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 أعزائي الطالب في كلية التمريض /

 
 ر، وأرحببخي وكل عام وأنتم الجدد في بداية العام الدراسي أقدم أجمل التهاني ألبنائنا الطالب

قدمه تاءة بما الكفو  لملتحقين بكلية التمريض، كلية التميزالكلية بالطالب المستجدين ا وأسم   بأسمي

من علم ومعرفة في مجاالت تفتح فرص التفوق والتميز على الصعيد الشخصي وعلى صعيد 

ً قاد ً ومهنيا ً ومهاريا كار لى األبترة عالمنظمات المختلفة بمساهمتها في إعداد كوادر مؤهلة علميا

ل التمريض وذلك من خال مشكالت المجتمع في مجاالتتصدي لوالمنافسة في سوق العمل وال

ر برامج تعليمية تستند على معايير أكاديمية معتمدة وبحث علمي يواكب متطلبات الحاض

 صحة جيدةبيعمر ن الكلية تبني االنسان بإذن هللا الذي يبني وابل ويراعى معايير الجودة. والمستق

 سواعد المستقبل. ويقود المجتمع نحو التقدم واالزدهار، فأنتم

 
والتفوق  أحث أبنائي الطالب على اإللتزام بالمحاضرات والحرص على التحصيل العلمي 

 جاحنن اوالمتابعة للحصول على أعلى المعدالت واالبتعاد عن السلوكيات والتعصب والتطرف.

طالب، وات وتميز الطالب مسؤولية مشتركة بين الكلية من أعضاء هيئة تدريسية و موظفين اإلدار

ً فأن باب العميد ً مغلقا وح مفت لذلك سوف تجدون كل مساعدة وكل باب مفتوح وأن وجدتم بابا

 .للطالب دائماً 

 
ا لبلدنا مصر  أهالا   ... ولكم وسهالا بكم في بيتكم الثاني، واتمنى مستقبالا مشرقا

 نادية محمد طهأ.د / 

 

 نادية محمد طه  "عميد الكلية" /أ.دكلمة 
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 أمانى صبحى سرور /أ.د

 

 
 
 

 أبنائى األعزاء /

 
كله من ل مشاالطريق الوحيد لمواجهة متطلبات المجتمع وح والعلمى ه راسات العليا والبحثان الد

ل الجاد العمخالل تضافر كل جهود علماء المستقبل وتزويدهم بسالح العلم والمعرفة والمسئولية و

. 

ئز لركادى اان أشير أيضا إلى أن وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمى من اح كما أود

لفكرى اتوى األساسية التى تنهض بالكلية ومن ثم الجامعة بما لها هدف راقى فى اإلرتقاء بالمس

حرص ل الوالعلمى لطالب وطالبات الدراسات العليا مع األخذ فى األعتبار ان الكلية حريصة ك

 على تقديم برامجها وفقا لمعايير األعتماد األكاديمى وضمان الجودة.

 
ى وأبنائى بالعمل على مواكبة كل ما هو جديد فى مجال تخصصاتكم وعليه أوصيكم بنات

التقدم فع ولى المجتمع أجمع بالنواألستزادة من منابع العلم والمعرفة حتى يعود ذلك علينا وع

مى بحث العلة الوأنطالقا من هذا المبدأ فقد أولت جامعتنا كل الرعاية واألهتمام لدفع وتطوير عجل

 ية.األنسانية والعلمية على المستويات القومية والعربية والعالمفى شتى فروع العلوم 

 

 أمانى صبحى سرور /أ.د

 

 

 

 

 أمانى صبحى سرور  /أ.دكلمة 

 الدراسات العليا والبحوث" "وكيل الكلية لشئون
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 رؤية الكلية :

 لمى .العاومركز أكاديمى متميز فى العلوم التمريضية قادر على المنافسة على المستوى القومى 

Vision:  

Distinct Academic center in the science of nursing is able to compete 

on a national and international level.                                                         

     

 

 

 رسالة الكلية :

موية وتن كلية التمريض جامعة الزقازيق تقدم برامج تعليمية تمريضية متميزة وبحوث أكاديمية

 ردة فى إطار من الجودة واإلستقالليةمبتكرة ورائدة  وخدمات مجتمعية منف

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. 

 

 

 رؤية ورسالة الكلية
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 األهداف األستراتيجية م

لحديثة اات  إعداد خريج متميز علميا ومهنيا ملما  بأحدث األساليب  العلمية والتقني  1

 وقادرا على تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية.

ليم تعز للتطوير البرامج التعليمية وأساليب وأدوات التعليم التى تحقق مستوى متمي  2

 والبحث العلمى  والتعليم المستمر وتتفق مع رسالة الكلية.

ة تكوين كوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس قادرة على تقديم فرص تعليمي  3

 عالية الجودة للطالب وقادرة على نقل الخبرات المكتسب.

ت أن تقوم األبحاث العلمية فى مجال التمريض بحيث تكون قائمة على احتياجا  4

 جتمع ومشاكله الصحية.الم

 إنشاء نظام مراقبة جودة البرامج التعليمية ومراجعتها .  5

 التعاون مع منظمات المجتمع وقطاعاته  المختلفة  والرعاية الصحية لألسر  6

 والمجتمعات.

 لصحةإدارة تكنولوجيا المعلومات,والتمريض والموارد البشرية فى مجال تعزيز ا  7

 د من المخاطر  على مدى فترة الحياة.والوقاية من األمراض والح

 .قيةتطوير مهارات القيادة واالتصال  الفعال  مع مراعاة  االعتبارات  األخال  8

 

 األهداف اإلستراتيجية لكلية التمريض
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 للبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بالدراسات العليا

 

 المعايير األكاديمية  القياسية م

وم الخاصة تخريج أكاديمية  ذو مستوى رفيع فى تخصصهم وفى فلسفة العل  1

 بالتخصص .

