليا فى للطالح بالتسجيل في  يُسمح -5

 عن الحد األدنى و ال تزيد عن الحد األقصى المنصوص عليه الحقا فى بنود هذه الالئحة.

 وال تحتسح ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات.

 الساعة المعتمدة:: 4مادة

 عتمدة هي وحدة قيات لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد، وهى تعادل:الساعة الم

 ساعة دراسية نظرية واحدة في األسبوع. .1

 في األسبوع. ساعات من التدريبات اإلكلينيكية 3 -ساعتين من التدريبات المعملية  -ساعتين تطبيقيتين  .2

 لفصل الدراسي.أربع ساعات من التدريبات الميدانية في األسبوع طوال ا .3



(65) 

 قواعد دراسة مقرر:: 5مادة 

 تسجيل المقررات  -1

ى فمسجلين الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراسية وذلك حسح عدد الطالب الكلية يقرر مجلس ال -أ

 االقسام العلمية طبقا لمقترحاتالمقرر فى كل فصل دراسى و

ريق قيام الطالب باختيار المقررات وفقاً لتوجيهات يكون تسجيل المقررات على استمارة التسجيل عن ط -ب

ي ن. وتنتهسبوعيالمرشدين األكاديميين ويتم قيدهم بتلك المقررات بصفة رسمية قبل بداية الفصل الدراسي بأ

 فترة التسجيل بنهاية الموعد المحدد لذلك.

كاف من الطلبة، وتعطى أولوية  يكون للكلية الحق فى إلغاء التسجيل فى المقررات التي ال يلتحق بها عدد -ج

 ه السابقمتطلبالتسجيل حسح أسبقية تسجيل الطلبة في الكلية ويجوز السماح للطالح بالتسجيل فى مقرر ما و

و  ذلك. فى نفس الفصل إذا كان الطالح قد درت المتطلح السابق ولم ينجح فيه وكان تخرجه يتوقف على

ساعات  4حء الدراسي في الفصل الدراسي األخير بحد أقصى يجوز لمجلس الكلية زيادة الحد األقصى للع

 معتمدة بغري إتمام متطلبات التخرج.

اسي ه الدريجوز للطالح التسجيل في مقررات دراسية من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة ضمن برنامج -د

 حساب مقررات فيالكلية بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص وتدخل هذه ال وذلك بعد موافقة مجلس

  Grade Point Average (GPA) المتوسط التراكمي للدرجات

الساعات  % من75يمكن للطالح التسجيل في مقرر دراسي كمستمع دون دخول االمتحان وفي حالة حضور الطالح  -ه

 .Listener (L)التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالح تقدير مستمع 

 لسابقتطلح اي مقرر دراسي إذا كان له متطلح سابق ويجح عليه أن يجتاز المال يسمح للطالح بالتسجيل ف -و
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 حذف المقررات وإضافتها  -2

( الثانى – األوليحق للطالح أن يحذف/يضيف أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي ) -أ

كاديمي مرشد األواإلضافة واعتماده من ال بعد تعبئة نموذج الحذف الثالثفصل الأو نهاية األسبوع األول من 

لحد جاوز ادون أن يظهر المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي. على" االيؤدى الحذف أو اإلضافة إلى ت

, بشرط لواحد"األعلى او النزول عن الحد األدنى للعحء الدراسي المسموح بة للطالح خالل الفصل الدراسى ا

 رغبون فىيالذين  موافق القسم المسئول عن المقرر فى حالة األضافة. وعلى الطلبةموافقة المرشد األكاديمى و 

 ستمارةاإضافة مقرر أو حذفه بعد التسجيل تعبئة االستمارة الخاصة بالحذف واإلضافة، من أجل تحديث 

 التسجيل.

 االنسحاب من المقررات  -3

ثانى ول و اللين األسبوع الثاني عشر من بداية الفصيسمح للطالح باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األ -أ

ي هذه مي وفبعد تعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من المرشد األكادي ثالثأو األسبوع السادت من الفصل ال

ه في سجل  Withdrawal (w)الحالة ال تحسح للطالح ساعات هذا المقرر ويرصد للطالح تقدير منسحح 

 الدراسي.

لمقرر. فإذا ل% على األقل من الساعات التدريسية 75الح بدخول االمتحان النهائي إال إذا حضر ال يسمح للط -ب

امتحان  % من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر. يخطر الطالح بحرمانه من دخول25تجاوزت نسبة غيابه 

 .Forced withdrawal (FW) المقررنهاية الفصل ويرصد له في سجله الدراسي منسحبا انسحابا إجباريا من 

ي لمقرر أو إذا تعذر عليه دخول االمتحان النهائ Incomplete( Iيحصل الطالح على تقدير غير مكتمل ) -ج

ريطة أن شلكلية اإتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدراسات العليا ومجلس 

ل بدء الفص ت المقرر وعليه أداء االمتحان خالل أسبوعين من% على األقل من متطلبا75يكون قد حضر وأدى 

 FW).الدراسي التالي و إال حصل على تقدير منسحح إجباري )

يرصد له سكرية ويسمح للطالح باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدمة الع -د

 في سجله الدراسي وال تحسح Military Withdrawal (MW) تقدير منسحح ألداء الخدمة العسكرية 

 هذه الفترة ضمن مدة صالحية المقررات

 إعادة القبول بعد االنسحاب -4

 يجوز إعادة القبول بعد االنسحاب فى حالة أن يكون الطالح:

قد انسحح بصفة اختيارية أثناء الفصل الدراسى ويكون قرار إعادة القبول بموافقة المرشد األكاديمى  -أ

 ب مقبولة له ويقرها مجلس القسم ومجلس الكلية.ألسبا

 يقدرها مجلس الكلية.  قهرية مرضية موثقةقد انقطع عن الدراسة لفصل دراسى كامل ألسباب  -ب

 يراعى فى إعادة القبول العوامل التالية:

 توافر المكان الشاغر فى برنامج الفصل الذى سيتم التسجيل به. -

 سبة حتى تاريخه، وتعطى األفضلية لمن اكتسح عدداً أكبر من الساعات المعتمدة.عدد الساعات المعتمدة المكت -
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 األداء األكاديمى للطالح قبل االنسحاب. -

ي هذا فيحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له النجاح أو الرسوب فيه بغرض تحسين تقديره  -

 المقرر و يحتسب له التقدير األعلى 

 د واألعذار: إيقاف القي6مادة 

 بعد أن يطلح رسمياً تأجيل دراسته. البرنامجيسمح للطالح باالنسحاب مؤقتاً من  -1

 ية اخرى.وف قهريتم منح األذن بالتأجيل، بعد موافقة مجلس الكلية ألسباب تتعلق بصحة الطالح أو اية ظر -2

 و اجتماعى(. يقوم الطالح بتقديم الوثائق التي تثبت أسباب طلح التأجيل )عذر مرضى ا -3

، ويجوز النظر فى برنامجبعد فترة التأجيل الممنوحة له، يلغى التحاقه بال لبرنامجإذا لم يعد الطالح إلى ا -4

د دراسي بع ة فصلمرة أخرى، ولكن مع بداي برنامجإعادة قبوله بناء على حالته. ويمكن للطالح أن يلتحق بال

 اعها.استكمال إجراءات التسجيل العادية الواجح إتب

عندما تتم الموافقة على تأجيل الدراسة، يلغى التسجيل فى ذلك الفصل الدراسى، ويقيد تاريخ التأجيل فى  ـ5

 سجل الطالح.

 ، وتخصصفي حاله شطح الطالح من البرنامج ال يحق له التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرى في ذات ال -6

 تتلخص شروط الشطح من البرنامج فى النقاط التالية:

 وير مرٍي داءه غتفيد بأن أ من المشرفين إذا حرر له ثالثة تقارير دورية فى البرنامج يلغى تسجيل الطالح -1

 بعد كل تقرير دورى.  ذلك بعد توجيه ثالثة إنذارات له

ى خمسة ية و هيلغى تسجيل الطالح فى البرنامج اذا تجاوز المدة المسموح بها للحصول على الدرجة العلم -2

 لدرجة الماجستير. اعوام 

 قواعد تقييم المقرر:: 7مادة 

 نظام االمتحانات والتقويم خالل الدراسة

لشفهية قية وايتم تقييم الطالح بصفة مستمرة طوال الفصل الدراسى عن طريق االمتحانات التحريرية والتطبي

لمقررات ضور ااظبة على حوالمشاركة فى المناقشات واألبحاث التى يتم تكليفه بها والواجبات اليومية والمو

 لدراسىوغيرها من وسائل التقييم بما يساعد الطالح على التعرف على مستواه التحصيلى خالل الفصل ا

 ومعالجة أوضاعه التعليمية أوالً بأول.

 المدة الزمنية لألمتحانات التحريرية: -1

دة ال تقل م رية ولكل ساعة معتمدة نظ تكون المدة الزمنية لألمتحانات التحريرية النهائية بمعدل ساعة زمنية 

 امتحان نهاية الفصل التحريرية عن ساعة زمنية و ال تزيد عن ثالث ساعات. 

 التقديرات العددية للمقررات -2

ألعمال السنة %( 35% من الدرجة لالمتحان النهائي التحريري ويخصص باقي الدرجة )40يخصص  -أ

%( لألختبارات 5) و( لألختبارات العملية و/ أو التطبيقية %20و ) مستمرالختبارات الدورية والتقييم الوتشمل ا

 الشفوية.
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 يبنى تقييم الطالح وتقدير أدائه على أسات المعدل الفصلى والتراكمى  -ب

( 100ة )تحسح الدرجة العظمى للمقلرر بالعلدد اإلجملالى للسلاعات المعتملدة للمقلرر ولكلل سلاعة معتملدة مائل -ج

 درجة عظمى .

