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شكر وتقدير
لكل من تعاون معناإلخراج دليل طالب الدراسات العليا

ا0د /أمانى صبحى سرور
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

م  /سامية فاروق
مدرس بقسم تمريض صحة المجتمع

م.م  /أمانى عبده حسين محمد
مدرس مساعد بقسم تمريض النسا ء والوالدة

السيدة  /قدرية عز الرجال
مسئول درجة الماجستير

كلمة السيدة األستاذة الدكتورة /نادية محمد طه عميد الكلية
أبنائى وبناتى الطالبات مبروك عليكن االلتحاق بالدراسات العليا
بكلية التمريض جامعة الزقازيق 0وأنا أدعوكم لمواصلة الدراسة
والبحث العلمى لنسعى جميعا لما فيه تقدم مصر الحبيبة لكى
نصبح قادرين على العطاء والرغبة فى تحسين اآلداء دائما ولكى
نرتقى بمهنة التمريض ونرقى بالمجتمع المصرى ونحاول عن
طريق البحث العلمى أن نضع حلوال لمشاكل المجتمع المصرى
ولكى نرقى بالمستوى الصحى للمواطن المصرى0وفى الختام
أتمنى لكم دوام النجاح والتقدم واالزدهار فى حياتكن بما فيه
خيركن وخير مصر الحبيبة .

كلمة السيدة األستاذة الدكتورة/
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
يسعدنى أن أتقدم بالتهنئة البنائى وبناتى الطالب بااللتحاق
بالدراسات العليا بكلية التمريض جامعة الزقازيق متمنية
لهن دوام التوفيق والنجاح فى هذه المهنة السامية فمهنة
التمريض مهنة عظيمة فهى تخفف عن المرضى آالمهم
وأوجاعهم وتساعد المرضى على الشفاء من المرض فشفاء
المرضى اليعتمد فقط على التشخيص والعالج ولكن يعتمد
أيضا على العناية التمريضية ومن هنا أدعو هللا أن تكون
لديكن القدرة على العطاء والرغبة فى تحسين األداء لكى
ترقوا بمهنة التمريض وفى الختام أتمنى لكن دوام النجاح
والتقدم وكان هللا فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

رؤية الكلية
مركز أكاديمى متميز فى العلوم التمريضية قادر على المنافسة
. على المستوى القومى والعا لمى

Vision:
Distinct Academic center in the science of nursing
is able to compete on a national and international
level.

: رسالة الكلية
كلية التمريض جامعة الزقازيق تقدم برامج تعليمية تمريضية
متميزة وبحوث أكاديمية وتنموية مبتكرة ورائدة وخدمات
مجتمعية منفردة فى إطار من الجودة واالستقاللية
Mission:
Faculty of nursing, Zagazig University offers
distinct nursing educational programs, innovative,
developmental and leading academic research and
unique community – based services within the
framework of the quality and independence.

األهداف اإلستراتيجية لكلية التمريض:
-1إعداد خريج متميز علميا ومهنيا ملما بأحدث األساليب
العلمية والتقنيات الحديثة وقادرا على تقديم رعاية تمريضية
ذات جودة عالية
-2تطوير البرامج التعليمية وأساليب وأدوات التعليم التى تحقق
مستوى متميز للتعليم والبحث العلمى والتعليم المستمر وتتفق
مع رسالة الكلية.
 -3تكوين كوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس قادرة
على تقديم فرص تعليمية عالية الجودة للطالب وقادرة على
نقل الخبرات المكتسبة0
 -4أن تقوم األبحاث العلمية فى مجال التمريض بحيث
تكون قائمة على احتياجات المجتمع ومشاكله الصحية.
 -5إنشاء نظام مراقبة جودة البرامج التعليمية ومراجعتها 0
 -6التعاون مع منظمات المجتمع وقطاعاته المختلفة والرعاية
الصحية لألسر والمجتمعات
 -7إدارة تكنولوجيا المعلومات,والتمريض والموارد البشرية فى
مجال تعزيز الصحة والوقاية من األمراض والحد من المخاطر
على مدى فترة الحياة.
 -8تطوير مهارات القيادة واالتصال الفعال مع مراعاة
االعتبارات األخالقية 0

المعايير األكاديمية القياسية ( قومية –
عالمية ) للبرامج والمقررات الدراسية
الخاصة بالدراسات العليا تخريج أكاديمية
ذو مستوى رفيع فى تخصصهم وفى فلسفة
العلوم الخاصة بالتخصص .
 -1ربط الخبرة األكاديمية والعلمية واإلكلينيكية لسوق
العمل المصرى واالحتياجات القومية للبلد.
 -2العمل على التنسيق والمشاركة بين كل المؤسسات
المعنية بغرض الخروج بأعلى فائدة تفيد فى التطور
والنمو .
 -3الوصول إلى نقاط الضعف والتغلب عليها من خالل
الخبرة العلمية األكاديمية وتحويلها إلى نقاط قوة وذلك
أيضا بالمشاركة مع المؤسسات المختلفة من خالل
الدراسة والبحث.
 -4تحديد أنواع البرامج وعناوين ورش العمل والحلقات
الدراسية الفعلية التى يحتاجها سوق العمل المؤسسات
المختلفة وذلك عن طريق البحوث المستمرة القائمة
على الخبرة األكاديمية والمشاركة المؤسسية.

