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 الباب الثالث

 درجة املاجستري
 قواعـــــد أساسيـــــة

 22مــادة 
إحدى  فيالماجستير  ةالكلية درج يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على موافقة مجلس    

:التخصصات اآلتية  

 اطني والجراحيالتمريض الب 

  تمريض النساء والوالدة 

 تمريض األطفال 

 تمريض صحة المجتمع 

 إدارة التمريض 

 تمريض الصحة النفسية 

 22مــادة 
 .أغسطس من كل عام أولحتى  نيووييعلن عن فتح باب القبول لدرجة الماجستير خالل شهر 

 22مــادة 
 الشروط العامة للقبول والتسجيل

 .لقسم المختصى موافقة مجلس الالحصول ع (1

 .استكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا بالكلية (2

أن يتم تسديد الرسوم الدراسية قبل بدأ الدراسة ويستثنى من هذا الشرط المعيدون والمدرسون  (3

 .المساعدون و طالب المنح الدراسية
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 :يأتي الماجستيريشترط من يتقدم للتسجيل لدرجة   

 اصال على درجة بكالوريوس فى علوم التمريض بتقدير عاام جياد علاى األقال أن يكون ح

من إحادى جامعاات جمهورياة مصار العربياة أو علاى درجاة معادلاة مان  جدا   ومادة التخصص جيد

 .لدراسات العليالمن المجلس األعلى للجامعات جامعة أخرى معترف بها 

  عاان ساانتين بعااد الساانة التدريبيااة أن يكااون الطالاا  قااد زاول مهنااة التمااريض لماادة ال تقاال

معترف به مان الجامعاة أو يكاون قاد زاول  علميأومعهد  تعليميأو  جامعيمستشفى  في( االمتياز)

 .كمعيد بالجامعة لمدة عـــــام على األقل بعد السنة التدريبية

 22مــادة 
 :تشتمل الدراسة علي ثالثة فصول دراسية ثم تقوم الطالبة بإعداد الرسالة     

 :تشتمل الفصول الدراسية علي

  أكتوبر فيويبدأ  أسبوع 11ومدته (: التمهيدي)األول  الدراسيالفصل. 

 تخصص تربوي : أوالً ويشتمل علي تخصصين وهما  الفصل الدراسي األول يشمل دراسة تمهيدية عامة

 ًً ً  .تخصص إداري: ثانيا

  يشللتمل علللي مللواد  برايللر و يويبللدأ  لل أسللبو  11 ومدتااه  :الثللا ي الدراسلليالفصللل

 .وبالنسبة لقسم تمريض النساء والوالدة يضاف ثمانية أسابيع  .التخصص

  أكتوبر ويدرس في مواد التخصص فيويبدأ  أسبو  11 ومدته: الثالث الدراسيالفصل. 

 على األقل للقيام بإعداد الرسالة( شهراً  12)ومدتها سنة ميالدية : السنة الثـــــــا ية. 

 الطالاا  أو  لة بعااد اجتياااز الفصااول الدراسااية الثالثااة وإال يسااق  حااقويااتم تسااجيل الرسااا

 .في التسجيل  الطالبة

  الطالبة التي رسبت في احدي المواد تحصل على تقادير مقباول فقا  عناد إعاادة االمتحاان

 في نفس المادة

 ول مرة تأخذ التقدير الفعليوالطالبة التي تتقدم بعذر أل. 
 