ات تياجربط الخبرة األكاديمية والعلمية واإلكلينيكية لسوق العمل المصرى واالح  2

 القومية للبلد.

على العمل على التنسيق والمشاركة بين كل المؤسسات المعنية  بغرض الخروج بأ  3

 فائدة تفيد فى التطور والنمو .

 يميةخالل الخبرة العلمية األكاد الوصول إلى نقاط الضعف  والتغلب عليها من   4

الل وتحويلها إلى نقاط قوة وذلك أيضا بالمشاركة مع المؤسسات المختلفة من خ

 الدراسة والبحث. 

تى تحديد أنواع البرامج وعناوين ورش العمل والحلقات الدراسية  الفعلية ال  5

ة  ستمريحتاجها سوق العمل  فى المؤسسات المختلفة  وذلك عن طريق البحوث الم

 القائمة على الخبرة األكاديمية والمشاركة المؤسسية.

 
 

 

 

 عالمية (–المعايير األكاديمية  القياسية ) قومية 
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 األوراق المطلوبة للقيد لدرجة  الماجستير

 مظروف اإللتحاق من قسم الدراسات العليا بالكلية  .1

 عمل موافقة جهة العمل على االلتحاق بالدراسات العليا لمن يعمل أو إقرار بأنه الي .2

 مدة بتقدير عام جيد على األقل شهادة البكالوريوس معت .3

 شهادة السنة التدريبية ) سنة االمتياز ( .4

 سنوات( وتقدير مادة التخصص )جيد جدا(  4شهادة بتقديرات المواد للبكالوريوس ) .5

 شهادة الميالد  .6

 شهادة خبرة لمدة عامين من جهة العمل الحكومية  .7

 لصحةن فى مستشفيات وزارة اليعمترشيح من وزارة الصحة بالنسبة لألخصائيات الالتى   .8

 صورة طبق األصل من جميع المستندات الموضحة السابقة   .9

 (  صور شخصية 8) عدد .10

 تسجيل الطالب للبيانات على موقع الكلية للدراسات العليا .11

 

 

 

 األوراق المطلوبة للقيد للدراسات العليا
 



                                                                                            
 لية التمريضك                                          دليل طالب الدراسات العليا                                        يق جامعة الزقاز   

 

10  

 

 

 األوراق المطلوبة للقيد لدرجة الدكتوراه

 تضمنةلية ومأل األوراق المسحب مظروف الدراسات العليا من قسم الدراسات العليا بالك .1

 بداخله بدقة 

 شهادة الماجستير بدرجة جيد على األقل)أصل + صورة طبق األصل( .2

 شهادة الميالد )أصل + صورة طبق األصل( .3

 ( صور شخصية 8عدد ) .4

 بيان حالة وظيفية )أصل + صورة طبق األصل( .5

 عملإقرار بأنه الي موافقة جهة العمل على االلتحاق بالدراسات العليا لمن يعمل أو .6

 تقديم أفادة بالتسجيل على موقع الكلية للدراسات العليا .7

 تقديم أفادة دورة األقتباس )أصل + صورة طبق األصل( .8

خرى , للعاملين بالصحة والجامعات األ 3500دفع الرسوم الدراسية عند تقديم المظروف )  .9

 للعاملين بالكلية ومستشفيات جامعة الزقازيق ( 1045
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 الماجستيربرنامج : أوال  

 

 22 مــادة

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

 التمريض الباطني والجراحي 

  تمريض النساء والوالدة 

 تمريض األطفال 

 تمريض صحة المجتمع 

 إدارة التمريض 

 يةتمريض الصحة النفس 

 تمريض المسنين 

 

 23مــادة 

 يعلن عن فتح باب القبول لدرجة الماجستير خالل شهر أغسطس من كل عام

 

 24مــادة 

 الشروط العامة للقبول والتسجيل بدرجة الماجستير:    

يد جتخصص أن يكون حاصال على درجة بكالوريوس فى علوم التمريض بتقدير عام جيد على األقل ومادة ال .1

من  من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من جامعة أخرى معترف بهاجداً 

 المجلس األعلى للجامعات للدراسات العليا.

إن يكون الطالب قد زاول مهنة التمريض لمدة ال تقل عن سنتين بعد السنة التدريبية )االمتياز( في مستشفى  .2

 الئحـــة الدراســات العليـــا
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من الجامعة أو يكون قد زاول كمعيد بالجامعة لمدة عـــــام على  جامعي أو تعليمي أومعهد علمي معترف به

 األقل بعد السنة التدريبية.

 أن يوافق مجلس القسم المختص علي التسجيل. .3

 لكلية.يا باإنهاء كافة إجراءات التسجيل واستكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العل .4

مساعدون ون الل بدأ الدراسة ويستثنى من هذا الشرط المعيدون والمدرسأن يتم تسديد الرسوم الدراسية قب .5

 بالكلية وطالب المنح الدراسية.