قواعد أساسية
تمنح جامعة الزقازيق بناء على موافقة مجلس الكلية :
-1درجة ماجستير علوم التمريض
 -2درجة الدكتوراة فى
علوم التمريض فى
إحدى التخصصات
اآلتية:
• التمريض الباطنى والجراحى
• تمريض النساء والوالدة
• تمريض األطفال
• تمريض صحة المجتمع
• إدارة التمريض

• تمريض الصحة النفسية مواعيد الدراسة -:
• الماجستير  -:يتم التقييد لدرجة الماجستير خالل شهر يونيو حتى أول
أغسطس من كل عام

• الدكتوراة  -:يتم التقييد لدرجة الدكتوراة خالل شهر يونيو حتى أول

أغسطس من كل عام األوراق المطلوبة للتسجيل لدرجة
الماجستير :
 -1استمارة طلب االلتحاق وتسحب من ادارة الدراسات العليا مع استيفاء
رسم الدمغة
- -2شهادة البكالوريوس معتمدة
 -3شهادة السنة التدريبية ) سنة االمتياز (
 -4شهادة بتقديرات المواد للبكالوريوس باللغة العربية واالنجليزية
 -5شهادة الميالد أومستخرج رسمى منها
 -6عدد  6صور شمسية

 -7موافقة جهة العمل على االلتحاق بالدراسات العليا لمن يعمل أو إقرار
بأنه اليعمل .
 -8إقرار من الطالب بعدم سبق التحاقه بالدرجة التى يتقدم لها
 -9إقرار من الطالب بأنه لم يسبق شطب قيده من الدرجة التى يتقدم لها
-10

إقرار بعدم القيد للدراسة فى اى درجة جامعية أخرى.

-11

إقرار بسداد الرسوم الدراسية سنويا

-12

إيصال حجز دورة اللغة االنجليزية

-13

إيصال حجز دورة الحاسب اآللى مستوى أول

-14

إيصال حجز دورة االنترنت.

األوراق المطلوبة للتسجيل لدرجة الدكتوراه
 -1استمارة طلب االلتحاق وتسحب من إدارة الدراسات العليا مع استيفاء
رسم الدمغة
 -2شهادة الماجستير معتمدة.
 -3شهادة الميالد أومستخرج رسمى منها
 -4عدد  6صور شمسية
 -5موافقة جهة العمل على االلتحاق بالدراسات العليا لمن يعمل أو إقرار
بأنه اليعمل
 -6اقرار من الطالب بعدم سبق التحاقه بالدرجة التى يتقدم لها
 -7اقرار من الطالب بانه لم يسبق شطب قيده من الدرجة التى يتقدم لها
 -8اقرار بعدم القيد للدراسة فى اى درجة جامعية أخرى.
 -9اقرار بسداد الرسوم الدراسية سنويا
-10

شهادة اجتياز اللغة االنجليزية

-11

شهادة اجتياز دورة الحاسب اآللى مستوى أول

-12

إيصال حجز دورة الحاسب اآللى مستوى ثان

-13

شهادة اجتياز دورة االنترنت

الشروط العامة للقبول والتسجيل:
 -1الحصول على موافقة مجلس القسم المختص
 -2إستكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا بالكلية
 -3تسديد الرسوم الدراسية قبل بدء الدراسة ويستثنى من ذلك المعيدون
والمدرسون المساعدون وطالب المنح الدراسية.
 -4يشترط لمن يتقدم للتسجيل لدرجة الماجستير ما يأتى:
• أن يكون الطالب حاصال على درجة البكالوريوس فى علوم
التمريض بتقدير عام جيد على األقل ومادة التخصص جيد جدا من
إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من

جامعة أخرى معترف بها من المجلس األعلى للجامعات للدراسات
العليا.
أن يكون الطالب قد زاول مهنة التمريض لمدة ال تقل عن سنتين بعد
السنة التدريبية)سنة اال متياز( فى مستشفى جامعى أو تعليمى أو معهد
معترف به من الجامعة أو يكون قد زاول المهنة كمعيد بالجامعة لمدة
عام على األقل بعد السنة التدريبية.

الئحـــة
الدراســات العليـــا

أوال برنامج

الماجستير:
مــادة 22
يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على
موافقة مجلس الكلية درجة الماجستير في
إحدى التخصصات اآلتية:
•

التمريض الباطني والجراحي

•

تمريض النساء والوالدة

•

تمريض األطفال

•

تمريض صحة المجتمع

•

إدارة التمريض

•

تمريض الصحة النفسية مــادة 23

يعلن عن فتح باب القبول لدرجة الماجستير خالل شهر يونيو حتى أول
أغسطس من كل عام.

مــادة 24
الشروط العامة للقبول والتسجيل
(1الحصول على موافقة مجلس القسم المختص.
(2استكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا بالكلية.
(3أن يتم تسديد الرسوم الدراسية قبل بدأ الدراسة ويستثنى من هذا
الشرط المعيدون والمدرسون المساعدون و طالب المنح
الدراسية.

يشترط من يتقدم للتسجيل لدرجة الماجستير يأتي:

•

أن يكون حاصال على درجة بكالوريوس فى علوم التمريض بتقدير
عام جيد على األقل ومادة التخصص جيد جدا ً من إحدى جامعات
جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من جامعة أخرى
معترف بها من المجلس األعلى للجامعات للدراسات العليا.

•

أن يكون الطالب قد زاول مهنة التمريض لمدة ال تقل عن سنتين بعد
السنة التدريبية االمتياز( في مستشفى جامعي أو تعليمي أومعهد علمي
معترف به من الجامعة أو يكون قد زاول كمعيد بالجامعة لمدة عـــــام
على األقل بعد السنة التدريبية.