 :22مــادة 
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 :الماجستير  ى علوم التمريضشروط الحصول على 

على األقال مان مجماوع %( 51)أن يحضر بطريقة مرضية للمقررات الدراسية والتدريبات العملية  .1

 .الساعات الدراسية المقررة لكل فصل من التدريبات

موضااوع الاار )ثاام يتقاادم الطالاا  ببحاا  مبتنكاار  أن يجتاااز بنجاااف الفصاال الدراسااي األول والثااانى  .2

ة مجلاااس الكليااة بعاااد موافقااة مجلاااس القساام ولجناااة الدرسااات العلياااا بتساااجيل يوافاااق علياا(  سااالة

 موا قلة اللليلة عللىالموضوع وتناقش الرساالة أماام لجناة الحكام بعاد عاام علاى األقال مان تااري  

تسجيل الموضوع وبحد أقصى أربعة أعاوام بعاد اجتيااز الفصال الدراساى الثالا  ويجاوز لمجلاس 

 .الة الطال  بعد مناقشة كل حالة على حدة الكلية إضافة سنة خامسة حس  ح

يشترط لمناقشة رسالة الماجستير أن يلون حاصال على  الرخصة الدولية  لى قيلادة الحاسلو   .3

 .جامعة الزقازيق أو أي جامعة معترف بهامن (  ICDL) األلى 

جامعاة  مان درجاة 444بمستوى ال يقل عان  (التويفل)أن يجتاز الطال  إختبار اللغة اإلنجليزية  .4

 .المناقشةقبل  الزقازيق

ويااتم تجدياادها بموافقااة المشاارف  علااى األقاال نعامااا الماجسااتيرلنياال  درجااة   قيااد الطالاا   ماادة  .1

 .والقسم المختص

 :22مــادة 
 :عقد االمتحا ات بالنسبة لجميع النخصصات كاألتىت

  دور أول فى يناير( التمهيدي)األول  الدراسييعقد امتحان الفصل. 

 فاى  الفصال الدراساي األول مقاررات الثانى للراسبين و المتخلفاين فاى أى مان يعقد الدور

 .شهر مارس 

  وماي شهريعقد امتحان الفصل الدراسى الثانى فى 

  ريناي شهر فيالثال   الدراسييعقد امتحان الفصل. 

  يعقد امتحان التخلف ألى من مقررات الفصل الدراسى الثانى و الثال  فى سبتمبر من كل

 .عام
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     ال تزياد علاى " مادة"القسم ومجلس الكلية مجلس يسمح للطال  بوقف القيد بعد تقديم عذر يقبله

 . مرتين بشرط سداد الرسوم عن كل سنة على أن تكون قد قامت بتسديد الرسوم السابقة

    يسللمل لللالللر الراسللر أو المتخلللم  للى أر مللن المقللررات أن يعيللد ايمتحللان  للى المواعيللد السللابق

على أن يتحمل اللالر تللفة إعلادة ايمتحلان وأن يللون علدد ملرات  األعلادة ال تزيلد علن  لال  ذكرها 

مللرات و أن يللتن النجللام  للى جميللع المقللررات التمري للية  للى الفصللل الدراسللى قبللل اي تقللال للفصللل 

 .الدراسى الذر يليه

  إعللادة مللواد مللن عللدد المقللررات يجللر علللى اللالللر %(  12) للي حالللة رسللو  اللالللر  للي أكثللر مللن

 .الفصل الدراسي بأكمله وال يتجاوز عدد مرات الرسو  أكثر من  ال  مرات 
 ج

 :22مــــادة 
 :يقدر  جام اللال  ورسوبهن  ى المقررات الدراسية والتقدير العام بإحدر التقديرات اآلتية

 السنـــــــــــــة التقديــــــــــر

 فأكثـــــــر%  51من  ممتـــــاز

 % 51الى أقـــل من % 51من   جــــداجبــد 

 % 51الى أقـــل من %  51من  جـيـــد

 % 51الى أقـــل من %  54من  مقبـــــول

 %54الى أقـــل من %  34من  ضعيــــم

 % 34أقـــــــــــــل من  ضعيــــم جـــدا

 :22مـــادة 
 :الدورات التدريبية

 

دريبيااة بواقااع دورة علااى األقاال خااالل كاال فصاال دراسااى لمجلااس الكلبااة أن يعقااد دورات ت       

 .يستهدف صقل الطالب لرفع المستوى العلمى وتقديم الجديد فى مجال التمريض
 

 