 درجة من مركز اللغات بالجامعة. 500الحصول علي شهادة التويفل بمستوي ال يقل عن  .6

 

 25مــادة 

 -تشتمل الدراسة للحصول علي درجة الماجستير علي جزئين: نظام الدراسة بالكلية:

 الجزء األول: يتكون من ثالثة فصول دراسية:  -1

o :)أسبوع ويبدأ في أكتوبر. 15ومدته  الفصل الدراسي األول )التمهيدي 

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

  أوالً: تخصص تربوي 

 .ثانياً : تخصص إداري 

o   :أسبوع ويبدأ في فبراير ويخصص بكاملة لمقررات التخصص. 15 ومدتهالفصل الدراسي الثاني  

o  :أسبوع ويبدأ في أكتوبر ويخصص بكاملة لمقررات التخصص.  15ومدته الفصل الدراسي الثالث 

داد الرسالة ل للقيام بإعشهراا( على األق 12الجزء الثاني:)إعداد الرسالة( ومدته سنة ميالدية ) -2

 .العلمية

o ول.ر مقبالب في أحد المقررات يجب علي الطالب إعادة امتحان المقرر ويحصل علي تقديعند رسوب الط 

o مادة ما  ئي فيوالطالب الذي تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية ألول مرة وذلك عن عدم حضور االمتحان النها

 تحصل علي التقدير الفعلي عند تأديتها االمتحان النهي لهذه المادة.

o جتياز هذهابعد  بعد اجتياز الفصول الدراسية الثالثة علي أال تزيد الفترة عن عامين يتم تسجيل الرسالة 

 الفصول.
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 26مــادة 

 شروط الحصول على الماجستير فى علوم التمريض:

%  75 قل عنتالمواظبة علي حضور المحاضرات النظرية للمقررات الدراسية وتدريباتها العملية بنسبة ال  .1

ن % م25 الدراسية المقررة للمقرر خالل الفصل الدراسي وأال يتعدي الطالب نسبةمن مجموع الساعات 

 الغياب وإال يحرم من دخول االمتحان.

(  يوافق سالة أن يجتاز بنجاح الفصل الدراسي األول والثانى  ثم يتقدم الطالب ببحث مبتنكر )موضوع الر .2

ة أمام لرسالات العليا بتسجيل الموضوع وتناقش علية مجلس الكلية بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدرسا

 عوام بعدبعة ألجنة الحكم بعد عام على األقل من تاريخ موافقة الكلية على تسجيل الموضوع وبحد أقصى أر

شة كل مناق اجتياز الفصل الدراسى الثالث ويجوز لمجلس الكلية إضافة سنة خامسة حسب حالة الطالب بعد

 .حالة على حدة 

 مناقشة رسالة الماجستير أن يكون حاصال على  شهادة المواطن الرقمى.يشترط ل .3

عة الزقازيق قبل درجة من جام 500أن يجتاز الطالب إختبار اللغة اإلنجليزية )التويفل( بمستوى ال يقل عن  .4

 المناقشة.

( 2)ن بالبند و مبيهمدة قيد الطالب لنيل درجة الماجستير عامان من بداية التسجيل على األقل ويتم المد كما  .5

 من هذه المادة  بموافقة المشرف والقسم المختص.

 يجب علي الطالب حضور مؤتمرين علميين. .6

 

 27مــادة 

 القواعد العامة لالمتحانات والتقويم تكون كاألتي:وخصصات تتعقد االمتحانات لجميع ال

o .يعقد امتحان الفصل الدراسي األول )التمهيدي( دور أول فى يناير 

o يعقد الدور الثاني للراسبين و المتخلفين فى أى من مقررات الفصل الدراسي األول في شهر مارس . 

o يعقد امتحان الفصل الدراسى الثانى فى شهر مايو 

o .يعقد امتحان الفصل الدراسي الثالث في شهر يناير 

o مدادة  ر مدن كدل عدام عددايعقدد امتحدان التخلدى ألى مدن مقدررات الفصدل الدراسدى الثدانى و الثالدث فدى سدبتمب

 التخصص يتم امتحانه في الفصل الدراسي التابع لها.
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 وقف القيد:

 رتين بشدرط يسمح للطالب بوقى القيد بعد تقديم عذر يقبله مجلس القسم ومجلس الكلية "مددة" ال تزيدد علدى مد

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

 :ادةالرسوب واإلع

 رهدا علدى يسمح للطالب الراسب أو المتخلى فى أى من المقررات أن يعيدد اإلمتحدان فدى المواعيدد السدابق ذك

 ت .أن يتحمل الطالب تكلفة إعادة االمتحان وأن ال تزيد عدد مرات  اإلعادة ال تزيد عن ثالث مرا

 ( من عدد المقررات الفصل الدرا 50في حالة رسوب الطالب في أكثر من )%الدب سي الواحد يجب علدى الط

لرسدوب اإعادة مواد الفصل الدراسي بأكمله وال يتجاوز عدد مرات الرسوب أكثر من ثالث مرات وفي حالدة 

 أكثر من ثالث مرات يلغي التسجيل.

 

 28مــــادة 
 تية:ت اآليقدر نجاح الطالب ورسوبهم فى المقررات الدراسية والتقدير العام بإحدى التقديرا     

 
 النسبة المئوية للدرجة الحاصلة عليها التقديــــــــــر اللفظي

 % فأكثـــــــر 85من  ممتـــــاز

 % 85% الى أقـــل من 75من   جيد جــــدا

 % 75% الى أقـــل من  65من  جـيـــد

 % 65% الى أقـــل من  60من  مقبـــــول

 %60أقل من  راسب

 

 29 مــادة

 ة:الدورات التدريبي

 ي مستو تعقد دورات تدريبية بواقع دورة علي األقل خالل كل فصل دراسي يستهدف صقل الطالب لرفع

 العلمي وتقديم الجديد في مجال التمريض.