مــادة 25
تشتمل الفصول الدراسية علي:
• الفصل الدراسي األول )التمهيدي( :ومدته 15أسبوع ويبدأ في أكتوبر.
الفصل الدراسي األول يشمل دراسة تمهيدية عامة ويشتمل علي
تخصصين وهما أوالً :
تخصص تربوي
ثانياًًً ً  :تخصص إداري.
• الفصل الدراسي الثاني :ومدته  11أسبوع ويبدأ في فبراير ويشتمل
علي مواد التخصص .وبالنسبة لقسم تمريض النساء والوالدة يضاف
ثمانية أسابيع .
• الفصل الدراسي الثالث :ومدته  11أسبوع ويبدأ في أكتوبر ويدرس
في مواد التخصص.
• السنة الثـــــــانية :ومدتها سنة ميالدية( 12شهر ا ً) على األقل للقيام
بإعداد الرسالة.
• ويتم تسجيل الرسالة بعد اجتياز الفصول الدراسية الثالثة وإال يسقط
حق الطالب أو الطالبة في التسجيل .
• الطالبة التي رسبت في احدي المواد تحصل على تقدير مقبول فقط عند
إعادة االمتحان في نفس المادة
• والطالبة التي تتقدم بعذر ألول مرة تأخذ التقدير الفعلي.

مــادة :26
شروط الحصول على الماجستير فى علوم التمريض:
 .1أن يحضر بطريقة مرضية للمقررات الدراسية والتدريبات العملية
()%75على األقل من مجموع الساعات الدراسية المقررة لكل فصل من
التدريبات.
 .2أن يجتاز بنجاح الفصل الدراسي األول والثانى ثم يتقدم الطالب ببحث
مبتنكر

موضوع الر سالة ( يوافق علية مجلس الكلية بعد موافقة مجلس القسم
ولجنة الدرسات العليا بتسجيل الموضوع وتناقش الرسالة أمام لجنة
الحكم بعد عام على األقل من تاريخ موافقة الكلية على تسجيل
الموضوع وبحد أقصى أربعة أعوام بعد اجتياز الفصل الدراسى
الثالث ويجوز لمجلس الكلية إضافة سنة خامسة حسب حالة الطالب
بعد مناقشة كل حالة على حدة .
 .3يشترط لمناقشة رسالة الماجستير أن يكون حاصال على الرخصة
الدولية فى قيادة الحاسوب األلى )  ( ICDLمن جامعة الزقازيق أو أي
جامعة معترف بها.
 .4أن يجتاز الطالب إختبار اللغة اإلنجليزية )التويفل( بمستوى ال يقل
عن  400درجةمنجامعة الزقازيق قبل المناقشة.
 .5مدة قيد الطالب لنيل درجة الماجستير عامان على األقل ويتم
تجديدها بموافقة المشرف والقسم المختص.

مــادة :27
تعقد االمتحانات بالنسبة لجميع النخصصات كاألتى:
❖ يعقد امتحان الفصل الدراسي األول )التمهيدي( دور أول فى يناير.
❖ يعقد الدور الثانى للراسبين و المتخلفين فى أى من مقررات الفصل الدراسي
األول فى شهر مارس .
❖ يعقد امتحان الفصل الدراسى الثانى فى شهر مايو
❖ يعقد امتحان الفصل الدراسي الثالث في شهر يناير.
❖ يعقد امتحان التخلف ألى من مقررات الفصل الدراسى الثانى و الثالث فى
سبتمبر من كل عام.
❖ يسمح للطالب بوقف القيد بعد تقديم عذر يقبله مجلس القسم ومجلس الكلية
"مدة" ال تزيد على مرتين بشرط سداد الرسوم عن كل سنة على أن تكون قد
قامت بتسديد الرسوم السابقة .

❖ يسمح للطالب الراسب أو المتخلف فى أى من المقررات أن يعيد اإلمتحان
فى المواعيد السابق ذكرها على أن يتحمل الطالب تكلفة إعادة اإلمتحان وأن
يكون عدد مرات األعادة ال تزيد عن ثالث مرات و أن يتم النجاح فى جميع
المقررات التمريضية فى الفصل الدراسى قبل االنتقال للفصل الدراسى الذى
يليه.
 .4في حالة رسوب الطالب في أكثر من ( )% 50من عدد المقررات يجب
على الطالب إعادة مواد الفصل الدراسي بأكمله وال يتجاوز عدد مرات
الرسوب أكثر من ثالث مرات .

 .5مــــادة :28
 .6يقدر نجاح الطالب ورسوبهم فى المقررات الدراسية والتقدير
العام بإحدى التقديرات اآلتية:
التقديــــــــــر

السنـــــــــــــة

ممتـــــاز

من  % 85فأكثـــــــر

جبــد جــــدا

من  %75الى أقـــل من % 85

جـيـــد

من  % 65الى أقـــل من % 75

مقبـــــول

من  % 60الى أقـــل من % 65

ضعيــــف

من  % 30الى أقـــل من %60

ضعيــــف جـــدا

أقـــــــــــــل من % 30

 .7مـــادة :29
 .8الدورات التدريبية:
لمجلس الكلية أن يعقد دورات تدريبية بواقع دورة على األقل
.9
خالل كل فصل دراسى يستهدف صقل الطالب لرفع المستوى العلمى
وتقديم الجديد فى مجال التمريض.

 .10مــادة 30
يتم توزيع الدرجات النهائية لنيل درجة الماجستير فى
.11
علوم التمريض كاآلتي:

▪ .12إجمالي الدرجات للفصول والرسالة  100درجة  %20عن كل فصل
دراسي و40
 % .13عن الرسالة.
يتم المفاضلة حسب الدرجات النهائية )المجموع التراكمى(
.14
للفصول الدراسية الثالثة بنسبة  %20من كل فصل و %40الرسالة
ويبين في شهادة الماجستير التقدير الذي حصل عليه الطالب.