 23مــادة 
 :كاآلتييتم توزيع الدرجات النهائية لنيل درجة الماجستير فى علوم التمريض              
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  44ن كال فصال دراساي وعا% 24درجاة  144إجمالي الدرجات للفصول والرساالة  %

 .عن الرسالة

بنسابة  للفصول الدراسية الثالثة( المجموع التراكمى)يتم المفاضلة حس  الدرجات النهائية         

حصللل عليلله  الللذيويبللين  للي شللهادة الماجسللتير التقللدير  الرسااالة %44ماان كاال فصاال و% 24

 .اللالر

 

 

 23ـــادة مــ
         

 :ية توزيع المقرارات على فصول الدراسة تبين الجداول األت         

 الفصل الدراسي األول يشمل دراسة تمهيدية عامة

 

 

 الفصل الدراسي األول
                        يتخصص تربو: أوال  

                                       

عدد الساعات  المــــــــــــــادة

 أسبوعيا  

 2 إحصاء تحليلي

 2 ة على الشخصيةتأثير الحضار



 5 

 2 عالقات إنسانية وديناميكية المجموعة

 2 طرق البح 

 2 تطوير المناهج

 2 طرق التربية

 12 عدد الساعات األسبوعية

 154 عدد ساعات الفصل الدراسي

 

 

 

 

 

 

  ً  :تخصص إداري:  ا يا 

 

عدد الساعات  المـــــــــــــــــادة

 أسبوعيا

 2 إحصاء تحليلي

 2 ية على اإلنسانتأثير الشخص

 2 عالقات إنسانية وديناميكية المجموعة 

 2 طرق البح 

 2 التدري  على الخدمات التمريضية

 2 أسس إدارة التمريض

 12 عدد الساعات األسبوعية

 154 عدد ساعات الفصل الدراسي األول
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 الفصل الدراسي الثاني
 :تمريض األطفال -1

عدد الساعات  ادةالمـــــــــــــــــ

 األسبوعية

 عملي نظري 

  2 النواحى الباثولوجية في ط  األطفال -1

  2 النمو والتطور -2

  2 لغة إنجليزية -3

 12 4 ندوات فى تمريض األطفال -4

 12 14 عدد الساعات األسبوعية

 154 114 إجمالي ساعات الفصل الدراسي 

 

 :تمريض صحة المجتمع -0
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عدد الساعات  ــــادةالمـــــــــــــ

 األسبوعية

 عملي نظري 

  2 دراسات سكانية وإحصاء حيوي -1

  2 وبائيات متقدمة -2

  2 لغة إنجليزية -3

 12 4 ندوات في تمريض صحة المجتمع  -4

 12 14 عدد الساعات األسبوعية

 154 114 إجمالي ساعات الفصل الدراسي 

 

 

 

 

  :تمريض الجراحي الباطني -3

عدد الساعات  ــــــــــــــادةالمـــ

 األسبوعية

 عملي نظري 

  2 فسيولوجي -1

  2 باثولوجي -2

  2 لغة إنجليزية -3

 12 4 ندوات في تمريض الجراحي الباطني  -4

 12 14 عدد الساعات األسبوعية

 154 114 إجمالي ساعات الفصل الدراسي 

 

 

 :إدارة التمريض -4
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د الساعات عد مـــــــــــــــــادةال

 األسبوعية

 عملي نظري 

  2 أسس اإلدارة -1

  2 السجالت الطبية -2

  2 لغة إنجليزية -3

 12 4 ندوات في إدارة التمريض  -4

 12 14 عدد الساعات األسبوعية

 154 114 إجمالي ساعات الفصل الدراسي 

 

 

 

 

 

 تمريض النساء والوالدة -1

 األسبوعية عدد الساعات المـــــــــــــــــادة

 عملي  ظري

فسيولوجي متقدم وعلم نمو الجنين -1   

2 

 