 ميع في ج ال ينتقل الطالب من الفصل الدراسي األول إلي الفصل الدراسي الذي يليه إال بعد نجاحه

 مقررات هذا الفصل.
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 30مــادة 
 يتم توزيع الدرجات النهائية لنيل درجة الماجستير فى علوم التمريض كاآلتي:          

o  درجة 100النهاية العظمي للدرجات لنيل درجة الماجستير في علوم التمريض هي  ،

 وتوزع كالتالي:

o  20.عن كل فصل دراسي % 

o 40 .عن الرسالة % 

o         فصول ( للة )المجموع التراكمييتم المفاضلة بين الطالب حسب الدرجات النهائي

لذي المقابل ظي االدراسية الثالثة والرسالة ويبين ذلك في شهادة الماجستير مع التقدير اللف

 حصل عليه الطالب.

 

 31مـــــادة 
 تبين الجداول األتية توزيع المقرارات على فصول الدراسة :         

 

 
 
 

  : تخصص تربوي أوالا 

 

ا  دةالمــــــــــــــا  عدد الساعات أسبوعيا

 2 إحصاء تحليلي

 2 تأثير الحضارة على الشخصية

 2 عالقات إنسانية وديناميكية المجموعة

 2 طرق البحث

 2 تطوير المناهج

 2 طرق التربية

 12 عدد الساعات األسبوعية

 180 عدد ساعات الفصل الدراسي

 الفصل الدراسي األول
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ا   : تخصص إداري ثانيا
 

 الساعات أسبوعيا عدد المـــــــــــــــــادة

 2 إحصاء تحليلي

 2 تأثير الشخصية على اإلنسان

 2 عالقات إنسانية وديناميكية المجموعة 

 2 طرق البحث

 2 التدريب على الخدمات التمريضية

 2 أسس إدارة التمريض

 12 عدد الساعات األسبوعية

 180 عدد ساعات الفصل الدراسي األول

 

 
 

نسب بال  وزيع المقررات على فصول الدراسةخطط الدراسية للتخصصات المختلفة وتتبين الجداول اآلتية ال

 " %25نسبة  المواد المساندة تشكل ، %75المواد األساسية تشكل نسبة "  اآلتية:

 

 تمريض األطفال  -1
 

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة رقم الكود

 عملي نظري 

  2 وجية في طب األطفالالنواحى الباثول -1 411

  2 النمو والتطور -2 412

  2 لغة إنجليزية -3 414

 12 4 ندوات فى تمريض األطفال -4 413

 12 10 عدد الساعات األسبوعية 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي  

 

 ثانيالفصل الدراسي ال
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 تمريض صحة المجتمع -2

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة رقم الكود

 عملي رينظ

  2 فسيولوجي -1 418

  2 باثولوجي -2 419

  2 لغة إنجليزية -3 414

 12 4 ندوات في تمريض الجراحي الباطني  -4 420

 12 10 عدد الساعات األسبوعية 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي  

 تمريض النساء والوالدة -3

 سبوعيةعدد الساعات األ المـــــــــــــــــادة رقم الكود

 عملي نظري

فسيولوجي متقدم وعلم نمو الجنين -1 424  2  

التوليد والعناية باألم -2 425  2  

لغة إنجليزية -3 414  2  

ندوات في تمريض النساء والوالدة -4 426  4 12 

 12 10 عدد الساعات األسبوعية 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي 

 تمريض الجراحي الباطني -4

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة قم الكودر

 عملي نظري

  2 فسيولوجي -1 418

  2 باثولوجي -2 419

  2 لغة إنجليزية -3 414

 12 4 ندوات في تمريض الجراحي الباطني  -4 420

 12 10 عدد الساعات األسبوعية 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي  
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 ريضإدارة التم -5

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة رقم الكود

 عملي نظري

  2 أسس اإلدارة -1 421

  2 السجالت الطبية -2 422

  2 لغة إنجليزية -3 414

 12 4 ندوات في إدارة التمريض  -4 423

 12 10 عدد الساعات األسبوعية 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي  

 ض الصحة النفسيةتمري -6

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة رقم الكود

 عملي نظري

  2 علم النفس )سيكولوجي ( -1 427

  2 األبحاث والمشاكل النفسية في مصر -2 428

  2 لغة إنجليزية -3 414

 12 4 ندوات في التمريض النفسي والصحة النفسية  -4 429

 12 11 يةعدد الساعات األسبوع 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي  

 تمريض المسنين -7

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة رقم الكود

 عملي نظري

 ــ 2 الباثوفسيولوجي في طب المسنين -1 485

 ــ 2 تغذية المسنين -2 486

 ــ 2 لغة انجليزية -3 414

 12 4 ندوات في تمريض المسنين -4 487

 12 10 عدد الساعات االسبوعية 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي  
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ثالث اسي الالفصل الدر  وتوزيع المقررات علىتبين الجداول اآلتية الخطط الدراسية للتخصصات المختلفة  

 " %25المواد المساندة تشكل نسبة ،  %75المواد األساسية تشكل نسبة  "  بالنسب اآلتية:

 تمريض األطفال -1

 رقم الكود
 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة

 عملي نظري 

  2 علم نفس الطفل -1 430

  2 خدمات العناية المركزة لألطفال -2 431

  2 لغة إنجليزية -3 432

 12 4 ندوات فى تمريض األطفال -4 433

 12 10 عدد الساعات األسبوعية 

 180 150 اعات الفصل الدراسي إجمالي س  

 تمريض صحة المجتمع  -2

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة رقم الكود

 عملي نظري 

  2 تثقيى صحي -1 434

  2 إدارة تخطيط صحة عامة -2 435

  2 لغة إنجليزية -3 432

 12 4 ندوات في تمريض صحة المجتمع  -4 436

 12 10 عيةعدد الساعات األسبو 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي  

 

 ثالثالدراسي الالفصل 
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 تمريض النساء والوالدة -3