 .15مـــــادة 31
تبين الجداول اآلتية توزيع المقررات على فصول الدراسة :
.16
 .17الفصل الدراسي األول يشمل دراسة تمهيدية عامة
 .18الفصل الدراسي األول

 .19أوالً  :تخصص تربوي

عدد الساعات
أسبوعي ا

المــــــــــــــادة

إحصاء تحليلي

2

تأثير الحضارة على الشخصية

2

عالقات إنسانية وديناميكية المجموعة

2

طرق البحث

2

تطوير المناهج

2

طرق التربية

2

عدد الساعات األسبوعية

12

عدد ساعات الفصل الدراسي
20.
 .21ثانيا ً ًًً  :تخصص

180

إداري:

المـــــــــــــــــادة

عدد الساعات أسبوعيا

إحصاء تحليلي

2

تأثير الشخصية على اإلنسان

2

عالقات إنسانية وديناميكية المجموعة

2

طرق البحث

2

التدريب على الخدمات التمريضية

2

أسس إدارة التمريض

2

عدد الساعات األسبوعية

12

عدد ساعات الفصل الدراسي األول

180

الفصل الدراسي الثاني
 -1تمريض األطفال:
المـــــــــــــــــادة

عدد الساعات األسبوعية

 -1النواحى الباثولوجية في طب األطفال
 -2النمو والتطور
 -3لغة إنجليزية
 -4ندوات فى تمريض األطفال
عدد الساعات األسبوعية
إجمالي ساعات الفصل الدراسي

نظري عملي
2
2
2
12
4
12
10
150

180

 -2تمريض صحة المجتمع:
المـــــــــــــــــادة

عدد الساعات األسبوعية

 -1دراسات سكانية وإحصاء حيوي
 -2وبائيات متقدمة
 -3لغة إنجليزية
 -4ندوات في تمريض صحة المجتمع
عدد الساعات األسبوعية
إجمالي ساعات الفصل الدراسي
 -3تمريض الجراحي الباطني:
المـــــــــــــــــادة

 -1فسيولوجي
 -2باثولوجي
 -3لغة إنجليزية
 -4ندوات في تمريض الجراحي الباطني
عدد الساعات األسبوعية
إجمالي ساعات الفصل الدراسي
-إدارة التمريض:

نظري عملي
2
2
2
12
4
12
10
150

180

عدد الساعات األسبوعية
نظري عملي
2
2
2
12
4
12
10
150

180

عدد الساعات
األسبوعية

المـــــــــــــــــادة

نظري عملي
 -1أسس اإلدارة

2

 -2السجالت الطبية

2

 -3لغة إنجليزية

2

 -4ندوات في إدارة التمريض

4

12

عدد الساعات األسبوعية

10

12

إجمالي ساعات الفصل الدراسي
-1تمريض النساء والوالدة

150

180

عدد الساعات األسبوعية

المـــــــــــــــــادة

نظري
 -1فسيولوجي متقدم وعلم نمو الجنين

2

 -2التوليد والعناية باألم

4

 -3لغة إنجليزية

2

 -4ندوات في تمريض النساء والوالدة
عدد الساعات األسبوعية
إجمالي ساعات الفصل الدراسي
6ـ تمريض الصحة النفسية:
المـــــــــــــــــادة

عملي

12

2
10

12

150

180
عدد الساعات األسبوعية

نظري عملي
-1

فسيولوجي السيكولوجي

2

والعالج النفسي الدوائي

1

 -2األبحاث والمشاكل النفسية في مصر

2

 -3لغة إنجليزية

2

 -4ندوات في التمريض النفسي والصحة النفسية

4

12

عدد الساعات األسبوعية

11

12

إجمالي ساعات الفصل الدراسي

165

180

- 4إدارة التمريض:
عدد الساعات األسبوعية

المـــــــــــــــــادة
نظري

عملي

 -1العدوي بالمستشفيات

2

 -2بحوث عمليات وإستخدام القوي العاملة

2

 -3لغة إنجليزية

2

 -4ندوات في إدارة التمريض

4

12

عدد الساعات األسبوعية

10

12

إجمالي ساعات الفصل الدراسي
1ـ تمريض النساء والوالدة
المـــــــــــــــــادة
 -1أمراض نساء ووالدة
 -2التوليد والعناية باألم
 -3لغة إنجليزية
 -4ندوات في تمريض النساء
والوالدة
عدد الساعات األسبوعية
إجمالي ساعات الفصل الدراسي
-6تمريض الصحة النفسية:

180

150
عدد الساعات األسبوعية
نظري
2
2
2
4

عملي

12
12
180

10
150

عدد الساعات األسبوعية

المـــــــــــــــــادة

عملي

نظري
-1فسيولوجي السيكولوجي والعالج النفسي

2

 -2األبحاث والمشاكل النفسية في مصر

2

 -3لغة إنجليزية

2

 -4ندوات في تمريض الصحة النفسية

4

12

عدد الساعات األسبوعية

10

12

إجمالي ساعات الفصل الدراسي

150

180

ملحوظة :

جميع ندوات التمريض خالل الفصل الدراسي الثالث توجه
للناحية التعليمية أو اإلدارية طبقا لمجال االختيار.