لمعلدل اللفظلى وا ويحسح التقدير فى المقرر الدراسى للطالح من خالل التقدير بالرمز ـ قيمة التقلدير ـ التقلدير -د

لى دول التلااو الجل بالدرجات. و يعتمد معيار تقدير اداء الطالح فى نظام السلاعات المعتملدة عللى اسلخدام الرملوز

 .يوضح التقديرات الرمزية ألداء الطالح و قيمتها العددية

 التقييم
Grade 

 التقدير بالرمز

 قيمة التقدير

 النقاط
 المعدل بالدرجات التقدير اللفظى

 اً ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء عالي

Very high achievement  

A+ 4.0 فأكثر90 ممتاز مرتفع % 

A 3.6 90الى اقل من  85 ممتاز% 

B+ 3.3 85الى اقل من  80 جيد جدا مرتفع% 

 ً  ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء مرضيا

Satisfactory Performance 

B 3.0 80الى اقل من  75 جيد جدا% 

C+ 2.6 75الى اقل من  70 جيد مرتفع% 

C 2.3 70الى اقل من  65 جيد% 

D 2.0 65الى اقل من  60 مقبول% 

 يرصد للطالح راسح

 Fail  
F 0.000 60 أقل من راسح% 

 --- --- --- Withdrawal W يرصد للطالح المنسحح من مقرر

 يرصد للطالح المنسحح إجبارياً من المقرر

 Forced Withdrawal    
FW ---- --- --- 

  يرصد للطالح الذي لم يكمل متطلبات المقرر

Incomplete 
I ---- --- --- 

 يرصد للطالح المنسحح ألداء الخدمة العسكرية

Military Withdrawal      
MW ---- --- --- 

 --- --- ---- Listener L         يرصد للطالح المسجل مستمع

يرصللد للطالللح المسللجل لسللاعات الرسللالة العلميللة ولللم 

 In Progress    تكتمل بعد
IP ---- --- --- 

  يرصد للطالح عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح 

  Satisfactory 
S ---- --- --- 

 يرصلد للطالللح عنللد رسللوبه فلي مناقشللة الرسللالة العلميللة

Unsatisfactory 
U ---- --- --- 
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 غير مكتمل "I"رمز 

فى الحالة التي يكون فيها الطالح لم يكمل اى جزء من اجزاء انشطة اعمال السنة او  "I"يسجل هذا الرمز  -

لنهائي حان اون إكمال الطالح أداء االمتقد حقق مستوى النجاح فى أعمال المقرر وقد حالت ظروف قهرية د

افقة لى مومؤيدة بالمستندات و فى هذه الحالة على الطالح ان يملىء استمارة "غير مكتمل" و الحصول ع

 استاذ المقرر و وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث وموافقة مجلس الكلية. 

د قرر تحديل الملواجبات المطلوبة للمقرر و على مسئويتم إخطار الطالح كتابيا بشروط استكمال األنشطة و ا -

 ئى.ان النهاألمتحموعد ألتمام و تقديم الواجبات المطلوبة من الطالح فى انشطة اعمال السنة و تحديد موعد ا

نات متحايشترط ان يلتزم الطالح بمتطلبات حضور دروت المقرر و اتمام جميع األنشطة التعليمية و األ -

لى عشهر  جدت( و ان يتم تقديم الواجبات و استكمال انشطة اعمال السنة فى موعد اقصاهالدورية )ان و

 صى. حد اقكاألكثر بعد موعد األمتحان النهائى للمقرر المحدد للطالح و الذى ال يتجاوز فصال دراسيا 

نة اعمال الس ييمبعد تق فى سجل المقررات التى درسها الطالح حتى ينجز المطلوب منه.  "I"يظل مسجل تقدير -

الطالح فى  اما بالتقدير الذى حصل عليه  "I"و الواجبات و األنشطة المقدمة من الطالح يستبدل تقدير 

 لتالى.ادراسى بنهاية الفصل ال لم يوفق الطالح فى اإلكمال فى الموعد المحددالمقرر او تقدير راسح اذا 

واجبات اعمال  نقاط بحد اقصى سواء فى تقدير انشطة و B"  3.00"ال يجح ان يتجاوز تقدير الطالح التقدير  -

 السنة بما فى ذلك األمتحانات الدورية للمقرر )ان وجدت( او تقدير األمتحان النهائى.

 منسحب  "W"رمز 

 ئحةمن الال 5من المادة رقم  3للطالح المنسحح من المقرر طبقا للبند رقم    "W"يسجل  هذا الرمز

 رىمنسحب اجبا   "FW"رمز 

 من الالئحة 5من المادة رقم  3للطالح المنسحح اجباريا من المقرر طبقا للبند رقم  "FW"يسجل هذا الرمز  

 Military Withdrawal  ألداء الخدمة العسكريةمنسحب  ""MW رمز

 5 ن المادة رقمم 3طبقا للبند رقم  ألداء الخدمة العسكرية   منسححالتقدير  للطالح  ""MWيسجل  هذا الرمز 

 من الالئحة 

 مستمع   "Listener "Lرمز 

  من الالئحة 5 ه من المادة رقم 1اذا حضر مقرر دراسي كمستمع طبقا للبند رقم   "L"للطالح  يسجل هذا الرمز

  تقدم "In Progress "IP رمز

 ثناء تقدمه في بحث رسالة الماجستير افي السجل الدراسي  للطالح "IP"يسجل هذا الرمز 

 مرضي S"  Satisfactory" رمز

                 عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح مرضي  "S"يسجل هذا الرمزللطالح 

 U" Unsatisfactory" غير مرضيرمز 

           عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمية غير مرضي للطالح "U"يسجل هذا الرمز 

 والفصلية( معدل نقاط التقدير )المعدالت التراكمية: 8مادة 
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 معدل نقاط التقدير هو معدل يحدد المستوى األكاديمي للطالح عن طريق المعدل الفصلي والمعدل التراكمى. -

 يحسح المعدل الفصلي على أسات المقررات التي يسجل فيها الطالح خالل فصل دراسي معين. -

ريخه، تى تايع الفصول الدراسية حيحسح المعدل التراكمي على جميع المقررات التي سجل فيها الطالح فى جم

 وهو حساب لمعدل منفصل )وليس متوسط المعدالت(.

 حساب معدل نقاط التقدير للفصل الدراسي )المعدل التراكمي الفصلى(: -1

 يحسح المعدل الفصلي )متوسط تقدير الطالح لكل فصل دراسي( على النحو التالي:

لك للح فلى كلل مقلرر دراسلي فلى علدد السلاعات المعتملدة للذضرب قيمة نقلاط المقلرر اللذى حصلل عليهلا الطا -أ

 المقرر.

 تجميع قيمة كل المقررات. -ب

 الطالح. يقسم حاصل جمع قيمة هذه المقررات على عدد الساعات الكلية المعتمدة للمقررات التى سجل فيها -ج

 نقاط المقرر.  xنقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  -

 ( وفقاً للمعادلة:ينعشري رقمينلكل فصل دراسي )ألقرب  GPAالتراكمي للدرجات  المتوسط -

 [ + ...........2[ + ]نقاط تقدير المقرر 1]نقاط تقدير المقرر                     

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب في الفصل الدراسي   

ن ر اقل مالمقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل فيه على تقدي ال يحسح للطالح -د

Dخل ارياً وتداختي ، ويجح عليه إعادة دراسة المقرر إذا كان إجبارياً ويحق للطالح دراسة مقرر بديل إذا كان

ول ع الفصفي جمي  (CGPA)الدرجات الحاصل عليها في محاوالته في حساب المتوسط التراكمي للدرجات

 الدراسية.

 ر وحتىال يحسح للطالح المقرر الذي درسه ومر عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقر  -ه

 .وقت الحصول الماجستير

ة ال تحسح له كساعات دراسي  (I, W, FW or MW)المقررات التي يحصل فيها الطالح على تقدير  -و

 وال تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات.

 : CGPAالتقدير العام )المعدل التراكمى(  -2

ى رقمين رب ال: هو متوسط ما يحصل عليه الطالح من نقاط خالل الفصول الدراسية و يقالمعدل التراكمى العام

 عشريين فقط .

 يحسح المعدل التراكمى للطالح فى نهاية كل فصل دراسى. -أ

 لى:يتم حساب المعدل التراكمى العام على النحو التا -ب

لمعدل انقاط كل مقرر تم دراسته منذ التحاقه بالبرنامج حتى وقت حساب ذل  يقسم مجموع حاصل ضرب)  -

X ك الوقت.تى ذل( على إجمالي الساعات المعتمدة  لهذه المقررات التي درسها الطالح حعدد ساعاته المعتمدة 

  وفقا للمعادلة: حساب إجمالي المتوسط التراكمي للدرجات  -

 ÷  مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التي أكملها الطالح                                

= GPA 

= CGPA 
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  مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية                                    

courses all of hourscredit  of numbers of Sum

 courses all of hourscredit  of points of Sum
CGPA  

المقررات في جميع جميع تقديراته الحاصل عليها في  Transcriptرصد في سجل الطالح الدراسي  -ج

ً في حساب المتوسط التراكمي للدرجات في جميع الفصول الدراسية   Cumulativeمحاوالته وتدخل جميعا

Grade Point Average (CGPA)  و ليس فقط ما نجح فيه الطالح أي تحسح جميع المحاوالت الناجحة و

 غير ذلك. 

 تحويل الساعات المعتمدة: :9 مادة

 ليللة وبنللاء علللى اقتللراح مجلللس القسللم يسللمح للطالللح بتحويللل عللدد مللن السللاعاتبعللد موافقللة مجلللس الك -1

ن المعتمدة سبق له أن درسلها فلي جامعلة أخلرى عللى أن تكلون ملن بلين متطلبلات الحصلول عللى الدرجلة وا

 أو ما يعادله بشرط: C يكون قد نجح فيها بتقدير ال يقل عن 

 جمللوع السللاعات الدراسللية الالزمللة للحصللول علللى% مللن م30أال يزيللد مجمللوع السللاعات المحولللة عللن   -أ

 الدرجة،

  أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجح دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى، -ب

 .GPAال تدخل الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى في حساب المتوسط التراكمي للدرجات  -ج

 : الخطط البحثية لرسائل الماجستير:10مادة 

م جال التحكلرسالة عبارة عن بحث دراسى يمكن ان يكون اما دراسة حالة أو ايجاد حلول لمشاكل واقعية فى ما -

سللح فلى العلدوى أو مراجعلة منهجيلة لألبحلاث السلابقة فلى احلدى مجلاالت اللتحكم فلى العلدوى لوضلع مقتلرح ألن

و كتابلة  ق اسلس طلرق البحلث العلملىالحلول او المعايير او اللدالئل األرشلادية. و فلى كلل األحلوال يراعلى تطبيل

 الرسالة.   