 رقم الكود
 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة

 عملي نظري

أمراض نساء ووالدة -1 444  2  

التوليد والعناية باألم -2 445  2  

لغة إنجليزية -3 432  2  

ندوات في تمريض النساء والوالدة -4 446  4 12 

 12 10 عدد الساعات األسبوعية 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي 

 

 تمريض الجراحي والباطني -4

عدد الساعات  المـــــــــــــــــادة رقم الكود

 األسبوعية

 عملي نظري 

  1 فسيولوجي متقدم -1 437

  1 باثولوجي -2 438

  2 دمات العناية المركزة الباطنية والجراحيةخ -3 439

  2 لغة إنجليزية -4 432

 12 4 ندوات في التمريض  الجراحي والباطني  -5 440

 12 10 عدد الساعات األسبوعية 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي  
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 إدارة التمريض -5

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة رقم الكود

 عملي نظري

  2 العدوي بالمستشفيات -1 441

  2 بحوث عمليات وإستخدام القوي العاملة -2 442

  2 لغة إنجليزية -3 432

 12 4 ندوات في إدارة التمريض  -4 443

 12 10 عدد الساعات األسبوعية 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي  

 تمريض الصحة النفسية -6

 عدد الساعات األسبوعية ــــــــــــــادةالمـــ رقم الكود

 عملي نظري

  2 علم النفس )سيكولوجي ( -1 447

  2 األبحاث والمشاكل النفسية في مصر -2 448

  2 لغة إنجليزية -3 432

 12 4 ندوات في تمريض الصحة النفسية -4 449

 12 10 عدد الساعات األسبوعية 

 180 150 إجمالي ساعات الفصل الدراسي  

 تمريض المسنين -7

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــــــــادة رقم الكود

 عملي نظري

 ــ 2 أمراض طب المسنين -1 490

 ــ 2 تثقيى صحي للمسنين -2 489

 ــ 2 لغة انجليزية -3 432

 12 4 ندوات في تمريض المسنين -4 491

 12 10 عدد الساعات األسبوعية 

 180 150 الفصل الدراسي إجمالي ساعات  
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 32مـــــادة 

 جداول توزيع أعمال االمتحانات

 
 

 تخصص تربوي -1

 

 المــــــــــــــــادة

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات مدة االمتحان بالساعات

 المجموع شفوي تحريري

 100 40 60 3 إحصاء تحليلي -1

 100 40 60 3 تأثير الحضارة على الشخصية -2

 100 40 60 3 القات إنسانية وديناميكية المجموعةع -3

 100 40 60 3 طرق البحث -4

 100 40 60 3 تطوير المناهج -5

 100 40 60 3 طرق التربية -6

 600 240 360 المجمـــوع

 تخصص إدارة -2

 

 المــــــــــــــــادة

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات مدة االمتحان بالساعات

 المجموع ويشف تحريري

 100 40 60 3 إحصاء تحليلي -1

 100 40 60 3 تأثير الحضارة على الشخصية -2

 100 40 60 3 عالقات إنسانية وديناميكية المجموعة -3

 100 40 60 3 طرق البحث -4

 100 40 60 3 طرق التدريب على الخدمة التمريضية -5

 100 40 60 3 أسس إدارة التمريض -6

 600 240 360 المجمـــوع

 الفصل الدراسي األول



                                                                                            
 لية التمريضك                                          دليل طالب الدراسات العليا                                        يق جامعة الزقاز   

 

23  

 

 
 

النهاية ، ساعات 3و هدرجة الماجستير زمن االمتحان النهائي ألي مقرر في الخطط الدراسية للحصول علي -

 كاألتي : تبين الجداول التالية توزيع الدرجات  درجة.100العظمي ألي مقرر هي 

 تمريض األطفال  -1

 

 المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان 

 بالساعات

 توزيع الدرجاتنوع االمتحان و

 المجموع أعمال سنة شفهي تحريري

 100 ــ 40 60 3 النواحي الباثولوجية في طب األطفال -1

 100 ــ 40 60 3 النمو والتطور -2

 100 ــ 40 60 3 اللغة اإلنجليزية -3

 300 120 60 120 3 ندوات فى تمريض األطفال -4

 600 120 180 300 المجمـــوع                      

 تمريض صحة المجتمع -2

 

 المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجموع أعمال سنة شفهي تحريري

 100 ــ 40 60 3 درسات سكانية وإحصاء حيوي -1

 100 ــ 40 60 3 وبائيات متقدمة -2

 100 ــ 40 60 3 اللغة اإلنجليزية -3

 300 120 60 120 3 في تمريض صحة المجتمع  ندوات-4

 600 120 180 300 المجمـــوع                      

 تمريض النساء والوالدة -3

 

 

 المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجموع أعمال سنة شفهي تحريري

 100 ــ 40 60 3 فسيولوجي متقدم وعلم نمو الجنين -1

التوليد والعناية باألم -2  100 ــ 40 60 3 

لغة إنجليزية -3  100 ــ 40 60 3 

ندوات في تمريض النساء والتوليد  -4  3 120 60 120 300 

 600 120 180 300 المجمـــوع

 ثانيالفصل الدراسي ال
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 تمريض الجراحي والباطني -4

مدة االمتحان  المــــــــــــــــادة

 بالساعات

 يع الدرجاتنوع االمتحان وتوز

 المجموع أعمال سنة شفهي تحريري

 100 ــ 40 60 3 فسيولوجي -1

 100 ــ 40 60 3 باثولوجي -2

 100 ــ 40 60 3 اللغة اإلنجليزية -3

 300 120 60 120 3 ندوات في تمريض  الجراحي والباطني -4

 600 120 180 300 المجمـــوع                      

 إدارة التمريض -5

 

 المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجموع أعمال سنة شفهي تحريري

