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 : نبذة عن الكلية-  

العالي للتمريض بدأت كلية التمريض جامعة طنطا رسالتها التعليمية تحت مسمي المعهد 

 مدة دراسةو2892لسنة  241وذلك بناءاً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2891عام

الطالبات مشرفات تمريض حاصالت على بكالوريوس في علوم  اربع سنوات تتخرج  بالمعهد 

 . 2891/  2891وبدأت الدراسة الفعلية بالمعهد فى العام الجامعي  التمريض 

حد التخصصات الحيوية والهامة في تقديم الخدمات الصحية أالتمريض كهمية واستشعارا أل

لتلبية احتياجات المنشات الصحية للمريض وكأكبر قطاع للموارد البشرية الصحية المطلوبة 

ً ووكذلك على مستوي جميع محافظات الجمهورية  ً . إقليميا تم صدور قرار  وقد عالميا

 .كلية مستقلة عهد إلىبتحويل الم 1222لسنة  122جمهوري رقم 

ئحة الداللية لكلية البشأن اصدار ال 6/7/0222بتاريخ  699صدر القرار الوزارى رقم 

التمريض جامعة طنطا )لمرحلتى البكالريوس و الدراسات العليا ( وقد بدأت الدراسة بدرجتى 

اعتبارا من و لدرجة الدبلوم  0222/0222الماجستير و الدكتوراة اعتبارا من العام الجامعى 

كما إلتحق الطلبة الذكور بالكلية في العام الدراسى   0222/0220العام الجامعى 

 0222م.كما التحق طلبة ذكور للدراسات العليا بداية العام الدراسى نوفمبر 0222/0222
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تطمححا اليليححة الححا الديححاع يحح مت تعليمححا متميححا قلححا الملححت   الدحح ما ما  ليمححا 

يلاهم فا اق اد أجيال من الخريجين يتلم ن يالد تة قلحا التج يح  ما يح ا  مالعالما 

مالتعامححم مححس ايبححالين التين ل جيححة المعاالححرة مححن وححتل التعلححيم مالتحح تين الملححتمر 

 .التا تخ ع الجميس مالدياع ياييحاث العلمية المتمياة

 

 

 

 

) ممحر    ممرةحة ل لح     ته ف كلية التمريض ينظامهحا التيحاملا الحا تخحري  

كفححا ة متميححاة الححن المعححايير المحليححة مالعالميححة. كمححا تهحح ف الححا تدحح يم الحلحح ل لهححا 

 العلمية ماالبتشاتات المتخصصة من وتل اييحاث العلميحة التمرييحية كمحا تشحات 

 .مالبيئية فا اماية المجتمس ة  المخاطر الصحية

 

 

 

 

 

قديم تتهدف الكلية إلى تقديم برامج تعليمية من شأنها إعداد كوادر قادرة علي 

-علي ما يلي: امن لالله وتعد الطالب تمريضية لألفراد والجماعات رعاية   

 

مقلا جميس  العمريةتمرييية شاملة لألفراد يمختلف المراام  تقايةتد يم  -1

ملت يات الصحة مالمر  مبنية قلا تحليم متح ي  االاتياجات الجلمانية 

 مالنفلية مالبيئية للفرد مايبرة مالمجتمس.

ابتخ اع المعل مات مالتدنية الح يثة يالتعامن مس الفريق الصحا يغر   -2

 د مالمجتمس.االتتدا  يصحة متفاهية ايفرا

 رؤية الكلية:-

 رسالة الكلية:-

 أهداف الكلية:-
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تطبيق نظريات مأيحاث قل ع التمريض مالعل ع ايبابية ماالجتماقية  -3

 ما نلانية كأباس للمماتبة التمرييية المهنية.

التعليم الملتمر لتنمية الد تات الذاتية مالمهنية البتح اث التغيير فا  تطبيق -4

 الرقاية الصحية.

ط م اداتة الرقاية الصحية االلتااع يالملئ لية المهنية فا المشاتكة فا تخطي -5

يالتعامن مس الفريق الصحا ممنظمات المجتمس لتلبية االاتياجات الصحية 

 للمجتمس متنمية الرقاية الصحية.

ابتخ اع منه  البحث العلما متطبيق نتائ  البح ث فا اا اث التغيير المتئم  -6

 لتتتدا  ينظم تد يم العناية التمرييية.
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 ( : 2مادة )

-أقسام هي: سبعةتتكون الكلية من   

  -قسم التمريض الباطني والجراحي: -2

مجاالت قلمية تئيلية ها: ثتثةميشتمم قلا    

 .العل ع ايبابية فا التمريض 

 .التمريض الباطنا مالجرااا 

  الط اتئ..م تمريض الحاالت الحرجة 

 -المجاالت اآلتية: ويشتمل على -قسم تمريض األطفال: -0

 تمريض ايطفال 

 تمريض ايطفال ذمى االاتياجات الخاالة 

 قسم تمريض امراض النساء والتوليد . -3

 قسم تمريض صحة المجتمع -2

 تمريض المسنين. -5

قسم تمريض الصحة النفسية و العقلية. -9  

ويشتمل علي المجاالت اآلتية:  -قسم إدارة التمريض: -7  

 اداتة و مات التمريض 

  التمريضتعليم 

س اةافة أ لاع أورى يع  م افدة مجلس اليلية ممجل ا تراح ميج ز" 