وضوع متسجيل كمتطلح لفي لجنة عري/ استماع للقسم المعدة لرسالة الماجستير يعري الطالح خطة البحث 

ضاء اعع من لجنة االستماو تتكون . وذلك فى نهاية الفصل الدراسى الثالث الرسالة وعرضه على مجلس القسم

ء هيئة د اعضايجوز للقسم العلمى اذا تيسر له ذلك دعوة اح القسم وداخل  صص منفي مجال التخ هيئة التدريس

على ان ال  لكلية فى مجال التخصص و/ أو من خبراء طرق البحث العلمى،خارج ا داخل الكلية أومن التدريس 

 أعضاء و يشترط حضور الطالح و لجنة االشراف عليه.  4 يقل عدد اعضاء لجنة األستماع عن

يا قريرا فردلجنة تأسبوع من تاريخ انعقاد اللجنة و تقدم ال ادنىليم خطة البحث ألعضاء اللجنة بحد يتم تس -13

 عديالت وو الت و جماعيا عن قبول أو رفض الخطة البحثية و التعديالت المطلوبة. على أن ترفق هذه التقارير

ت ادراسلجنة ال حات فيار تنفيذ هذه االقتراتقدم للجنة الممتحنة لمناقشة الرسالة النهائية، حيث تؤخذ في االعتب

 العليا و لجنة الحكم على الرسالة. 

 :على رسائل الماجستير هيئة اإلشراف: تشكيل 11مادة 
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ء عللى بنلا او اللدكتوراه يقر مجلس الكلية تشكيل لجنة اإلشراف عللى الطاللح المسلجل لدرجلة الماجسلتير -1

لمدرسلين لملن بلين األسلاتذة أو األسلاتذة المسلاعدين. ويجلوز اقتراح مجلس القسم ووفلق خطلة القسلم البحثيلة 

ي ملن االشتراك في اإلشراف بحيث ال يزيد عدد المشرفين عن أربعة أعضاء على أن يكون المشرف الرئيسل

 .التخصص

حلد في حاللة قيلام الطاللح ببحلث خلارج الجامعلة يجلوز بموافقلة مجللس الكليلة أن يشلترك فلي اإلشلراف ا -2

 لة درجــة الدكتوراه في مجال التخصص من الجهة التي يجرى فيها البحث.حممن المتخصصين  

لجنلة  ملناو يتركه اسمه  في حال سفر أحد المشرفين ولم يمض على إشرافه عام فلمجلس الكلية أن يرفع -3

داء اإلشللراف بنللاء علللى اقتللراح مجلللس القسللم، وفللي هللذه الحالللة يوصللي المجلللس بتوجيلله الشللكر إليللة فللي إهلل

 الرسالة.

ملدى  وفي حال سفر المشرف على الرسالة بعد مضى عام عللى التسلجيل يقلدم سليادته تقريلراً علميلاً علن -4

تفلاظ بحقله تقدم الطالح في البحث خالل مدة اإلشراف على الرسالة موقعلاً عليله ملن بلاقي المشلرفين ملع االح

 ن بالداخل.في نشر نتائج الرسالة. وفي تقرير الصالحية يكتفي بتقرير المشرف أو المشرفي

يل خطلة يحرر المشرفون على الرسالة تقريراً دورياً عن مدى تقدم الطالح كل ستة أشهر من تاريخ تسج -5

إلشلراف البحث. ويتم التوقيع عليه من قبل لجنلة اإلشلراف مجتمعلة، وفلي حاللة اخلتالف عراء أعضلاء لجنلة ا

ت جنلة الدراسلالالتقلارير ملن مجللس القسلم و يقوم القسم العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسح. تعتملد 

ى شلراف علن ملدالعليا بالكلية و يتم إخطار الطالح عن طلـريق إدارة الدراسلات العليلا بالكليلة بلرأي لجنلة اإل

 تقدمه في الرسالة )استمرار التسجيل أو إنذار الطالح أو إلغاء تسجيل الرسالة(.

الثة ثتوجيه  دورية تفيد بأن أداءه غير مرٍي و ذلك بعد يلغى تسجيل الطالح إذا حرر له ثالثة تقارير -6

 إنذارات له.

 : لجنة الحكم:12مادة 

ليلة ى مجللس الكتتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم تمهيداً للعري عل -ا

 باآلتي: 

كما  المشرفين. ث، و يقوم بالتوقيع عليه جميعتقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضحاً به ما قام به الباح -أ

ل المشلرف تقدم لجنة اإلشراف اقتراحاً بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة وفلي حاللة سلفر أحلد المشلرفين يرسل

لصالحية. و ايفيد موافقته على ما جاء في تقرير من تاريخ مخاطبته المسافر خطاباً أو فاكس خالل أسبوعين 

ين عللى منه مرة أخرى إرسال التقرير، و فلي حاللة علدم ورود موافقتله خلالل أسلبوع إذا لم يصل الرد يطلح

 تقديم تقرير الصالحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.

يشللكل مجلللس الكليللة بنللاء علللى اقتللراح مجلللس القسللم المخللتص لجنلله الحكللم علللى الرسللالة مللن ثالثللة أعضللاء  -ب

بين األساتذة واألساتذة المساعدين بالجامعلات و يكلون أحدهما المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من 

رئيس اللجنة أقدم األساتذة وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنلة عللى أن يكلون لهلم صلوت 

أو الحاصلين على درجة الدكتوراه بمدة ال  واحد. و يجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من األساتذة السابقين
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و ذلك بشرط أن يكون أحدهم على األقل من خارج الكلية. و يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم  اتسنو 5تقل عن 

 من نائح رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.

رفين يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلي لجنلة اإلشلراف فلي لجنلة الحكلم فلي حاللة تعلذر حضلور المشل -ج

 اآلخرين.

ة بنفس تماد اللجنالل ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحكم يعاد اعإذا لم تناقش الرسالة خ -د

 األعضاء مرة أخرى وفي حالة عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.

عي ر جمام بتقريللجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة إلى الباحث الستكمال ما تراه من نقص على أن تتقد -2

يخ من تار أشهر على األكثر ثالثةللقسم المختص توصى فيه بمنح الطالح مهلة الستكمال مالحظاتها خالل 

 المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة.

 المرشد األكاديمي: :13 مادة

م داخللل القسللتللدريس مللن نفللس يحللدد القسللم لكللل طالللح مرشللدا أكاديميللا ويفضللل أن يكللون مللن أعضللاء هيئللة ال -1

و  األساسلية ، وذلك لتقديم النصح واإلرشاد خالل فترة دراسته ولمسلاعدته فلي اختيلار المقلررات الدراسليةالعلمى

 التكميلية الالزمة لمجال تخصصه. 

قللررات. يكلون رأي المرشللد األكللاديمي استشلاريا وللليس إلزاميللا للطاللح وذلللك حتللى نهايلة دراسللة الطالللح للم -2

رشلد سلتبدل الموز للطالح حرية اختيار المشرف كلما كان ذلك ممكناً طبقا للقواعد المنظملة للقسلم العلملى. ويويج

 األكاديمي بالمشرف العلمي عند تسجيل الرسالة.

 الساعات و الفصول الدراسية للبرنامج:: 14مادة 

 تى :أدني وبيانها كاآل ساعة معتمدة كحد 45لكي يحصل الطالح على درجة الماجستير يجح أن يدرت  -1

 و تقسم كالتالى: ساعة معتمدة مقررات  38  -أ

 20  التخصص لمقرراتساعة معتمدة  

 6  مساعدة للمقررات الساعات معتمدة 

 5 ساعات مقررات اختيارية 

  7  ساعات معتمدة تدريح عملي 

على  لرسالةشرفيين على او هى عبارة عن الساعات المخصصة لمقابلة المساعات معتمدة بحثية للرسالة  7 -ب

 مدار فترة تسجيل موضوع البحث و حتى موعد مناقشة الرسالة، و هى مقسمة كالتالى:

 2 ساعات معتمدة اثناء الفصل الدراسى الثالث لكتابة الخطة البحثية 

 5  ساعات معتمدة خالل فترة اعداد  الرسالة حتى األنتهاء منها 

 ساعات معتمدة لدراسة المقررات األختيارية  5دد يستكمل الطالح الساعات الدراسية بع -ج

 بيانها كالتالى:تتكون مدة الدراسة للمقررات من ثالث فصول دراسية  -2
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اسبوع   16و يتم خالله دراسة المقررات العامة المؤهلة للتخصص يتكون من  الفصل الدراسى األول:  -أ

 اقصىساعة معتمدة بحد  13 ساعات معتمدة و 8دراسى بحد ادنى 

ن من ليتكو للبرنامج و يتم خالله دراسة المقررات المتخصصة فى التخصص العام الفصل الدراسى الثانى: -ب

 ساعة معتمدة بحد اقصى  13ساعات معتمدة  8اسبوع دراسى بحد ادنى  16

صصة فى يتم خالله دراسة المقررات العامة باألضافة الى المقررات المتخ الفصل الدراسى الثالث: -ج

اعة س 14ساعات معتمدة و  6اسابيع دراسية  بحد ادنى   9التخصص الدقيق للطالح للتخصص يتكون من 

المشرفين  ساعات معتمدة مخصصة لمقابلة 2ساعة معتمدة لدراسة المقررات و  12. )تشمل معتمدة بحد اقصى

 لكتابة خطة البحث( 

الدرجة، خاصة بقل منذ تسجيل الطالح للدراسة الالحد األدنى للحصول على درجة الماجستير عامان علي األ -ه 

 .على ان ال تقل المدة بين تسجيل موضوع الرسالة و مناقشتها عن عام ميالدى

 الخطة الدراسية :15مادة 

 توصيف المقررات :16مادة 

 تدريس المقررات: : 17مادة 

 يقوم قسم تمريض صحة المجتمع بتدريس المقررات األتية:   -1

 Epidemiology of Communicable Diseases  

 Research methodology  

 Statistics  

 Educational  Strategies in health sciences  

 Epidemiology II  

 General principles of prevention and infection control program  

 Practical training I  

 Environmental infection control practice   

 Occupational infection control practice  

 Patient Safety 

 Evidence- Based Clinical guidelines  

 Emergency preparedness 

 الكلية:بيقوم قسم تمريض صحة المجتمع بتدريس المقررات األتية بالمشاركة مع األقسام العلمية األخرى  -2

 Health informatics   

 تمريضبالمشاركة مع قسم ادارة ال

 Practical training II 

 بالمشاركة مع قسم التمريض الباطنى و الجراحى و تمريض الحاالت الحرجة 
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 Quality management and health care policy 

 بالمشاركة مع قسم ادارة التمريض

 Total Quality Management 

 بالمشاركة مع قسم ادارة التمريض

 Infection control practice in especial clinical settings  

مريض بالمشاركة مع قسم قسم التمريض الباطنى و الجراحى و تمريض الحاالت الحرجة و تمريض األطفال و ت

 النساء و التوليد

لطدب بكليدات ا -مقررات يتم تدريسها مدن متخصصدين باقسدام علميدة بكليدات اخدرى )اقسدام األحيداء الدقيقدة -3