 

التوليد والعناية باألم -2  4 10 

لغة إنجليزية -3  2  

تمريض النساء والوالدة دوات  ي  -4  0  

 12 14 عدد الساعات األسبوعية

 154 114 إجمالي ساعات الفصل الدراسي

 :تمريض الصحة النفسيةـ 6
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عدد الساعات  ــــــــادةالمـــــــــ

 األسبوعية

 عملي نظري 

  2 فسيولوجي السيكولوجي  -1

  1 والعالج النفسي الدوائي

  2 األبحاث والمشاكل النفسية في مصر -2

  2 لغة إنجليزية -3

 12 4 ندوات في التمريض النفسي والصحة النفسية  -4

 12 11 عدد الساعات األسبوعية

 154 151 الدراسي إجمالي ساعات الفصل 

 

 

 الفصل الدراسي الثالث
 

 :تمريض األطفال -1

عدد الساعات  المـــــــــــــــــادة

 األسبوعية

 عملي نظري 

  2 علم نفس الطفل -1

  2 خدمات العناية المركزة لألطفال -2

  2 لغة إنجليزية -3

 12 4 ندوات فى تمريض األطفال -4



 12 

 12 14 عدد الساعات األسبوعية

 154 114 إجمالي ساعات الفصل الدراسي  

 :تمريض صحة المجتمع  -0

عدد الساعات  المـــــــــــــــــادة

 األسبوعية

 عملي نظري 

  2 تثقيف صحي -1

  2 إدارة تخطي  صحة عامة -2

  2 لغة إنجليزية -3

 12 4 ندوات في تمريض صحة المجتمع  -4

 12 14 عدد الساعات األسبوعية

 154 114 ساعات الفصل الدراسي إجمالي 

 

 

 

   :تمريض الجراحي والباطني -3

عدد الساعات  المـــــــــــــــــادة

 األسبوعية

 عملي نظري 

  1 فسيولوجي متقدم -1

  1 باثولوجي -2

  2 خدمات العناية المركزة الباطنية والجراحية -3

  2 لغة إنجليزية -4

 12 4 لباطني ندوات في التمريض  الجراحي وا -1

 12 14 عدد الساعات األسبوعية
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 154 114 إجمالي ساعات الفصل الدراسي 

 

 

 :إدارة التمريض -4

عدد الساعات  المـــــــــــــــــادة

 األسبوعية

 عملي نظري 

  2 العدوي بالمستشفيات -1

  2 بحوث عمليات وإستخدام القوي العاملة -2

  2 لغة إنجليزية -3

 12 4 إدارة التمريض  ندوات في -4

 12 14 عدد الساعات األسبوعية

 154 114 إجمالي ساعات الفصل الدراسي 

 

 

 

 تمريض النساء والوالدةـ 1

 

 

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة

 عملي  ظري

ووالدةأمراض  ساء  -1   

2 

 

 

التوليد والعناية باألم -2  0 

لغة إنجليزية -3  2 
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 10 4  دوات  ي تمريض النساء والوالدة -4

 12 14 عدد الساعات األسبوعية

 154 114 إجمالي ساعات الفصل الدراسي

 

 :تمريض الصحة النفسية-6

عدد الساعات  المـــــــــــــــــادة

 األسبوعية

 عملي نظري

  2 فسيولوجي السيكولوجي والعالج النفسي -1

  2 مصراألبحاث والمشاكل النفسية في  -2

  2 لغة إنجليزية -3

 12 4 ندوات في تمريض الصحة النفسية -4

 12 14 عدد الساعات األسبوعية

 154 114 إجمالي ساعات الفصل الدراسي 

 

للناحية التعليمية أو اإلدارية  توجهجميع ندوات التمريض خالل الفصل الدراسي الثال  :  ملحوظة

 . اريطبقا لمجال االخت

 

 :22ـادة ــــم
 

 جداول توزيع أعمال االمتحا ات

 