مـــــادة :32
جداول توزيع
أعمال االمتحانات
الفصل الدراسي
األول
-1

تخصص تربوي

المــــــــــــــــادة

مدة
االمتحان
بالساعات

نوع االمتحان وتوزيع
الدرجات
تحريري شفوي المجموع

 -1إحصاء تحليلي

3

60

40

100

 -2تأثير الحضارة على الشخصية

3

60

40

100

 -3عالقات إنسانية وديناميكية المجموعة

3

60

40

100

 -4طرق البحث

3

60

40

100

 -5تطوير المناهج

3

60

40

100

 -6طرق التربية

3

60

40

100

360

240

600

المجمـــوع
-2تخصص إدارة :
المــــــــــــــــادة

نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

مدة
االمتحان
بالساعات

تحريري

شفوي

المجموع

 -1إحصاء تحليلي

3

60

40

100

 -2تأثير الحضارة على الشخصية

3

60

40

100

 -3عالقات إنسانية وديناميكية المجموعة

3

60

40

100

 -4طرق البحث

3

60

40

100

 -5طرق التدريب على الخدمة التمريضية

3

60

40

100

 -6أسس إدارة التمريض

3

60

40

100

360

240

600

المجمـــوع

الفصل الدراسي الثاني
 -1تمريض األطفال :
المــــــــــــــــادة

نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

مدة
االمتحان
بالساعات

تحريري

شفوي

المجموع

 -1النواحى الباثولوجية في طب األطفال

3

60

40

100

 -2النمو والتطور

3

60

40

100

 -3اللغة اإلنجليزية

3

60

40

100

 -4ندوات فى تمريض األطفال

3

100

200

300

280

320

600

المجمـــوع
 -2تمريض صحة المجتمع:
المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان بالساعات

نوع االمتحان وتوزيع الدرجات
تحريري

شفوي

المجموع

 -1درسات سكانية وإحصاء حيوي

3

60

40

100

 -2وبائيات متقدمة

3

60

40

100

 -3اللغة اإلنجليزية

3

60

40

100

-4ندوات في تمريض صحة المجتمع

3

100

300 200

280

600 320

المجمـــوع

 -3تمريض الجراحي والباطني:
مدة
االمتحان
بالساعات

تحريري

شفوي

المجموع

 -1فسيولوجي

3

60

40

100

 -2باثولوجي

3

60

40

100

 -3اللغة اإلنجليزية

3

60

40

100

-4ندوات في تمريض الجراحي والباطني

3

100

300 200

280

600 320

المــــــــــــــــادة

المجمـــوع

نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

-4إدارة التمريض:
المــــــــــــــــادة

مدة
االمتحان
بالساعات

نوع االمتحان وتوزيع الدرجات
تحريري

شفوي

المجموع

 -1أسس اإلدارة

3

60

40

100

 -2السجالت الطبية

3

60

40

100

 -3اللغة اإلنجليزية

3

60

40

100

-4ندوات في إدارة التمريض

3

100

200

300

280

320

600

المجمـــوع
 1ـ تمريض النساء والوالدة
المــادة

مدة
االمتحان تحريري شفوي
بالساعات

نوع االمتحان وتوزيع الدرجات
المجموع

1فسيولوجي متقدم وعلم نمو الجنين
60

100 40

3
 -2التوليد والعناية باألم

3

60

40

100

 -3لغة إنجليزية

3

60

40

100

 -4ندوات في تمريض النساء

3

100

300 200

و التوليد
المجمـــوع

280

600 320

 -6تمريض الصحة النفسية:
نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

مدة
االمتحان
تحريري
بالساعات

المــــــــــــــــادة

شفوي

المجموع

3

60

40

100

 -2األبحاث والمشاكل النفسية في مصر

3

60

40

100

 -3اللغة اإلنجليزية

3

60

40

100

 -4ندوات في تمريض الصحة النفسية

3

100

200

300

280

320

600

-1فسيولوجي السيكولوجي والعالج النفسي
الدوائي

المجمـــوع
الفصل الدراسي الثالث
 -1تمريض األطفال :
المــــــــــــــــادة

 -1علم نفس الطفل

نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

مدة
االمتحان
تحريري
بالساعات

3

60

شفوي

المجموع

40

100

 -2خدمات العناية المركزة لألطفال

3

60

40

100

 -3اللغة اإلنجليزية

3

60

40

100

 -4ندوات فى تمريض األطفال

3

100

200

300

280

320

600

المجمـــوع
 -2تمريض صحة المجتمع:
المــــــــــــــــادة

مدة
االمتحان
بالساعات

نوع االمتحان وتوزيع الدرجات
تحريري

شفوي

المجموع

 -1تثقيف صحي في تمريض صحة المجتمع

3

60

40

100

 -2إدارة تخطيط صحة عامة

3

60

40

100

 -3لغة إنجليزية

3

60

40

100

 -4ندوات في تمريض صحة المجتمع

3

100

200

300

المجمـــوع
 -3تمريض الجراحي والباطني:

