
 

 

 

     

تخصص كل فى المقيدون واعداد التخصص مقررات وعدد كلية التمريضب الخاصة التخصصات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصصات

 تمريض قسم )دبلوم/ماجستير/دكتوراة(

 المسنين

عدد المقيدون بالتخصص  عدد مقررات التخصص الالئحة الفعالة

الذين يتلقون محاضرات 

 دراسية )مصري/وافد(

  2 ثالثة مقررات علي مدار العام   2002الئحه قديمة  دكتوراه تمريض المسنين 

  الئحة الساعات المعتمدة  ماجستير تمريض المسنين

2019 

 ––– مقررات  5الفصل الدراسي األول 

 طالب  7 مقررات 5الفصل الدراسي الثاني 

  الئحة الساعات المعتمدة  دكتوراه تمريض المسنين

2019 

مقررات 5 األول الدراسي الفصل   ––– 

 2 مقررات 7 الثاني الدراسي الفصل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصصات

فسم  )دبلوم/ماجستير/دكتوراة(

اطفال تمريض  

 

 الالئحة الفعالة

 

 عدد مقررات التخصص

عدد المقيدون 

بالتخصص الذين 

يتلقون محاضرات 

دراسية 

 )مصري/وافد(

تمريض اطفال ماجيستير  2002الئحة    مقرر  6  الفصل الدراسى االول    ---- 

مقرر 11الفصل الدراسى الثانى  ---- 

تمريض اطفال دكتوراه  2002الئحة       3  على مدار العاممقرارت   3 

تمريض اطفال ماجيستير   الئحة الساعات المعتمده 

2019 

مقرارت  5 الفصل الدراسى االول   ----- 

مقررات 5الفصل الدراسى الثانى   3 

تمريض اطفال دكتوراه    الئحة الساعات المعتمده 

9201  

مقرارت   6الفصل الدراسى االول   --------- 

مقررات 7الفصل الدراسى الثانى   2 



 

 

 

 

 

 

 التخصصات

)دبلوم, ماجستير, 

 تمريضقسم  دكتوراه(

 والطوارئ الحرجه العنايه

 الالئحة الفعاله
عدد مقررات 

 التخصص

عدد المقيدون بالتخصص 

الذين يتلقون محاضرات 

 )مصري/وافد( دراسية

 مالحظات

ماجستير تمريض العنايه 

 الحرجه والطوارئ

الئحة قديمة 

2002  

الفصل الدراسي 

 مقررات 6االول 
----- ------- 

الغصل الدراسي 

 1 مقررات 9الثاني 

باقي لالعادة في 

مقرر واحد )تمريض 

 العنايه الحرجة(

الئحة ساعات 

 2019معتمدة 

الفصل الدراسي 

 مقررات 5االول 
11 --------- 

الفصل الدراسي 

 مقررات 4الثاني 
10 

تم تحويل طالب الى 

 قسم آخر

دكتوراه تمريض العنايه 

 الحرجه والطوارئ

الئحة قديمة 

2002 

 مقررات على 3

 مدار عام كامل
4 ----- 

الئحة ساعات 

 2019معتمدة 

الفصل الدراسي 

 مقررات 7االول 
2 -------- 

الغصل الدراسي 

 مقررات 7الثاني 
2 -------- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 التخصصات

 )دبلوم/ماجستير/دكتوراة

(النفسية والصحة النفسي التمريض قسم   

بالتخصص المقيدون عدد  عدد مقررات التخصص الالئحة الفعالة

الذين يتلقون محاضرات 

 دراسية )مصري/وافد(

  ماجستير التمريض النفسي والصحة النفسية

ساعات معتمدهالئحه   

(2019)  

 

مقررات 5ترم أول عدد   

مقررات 7ترم ثاني عدد   

 

- 

) مصرى(2  

 

  دكتوراه التمريض النفسي والصحة النفسية

ساعات معتمده الئحه   ( 

2019) 

 

مقررات  7ترم أول عدد   

مقررات  6ترم ثاني عدد   

- 

) مصرى(5  

 (2002 )الئحة قديمة  دكتوراه التمريض النفسي والصحة النفسية

 

مقررات علي مدار العام  3

 الدراسي

) مصرى(1  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصصات

 (دكتوراة/ ماجستير/ دبلوم)