"داتية مالدان نية فا هذا الشأن ماتماع ا جرا ات ا  الجامعة

 أقسام الكلية والتخصصات العلمية:-
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 مادة )0( :

 -الدرجات التي تمنحها الكلية: 

 دتجة البيال تي س فا التمريض. -1

 دتجة ال يل ع فا التمريض. -0

 دتجة الماجلتير فا التمريض. -3

 ال كت تاه فا التمريض.دتجة  -4

والية:الدكتوراه  في التخصصات التدرجات الدبلوم والماجستير و الكلية تمنح  

 .التمريض الباطنا مالجرااا 

 الط اتئ م الح ادث.م  تمريض الحاالت الحرجة 

  تمريض ايطفال 

 تمريض ا يثا ال الدة 

 تمريض ايطفال ذمى االاتياجات الخاالة 

  امرا  النلا  مالت لي  تمريض. 

 .تمريض الحة المجتمس 

 .تمريض الملنين 

 .تمريض الصحة النفلية م العدلية 

 .اداتة و مات التمريض 

 تعليم التمريض 

 أوال: برنامج درجة البكالوريوس
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 الدراسات العليا: برامج ثانيا

دبلوم فى التمريض -درجة :  

(23مادة )  

-الية:التمريض جامعة طنطا درجة دبلوم فى التمريض فى احدى التخصصات التتمنح كلية   

 التمريض الباطني والجراحي .2

 دبلوم في تمريض األمومة و النساء و الوالدة  .0

 إدارة الخدمات التمريضية .3

 تمريض صحة المجتمع .2

 تمريض األطفال .5

 تمريض الصحة النفسية والعقلية .9

 الحاالت الحرجةتمريض  .7

 تمريض المسنين  .8

 تعليم التمريض .6

 تمريض حاالت نقص المناعة المكتسبة )االيدز( والوقاية منه  .22

 

 -:( 22مادة )

الدددبلوم فددى التمددريض الددى اعددداد الطالددل/ الطالبددة علميددا وعمليددا فددى التخصصددات  يهدددف

 المختلفة فى التمريض.

 

 -:( 25مادة )

 -مايأتى:يشترط لقيد الطالل للدراسة الخاصة باحدى دبلومات التخصص 

أن يي ن الطالن ااالم قلا دتجة البيالري س فا التمريض من اا    .1

يتد ير جي  قلا ال م أم قلا دتجة معادلة من معه  قلما  الجامعات المصرية.

 أور معترف ي  من الجامعة

مهنة التمريض م ة التدم قن بنتين يع  اللنة الت تيبية فا  تأن يي ن    زامل .2

 ه  قلما آور معترف ية من الجامعة.ملتشفا قاع أم واص أممع

فا المدرتات ال تابية التا يدرها  %55يجن أن يي ن نلبة الحي ت التدم قن  .3

 مجلس اليلية للتخصص التا يدي  ية.

 أن يتفرغ لل تابة اليلية لم ة قاع قلا اال م. .4

 يشترط الحص ل قلا م افدة جهة العمم. .5

 

 

 الباب الخامس
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 -:(29مادة )  

تخصيصية فا فرم  التخصص لم ة قاع تشمم ال تابة مدرتات قملية  

 

 -:(27مادة )

ن كم قاعيتم الدي  لل يل ع شهر أغلطس كم قاع متب أ ال تابة فا شهر أكت ير م  

 

 -:(28ماده)

بدا مدي ة م ة ال تابة لنيم دتجة ال يل ع فا التمريض بنة مال يج ز للطالبة أن ت

رىلها ينلبة أولل تابة أكثر من بنتين ميج ز لمجلس اليلية أن يروص   

 

 -: (26مادة)

 

تشمم ال تابة الخاالة ليم تخصص قلا ما يأتا    

 

( دبلوم التمريض الباطني والجراحي2)   

 إسم المادة

 
 عدد الساعات إسبوعيا

 قملا نظر 

 11 4 مالحاالت الحرجة  التمريض الباطنا مالجرااا-1

 ـــ 1 الجرااة-2   

 ـــ 1 أمرا  الباطنة مالجرااة-3  

 ـــ 1 التشريا مالهلت ل جا-4  

 ـــ 2 ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا اكلينييية-5  

 - 1 لغة انجلياية-6

 - 1 تثديف الحا -5

 6 2 التمريض الباطنا م الجرااا المفاهيم الح يثة فا-1

 1 1 ااصا  تطبيدا -9

 25 14 المجموع
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والتوليد( دبلوم في تمريض أمراض النساء 0)   

 