 جامعة األسكندرية(  -د العالى للصحة العامةبالجامعات المصرية و المعه

 Principles of Applied Microbiology  

 : الخطة األسترشادية18مادة 

 : البرامج المشتركة مع جامعات أخرى:19مادة 

الدرجلة  أو بنظلام Dual Degreeيجوز منح الدرجة العلمية بالتعاون مع جامعلات أخلرى بنظلام البلرامج الثنائيلة 

 كة. ، مع اجراء التعديالت الالزمة بما يتوافق مع البرامج الثنائية او المشترJoint Degreeالمشتركة 

 : التعليم عن بعد:20مادة 

يجللوز لمجلللس الكليللة بنللاء علللى اقتللراح قسللم تمللريض صللحة المجتمللع السللماح للطللالب المصللريين واألجانللح 

 و التعليم اإللكتروني.بااللتحاق ببرامج الدراسات العليا عن طـريق التعليم عن بعد أ

 : طرق التدريس 21مادة 

سس على ا ترتكز الدرجات العلمية التى يمنحها قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة المنصورة

 التعلم الذاتى الموجه 
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 القواعد العامة لبرنامج ماجستير الرعاية الصحية القائمة على الدالئل( 40مادة ) 

Master in Evidence Based Health Care  

(MEBHC) 

 2014 /11 /26بتاريخ  5002بقسم تمريض صحة المجتمع الصادر بالقرار الوزارى رقم 

 مقدمة:

ة الصلحية برنامج الماجستير فى ممارسات الرعاية الصحية القائمة على الدالئل يهدف الى دعلم ممارسلى الرعايل

مصللداقية ى تمكللنهم مللن ربللط نتللائج البحللوث العلميللة ذات الفللى كافللة المجللاالت الصللحية بالمهللارات المنهجيللة التلل

لشخصلية اباحتياجات متلقى الخدمة من مجتمعات و أفراد و كذلك المنظمات الصلحية ملع األسلتفادة ملن خبلراتهم 

ان الشلامل فل فى مجال العمل، و بناء عللى ذللك يلتم اتخلاذ القلررات المسلتنيرة المناسلبة. و لتحقيلق الهلدف العلملى

ى للبحلوث ا البرنامج سوف يتمتع بمهارات متعددة فى تطبيق استرتيجيات طرق البحث، و التحليل النقدخريج هذ

و  ت التدريسالعلمية و التحديات فى مجال التخصص، و ان يكون لديه الوعى بالثقافات المجتمعية ويتمتع بمهارا

ح ملنح ليلة بمقتلرو كذلك التقلدم لمجللس الك  نقل المعلومات. و القسم العلمى المنوط بادارة و تدريس هذا البرنامج

 ورة. جامعة المنص -كلية التمريض -درجة الماجستير للدراسين بهذا البرنامج هو قسم تمريض صحة المجتمع

 الدرجات العلمية :1مادة

 -يضمرة التكلي -جامعة المنصورة بناء على موافقة مجلس كلية التمريض و على مقترح قسم تمريض صحة المجتمع نح تم

 درجة الماجستير فى "الرعاية الصحية القائمة على البراهين" جامعة المنصورة

Master in Evidence Based Health Care (MEBHC) 

 شروط القيد:  :2مادة

نية او لصيدالايقبل الطالح الحاصل على درجة البكالوريوت فى اى من العلوم التمريضية أو الطبية او  -14

 إحدى الجامعات المصرية او ما يعادلها علوم الصحة العامة من 

  ومجلس الكلية تمريض صحة المجتمعأن يحصل على موافقة مجلس قسم  -15

 و دفع المصروفات المقررة  أن يستوفي الطالح المستندات والنماذج المطلوبة -16

 القيد شرط أساسي لكي يسمح للطالح بالحضور وحساب المقررات الدراسية له -17
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 الدراسة:الفصول  القيد ومواعيد  :3مادة

طس ملن كلل اغسل 15يتم تلقى اوراق المتقدمين للتسجيل لجمبلع بلرامج الدراسلات العليلا فلى الفتلرة ملن ا اللى  -1

 عام.

ر ن شلهر ينلايحتى نهاية األسلبوع الثلانى مل سبتمبر و شهر من نىالثا فى األسبوع: يبدأ لدراسى األولفصل اال -2

ن شهر يناير مالنهائية للفصل الدراسى األول فى األسبوع األول  متحاناتاالعلى ان تبدأ أسبوع دراسي  14لمدة 

 .لمدة اسبوعان

أسلبوع  14لملدة شلهر فبرايلر و حتلى نهايلة شلهر ملايو ملن فلى األسلبوع االثلانى : يبلدأ لدراسى الثلانىفصل اال -3

 .مدة اسبوعانلن شهر يونيه النهائية للفصل الدراسى الثانى فى األسبوع األول م االمتحاناتعلى ان تبدأ دراسي 

ر ن شلهر ينلايملحتى نهاية األسبوع الثلانى  سبتمبر و شهر من نىالثا فى األسبوع: يبدأ لدراسى الثالثفصل اال -4

ن شهر يناير مالنهائية للفصل الدراسى األول فى األسبوع األول  االمتحاناتعلى ان تبدأ أسبوع دراسي  14لمدة 

 .لمدة اسبوعان

 عة المعتمدة:السا: 4مادة 

 الساعة المعتمدة هي وحدة قيات لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد، وهى تعادل:

 ساعة دراسية نظرية واحدة في األسبوع. .4

ربع ساعات أ - كيةساعات من التدريبات اإلكليني ثالث -ساعتين من التدريبات المعملية )الساعات التطبيقية  .5

 اسبوعيا طوال الفصل الدراسي.من التدريبات الميدانية( 

 قواعد دراسة مقرر:: 5مادة 

  القسم. ورئيس يختار الطالح المقررات المناسبة ويمأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من المرشد األكاديمي -

 ة.الطالح مسجالً في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقرر ال يعتبر -

سى ال صل الدراية الفال يقوم بإنهاء إجراءات التسجيل للمقررات قبل نهاية األسبوع الثاني من بداالطالح الذي  -

 يحق له حضور المحاضرات.

 تسجيل المقررات  -1

ى فمسجلين الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراسية وذلك حسح عدد الطالب الكلية يقرر مجلس ال -أ

 قسم تمريض صحة المجتمعلمقترحات  طبقاالمقرر فى كل فصل دراسى و

ً لنصح  -ب يكون تسجيل المقررات على استمارة التسجيل عن طريق قيام الطالب باختيار المقررات وفقا

ي ن. وتنتهسبوعيالمرشدين األكاديميين ويتم قيدهم بتلك المقررات بصفة رسمية قبل بداية الفصل الدراسي بأ

 ذلك.فترة التسجيل بنهاية الموعد المحدد ل

يكون للكلية الحق فى إلغاء التسجيل فى المقررات التي ال يلتحق بها عدد كاف من الطلبة، وتعطى أولوية  -ج

 ه السابقمتطلبالتسجيل حسح أسبقية تسجيل الطلبة في الكلية ويجوز السماح للطالح بالتسجيل فى مقرر ما و

  ذلك. نجح فيه وكان تخرجه يتوقف علىفى نفس الفصل إذا كان الطالح قد درت المتطلح السابق ولم ي
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اسي ه الدريجوز للطالح التسجيل في مقررات دراسية من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة ضمن برنامج -د

 ي حسابالكلية بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص وتدخل هذه المقررات ف وذلك بعد موافقة مجلس

  Grade Point Average (GPA) المتوسط التراكمي للدرجات

% من 75يمكن للطالح التسجيل في مقرر دراسي كمستمع دون دخول االمتحان وفي حالة حضور الطالح  -ه

 .Listener (L)الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالح تقدير مستمع 

 لسابقطلح ااز المتال يسمح للطالح بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان له متطلح سابق ويجح عليه أن يجت -و

 حذف المقررات وإضافتها  -2

( الثانى – األوليحق للطالح أن يحذف/يضيف أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي ) -أ

كاديمي مرشد األبعد تعبئة نموذج الحذف واإلضافة واعتماده من ال الثالثفصل الأو نهاية األسبوع األول من 

لحد جاوز المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي. على" االيؤدى الحذف أو اإلضافة إلى تدون أن يظهر ا

, بشرط لواحد"األعلى او النزول عن الحد األدنى للعحء الدراسي المسموح بة للطالح خالل الفصل الدراسى ا

 رغبون فىلذين ياالطلبة موافقة المرشد األكاديمى و موافق القسم المسئول عن المقرر فى حالة األضافة. وعلى 

 ستمارةاإضافة مقرر أو حذفه بعد التسجيل تعبئة االستمارة الخاصة بالحذف واإلضافة، من أجل تحديث 

 التسجيل.

 االنسحاب من المقررات  -3

ثانى ول و اللين األيسمح للطالح باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني عشر من بداية الفص -أ

هذه  مي وفيبعد تعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من المرشد األكادي ثالثاألسبوع السادت من الفصل الأو 

ه في سجل  Withdrawal (w)الحالة ال تحسح للطالح ساعات هذا المقرر ويرصد للطالح تقدير منسحح 

 الدراسي.

من الساعات التدريسية للمقرر.  % على األقل75ال يسمح للطالح بدخول االمتحان النهائي إال إذا حضر  -ب

% من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر. يخطر الطالح بحرمانه من دخول 25فإذا تجاوزت نسبة غيابه 

 Forcedامتحان نهاية الفصل ويرصد له في سجله الدراسي منسحبا انسحابا إجباريا من المقرر )

Withdrawal (FW. 

ي لمقرر أو إذا تعذر عليه دخول االمتحان النهائ Incomplete( Iتمل )يحصل الطالح على تقدير غير مك -ج

ريطة أن شلكلية اإتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدراسات العليا ومجلس 

ل صبدء الف % على األقل من متطلبات المقرر وعليه أداء االمتحان خالل أسبوعين من75يكون قد حضر وأدى 

 FW).الدراسي التالي و إال حصل على تقدير منسحح إجباري )

يرصد له سكرية ويسمح للطالح باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدمة الع -د

 في سجله الدراسي وال تحسح Military Withdrawal (MW) تقدير منسحح ألداء الخدمة العسكرية 

 مدة صالحية المقرراتهذه الفترة ضمن 
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 إعادة القبول بعد االنسحاب -3

 يجوز إعادة القبول بعد االنسحاب فى حالة أن يكون الطالح:

قد انسحح بصفة اختيارية أثناء الفصل الدراسى ويكون قرار إعادة القبول بموافقة المرشد األكاديمى  -أ

 ألسباب مقبولة له.