 الفصل الدراسي األول
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 تخصص تربوي -1

 

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

 بالساعات

 و  االمتحان وتوزيع 

 الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري

 144 44 54 3 إحصاء تحليلي -1

 144 44 54 3 تأثير الحضارة على الشخصية -2

 144 44 54 3 اميكية المجموعةعالقات إنسانية ودين -3

 144 44 54 3 طرق البح  -4

 144 44 54 3 تطوير المناهج -1

 144 44 54 3 طرق التربية -5

 544 244 354 المجمـــو 

 

 

 

 

 

 

 

  :تخصص إدارة  .0

 

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

 بالساعات

  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري

 144 44 54 3 إحصاء تحليلي -1

 144 44 54 3 تأثير الحضارة على الشخصية -2

 144 44 54 3 عالقات إنسانية وديناميكية المجموعة -3



 15 

 144 44 54 3 طرق البح  -4

 144 44 54 3 طرق التدري  على الخدمة التمريضية -1

 144 44 54 3 أسس إدارة التمريض -5

 544 244 354 المجمـــو 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 :تمريض األطفال  -1

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

 بالساعات

  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري

 144 44 54 3 النواحى الباثولوجية في ط  األطفال -1

 144 44 54 3 النمو والتطور -2

 144 44 54 3 اللغة اإلنجليزية -3

 344 244 144 3 ت فى تمريض األطفالندوا -4

 544 324 254 المجمـــو                       

 

 

 

 :تمريض صحة المجتمع -0

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

 بالساعات

  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري

 144 44 54 3 درسات سكانية وإحصاء حيوي -1

 144 44 54 3 مةوبائيات متقد -2

 144 44 54 3 اللغة اإلنجليزية -3
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 344 244 144 3 ندوات في تمريض صحة المجتمع -4

 544 324 254 المجمـــو                       

 

  :تمريض الجراحي والباطني -3

 

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

 بالساعات

  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري

 144 44 54 3 فسيولوجي -1

 144 44 54 3 باثولوجي -2

 144 44 54 3 اللغة اإلنجليزية -3

 344 244 144 3 ندوات في تمريض  الجراحي والباطني -4

 544 324 254 المجمـــو                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إدارة التمريض -4

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

 تبالساعا

  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري

 144 44 54 3 أسس اإلدارة -1
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 144 44 54 3 السجالت الطبية -2

 144 44 54 3 اللغة اإلنجليزية -3

 344 244 144 3 ندوات في إدارة التمريض -4

 544 324 254 المجمـــو                       

 

 الدةتمريض النساء والوـ  1

 

 

مدة االمتحان  المــادة

 بالساعات
  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري

فسيولوجي متقدم وعلم نمو الجنين1 -   

3 

 

54 

 

44 

 

 

144 

التوليد والعناية باألم -2  3 54 44 144 

لغة إنجليزية -3  3 54 44 144 

النساء دوات  ي تمريض   -4  

 و التوليد

3 144 244 344 

 المجمـــو 

 

254 324 544 

 

 

 :تمريض الصحة النفسية -6

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

 بالساعات

  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري

 144 44 54 3 فسيولوجي السيكولوجي والعالج النفسي الدوائي -1

 144 44 54 3 األبحاث والمشاكل النفسية في مصر -2
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 144 44 54 3 اللغة اإلنجليزية -3

 344 244 144 3 ندوات في تمريض الصحة النفسية  -4

 544 324 254 المجمـــو                       

 

 الفصل الدراسي الثالث
 :تمريض األطفال   -1

 

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

 بالساعات

  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  يشفو تحريري

 144 44 54 3 علم نفس الطفل -1

 144 44 54 3 خدمات العناية المركزة لألطفال -2

 144 44 54 3 اللغة اإلنجليزية -3

 344 244 144 3 ندوات فى تمريض األطفال -4

 544 324 254 المجمـــو                       

 