280

320

600

المــــــــــــــــادة

مدة
االمتحان
بالساعات

نوع االمتحان وتوزيع
الدرجات
تحريري

شفوي

المجموع

 -1فسيولوجي متقدم

3

30

20

50

 -2باثولوجي

3

30

20

50

 -3خدمات العناية المركزة
الباطنية والجراحية

3

60

40

100

 -4اللغة اإلنجليزية

3

60

40

100

 -5ندوات في التمريض الجراحي
والباطني
المجمـــوع

3

100

200

300

280

320

600

 -4إدارة التمريض :
المــــــــــــــــادة

مدة
االمتحان
بالساعات

نوع االمتحان وتوزيع
الدرجات
تحريري

شفوي

المجموع

 -1العدوي بالمستشفيات

3

60

40

100

 -2بحوث عمليات وإستخدام القوي العاملة

3

60

40

100

 -3اللغة اإلنجليزية

3

60

40

100

-4ندوات في إدارة التمريض

3

المجمـــوع
 تمريض النساء والوالدةالمــادة

100

200

300

280

320

600

نوع االمتحان وتوزيع
الدرجات

مدة
االمتحان
بالساعات تحريري شفوي المجموع

1 -1فسيولوجي متقدم وعلم نمو 3

60

100 40

الجنين
 -2التوليد والعناية باألم

3

60

40

100

 -3لغة إنجليزية

3

60

40

100

 -4ندوات في تمريض النساء و
التوليد

3

المجمـــوع

100

300 200

280

600 320

6ـ تمريض الصحة النفسية:
مدة
االمتحان
بالساعات

تحريري

شفوي

المجموع

3

60

40

100

 -2األبحاث والمشاكل النفسية في مصر

3

60

40

100

 -3اللغة اإلنجليزية

3

60

40

100

 -4ندوات في تمريض الصحة النفسية

3

100

200

300

280

320

600

المــــــــــــــــادة

-2فسيولوجي السيكولوجي والعالج النفسي
الدوائي

المجمـــوع

نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

ثانيا برنامج
الدكتوراة
مــادة 33
يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على موافقة مجلسالكلية درجتي الماجستير
والدكتوراه فى إحدى التخصصات اآلتية:
•

التمريض الباطني والجراحي

•

تمريض النساء والوالدة

•

تمريض األطفال

•

تمريض صحة المجتمع

•

إدارة التمريض

•

تمريض الصحة النفسية مــادة 34

يعلن عن فتح باب القبول لدرجة الدكتوراه خالل شهر يونيو حتى أول شهر
أغسطس من كل عام.

مــادة 35
شـــروط التسجيـــل لدرجة الدكتـــوراه
يبدأ التسجيل لدرجة الدكتوراه فى علوم التمريض من أول يونيو وحتى أول
أغسطس فى كل عام ويشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه فى علوم
التمريضما يلى:
❖ أن يكون حاصالً على درجة الماجستير فى علوم التمريض بتقدير
)جيد ( على األقل من إحدى الجامعات المصرية أوعلي درجة
معادلة من جامعات أخرى معترف بها من المجلس األعلى
للجامعات.
❖ الطالب الذين يعملون من خارج وظائف معاونى هيئة اتدريس
ويعملون فى المستشفيات أو معاهد علمية معترف بها يجب أن
يتفرغوا للدراسة لمدة عام على األقل.
أن يكون قد مر علية سنة كاملة منذ االنتهاء من حصولة على درجة
الماجستير.

مــادة 36
يشترط لنيـــل درجـــــة الدكتوراه فى علوم اتمريض ما يلى:
 -1أن يجتازالطالب بنجاح إختبارات الفصلين الدراسيين األول والثاني كل
علي حدة علي أن يحصل في درجات االمتحان التحريري نسبة ال تقل
عن  %60من مجموع الدرجات.
الطالب الذين لم يدرسوا مادة الغة اإلنجليزية فى مرحلة الماجستير عليهم
درستها بواقع ساعتين أسبوعيا خالل الفصلين الدراسين.

 -3أن يتقدم الطالب ببحوث مبتنكرة فى موضوع يقرة مجلس الجامعة بعد
موافقة مجلس القسم ولجنة الدرسات العليا ومجلس الكلية لمدة عامين
على األقل من تاريخ الموافقة على تسجيل الموضوع وأن يتقدم الطالب
بنتائج البحوث فى رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشتها وقبل ميعاد
االمتحان انهائى قبل موعدة بشهرين على األقل وال يسمح للطالب
بدخول االمتحان النهائى إال إذا قبلت الرسالة بقرار من مجلس الكلية .
 -4يشترط لمناقشة الرسالة المقدمة من الطالب األتى:
❖أن يحصل على  500درجة في) التو يفل( العالمي أو ايليتس أو دورة
فى اللغة اإلنجليزية من مركز اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة
التابعة للجامعة بتقدير جيد جدا على األقل.
في حالة التغيير الجذري لموضوع البحث ال يتم إعادة الفصول
الدراسية للدكتوراه

مــــادة 37
 يشترط لنجاح الطالب فى اإلمتحان النهائى لدرجـــــــةالدكتـــــــوراه
إمتحان عام فى التمريض العام والخاص ( أن ترضى لجنة االمتحان فى
جميع االختبارات المقررة وفى كل جزء من أجزائها على حدة وإذا
رسب الطالب فى مقرر من مقرارات درجة الدكتوراه أعاد اإلمتحان فى
جميع المقررات.
 يشترط لدخول الطالب فى االمتحان النهائي) Comprehensiveأن يكون قد اجتاز اختبارات الفصلين
الدراسي األول والثاني وقبلت الرسالة.

 38مــــادة
ال يجوز للطالب أن يبقى مقيدا لدرجة الدكتوراه ألكثر من أربع
سنوات دون أن يتقدم إلمتحانها ويجوز لمجلس الكلية أن يعطى الطالب
مهلة سنتين فى حالة قبول العذر .

 39مــادة
يبين فى شهادة الدكتوراه التخصص وموضوع الرسالة وال يتم وضع تقدير
للطالب .