 يقدرها مجلس الكلية.  قهرية مرضية موثقةألسباب  قد انقطع عن الدراسة لفصل دراسى كامل -ب

 يراعى فى إعادة القبول العوامل التالية:

 توافر المكان الشاغر فى برنامج الفصل الذى سيتم التسجيل به. -

 عدد الساعات المعتمدة المكتسبة حتى تاريخه، وتعطى األفضلية لمن اكتسح عدداً أكبر من الساعات المعتمدة. -

 األكاديمى للطالح قبل االنسحاب.األداء  -

ي هذا فيحق للطالح إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له النجاح أو الرسوب فيه بغري تحسين تقديره  -

 المقرر.

 : إيقاف القيد واألعذار6مادة 

 بعد أن يطلح رسمياً تأجيل دراسته. البرنامجيسمح للطالح باالنسحاب مؤقتاً من  -1

 ية اخرى.وف قهرتأجيل، بعد موافقة مجلس الكلية ألسباب تتعلق بصحة الطالح أو اية ظريتم منح األذن بال -2

 جتماعى(. ة او ايقوم الطالح بتقديم الوثائق التي تثبت أسباب طلح التأجيل )عذر مرضى من العيادة الطبي -3

، ويجوز النظر فى برنامجبالبعد فترة التأجيل الممنوحة له، يلغى التحاقه  لبرنامجإذا لم يعد الطالح إلى ا -4

د دراسي بع ة فصلمرة أخرى، ولكن مع بداي برنامجإعادة قبوله بناء على حالته. ويمكن للطالح أن يلتحق بال

 استكمال إجراءات التسجيل العادية الواجح إتباعها.

ريخ التأجيل فى عندما تتم الموافقة على تأجيل الدراسة، يلغى التسجيل فى ذلك الفصل الدراسى، ويقيد تا ـ5

 سجل الطالح.

 ، وتخصصفي حاله شطح الطالح من البرنامج ال يحق له التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرى في ذات ال -6

 تتلخص شروط الشطح من الرنامج فى النقاط التالية:

 ير مرٍي وغداءه تفيد بأن أ من المشرفين إذا حرر له ثالثة تقارير دورية فى البرنامج يلغى تسجيل الطالح -1

 بعد كل تقرير دورى.  ذلك بعد توجيه ثالثة إنذارات له

ى ثالثة ية و هيلغى تسجيل الطالح فى البرنامج اذا تجاوز المدة المسموح بها للحصول على الدرجة العلم -2

 اعوام لدرجة الماجستير. 

 قواعد تقييم المقرر:: 7مادة 

 نظام االمتحانات والتقويم خالل الدراسة

ييم الطالح بصفة مستمرة طوال الفصل الدراسى عن طريق االمتحانات التحريرية والتطبيقية والشفهية يتم تق

والمشاركة فى المناقشات واألبحاث التى يتم تكليفه بها والواجبات اليومية والمواظبة على حضور المقررات 
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صيلى خالل الفصل الدراسى وغيرها من وسائل التقييم بما يساعد الطالح على التعرف على مستواه التح

 ومعالجة أوضاعه التعليمية أوالً بأول.

 المدة الزمنية لألمتحانات التحريرية: -1

دة ال تقل م رية وتكون المدة الزمنية لألمتحانات التحريرية النهائية بمعدل ساعة زمنية لكل ساعة معتمدة نظ 

 ن ثالث ساعات. امتحان نهاية الفصل التحريرية عن ساعة زمنية و ال تزيد ع

 التقديرات العددية للمقررات -2

%( ألعمال السنة 30% من الدرجة لالمتحان النهائي التحريري ويخصص باقي الدرجة )40يخصص  -أ

العروي الشفهية  و%( لألختبارات العملية و/ أو التطبيقية 30وتشمل االختبارات الدورية والتقييم المستمر و )

 للمشروعات التدريبية.  

 يبنى تقييم الطالح وتقدير أدائه على أسات المعدل الفصلى والتراكمى  -ب

( 100ة )تحسح الدرجة العظمى للمقلرر بالعلدد اإلجملالى للسلاعات المعتملدة للمقلرر ولكلل سلاعة معتملدة مائل -ج

 درجة عظمى .

معلدل للفظلى والاـ التقلدير ويحسح التقدير فى المقرر الدراسى للطالح من خالل التقدير بالرمز ـ قيمة التقلدير  -د

لى دول التلااو الجل بالدرجات. و يعتمد معيار تقدير اداء الطالح فى نظام السلاعات المعتملدة عللى اسلخدام الرملوز

 يوضح التقديرات الرمزية ألداء الطالح و قيمتها العددية.

 التقييم
Grade 

 التقدير بالرمز

 قيمة التقدير

 النقاط
 رجاتالمعدل بالد التقدير اللفظى

 اً ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء عالي

High achievement 

A+ 4.0 فأكثر90 ممتاز مرتفع % 

A 3.6 90الى اقل من  85 ممتاز% 

B+ 3.3 85الى اقل من  80 جيد جدا مرتفع% 

 ً  ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء مرضيا

Satisfactory Performance 

B 3.0 80الى اقل من  75 جيد جدا% 

C+ 2.6 75الى اقل من  70 جيد مرتفع% 

C 2.3 70الى اقل من  65 جيد% 

D 2.0 65الى اقل من  60 مقبول% 

 يرصد للطالح راسح

 Fail  
F 0.000 60أقل من  راسح% 

 --- --- --- Withdrawal W يرصد للطالح المنسحح من مقرر

 ارياً من المقرريرصد للطالح المنسحح إجب

 Forced Withdrawal    
FW ---- --- --- 

  يرصد للطالح الذي لم يكمل متطلبات المقرر

Incomplete 
I ---- --- --- 

 يرصد للطالح المنسحح ألداء الخدمة العسكرية

Military Withdrawal      
MW ---- --- --- 

 --- --- ---- Listener L         يرصد للطالح المسجل مستمع

يرصللد للطالللح المسللجل لسللاعات الرسللالة العلميللة ولللم 

 In Progress    تكتمل بعد
IP ---- --- --- 

  يرصد للطالح عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح 

  Satisfactory 
S ---- --- --- 

 يرصلد للطالللح عنللد رسللوبه فلي مناقشللة الرسللالة العلميللة

Unsatisfactory 
U ---- --- --- 
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 غير مكتمل "I"ز رم

فى الحالة التي يكون فيها الطالح لم يكمل اى جزء من اجزاء انشطة اعمال السنة او  "I"يسجل هذا الرمز  -

لنهائي حان اقد حقق مستوى النجاح فى أعمال المقرر وقد حالت ظروف قهرية دون إكمال الطالح أداء االمت

فقة لى موايملىء استمارة "غير مكتمل" و الحصول عمؤيدة بالمستندات و فى هذه الحالة على الطالح ان 

 استاذ المقرر و وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث وموافقة مجلس الكلية. 

د قرر تحديل الميتم إخطار الطالح كتابيا بشروط استكمال األنشطة و الواجبات المطلوبة للمقرر و على مسئو -

 ئى.ان النهاألمتحة من الطالح فى انشطة اعمال السنة و تحديد موعد اموعد ألتمام و تقديم الواجبات المطلوب

نات متحايشترط ان يلتزم الطالح بمتطلبات حضور دروت المقرر و اتمام جميع األنشطة التعليمية و األ -

لى عشهر  الدورية )ان وجدت( و ان يتم تقديم الواجبات و استكمال انشطة اعمال السنة فى موعد اقصاه

 صى. حد اقكبعد موعد األمتحان النهائى للمقرر المحدد للطالح و الذى ال يتجاوز فصال دراسيا  األكثر

نة اعمال الس بعد تقييم فى سجل المقررات التى درسها الطالح حتى ينجز المطلوب منه.  "I"يظل مسجل تقدير -

الطالح فى  الذى حصل عليه اما بالتقدير  "I"و الواجبات و األنشطة المقدمة من الطالح يستبدل تقدير 

 لتالى.ادراسى بنهاية الفصل ال لم يوفق الطالح فى اإلكمال فى الموعد المحددالمقرر او تقدير راسح اذا 

واجبات اعمال  نقاط بحد اقصى سواء فى تقدير انشطة و B"  3.00"ال يجح ان يتجاوز تقدير الطالح التقدير  -

 للمقرر )ان وجدت( او تقدير األمتحان النهائى. السنة بما فى ذلك األمتحانات الدورية

 منسحب  "W"رمز 

 ئحةمن الال 5للطالح المنسحح من المقرر طبقا للبند رقم أ من المادة رقم    "W"يسجل  هذا الرمز

 منسحب اجبارى   "FW"رمز 

 من الالئحة 6قم من المادة ر 3للطالح المنسحح اجباريا من المقرر طبقا للبند رقم  "FW"يسجل هذا الرمز  

 Military Withdrawal  ألداء الخدمة العسكريةمنسحب  ""MW رمز

 5ن المادة رقم م 3طبقا للبند رقم  ألداء الخدمة العسكرية   منسححالتقدير  للطالح  ""MWيسجل  هذا الرمز 

 من الالئحة 

 مستمع   "Listener "Lرمز 

 من الالئحة 5من المادة رقم  3طبقا للبند رقم  كمستمع مقرر دراسياذا حضر   "L"للطالح  يسجل هذا الرمز

  تقدم "In Progress "IP رمز

 ثناء تقدمه في بحث رسالة الماجستير افي السجل الدراسي  للطالح "IP"يسجل هذا الرمز 

 مرضي S"  Satisfactory" رمز

                 عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح مرضي  "S"يسجل هذا الرمزللطالح 

 U" Unsatisfactory" غير مرضيرمز 

           عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمية غير مرضي للطالح "U"يسجل هذا الرمز 

 معدل نقاط التقدير )المعدالت التراكمية والفصلية(: 8مادة 
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 لي والمعدل التراكمى.معدل نقاط التقدير هو معدل يحدد المستوى األكاديمي للطالح عن طريق المعدل الفص -

 يحسح المعدل الفصلي على أسات المقررات التي يسجل فيها الطالح خالل فصل دراسي معين. -

ريخه، تى تايحسح المعدل التراكمي على جميع المقررات التي سجل فيها الطالح فى جميع الفصول الدراسية ح

 وهو حساب لمعدل منفصل )وليس متوسط المعدالت(.

 نقاط التقدير للفصل الدراسي )المعدل التراكمي الفصلى(:حساب معدل  -1

 يحسح المعدل الفصلي )متوسط تقدير الطالح لكل فصل دراسي( على النحو التالي:

لك ضرب قيمة نقلاط المقلرر اللذى حصلل عليهلا الطاللح فلى كلل مقلرر دراسلي فلى علدد السلاعات المعتملدة للذ -أ

 المقرر.