 

 

 

 

 

 :تمريض صحة المجتمع -2

 

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري
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 بالساعات

 144 44 54 3 تثقيف صحي في تمريض صحة المجتمع -1

 144 44 54 3 إدارة تخطي  صحة عامة -2

 144 44 54 3 لغة إنجليزية -3

 344 244 144 3 ندوات في تمريض صحة المجتمع  -4

 544 324 254 المجمـــو                       

 

 

 

 :الباطنيوتمريض الجراحي  -3

 

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

 بالساعات

  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري

 14 24 34 3 فسيولوجي متقدم -1

 14 24 34 3 باثولوجي -2

 144 44 54 3 خدمات العناية المركزة الباطنية والجراحية -3

 144 44 54 3 اللغة اإلنجليزية -4

 344 244 144 3 ندوات في التمريض  الجراحي والباطني  -1

 544 324 254 المجمـــو                       

 

 

 :إدارة التمريض  -4

 

 

 المــــــــــــــــادة

مدة 

االمتحان 

  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري



 21 

 بالساعات

 144 44 54 3 العدوي بالمستشفيات -1

 144 44 54 3 بحوث عمليات وإستخدام القوي العاملة -2

 144 44 54 3 اللغة اإلنجليزية -3

 344 244 144 3 ندوات في إدارة التمريض -4

 544 324 254 المجمـــو                       

 

 

  تمريض النساء والوالدة -1

 

ن مدة االمتحا المــادة

 بالساعات
  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري

فسيولوجي متقدم وعلم 1 -1

 نمو الجنين

 

3 

 

54 

 

44 

 

 

144 

التوليد والعناية باألم -2  3 54 44 144 

لغة إنجليزية -3  3 54 44 144 

 دوات  ي تمريض   -4

 النساء

 و التوليد

3 144 244 344 

 المجمـــو 

 

254 324 544 

 
 

 

 :تمريض الصحة النفسيةـ 6

  و  االمتحان وتوزيع الدرجاتمدة  المــــــــــــــــادة
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االمتحان 

 بالساعات

 المجمو  شفوي تحريري

 144 44 54 3 فسيولوجي السيكولوجي والعالج النفسي الدوائي -2

 144 44 54 3 األبحاث والمشاكل النفسية في مصر -2

 144 44 54 3 اللغة اإلنجليزية -3

 344 244 144 3 ندوات في تمريض الصحة النفسية  -4

 544 324 254 المجمـــو                       

 

 

 

 22مــادة 
الماجستير والدكتوراه فى  درجتيالكلية  يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على موافقة مجلس

:إحدى التخصصات اآلتية  

 التمريض الباطني والجراحي 

   النساء والوالدةتمريض 

 تمريض األطفال 

 تمريض صحة المجتمع 

 إدارة التمريض 

 تمريض الصحة النفسية 

 22مــادة 
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.شهر أغسطس من كل عام أولحتى  يونيويعلن عن فتح باب القبول لدرجة الدكتوراه خالل شهر   

 

 

 31مــادة 

 شـــروط التسجيـــل لدرجة الدكتـــوراه

أغسطس فى كل عام  أولوحتى  يونيوعلوم التمريض من أول  يبدأ التسجيل لدرجة الدكتوراه فى

 :ما يلى فى علوم التمريض ويشترط لقيد الطال  لدرجة الدكتوراه 

  علاى األقال مان ( جياد )أن يكون حاصالً على درجة الماجساتير فاى علاوم التماريض بتقادير

المجللس  مندرجة معادلة من جامعات أخرى معترف بها  أوعليإحدى الجامعات المصرية 

 .األعلى للجامعات

  الطالب الذين يعملون من خارج وظائف معاونى هيئة اتدريس ويعملون فى المستشافيات

 .أو معاهد علمية معترف بها يج  أن يتفرغوا للدراسة لمدة عام على األقل

 .أن يلون قد مر علية سنة كاملة منذ اال تهاء من حصولة على درجة الماجستير

 