 100 ــ 40 60 3 أسس اإلدارة -1

 100 ــ 40 60 3 السجالت الطبية -2

 100 ــ 40 60 3 اللغة اإلنجليزية -3

 300 120 60 120 3 ندوات في إدارة التمريض -4

 600 120 180 300 المجمـــوع                      

 

 تمريض الصحة النفسية:  -6

 

 المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجموع أعمال سنة شفهي تحريري

 100 ــ 40 60 3 علم النفس )سيكولوجي ( -1

 100 ــ 40 60 3 األبحاث والمشاكل النفسية في مصر -2

 100 ــ 40 60 3 اللغة اإلنجليزية -3

 300 120 60 120 3 ندوات في تمريض الصحة النفسية  -4

 600 120 180 300 المجمـــوع                      
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 تمريض المسنين -7

 

 المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجموع مال سنةأع شفهي تحريري

 100 ــ 40 60 3 الباثوفسيولوجي في طب المسنين -1

 100 ــ 40 60 3 تغذية المسنين -2

 100 ــ 40 60 3 لغة انجليزية -3

 300 120 60 120 3 ندوات في تمريض المسنين -4

 600 120 180 300 المجمـــوع                      

 

 

 تمريض األطفال  -1

 

 ـــــــادةالمـــــــــ

مدة االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجموع أعمال سنة شفهي تحريري

 100 ــ 40 60 3 علم نفس الطفل -1

 100 ــ 40 60 3 خدمات العناية المركزة لألطفال -2

 100 ــ 40 60 3 اللغة اإلنجليزية -3

 300 120 60 120 3 ندوات فى تمريض األطفال -4

 600 120 180 300 المجمـــوع                      

 تمريض صحة المجتمع -2

 

 المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجموع أعمال سنة شفهي تحريري

تثقيى صحي في تمريض صحة  -1

 المجتمع

 100 ــ 40 60 3

 100 ــ 40 60 3 إدارة تخطيط صحة عامة -2

 100 ــ 40 60 3 لغة إنجليزية -3

 300 120 60 120 3 ندوات في تمريض صحة المجتمع  -4

 600 120 180 300 المجمـــوع                      

 ثالثالفصل الدراسي ال
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 تمريض النساء والوالدة  -3

 

 المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجموع أعمال سنة شفهي تحريري

 100 ــ 40 60 3 فسيولوجي متقدم وعلم نمو الجنين -1

التوليد والعناية باألم -2  100 ــ 40 60 3 

لغة إنجليزية -3  100 ــ 40 60 3 

ندوات في تمريض النساء والتوليد  -4  3 120 60 120 300 

 600 120 180 300 المجمـــوع

 تمريض الجراحي والباطني -4

 

 ــــــــــــادةالمــــ

مدة االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجموع أعمال سنة شفهي تحريري

 50 ــ 20 30 2 فسيولوجي متقدم -1

 50 ــ 20 30 2 باثولوجي -2

 100 ــ 40 60 3 ةخدمات العناية المركزة الباطنية والجراحي -3

 100 120 40 60 3 اللغة اإلنجليزية -4

 300 120 60 120 3 ندوات في التمريض  الجراحي والباطني  -5

 600 120 180 300 المجمـــوع                      

 إدارة التمريض -5

 

 المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجموع أعمال سنة شفهي تحريري

 100 ــ 40 60 3 العدوي بالمستشفيات -1

 100 ــ 40 60 3 بحوث عمليات وإستخدام القوي العاملة -2

 100 ــ 40 60 3 اللغة اإلنجليزية -3

 300 120 60 120 3 ندوات في إدارة التمريض -4

 600 120 180 300 المجمـــوع                      
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 تمريض الصحة النفسية  -6

 

 المــــــــــــــــادة

مدة 

ن االمتحا

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

أعمال  شفهي تحريري

 سنة

 المجموع

 100 ــ 40 60 3 علم النفس )السيكولوجي( -2

 100 ــ 40 60 3 األبحاث والمشاكل النفسية في مصر -2

 100 ــ 40 60 3 اللغة اإلنجليزية -3

 300 120 60 120 3 ندوات في تمريض الصحة النفسية  -4

 600 120 180 300 المجمـــوع                      

 

 تمريض المسنين -7

 

 المــــــــــــــــادة

مدة 

االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

أعمال  شفهي تحريري

 سنة

 المجموع

 100 ــ 40 60 3 أمراض طب المسنين -1

 100 ــ 40 60 3 تثقيى صحي للمسنين -2

 100 ــ 40 60 3 لغة انجليزية -3

 300 120 60 120 3 ندوات في تمريض المسنين -4

 600 120 180 300 المجمـــوع                      
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 دكتوراهالبرنامج : ا ثاني

 

 33 مــادة

اآلتية: في إحدى التخصصاتاه ردكتوة الدرج يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على موافقة مجلس الكلية   

 ض الباطني والجراحيالتمري 

  تمريض النساء والوالدة 

 تمريض األطفال 

 تمريض صحة المجتمع 

 إدارة التمريض 

 تمريض الصحة النفسية 

 تمريض المسنين 

 

 34 مــادة

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

 

 35 مــادة

 شـــروط التسجيـــل لدرجة الدكتـــوراه

قيد لشترط يبدأ التسجيل لدرجة الدكتوراه فى علوم التمريض من أول يونيو وحتى أول أغسطس فى كل عام وي

 :ما يلى فى علوم التمريض الطالب لدرجة الدكتوراه 

جيد( في دير )أن يكون حاصالً على درجة الماجستير فى علوم التمريض بتقدير عام )جيد ( على األقل وتق -1

 أخرى اد البحث فيها من إحدى الجامعات المصرية أوعلي درجة معادلة من جامعاتمادة التخصص المر

 معترف بها من المجلس األعلى للجامعات.