 تجميع قيمة كل المقررات. -ب

 الطالح. قسم حاصل جمع قيمة هذه المقررات على عدد الساعات الكلية المعتمدة للمقررات التى سجل فيهاي -ج

 نقاط المقرر.  xنقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  -

 ( وفقاً للمعادلة:ينعشري رقمينلكل فصل دراسي )ألقرب  GPAالمتوسط التراكمي للدرجات  -

 [ + ...........2[ + ]نقاط تقدير المقرر 1]نقاط تقدير المقرر                     

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب في الفصل الدراسي   

ن ر اقل مال يحسح للطالح المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل فيه على تقدي -د

Dخل ارياً وتداختي إعادة دراسة المقرر إذا كان إجبارياً ويحق للطالح دراسة مقرر بديل إذا كان ، ويجح عليه

صول في جميع الف  (CGPA)الدرجات الحاصل عليها في محاوالته في حساب المتوسط التراكمي للدرجات

 الدراسية.

ر وحتى اجتيازه المقرال يحسح للطالح المقرر الذي درسه ومر عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ   -ه

 .وقت الحصول الماجستير

ة ال تحسح له كساعات دراسي  (I, W, FW or MW)المقررات التي يحصل فيها الطالح على تقدير  -و

 وال تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات.

 : CGPAالتقدير العام )المعدل التراكمى(  -2

رقمين  رب الىالطالح من نقاط خالل الفصول الدراسية و يق: هو متوسط ما يحصل عليه المعدل التراكمى العام

 عشريين فقط .

 يحسح المعدل التراكمى للطالح فى نهاية كل فصل دراسى. -أ

 يتم حساب المعدل التراكمى العام على النحو التالى: -ب

 لمعدلا نقاط كل مقرر تم دراسته منذ التحاقه بالبرنامج حتى وقت حساب ذل يقسم مجموع حاصل ضرب)  -

X ك الوقت.تى ذل( على إجمالي الساعات المعتمدة  لهذه المقررات التي درسها الطالح حعدد ساعاته المعتمدة 

  وفقا للمعادلة: حساب إجمالي المتوسط التراكمي للدرجات  -

= GPA 

= CGPA 
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جملوع م                                    ÷  مجموع نقاط تقدير جميع المقلررات التلي أكملهلا الطاللح             

  الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية

courses all of hourscredit  of numbers of Sum

 courses all of hourscredit  of points of Sum
CGPA  

جميع تقديراته الحاصل عليها في المقررات في جميع  Transcriptرصد في سجل الطالح الدراسي  -ج

ً في حساب المتوسط التراكمي للدرجات في جميع الفصول الدراسية   Cumulativeمحاوالته وتدخل جميعا

Grade Point Average (CGPA)  و ليس فقط ما نجح فيه الطالح أي تحسح جميع المحاوالت الناجحة و

 غير ذلك. 

و إال  +C ال يقل عن CGPAبنجاح بتقدير لبرنامج الماجستير يجح اجتياز الطالح المقررات الدراسية  -د

 جات سين متوسط تقدير الدروجح علي الطالح التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتح

 تحويل الساعات المعتمدة: :9 مادة

ل بعد موافقة مجلس الكلية وبناء على اقتلراح مجللس قسلم تملريض صلحة المجتملع يسلمح للطاللح بتحويل -2

ل عدد من الساعات المعتمدة سبق لله أن درسلها فلي جامعلة أخلرى عللى أن تكلون ملن بلين متطلبلات الحصلو

 أو ما يعادله بشرط: C ح فيها بتقدير ال يقل عن على الدرجة وان يكون قد نج

 % مللن مجمللوع السللاعات الدراسللية الالزمللة للحصللول علللى30أال يزيللد مجمللوع السللاعات المحولللة عللن   -أ

 الدرجة،

  أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجح دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى، -ب

 .GPAامعة أخرى في حساب المتوسط التراكمي للدرجات ال تدخل الساعات المعتمدة المحولة من ج -ج

 الساعات و الفصول الدراسية للبرنامج: -10مادة 

 تى :ساعة معتمدة كحد أدني وبيانها كاآل 40لكي يحصل الطالح على درجة الماجستير يجح أن يدرت  -1

 و تقسم كالتالى: ساعة معتمدة مقررات  30  -أ

 18  التخصص لمقرراتساعة معتمدة  

 6  ساعات معتمدة تدريح عملي 

 6  مساعدة للمقررات الساعات معتمدة 

 لرسالةاو هى عبارة عن الساعات المخصصة لمقابلة المشرفيين على ساعات معتمدة بحثية للرسالة  10 -ب

 على مدار فترة تسجيل موضوع البحث و حتى موعد مناقشة الرسالة، و هى مقسمة كالتالى:

 2  الفصل الدراسى الثالث لكتابة الخطة البحثيةساعات معتمدة اثناء 

 8   ساعات معتمدة خالل فترة اعداد  الرسالة حتى األنتهاء منها 

 .وال تحتسح ساعات تسجيل الرسالة ضمن المجموع التراكمى 

 بيانها كالتالى:تتكون مدة الدراسة للمقررات من ثالث فصول دراسية  -2
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اسبوع   14دراسة المقررات العامة المؤهلة للتخصص يتكون من  و يتم خالله الفصل الدراسى األول:  -أ

 ساعة معتمدة بحد اقصى 11 ساعات معتمدة و 8دراسى بحد ادنى 

ن من ليتكو للبرنامج و يتم خالله دراسة المقررات المتخصصة فى التخصص العام الفصل الدراسى الثانى: -ب

 معتمدة بحد اقصى ساعة  11ساعات معتمدة  8اسبوع دراسى بحد ادنى  14

صصة فى يتم خالله دراسة المقررات العامة باألضافة الى المقررات المتخ الفصل الدراسى الثالث: -ج

تمدة ساعة مع 11ساعات معتمدة و  6اسبوع   بحد ادنى   14التخصص الدقيق للطالح للتخصص يتكون من 

ين لكتابة عتمدة مخصصة لمقابلة المشرفساعات م 3ساعات معتمدة لدراسة المقررات و  8. )تشمل بحد اقصى

 خطة البحث( 

لدراسي فصل ايجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم زيادة الحد األقصى للعحء الدراسي في ال -د

 ساعات معتمدة بغري إتمام متطلبات التخرج. 4األخير بحد أقصى 

 : الخطة الدراسية11مادة 

 : شروط التسجيل12ة ماد

 امالمقررات المتخصصة فى التخصص العلطالح بطلح لتسجيل موضوع الرسالة بعد اجتيازه يتقدم ا -1

 .+Cال يقل عن  CGPA بنجاح بتقدير للبرنامج 
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 : الخطط البحثية لرسائل الماجستير13مادة 

فى  اقعيةوالرسالة عبارة عن بحث دراسى و الذى يمكن ان يكون اما دراسة حالة أو ايجاد حلول لمشاكل  -

ع ين او وضلبراهامجال الرعاية الصحية بوضع و/ أو تطبيق الحلول أو المفاهيم أو الخطط و األطر القائمة على 

ة ت الرعايمارساأطر لتطبيق مفهوم الممارساة القائمة على البراهين أو مراجعة منهجية لألبحاث السابقة فى م

 ة.   لرسالااسس طرق البحث العلمى و كتابة  الصحية القائمة عى البراهين. و فى كل األحوال يراعى تطبيق

يل تسجكمتطلح لفي لجنة عري/ استماع للقسم المعدة لرسالة الماجستير يعري الطالح خطة البحث  -1

من  ستماعلجنة االو تتكون . وذلك فى نهاية الفصل الدراسى الثالث موضوع الرسالة وعرضه على مجلس القسم

د عوة احيجوز للقسم العلمى اذا تيسر له ذلك د القسم وداخل  تخصص منفي مجال ال اعضاء هيئة التدريس

بحث لكلية فى مجال التخصص و/ أو من خبراء طرق الخارج ا داخل الكلية أومن اعضاء هيئة التدريس 

الشراف أعضاء و يشترط حضور الطالح و لجنة ا 4 العلمى، على ان ال يقل عدد اعضاء لجنة األستماع عن

 عليه. 

يا و قريرا فردتللجنة أسبوع من تاريخ انعقاد اللجنة و تقدم ا ادنىتم تسليم خطة البحث ألعضاء اللجنة بحد ي -2

يالت و التعد وجماعيا عن قبول أو رفض الخطة البحثية و التعديالت المطلوبة. على أن ترفق هذه التقارير 

ت الدراسي لجنة ااحات فالعتبار تنفيذ هذه االقترتقدم للجنة الممتحنة لمناقشة الرسالة النهائية، حيث تؤخذ في ا

 العليا و لجنة الحكم على الرسالة. 

 :على رسائل الماجستير هيئة اإلشراف: تشكيل 14مادة 

مجللس  بناء عللى اقتلراح يقر مجلس الكلية تشكيل لجنة اإلشراف على الطالح المسجل لدرجة الماجستير -6

شلتراك فلي األسلاتذة أو األسلاتذة المسلاعدين. ويجلوز للمدرسلين االالقسم و وفق خطة القسلم البحثيلة ملن بلين 

 .التخصصاإلشراف بحيث ال يزيد عدد المشرفين عن أربعة أعضاء على أن يكون المشرف الرئيسي من 

حلد في حاللة قيلام الطاللح ببحلث خلارج الجامعلة يجلوز بموافقلة مجللس الكليلة أن يشلترك فلي اإلشلراف ا -7

 ـة الدكتوراه في مجال التخصص من الجهة التي يجرى فيها البحث.حملة درجـمن المتخصصين  

ملن لجنلة  او يتركهاسمه  في حال سفر أحد المشرفين ولم يمض على إشرافه عام فلمجلس الكلية أن يرفع -8

اإلشراف بناء عللى اقتلراح مجللس قسلم تملريض صلحة المجتملع، وفلي هلذه الحاللة يوصلي المجللس بتوجيله 

 الرسالة.الشكر إلية في إهداء 

ملدى  وفي حال سفر المشرف على الرسالة بعد مضى عام عللى التسلجيل يقلدم سليادته تقريلراً علميلاً علن -9

تفلاظ بحقله تقدم الطالح في البحث خالل مدة اإلشراف على الرسالة موقعلاً عليله ملن بلاقي المشلرفين ملع االح

 و المشرفين بالداخل.في نشر نتائج الرسالة. وفي تقرير الصالحية يكتفي بتقرير المشرف أ

يحرر المشرفون على الرسالة تقريراً دورياً عن مدى تقدم الطالح كل ستة أشهر من تاريخ تسجيل خطلة  -10

البحث. ويتم التوقيع عليه من قبل لجنلة اإلشلراف مجتمعلة، وفلي حاللة اخلتالف عراء أعضلاء لجنلة اإلشلراف 

ح. تعتملد التقلارير ملن مجللس القسلم و لجنلة الدراسلات يقوم القسم العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار المناس
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العليا بالكلية و يتم إخطار الطالح عن طلـريق إدارة الدراسلات العليلا بالكليلة بلرأي لجنلة اإلشلراف علن ملدى 

 تقدمه في الرسالة )استمرار التسجيل أو إنذار الطالح أو إلغاء تسجيل الرسالة(.