مــــادة40
يحدد مجلس القسم المحتوى العلمي لكل مادة علي حسب التخصص ويتم
اعتماده من مجلس الكلية

مــادة 41
تعقد امتحانات الدكتوراه كاآلتي:
.1الفصل الدراسي األول خالل شهر يناير
 الفصل الدراسي الثانى خالل شهر يونيو2في حالة رسوب الطالب فى أى مقرر من مقررات الفصل الدراسى
األول أوالثانى يعاد امتحانه فى امتحانات الفصل الدراسى الذى رسب فيه
على أن يتحمل الطالب تكلفة إعادة االمتحان وبحيث ال تتعدى عدد مرات
اإلعادة ثالث مرات للمقرر الواحد).
 االمتحان النهائي لدرجة الدكتوراه خالل شهرى مايو ونوفمبر و يكونكاآلتى:
• اختبار تحريرى فى التمريض العام لمدة ثالث ساعات.
• اختبار تحريري في التمريض الخاص لمدة ثالث ساعات
• يقوم بتحضير وبتصحيح هذا اإلمتحان ممتحن من داخل الجامعة و
أخرمن خارج الجامعة
• يكون النجاح في االمتحان النهائي للدكتوراه بدون تقدير عام علي أن
يحقق الطالب
 %60فأكثر من مجموع الدرجات الكلية وال تقل درجات التحريري عن
 %60من درجة امتحان التحريري.

في حالة رسوب الطالب في أكثر من ) (% 50من عدد المقررات
يجب على الطالب إعادة مواد الفصل الدراسي بأكمله وال يتجاوز عدد
مرات الرسوب أكثر من ثالث مرات .

 42مــــادة
يقدر نجاح الطالب في المقررات الدراسية بشرط حصول الطالب على
 %60فأكثر من مجموع الدرجات الكلية علي أن يكون ناجحا ً في
التحريري بما ال يقل عن  %60من درجة الورقة.

 43مــــادةالدورات التدريبية:
لمجلس الكلية الرأى فى أن يقترح عقد دورات تدريبية بواقع دورة
تدريبية على األقل لكل فصل دراسى يستهدف صقل الطالب لرفع المستوى
العلمى وتقديم كل جديد فى مجال التمريض.

الفصول الدراسية
الخاصة بالدكتوراه
مـــــــــادة :44
تنقسم الدراسة إلى فصلين دراسين كل منها أربعة شهور تبين
الجداوال األتية المقرارات فى كل فصل دراسي :
الفصل الدراسي األول
عدد الساعات
األسبوعية

المــــــــــــادة
 -1ندوات في الموضوعات واإلتجاهات الحديثة في التمريض 3
 -2ندوات تمريض فى مجال التخصص العام

3

 -3ندوات تمريض فى مجال التخصص الدقيق

3

عدد الساعات األسبوعية

9

إجمالي ساعات الفصل الدراسي

 16) 144أسبوع (

المـــــــــــادة

عدد الساعات
األسبوعية

 -1ندوات تمريض فى مجال التخصص العام

2

 -2ندوات تمريض فى مجال التخصص الدقيق

4

عدد الساعات األسبوعية

6

إجمالي ساعات الفصل الدراسي

 16)66أسبوع (

الفصل
الدراسي
الثاني
مـــــــــــاد
ة45
جداول توزيع
أعمال االمتحانات
الفصل الدراسي
األول
المــــــــــــــــادة

نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

مدة
االمتحان
بالساعات

تحريري

شفوي

المجموع

 -1ندوات في الموضوعات واإلتجاهات الحديثة
في التمريض

3

60

40

100

 -2ندوات تمريض فى مجال التخصص العام

3
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 -3ندوات تمريض فى مجال التخصص الدقيق

3
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المجمـــوع

الفصل الدراسي الثاني
المــــــــــــــــادة

مدة
االمتحان
بالساعات

 -1ندوات تمريض فى مجال التخصص العام

نوع االمتحان وتوزيع
الدرجات
تحريري شفوي المجموع

3

60
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100

 -2ندوات تمريض فى مجال التخصص الدقيق 3
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40

100

المجموع

120
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أحكام إنتقالية
• تطبق هذه الالئحة علي الطالب المستجدين في بداية العام الدراسي
العتمادها
• الطلبة المقيدين طبقا ألحكام الالئحة السابقة تستمر معامالتهم بها
حتي االنتهاء من التسجيل

قواعد االشراف على الرسالة:
 -1ضرورة قيام كليات الجامعة بتحديد المشرف الرئيسى عند تشكيل
لجان االشراف على الرسائل العلمية لدرجتى الماجستير والدكتوراة وعلى
أن يكون المشرف الرئيسى من داخل الجامعة 0وأن تخصصه فى أحد
التخصصات بالقسم العلمى المختص 0مع إمكانيةاختيار المشرف
الرئيسى من بين السادة األساتذة أو األساتذة المساعدين المشاركين فى
لجنة االشراف من خارج الجامعة وفى حاالت الضرورة وبمبررات
تعرض على مجلس الدراسات العليا والبحوث.
 -2يجوز اشتراك المدرسين فى االشراف فى حالة تعدد المشرفين ويكتفى
بتقرير السادة األساتذة واألساتذة المساعدين وفى حالة التعارض بين
تقارير المشرفين يؤخذ بتقرير المشرف الرئيسى على الرسالة على أن
يتم تحديد المشرف الرئيسى عند التسجيل 0
 -3يجوز أن ينفرد باالشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة األساتذة
واألساتذة المساعدين0
 -4عدم زيادة أعضاء لجان االشراف على رسائل الماجستيرعن ثالثة
مشرفين كحد أقصى بما فيهم المدرسين المشتركين فى هذه اللجان
والمشرفين من الخارج 0