 درجة في) التو يفل( مركز اللغة االنجليزية التابع للجامعة. 500أن يحصل الطالب على  -2
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 36مــادة 

 يلى: تمريض ماليشترط لنيـــل درجـــــة الدكتوراه فى علوم ا

o ل في ن يحصأن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات الفصلين الدراسيين األول والثاني كل علي حدة علي أ

 % من مجموع الدرجات الكلية.60درجات االمتحان التحريري نسبة ال تقل عن 

o ية لمدةالكل أن يتقدم الطالب ببحث مبتكر فى موضوع يقره مجلس القسم ولجنة الدارسات العليا ومجلس 

ر بحث ب بنشيتم انجازة خالل عامين على األقل من تاريخ الموافقة على تسجيل الموضوع ويقوم الطال

عد بلحكم اعلمي في مجلة علمية معترف بها ثم يتقدم الطالب بنتائج البحث في رسالة تقبلها لجنة 

 لنهائي إالاحان المتمناقشتها وقبل ميعاد نهائي الدكتوراه بشهرين على األقل وال يسمح للطالب بدخول ا

 إذا قبلت الرسالة بقرار من مجلس الكلية .

o  في حالة التغيير الجذري لموضوع البحث ال يتم إعادة الفصول الدراسية للدكتوراه 

o .يشترط حضور الطالب لمؤتمرين علميين 

 

 37مــــادة 

 قواعد االمتحان النهائي 

o ريض العامي التمف) امتحان عام  ـــــــة الدكتـــــــوراهيشترط لنجاح الطالب في االمتحان النهائي لدرج 

ذا ة ،وإوالخاص ( أن يجتاز االمتحان في جميع االختبارات المقررة وفى كل جزء من أجزائها على حد

دير لي تقرسب الطالب فى مقرر من مقررات درجة الدكتوراه أعاد االمتحان فى جميع المقررات ويحصل ع

 عام مقبول .

o  يشترط( لدخول الطالب فى االمتحان النهائي الشاملComprehensiveأن يكون قد اجتاز اخت ) بارات

 الفصلين الدراسيينن األول والثاني وقبلت الرسالة.

 تي:االمتحان النهائي لدرجة الدكتوراه خالل شهري مايو ونوفمبر من كل عام ويكون كاآل

o درجة. 100ات من اختبار تحريري في التمريض العام لمدة ثالث ساع 

o  درجة. 100اختبار تحريري في التمريض الخاص لمدة ثالث ساعات من 

o  ة.لجامعايقوم بإعداد وبتصحيح هذا االمتحان ثالثة من األساتذة علي أن يكون واحدا منهم من خارج 

o  من مجموع ثر فأك %70االمتحان النهائي للدكتوراه بدون تقدير عام علي أن يحقق الطالب يكون النجاح في

 % من درجة امتحان التحريري.70وال تقل درجات التحريري عن  الدرجات الكلية
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 )مدة القيد( 38مــــادة 

ن أن سنوات دو أربع ال يجوز للطالب أن يبقى مقيدا لدرجة الدكتوراه ألكثر من تعقد امتحانات الدكتوراه كاآلتي:

لرئيسي شرف الطالب سنتين إضافيتين بناءا علي تقرير الميتقدم  إلمتحانها ويجوز لمجلس الكلية أن يمهل ا

 وموافقة مجلس القسم فى حالة قبول العذر

 

 39مــــادة 

 وال يتم وضع تقدير للطالبوموضوع الرسالة  التخصصيبين فى شهادة الدكتوراه 

 

 40مــــادة

 ةه من مجلس الكلييحدد مجلس القسم المحتوى العلمي لكل مادة علي حسب التخصص ويتم اعتماد

 

 41مــادة 
 مواعيد امتحانات الدكتوراه

 الفصل الدراسي األول خالل شهر يناير .1

 الفصل الدراسي الثانى خالل شهر يونيو -2

o ى انه ف)في حالة رسوب الطالب فى أى مقرر من مقررات الفصل الدراسى األول أوالثانى يعاد امتح

تعدى تيث ال على أن يتحمل الطالب تكلفة إعادة اإلمتحان وبحامتحانات الفصل الدراسى الذى رسب فيه 

 عدد مرات اإلعادة ثالث مرات للمقرر الواحد(.

o جاهات االت ال ينتقل الطالب من الفصل الدراسي األول الي الثاني اال بعد نجاحة في مادة ندوات في

 العام.والموضوعات الحديثة في التمريض ومادة ندوات تمريض في المجال التخصص 

 

 42 مــــادة

صول ة والحيشترط نجاح الطالب  في المقررات الدراسي: شروط نجاح الطالب في الفصول الدراسية للدكتوراه

 %.60% من درجة التحريري ويكون إجمالي المادة شفهي وتحريري ال تقل عن 60علي 
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 43مــــادة 
 الدورات التدريبية:

يستهدف  دراسي عقد دورات تدريبية بواقع دورة تدريبية علي األقل لكل فصللمجلس الكلية الرأي في أن يقترح 

 صقل الطالب لرفع المستوي العلمي وتقديم كل جديد في مجال التمريض 

 

 

 44مـــــــــادة 

توزيع  أسبوع( ،وتبين الجداول اآلتية16فصل الدراسي األول مدتها أربعة شهور)للالخطة الدراسية  -

 ب اآلتية:المقررات بالنس

o  75المواد األساسية% 

o  25المواد المساندة% 

 
 

 

 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

 أسبوع ( 16) 144 إجمالي ساعات الفصل الدراسي

 
 