الثة ثتوجيه  ثة تقارير دورية تفيد بأن أداءه غير مرٍي و ذلك بعديلغى تسجيل الطالح إذا حرر له ثال -6

 إنذارات له.

 : لجنة الحكم:15مادة 

ليلة ى مجللس الكتتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم تمهيداً للعري عل -ا

 باآلتي: 

كما  المشرفين. به الباحث، و يقوم بالتوقيع عليه جميع تقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضحاً به ما قام -ت

ل المشلرف تقدم لجنة اإلشراف اقتراحاً بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة وفلي حاللة سلفر أحلد المشلرفين يرسل

لصالحية. و ايفيد موافقته على ما جاء في تقرير من تاريخ مخاطبته المسافر خطاباً أو فاكس خالل أسبوعين 

ين عللى الرد يطلح منه مرة أخرى إرسال التقرير، و فلي حاللة علدم ورود موافقتله خلالل أسلبوعإذا لم يصل 

 تقديم تقرير الصالحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.

اء يشللكل مجلللس الكليللة بنللاء علللى اقتللراح مجلللس القسللم المخللتص لجنلله الحكللم علللى الرسللالة مللن ثالثللة أعضلل -ث

ات و يكلون خران من بين األساتذة واألساتذة المساعدين بالجامعلأحدهما المشرف على الرسالة والعضوان اآل

لهلم صلوت  رئيس اللجنة أقدم األساتذة وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنلة عللى أن يكلون

 الوراه بمدة أو الحاصلين على درجة الدكت واحد. و يجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من األساتذة السابقين

جنة الحكم و ذلك بشرط أن يكون أحدهم على األقل من خارج الكلية. و يتم اعتماد تشكيل ل سنوات 5عن  تقل

 من نائح رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.

رفين يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلي لجنلة اإلشلراف فلي لجنلة الحكلم فلي حاللة تعلذر حضلور المشل -ج

 اآلخرين.

بنفس  تماد اللجنةالرسالة خالل ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحكم يعاد اعإذا لم تناقش  -ذ

 األعضاء مرة أخرى وفي حالة عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.

ر جماعي تقريم بللجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة إلى الباحث الستكمال ما تراه من نقص على أن تتقد -2

يخ من تار أشهر على األكثر ثالثةللقسم المختص توصى فيه بمنح الطالح مهلة الستكمال مالحظاتها خالل 

 المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة.

 المرشد األكاديمي: :16 مادة

م داخللل القسللء هيئللة التللدريس مللن نفللس يحللدد القسللم لكللل طالللح مرشللدا أكاديميللا ويفضللل أن يكللون مللن أعضللا -1

و  األساسلية ، وذلك لتقديم النصح واإلرشاد خالل فترة دراسته ولمسلاعدته فلي اختيلار المقلررات الدراسليةالعلمى

 التكميلية الالزمة لمجال تخصصه. 
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ررات. قلليكللون رأي المرشللد األكللاديمي استشللاريا وللليس إلزاميللا للطالللح وذلللك حتللى نهايللة دراسللة الطالللح للم -2

 ً رشلد تبدل الم. ويسلطبقا للقواعد المنظملة للقسلم العلملى ويجوز للطالح حرية اختيار المشرف كلما كان ذلك ممكنا

 الماجستير تسجيل الرسالة. ةاألكاديمي بالمشرف العلمي لطالح درج

 شروط المنح: 17مادة 

و ما أ  ILTESدرجات  6 األنجليزية تحديد مستوي اللغةيقدم الطالح ما يثبت حصوله على شهادة  -1

 ر.الماجستيللحصول على درجة  )محلى او دولى(، كشرط  TOEFLدرجة  450ن ما يعادله

عن  ال يقل CGPAبعد نجاح الطالح في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات  -2

C+ .واالنتهاء من موضوع الرسالة يتم عري تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم 

كملي معدل التراتمنح درجة الماجستير للطالب الذين يجتازون مناقشة رسالتهم العلمية وال يرصد التقدير أو ال -3

 للدرجات في شهادة الماجستير.

اصة الخ ةالحد األدنى للحصول على درجة الماجستير عامان علي األقل منذ تسجيل الطالب للدراس -4

 بالدرجة

  الخطة األسترشادية: 18مادة 

 : توصيف المقررات 19دة ما

 : تدريس المقررات: 20مادة 

 يقوم قسم تمريض صحة المجتمع بتدريس جميع المقررات

 : البرامج المشتركة مع جامعات أخرى:21دة ما

الدرجلة  أو بنظلام Dual Degreeيجوز منح الدرجة العلمية بالتعاون مع جامعلات أخلرى بنظلام البلرامج الثنائيلة 

 كة. ، مع اجراء التعديالت الالزمة بما يتوافق مع البرامج الثنائية او المشترJoint Degreeالمشتركة 

 : التعليم عن بعد:22مادة 

يجللوز لمجلللس الكليللة بنللاء علللى اقتللراح قسللم تمللريض صللحة المجتمللع السللماح للطللالب المصللريين واألجانللح 

 م اإللكتروني.بااللتحاق ببرامج الدراسات العليا عن طـريق التعليم عن بعد أو التعلي

 : طرق التدريس 23مادة 

سس على ا ترتكز الدرجات العلمية التى يمنحها قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة المنصورة

 التعلم الذاتى الموجه 

 

 

 

 

 



(88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( القواعد العامة للحصول على دبلوم مهني جليس المسن41مادة )

"Technical diploma in Elderly caregiver" 

 

  2014 /10 /22بتاريخ  4610بقسم تمريض المسنين الصادر بالقرار الوزارى رقم 

 

 (:   1مادة )

ليس هني جم تمنح جامعة المنصورة بناءا على طلح مجلس كلية التمريض و اقتراح قسم تمريض المسنين دبلوم 

 المسن.

 (  شروط عامة للتسجيل :2مادة )

أو  من إحدى جامعات جمهورية مصر العربيةأو الليسانس  رجة البكالوريوتأن يكون حاصل على د-1

 ل على ) أن يكون حاصعلى درجة معادلة له من جامعة أخرى معترف بها من المجلس األعلى للجامعات 

 . ثانوية عامه تخصص علمي علوم(  

 موافقة جهة العمل على دراسة الطالح  .-2
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 سنة 40لومة عن أن ال يزيد عمر المتقدم للدب -3

 اجتياز الكشف الطبي -4

 مقابلة الشخصية الاجتياز  -5

 سداد الرسوم الدراسية. -6

 استكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا.   -7

 موافقة مجلس الكلية على القيد.  -8

 ال يعتبر الطالح مسجال في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية. -9

 التسجيل اجبارى للطالح حتى يسمح له بالحضور وحساب المقررات الدراسية له -10

 (  مواعيد التسجيل والفصول الدراسية :3مادة )

لية ية والعمالنظر مدة الدراسة لنيل دبلوم مهني جليس المسن عام أكاديمي يتفرغ خاللها الطالح لدراسته -1

اعة معتمدة س 24لدبلوم  الدراسات العليا ال يقل عن والتدريبية وعدد الساعات المعتمدة المخصصة   

 ويرصد التقدير والمعدل التراكمي للدرجات فى شهادة الدبلوم.

اسي في در    تدرت المقررات على مدار العام األكاديمي ويتقدم الطالح لالمتحان في نهاية كل فصل -2 

 المقررات التي درسها .

                                  أغسطس من كل عام 15يوليو إلى  15يل  فى الفترة من يتم تلقى أوراق المتقدمين للتسج - 3

 وع األولاألسب الفصل الدراسي األول ) فصل الخريف(: يبدأ  األسبوع الثاني من شهر سبتمبر و حتى نهاية -4

تهي ناير وتنيشهر  الثاني من من شهر يناير على أن تبدأ االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول في األسبوع

 نهاية األسبوع الرابع من شهر يناير  .   

بنهاية  و ينتهي برايرالفصل الدراسي الثاني: يبدأ الفصل الدراسي الثاني  في بداية األسبوع الثالث  من شهر ف -5

 األسبوع األول من  شهر يونيه.

ة هي بنهايوتنت داية األسبوع الثاني من شهر يونيوتبدأ االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في ب -6

 األسبوع الرابع من شهر يونيو.    

 (  الساعة المعتمدة:4مادة)

 الساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد.

يا سبوعأ بالنسبة للمحاضرات النظرية:تحتسح ساعة معتمدة واحدة لكل محاضرة مدتها ساعة واحدة -1

 خالل الفصل الدراسي الواحد.

 و تدريبيةأملية عبالنسبة للدروت العملية والتدريبات التطبيقية: تحتسح ساعة معتمدة واحدة لكل فترة  -2

 .ساعات أسبوعياً خالل الفصل الدراسي الواحد 3-2مدتها من 
 

 (  قواعد دراسة مقرر:5مادة) 

 تسجيل المقررات  -1

عدد  ية حسححد األدنى لعدد الطالب لفتح برنامج الدبلوم وتحدد المقررات الدراسيقرر مجلس الكلية ال - 

 الطالب المسجلين فى المقرر فى كل  فصل دراسي .
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ً لتوجيهات  -  يكون تسجيل المقررات على استمارة التسجيل عن طريق قيام الطالب باختيار المقررات وفقا

ي ن. وتنتهسبوعيرات بصفة رسمية قبل بداية الفصل الدراسي بأالمرشدين األكاديميين ويتم قيدهم بتلك المقر

 فترة التسجيل بنهاية الموعد المحدد لذلك.

يكون للكلية الحق فى إلغاء التسجيل فى المقررات التي ال يلتحق بها عدد كاف من الطلبة، وتعطى أولوية  - 

 التسجيل حسح أسبقية تسجيل الطلبة في الكلية.    

% على األقل من السلاعات التدريسلية للمقلرر. فلإذا 75الح بدخول االمتحان النهائي إال إذا حضر ال يسمح للط - 

% من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر. يخطر الطالح بحرمانله ملن دخلول 25تجاوزت نسبة غيابه 

 Forcedامتحللان نهايللة الفصللل ويرصللد للله فللي سللجله الدراسللي منسللحبا انسللحابا إجباريللا مللن المقللرر )

Withdrawal (FW.    