 22مــادة 
 :لنيـــل درجـــــة الدكتوراه  ى علوم اتمريض ما يلىيشترط 

كاال علااي حاادة علااي أن يحصاال فااي  والثااانيأن يجتازالطالاا   بنجاااف إختبااارات الفصاالين الدراساايين األول  -1

 .من مجموع الدرجات% 54درجات االمتحان التحريري نسبة ال تقل عن 

 

لماجساتير علايهم درساتها بواقاع سااعتين أسابوعيا الطالب الذين لم يدرسوا مادة الغة اإلنجليزية فى مرحلاة ا -2

 .خالل الفصلين الدراسين

 

أن يتقدم الطال  ببحوث مبتنكرة فى موضوع يقرة مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس القسم ولجناة الدرساات  -3

العليا ومجلس الكلية لمدة عامين علاى األقال مان تااري  الموافقاة علاى تساجيل الموضاوع وأن يتقادم الطالا  

تائج البحوث فى رسالة تقبلها لجنة الحكم بعاد مناقشاتها وقبال ميعااد االمتحاان انهاائى قبال موعادة بشاهرين بن

 .على األقل وال يسمح للطال  بدخول االمتحان النهائى إال إذا قبلت الرسالة بقرار من مجلس الكلية 

 

 :يشترط لمناقشة الرسالة المقدمة من الطال  األتى -4
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  أو ايليتس أو دورة  لى اللةلة اي جليزيلة ملن مركلز  العالمي (لالتو يف ) يجة در 122أن يحصل على

 .اللةة اي جليزية لألغراض الخاصة التابعة للجامعة بتقدير جيد جدا على األقل

 إعادة الفصول الدراسية للدكتوراه ال يتن ي حالة التةيير الجذري لموضو  البحث 

 22مــــادة 
 ى اإلمتحان النهائى لدرجـــــــة الدكتـــــــوراهيشترط لنجاف الطال  ف  - 

أن ترضاااى لجناااة االمتحاااان فاااى جمياااع ( إمتحاااان عاااام فاااى التماااريض العاااام والخاااا  )  

االختبارات المقررة وفى كل جزء من أجزائها على حدة وإذا رسا  الطالا  فاى مقارر مان 

 .مقرارات درجة الدكتوراه أعاد اإلمتحان فى جميع المقررات

أن يكااون قااد  ( Comprehensive) لاادخول الطالاا  فااى االمتحااان النهااائي يشااترط  -

 .وقبلت الرسالة اجتاز اختبارات الفصلين الدراسي األول والثاني

 

 

 22مــــادة 
 

ال يجااوز للطالاا  أن يبقااى مقياادا لدرجااة الاادكتوراه ألكثاار ماان أربااع ساانوات دون أن يتقاادم       

 .ى الطال  مهلة سنتين فى حالة قبول العذر  إلمتحانها ويجوز لمجلس الكلية أن يعط

 

 22مــادة 
 .وال يتن وضع تقدير لللالر وموضوع الرسالة  التخصصيبين فى شهادة الدكتوراه 

 

  23مــــادة
  علي حس  التخصص ويتم اعتماده من مجلس الكلية لكل مادة يالمحتوى العلم القسميحدد مجلس 
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 23مــادة 

 :كاآلتياه تعقد امتحانات الدكتور
 األول خالل شهر يناير الدراسيلفصل ا .1

 الثا ى خالل شهر يو يو الدراسيالفصل  -0

حالة رسوب الطال  فى أى مقرر من مقررات الفصل الدراسى األول أوالثانى يعاد امتحانه  في)

 اللالر تللفة إعادة ايمتحان على أن يتحملفى امتحانات الفصل الدراسى الذى رس  فيه 

 (. تتعدر عدد مرات ايعادة  ال  مرات للمقرر الواحدوبحيث ال

 :االمتحان النهائي لدرجة الدكتوراه خالل شهرر مايو و و مبر و يلون كاآلتى -3

 إختبار تحريرى فى التمريض العام لمدة ثالث ساعات. 