 

 
تية توزيع أسبوع ( ،وتبين الجداول اآل 16فصل الدراسي الثاني مدتها أربعة شهور)للالخطة الدراسية  -

 المقررات بالنسب اآلتية

o  75المواد األساسية% 

o  25المواد المساندة% 

 الفصل الدراسي األول

 ثانيالفصل الدراسي ال

 الفصول الدراسية الخاصة بالدكتوراه
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 45مـــــــــــادة
 جداول توزيع أعمال االمتحانات

 

  

 
 

 المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان 

 بالساعات

 وتوزيع الدرجاتنوع االمتحان 

 المجموع أعمال سنة تحريري

ندوات في الموضوعات واإلتجاهات الحديثة  -1

 في التمريض

3 80 20 100 

 100 20 80 3 ندوات تمريض فى مجال التخصص العام -2

 100 20 80 3 ندوات تمريض فى مجال التخصص الدقيق -3

 300 120 240  المجمـــوع                      

 

 

 

 

 المــــــــــــــــادة

مدة االمتحان 

 بالساعات

 نوع االمتحان وتوزيع الدرجات

 المجموع شفوي تحريري

 100 20 80 3 ندوات تمريض فى مجال التخصص العام -1

 100 20 80 3 ندوات تمريض فى مجال التخصص الدقيق -2

 200 40 160  المجمـــوع                      

 عدد الساعات األسبوعية المـــــــــــادة

 3 ات تمريض فى مجال التخصص العامندو -1

 3 ندوات تمريض فى مجال التخصص الدقيق -2

 6 عدد الساعات األسبوعية

 أسبوع ( 16)96   إجمالي ساعات الفصل الدراسي

 الفصل الدراسي األول

 ثانيالفصل الدراسي ال
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 قاليةأحكام إنت

o ها تطبق هذه الالئحة علي الطالب المستجدين في بداية العام الدراسي العتماد 

o  هاء من النتاالطلبة المقيدين طبقا ألحكام الالئحة السابقة تستمر معامالتهم بها حتي

 .التسجيل

 
 
 
 

يا من العل نظرا لظروف جائحة كورونا تم أعتماد نظام التعليم الهجين لطالب الدراسات

 ل مجلس الكلية كاألتي  :قب

 

o 60 تعليم أون الين% 

o  40 حضور بالكلية% 

 
 
 

 
  

 قواعد االشراف على الرسالة  م

 يعين مجلس الكلية بناءا علي اقتراح مجلس القسم المختص أستاذ يشرف علي تحضير الرسالة  1

ن مفون عدد المشروللمجلس أن يعهد باإلشراف علي الرسالة احد األساتذة المساعدين، ويجوز أن يت

 راف.بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم وفي هذه الحالة يجوز للمدرسين االشتراك في اإلش

 را عنفي إحالة إعارة المشرف علي الرسالة إلي جهة خارج الجامعة يقدم إلي مجلس الكلية تقري  2

و من أمن يحل محله  المدى الذي وصل إلية الطالب في إعداد الرسالة وفي ضوء ذلك يعين المجلس

 ينضم آلية في اإلشراف.

 علي الرسائل آلية تشكيل لجان المناقشة والحكم
 

 التعليم الهجين

 
 
 

 )القواعد المعلنة للتظلمات(
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 لطالبايقدم المشرف علي الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريرا إلي مجلس القسم عن مدي تقدم   3

لي عفي بحوثه ويعرض هذا التقرير علي مجلس الكلية ولمجلس الدراسات العليا والبحوث بناءا 

 ء هذه التقارير.اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب علي ضو

ختص م الميقدم المشرف أو المشرفون علي الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها تقريرا إلي مجلس القس  4

 ض عليعن مدي صالحيتها للعرض علي لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدا للعر

 مجلس الكلية.

حدهم ة من مجلس القسم من ثالثة أعضاء ايعتمد مجلس الكلية لجنة الحكم علي الرسالة المقترح  5

ون ت ويكالمشرف علي الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة واألساتذة المساعدين بالجامعا

ن لهم ن يكوأرئيس اللجنة أقدم األساتذة، وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة علي 

قل ي األا من األساتذة السابقين وأن يكون احدهما علصوت واحد ويجوز أن يكون العضوان أو احدهم

جنة لشكيل تمن خارج الكلية بالنسبة للماجستير ومن خارج الجامعة بالنسبة للدكتوراه ويتم اعتماد 

 الحكم من نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث.

الة الرس يرا علميا مفصال عنيتم مناقشة الرسائل عالنية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقر  6

 ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها علي لجنة الدراسات العليا 

 
 

 

 يتقدم الطالب بطلب إلى وكيل الكلية  للدراسات العليا لرفع التظلم.   .1

 بعد موافقة وكيل الكلية للتظلم يرفع  إلى عميد الكلية للموافقة عليه. .2

 تقوم لجنة خاصة بمراجعة  التظلم. .3

 قرير.ابة تقوم األساتذة بإعادة تصحيح ورقة اإلجابة ومراجعة الدرجات ثم تقوم الجنة بكتي .4

 إعالن الطالب بتصحيح الدرجة إذا كان هناك  تصحيح .5

 

 

 تعامل مع التظلمات لطالب الدراسات العلياال يةآل

 )القواعد المعلنة للتظلمات(

 
 
 

 )القواعد المعلنة للتظلمات(
 

 
 


	- زمن الامتحان النهائي لأي مقرر في الخطط الدراسية للحصول علي درجة الماجستيرهو 3 ساعات، النهاية العظمي لأي مقرر هي 100درجة. تبين الجداول التالية توزيع الدرجات كالأتي :