مقرر أو لإذا تعذر عليه دخول االمتحان النهائي  Incomplete( Iيحصل الطالح على تقدير غير مكتمل ) -

كون قد أن ي إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها وتقرها لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية شرط

فصل ليه أداء االمتحان خالل أسبوعين من بدء ال% على األقل من متطلبات المقرر وع75حضر وأدى 

مقرر يسمح للطالح باالنسحاب من ال - FWالدراسي التالي و إال حصل على تقدير منسحح إجباري ).)

ة العسكري لخدمةالدراسي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدمة العسكرية ويرصد له تقدير منسحح ألداء ا

Military Withdrawal (MWف )ت.ي سجله الدراسي وال تحسح هذه الفترة ضمن مدة صالحية المقررا 

 إعادة القبول بعد االنسحاب 

 يجوز إعادة القبول بعد االنسحاب فى حالة أن يكون الطالح:

قد انسحح بصفة اختيارية أثناء الفصل الدراسي ويكون قرار إعادة القبول بموافقة مجلس الكلية ولجنه  -أ

 اء على اقتراح المرشد االكاديمى ألسباب مقبولة له .الدراسات العليا بن

قد انقطع عن الدراسة لفصل دراسي كامل ألسباب قهرية مرضية موثقة يقدرها مجلس القسم ويعتمد من  -ب

 لجنة الدراسات العليا و مجلس الكلية. 

 يراعى فى إعادة القبول العوامل التالية:

 الذي سيتم التسجيل به.توافر المكان الشاغر فى برنامج الفصل  -

 عدد الساعات المعتمدة المكتسبة حتى تاريخه، وتعطى األفضلية لمن اكتسح عدداً أكبر من الساعات المعتمدة. -

 األداء األكاديمي للطالح قبل االنسحاب. -

 

 (: إيقاف القيد واألعذار6مادة) 

 استه.يسمح للطالح باالنسحاب مؤقتاً   بعد أن يطلح رسمياً تأجيل در -1

صحة بتعلق تيتم  التأجيل، بعد موافقة مجلس القسم ويعتمد من لجنة الدراسات و مجلس الكلية ألسباب  -2

 الطالح أو أية ظروف قهرية أخرى.

للجنة اد من يقوم الطالح بتقديم الوثائق التي تثبت أسباب طلح التأجيل )عذر مرضى أو اجتماعي( معتم -3

                                          الطبية فى حاله العذر المرضى.

إذا لم يعد الطالح إلى البرنامج بعد فترة التأجيل الممنوحة له، يلغى التحاقه بالبرنامج، ويجوز النظر فى  -4

د دراسي بع ة فصلإعادة قبوله بناء على حالته. ويمكن للطالح أن يلتحق بالبرنامج مرة أخرى، ولكن مع بداي

 ات التسجيل العادية الواجح إتباعها.استكمال إجراء
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عندما تتم الموافقة على تأجيل الدراسة، يلغى التسجيل فى ذلك الفصل الدراسي، ويقيد تاريخ التأجيل فى  ـ5

 سجل الطالح.

 يلغى تسجيل الطالح فى البرنامج  و ذلك بعد توجيه ثالثة إنذارات كتابيه  له. -6

 يا. سات العلالدرا ذا تجاوز المدة المسموح بها  و هي عامان لدرجة دبلوميلغى تسجيل الطالح فى البرنامج إ -7

 

 (   نظام االمتحانات والتقويم خالل الدراسة:7مادة )

 شاركة فىة والميتم تقييم الطالح  طوال الفصل الدراسي عن طريق االمتحانات التحريرية والتطبيقية والشفهي

 ا   والمواظبة على حضور المقررات  .المناقشات واألبحاث التي يتم تكليفه به

منية زعدل ساعة ئية بمتكون المدة الزمنية لالمتحانات التحريرية النها : المدة الزمنية لالمتحانات التحريرية -1

ثالث  يد عنلكل ساعة معتمدة نظرية و ال تقل مدة امتحان نهاية الفصل التحريرية عن ساعة زمنية و ال تز

 ساعات. 

قي % من الدرجة لالمتحان النهائي التحريري ويخصص با60يخصص :  ت العددية للمقرراتالتقديرا -2

رات العملية و/ ( لالختبا%15( ألعمال السنة وتشمل االختبارات الدورية والتقييم المستمر و )%20الدرجة )

 ( لالختبارات الشفوية. %5أو التطبيقية و )

( 100)مائة  مالي للساعات المعتمدة للمقرر ولكل ساعة معتمدةتحسح الدرجة العظمى للمقرر بالعدد اإلج - 

 درجة عظمى .

لمعدل للفظي واتقدير ايحسح التقدير فى المقرر الدراسي للطالح من خالل التقدير بالرمز ـ قيمة التقدير ـ ال  - 

الي جدول التو ال موزبالدرجات. و يعتمد معيار تقدير أداء الطالح في نظام الساعات المعتمدة على استخدام الر

 يوضح التقديرات الرمزية ألداء الطالح و قيمتها العددية.

 

                                                                           

 التقييم

قيمة 

 التقدير

 النقاط

 المعدل بالدرجات التقدير اللفظي

 ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء

  ليا  عا

Very high achievement  

 % فأكثر90 ممتاز مرتفع 4.0

3.6 
إلى اقل من  85 ممتاز

90% 

3.3 
جيد جدا 

 مرتفع

إلى اقل من  80

85% 

 ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء

 مرضيا  

Satisfactory Performance 

3.0 
إلى اقل من  75 جيد جدا

80% 

2.6 
من  إلى اقل 70 جيد مرتفع

75% 
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2.3 
إلى اقل من  65 جيد

70% 

2.0 
إلى اقل من  60 مقبول

65% 

 يرصد للطالب راسب

 Fail  
 %60أقل من  راسب 0.000

يرصد للطالب المنسحب من مقرر 

Withdrawal 
--- --- --- 

 يرصد للطالب المنسحب إجباريا  من المقرر

 Forced Withdrawal    
---- --- --- 

 ي لم يكمل متطلبات المقرر يرصد للطالب الذ

Incomplete 
---- --- --- 

 يرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكرية

Military Withdrawal      
---- --- --- 

 

 ( النظام الكودي للمقررات:  8مادة )

 تكود المقررات بوضع الرمز الكودي : 

فصل ر داخل الرقم ترتيب المقر –الفصل الدراسي رقم المقرر )رقم  -كود التخصص-كود الكلية -كود الجامعة 

 (  .   الدراسي

 

 ( مقررات الفصول الدراسية: 9مادة )

 أوال : مقررات الفصل الدراسي األول :

 اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
الساعات 

 المعتمدة

عدد ساعات 

 التدريب 

المتطلب 

 المتزامن م.ز

نظر

 ي

تطبيق

 ي

MNG107   1ينتمريض المسن  6 3 3  

MNG108 2 2 الجوانح النفسية واالجتماعية للمسنين -  

MNG109 2 2 طح المسنين -  
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 ساعة معتمدة : 2يختار الطالب عدد  –للفصل الدراسي األول المقررات االختياريه 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
الساعات 

 المعتمدة

عدد ساعات 

 التدريب 

المتطلب 

 المتزامن م.ز

نظر

 ي

تطبيق

 ي

MNG110    2 2 إدارة وتقييم الخدمات الخاصة لكبار السن -  

MNG111 2 2 فسيولوجي المسنين -  

 

 ثانيا   مقررات الفصل الدراسي الثاني:

 اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
الساعات 

 المعتمدة

عدد ساعات 

 التدريب 

المتطلب 

 المتزامن م.ز

نظر

 ي

تطبيق

 ي

MNG210  2تمريض المسنين  6 3 3 MNG107  

MNG211 2 2 تثقيف صحي -  

MNG212 2 2 تغذيه المسنين -  

 

 

 ساعة معتمدة : 2يختار الطالب عدد  –للفصل الدراسي الثاني المقررات االختياريه 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي للمقرر
الساعات 

 المعتمدة

عدد ساعات 

 التدريب 

المتطلب 

 المتزامن م.ز

نظر

 ي

تطبيق

 ي

MNG213    2 2 عداب المهنة والتشريعات القانونية -  

MNG214 2 2 علم األدوية للمسنين -  

 

 

 Course specification                                          ( توصيف المقررات  :10مادة )



(94) 

  

                                            Gerontological nursing1  (MNG107 )     1تمريض المسنين 

- At the end of this course, the student will identify the physiological and 

psychosocial changes  of the elderly and their needs and how to deal with them. 

 

  Psychosocial aspect of aging   (MNG108)                   الجوانب النفسية واالجتماعية للمسنين 

-At the end of this course, the student will receive information, skills and  

attitudes needed to care for the elderly psychologically and socially. 

 

  Geriatric medicine   (MNG109)                                                        طب المسنين 

 -At the end of this course, the student will recognize the most common diseases 

among the elderly and the needs arising from the disease and how to deal with it. 

 

  إدارة وتقييم الخدمات الخاصة لكبار السن

Management and evaluation services for the elderly (MNG110)   

-This course is designed to introduce students to the management of health 

services in the elderly and provide them with basic skills in the management of 

health services required to meet the needs of the elderly 

    Physiology of aging (MNG111)                                                   جيا المسنينفسيولو 

- At the end of this course, the student will recognize the physiological changes 

of the elderly and how these changes are occurring and also the most widely used 

medical terms with the elderly. 

 

 

 

 

                                             Gerontological nursing 2  (MNG210 )   2تمريض المسنين 

- At the end of this course, the student will identify the category of the elderly 

and their needs and how to deal with them. 

 

    التثقيف الصحي للمسنين 

Health education for aging   (MNG211) 

- At the end of this course, the student will recognize information and skills 

related to health education for the elderly in cases of health and illness. 

                      Healthy nutrition for the elderly(MNG212)   التغذية الصحية للمسنين 

- At the end of this course, the student will receive information and special 

skills nutritional needs of the elderly and to help them solve problems that 

affect the nutritional health of the elderly 
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 Professional ethics (MNG 213)                                آداب المهنة والتشريعات القانونية   

- At the end of this course, the student will recognize information about ethical 

principles influencing ethical decision making and evaluate legal principles that 

must be considered when making health care decisions.                                          

                                           

                                          Pharmacology of elderly(MNG214)    علم أدوية المسنين 

  

- At the end of this course, the student will recognize information and basic skills 

and appropriate when using the medication for the elderly. 

 

 

 

  

                                                                                     

 

 

 

 