 التمريض الخا  لمدة ثالث ساعات في تحريري اختبار 

 خارج أخرمنو الجامعة  ن من داخل يقوم بتح يروبتصحيل هذا ايمتحان ممتح 

 الجامعة 

  للدكتوراه بدون تقدير عام علي أن يحقق اللالر  االمتحان النهائييلون النجام  ي

من % 62وال تقل درجات التحريري عن   أكثر من مجمو  الدرجات الللية% 62

 .التحريري امتحان درجة

مللن عللدد المقللررات يجللر علللى اللالللر %(  12) للي حالللة رسللو  اللالللر  للي أكثللر مللن                  

 .إعادة مواد الفصل الدراسي بأكمله وال يتجاوز عدد مرات الرسو  أكثر من  ال  مرات 

 

 22مــــادة 
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 %62بشلرط حصلول اللاللر عللى  المقررات الدراسلية  ييقدر  جام اللال        

ي بما ال يقلل علن الللية علي أن يلون  اجحا   ي التحرير من مجمو  الدرجات  أكثر

 .من درجة الورقة% 62

 

 

 

 22مــــادة 
 :الدورات التدريبية

لمجلس الللية الرأر  ى أن يقترم  عقد دورات تدريبية بواقع دورة تدريبية عللى األقلل  

للللل  صللل دراسللى يسللتهدف صللقل اللللال  لر للع المسللتور العلمللى وتقللدين كللل جديللد  للى مجللال 

 .التمريض

 

 

 

 اصة بالدكتوراهالفصول الدراسية اخل

 :22مـــــــــادة 
 

تنقسن الدراسة إلى  صلين دراسين كل منها أربعة شهور تبين الجداوال األتية         

 :المقرارات  ى كل  صل دراسي 
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 الفصل الدراسي األول
 

 عدد الساعات األسبوعية المــــــــــــادة

 3 ندوات في الموضوعات واإلتجاهات الحديثة في التمريض -1

 3 ندوات تمريض فى مجال التخصص العام -2

 3 ندوات تمريض فى مجال التخصص الدقيق -3

 9 عدد الساعات األسبوعية

 (أسبو   16) 144 إجمالي ساعات الفصل الدراسي

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــادة

 2 ندوات تمريض فى مجال التخصص العام -1

 4 ندوات تمريض فى مجال التخصص الدقيق -2

 5 عدد الساعات األسبوعية

 إجمالي ساعات الفصل الدراسي

 

 (أسبو   16)66  
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   22مـــــــــــادة
 جداول توزيع أعمال االمتحا ات

  الفصل الدراسي األول
 

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

 بالساعات

 وتوزيع الدرجات  و  االمتحان

 المجمو  شفوي تحريري

 ندوات في الموضوعات واإلتجاهات الحديثة في -1

 التمريض

3 54 44 144 

 144 44 54 3 ندوات تمريض فى مجال التخصص العام -2

 144 44 54 3 ندوات تمريض فى مجال التخصص الدقيق -3

 344 124 154  المجمـــو                       

 

 ل الدراسي الثانيالفص
 

مدة  المــــــــــــــــادة

االمتحان 

 بالساعات

  و  االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجمو  شفوي تحريري

 144 44 54 3 ندوات تمريض فى مجال التخصص العام -1

 144 44 54 3 ندوات تمريض فى مجال التخصص الدقيق -2

 244 54 124  المجمو 

 نتقاليةإأحكام 



 34 

 

  هذه الالئحة علي اللال  المستجدين  ي بداية العام الدراسي العتمادها تلبق 

  الللبة المقيدين طبقا ألحلام الالئحة السابقة تستمر معامالتهن بها حتي اال تهاء من

 التسجيل