 صحة هقسم تمريض

 المجتمع

عدد المقيدون بالتخصص  عدد مقررات التخصص الالئحة الفعالة

الذين يتلقون محاضرات 

 (وافد/ مصري)دراسية 

الئحة الساعات  2019 دكتواره صحة المجتمع

 المعتمدة

 _____  مقرارات 7الفصل الدراسى االول 

 مصرى 1 مقرارات 6الفصل الدراسى الثانى 

ماجستير  صحة 

 المجتمع

 مصرى 6 مقرارات 7الفصل الدراسى االول 

 _____  مقرارات 6الفصل الدراسى الثانى 

دكتواره  صحة 

 المجتمع

 مصرى 2 مقرارات على مدار عام 3  2002الئحة قديمة 

ماجستير  صحة 

 المجتمع

 _____  مقرارات 6الفصل الدراسى االول 

 _____  مقرارات 8الفصل الدراسى االول 

ماجستير الرعاية 

الصحية القائمة على 

 الدالئل

الئحة الساعات  2019

 المعتمدة

 _____  مقرارات 6الفصل الدراسى االول 

 ا وافد& مصرىين9 مقرارات 6الفصل الدراسى الثانى 

 ---- مقرارات 4لث الفصل الدراسى الثا

ماجستير الوقاية 

 والتحكم فى العدوى

الئحة الساعات  2019

 المعتمدة

 --- مقرارات 6 الفصل الدراسى االول

 مصرى 22 مقرارات 6نى الدراسى الثاالفصل 

 ---- مقرارات 5لث الفصل الدراسى الثا



 

 

 

 

 

 التخصصات

قسم تمريض  )دبلوم/ماجستير/دكتوراه(

 باطني جراحي

عدد المقيدون بالتخصص  عدد مقررات التخصص الالئحة الفعالة

الذين يتلقون محاضرات 

 دراسية )مصري/وافد(

 ------ مقررات 7الفصل الدراسي األول  الئحة الساعات المعتمدة 2019 جراحيدكتوراه تمريض باطني 

 مصري 2 مقررات 6الفصل الدراسي الثاني 

 ------- مقررات 5الفصل الدراسي األول  الئحة الساعات المعتمدة 2019 ماجستير تمريض باطني جراحي

 وافد 1مصري +  15 مقررات 5الفصل الدراسي الثاني 

 طالب مصريين 5 مقررات علي مدار عام 3 2002الئحة قديمة  دكتوراه تمريض باطني جراحي

 ------- الفصل الدراسي األول 2002الئحة قديمة  ماجستير تمريض باطني جراحي

 ------- الفصل الدراسي الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التخصصات

( التمريض ادارة قسم دكتوراة/ماجستير/دبلوم)  

عدد المقيدون  عدد مقررات التخصص الالئحة الفعالة

بالتخصص الذين 

يتلقون محاضرات 

دراسية 

(وافد/مصري)  

الئحة الساعات  2019 دكتواره ادارة التمريض

 المعتمدة

مقرارات 6الفصل الدراسى االول   --- 

مقرارات 6الفصل الدراسى الثانى   4 

مقرارات 5الفصل الدراسى االول  2019 ماجستير ادارة التمريض  --- 

مقرارات 6الفصل الدراسى الثانى     19 

2002الئحة قديمة  دكتواره ادارة التمريض مقرارات على مدار عام 3   ---- 

مقرارات 6الفصل الدراسى االول   2002الئحة قديمة  ماجستير ادارة التمريض  ----- 

مقرارات 8الفصل الدراسى االول     ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التخصصات

 المراة صحة قسم

  والتوليد

عدد المقيدون  عدد مقررات التخصص الالئحة الفعالة

 بالتخصص 

ماجستير صحة 

 المراة والتوليد 

2002 قديمة  الئحة مقرر 11   11 

دكتوراة  صحة    

 المراة والتوليد 

2002 قديمة  الئحة مقررات3   4 

ماجستير صحة 

 المراة والتوليد 

 

2019الئحة الساعات المعتمدة  

مقررات 5الفصل الدراسى االول    

مقررات 6الفصل الدراسى الثانى    

------- 

19 

دكتوراة  صحة    

 المراة والتوليد 

 

2019الئحة الساعات المعتمدة  

مقررات 7الفصل الدراسى االول    

مقررات 7الفصل الدراسى الثانى    

--------- 

8 

 