 -5عدم زيادة لجان االشراف على رسائل الدكتوراة عن أربعة مشرفين
كحد أقصى بما فيهم المدرسين المشتركين فى االشراف والمشرفين من
الخارج كممثل القناة العلمية فى لجان االشراف المشترك وفى حالة
وجود أكثر من مشرف أجنبى يمكن زيادة لجنة االشراف إلى خمسة
أعضاء على أن يكون بصوت واحد مع تحمل الجامعة أى نفقات
إضافية طبقا لطبيعة البحث .
-6يقدم المشرف على الرسالة فى نهاية كل عام جامعى تقريرا إلى مجلس
القسم على مدى تقدم الطالب فى بحوثه ويعرض هذا التقريرعلى
مجلس الكلية.
 -7التناقش الرسالة اال بعد مرور عام من تاريخ تسجيل البحث .
-8عدم فتح باب القيد أو التسجيل باألقسام التى ال يوجد بها أعضاء
هيئة التدريس من األساتذة واألساتذة المساعدين.
-9إذا تعذر وجود أساتذة أو أساتذة مساعدين فى األقسام العلمية فى
التخصصات المطلوبة يتم التسجيل للمعيدين والمدرسين المساعدين
وطالب منح التفرغ وذلك باالستعانة باألساتذة أو األساتذة المساعدين
من خارج الكلية أو الجامعة ويشترك معهم فى
اإلشراف فى هذه الحالة مدرس من داخل القسم إن وجد  .واليجوز
التسجيل لطالب من خارج الجامعة فى حالة عدم وجودأساتذة أو أساتذة
مساعدين باألقسام العلمية المنوط بها اإلشراف .وعلى اتخاذ اجراءات
تسجيل الطالب المقيدين فعال بها كمرحلة انتقالية بما ال يخالف قواعد
اإلشراف.
 -10يحدد عدد الرسائل للمشرف )أستاذ أو استاذ مساعد ( بخمسةعشر
رسالة وفيما زاد عن ذلك يجوز إسناد اإلشراف على رسائل المعيدين
والمدرسين المساعدين وطالب منح التفرغ الدراسية
وبما اليتجاوز إجمالى اإلشراف للمشرف عن عشرين رسالة وال يتجاوز
عدد الرسائل التى يشرف عليها المدرس عن عشرة رسائل وال
يجوز التجاوز عن هذه األعداد بأى حال من األحوال .
-11عدم احتساب الرسائل العلمية التى تم تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لها
بموافقة مجلس الكلية ضمن النصاب المقرر للسادة المشرفين.
-12

يستبعد الطالب الموقوف قيدهم من النصاب المقرر للمشرف.

 -13فى حالة اعارة المشرف الى جهة خارج الجامعة أو إعارته للخارج
يتقدم بتقريرعن الرسائل التى يشرف عليها ويعتبر هذاالتقريرمستند
من المستندات التى تقدم الخالء الطرف وفى ضوء هذه التقارير يعين
مجلس الكلية من يحل محله أومن ينضم إليه فى االشراف مع ضرورة

رفع اسم المشرف المعار فى حالةعدم مرور نصف مدة الحد األدنى
للتسجيل على اشتراكه فى االشراف وفى حالة اعارة المشرف
الرئيسى على البحث يتم تحديد مشرف رئيسى آخر من أعضاء لجنة
اإلشراف القائمين او من ينضم اليهم فى االشراف بناء على اقتراح
األقسام المعنية
 -14وفى حالة موت المشرف يستمر اسمه فى لجنة االشراف إذا انقضت
نصف مدة الحد األدنى المقرر للحصول علي الدرجة العلمية وبشرط
أن يكون المتوفى قد تقدم بتقريرواحد عن الرسالةعلى األقل وفى هذه
الحالة يتم صرف مكافأة االشراف.
ويتم رفع اسم المشرف فى حالة وفاته قبل انقضاء نصف مدة الحد األدنى
للحصول على الدرجة العلمية ولمجلس الكلية فى حالة الوفاة وبناء على
اقتراح مجلس القسم المختص أن يضيف أحد المشرفين على الرسالة
وفى هذه الحالة اليحتسب المشرف المتوفى ضمن الحد األقصى
ألعداد السادة المشرفين.
 -15يلغى كل من خالف هذا القرار من قرارات سابقة اعتبارا من تاريخ
اعتماد مجلس الجامعة وبما اليخالف اللوائح الداخلية للكليات.
 -16يجب تحرى الدقة فى توصيف السادة الممتحنين فى لجان الحكم
والمناقشة وذلك بكتابة صفة الممتحن أمام سيادته طبقا لآلتى :
ا -ممثل لجنة االشراف فى لجان الحكم والمناقشة يدون أمام اسم
سيادته عبارة( عن المشرفين ( وإذا كان أكثر من مشرف ضمن لجنة
االشراف تكتب عبارة )عن المشرفين بصوت واحد )
ب -تكتب عبارة )رئيسيا ( امام أقدم األساتذة فى لجنة الحكم
والمناقشة سواءا كان مشرفا او عضوا من الداخل أو الخارج
بعد ذكر صفته .
ج -العضوان اآلخران تكتب صفة كل منهم أمام سيادته بمعنى إذا
كان من داخل الكلية تكتب عبارة ) داخلى ( والعضو من
خارج الكلية أو الجامعة يكتب أمام سيادته عبارة ) خارجى )
-17يجب أن يتواجد أستاذ أو أستاذ مساعد من داخل الكلية فى لجان الحكم
والمناقشة سواءا
أكان من المشرفين أو من العضوين اآلخرين .

آلية التعامل مع التظلمات لطالب الدراسات
العليا القواعد المعلنة للتظلمات)
 .1يتقدم الطالب بطلب إلى وكيل الكلية للدراسات العليا لرفع التظلم.
 .2بعد موافقة وكيل الكلية للتظلم يرفع إلى عميد الكلية للموافقة
عليه.
 .3تقوم لجنة خاصة بمراجعة التظلم.
 .4يقوم األساتذة بإعادة تصحيح ورقة اإلجابة ومراجعة الدرجات ثم
تقوم الجنة بكتابة تقرير.
.1إعالن الطالب بتصحيح الدرجة إذا كان هناك تصحيح.