 عدد الساعات إسبوعيا إسم المادة

 قملا نظر 

 6 2 المفاهيم الح يثة فا التمريض .1

 ـــ 1 دتابة االبرة مالمجتمس مال تابات الليانية .2

 9 2 تمريض أمرا  النلا  متنظيم االبرة .3

 9 2 ت لي  .4

 ـــ 2 مأمرا  النلا طن ال الدة  .5

 ـــ 1 تشريا الح   .6

 ـــ 1 قلم االجنة مال تاثة .5

 ـــ 1 قلم نفس المرأة .1

 - 1 لغة انجلياية .9

 1 1 ااصا  تطبيدا. 11  

 25 14 المجموع

 

ملح ظة:.قلا الطالبات أن تلت فا ق د ال الدات الطبيعية التا تدرها نداية التمريض لمنا 

 ترويص مااملة المهنة )الت لي ل.
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دبلوم في تمريض األطفال  (3)  

 

 إسبوعياعدد الساعات  إسم المادة

 قملا نظر 

 6 2 التمريضالمفاهيم الح يثة فا  .1

دتابة ايبرة مالمجتمس مال تابات  .2

 الليانية

 ـــ 1

 ـــ 1 قلم ايجنة م ال تاثة .3

 ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا .4

 اكلينييية

 ـــ 3

 1 1 ااصا  تطبيدا .5

 ـــ 1 لغة انجلياية .6

 - 1 قلم نفس الطفم ماالطفال الش اذ .5

 ـــ 1 االطفالطن  .1

 ـــ 1 جرااة االطفال .9

 11 4 تمريض ايطفال مايطفال المبتلرين .11

 25 16 المجموع
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( دبلوم في تمريض صحة المجتمع2)  

 عدد الساعات إسبوعيا إسم المادة

 قملا نظر 

 6 2 المفاهيم الح يثة فا التمريض-1   

دتابة االبرة مالمجتمس -2

 الليانية مال تابات

 ـــ 2

 11 3 تمريض الحة المجتمس  -3   

 ـــ 3 التخطيط الصحا-4  

 ـــ 1 تثديف الحا-5  

 ـــ 3 ميائيات تطبيدية-6  

 ـــ 1 التطبيداقلم االجناس -5  

  1 الملنينتمريض    -1   

 ___ 1 انجليا   -9

 1 1 ااصا  تطبيدا-11

 25 11 المجموع
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الخدمات التمريضية ( دبلوم في إدارة5)   
 

 إسم المادة

 عدد الساعات إسبوعيا

 قملا نظر 

 1 1 ااصا  تطبيدا .1

 6 1 ةانجليايلغة   .2

 6 2 المفاهيم الح يثة فا التمريض .3

 - 3 نظريات فا اداتة التمريض .4

 _3 2 نظم الخ مات التمرييية .5

 9 3 ايبتراتيجيات ايداتية للخ مات التمرييية .6

 ___ 1 ةمان الج دة فا التمريض  .5

 6 2 طرق م   اق  الت تيس التمرييا .1

 9 2 ابتراتيجيات ا داتة فا تعليم التمريض .9

 41 15 المجموع
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( دبلوم في تمريض الصحة النفسية والعقلية9)  

 

 عدد الساعات إسبوعيا إسم المادة

 قملا نظر 

 1 1 ااصا  تطبيدا .1

 6 2 المفاهيم الح يثة فا التمريض .2

 ـــ 1 دتابة االبرة مالمجتمس .3

 ـــ 1 لغة انجلياية .4

 ـــ 2 نظريات قلم النفس .5

 ـــ 2 الطن النفلا .6

 6 1 قت ات انلانية .5

 12 3 تمريض نفلا .1

 25 13 المجموع
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( دبلوم في تمريض الحاالت الحرجة7)  

 

 إسبوعياعدد الساعات  إسم المادة

 قملا نظر 

 11 3 تمريض الحاالت الحرجة .1

 - 1 انجلياى .2

 ـــ 1 جرااة الحاالت الحرجة  .3

 ـــ 2 أمرا  الحاالت الحرجة .4

 ـــ 1 تشريا مهلت ل جا .5

 ـــ 2 ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا اكلينييية .6

 ـــ 1 تثديف الحا .5

 - 1 ابتراتيجية تعليم تمريض الحاالت الحرجة .1

 11 12 المجموع

 

 

 

( دبلوم تمريض المسنين8)   

 

 عدد الساعات إسبوعيا إسم المادة

 قملا نظر 

 ـــ 1 انجليا  -1

 ـــ 2 دتابة االبرة مالمجتمس مال تابات الليانية-2   

 11 3 تمريض الحة الملنين-3  

 ـــ 1 طن مأمرا  الملنين-4  

 - 2 المفاهيم الح يثة فا تمريض الحة الملنين-5  

 ـــ 2 التأهيم الجل   مالنفلا مايجتماقا-6  

 11 11 المجموع
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( دبلوم فى تعليم التمريض 6)  

 

 عدد الساعات إسبوعيا إسم المادة

 قملا نظر 

 ------ 1 انجليا   .1

 ----- 1 قلم نفس تعليما .2

 ----- 2 التخطيط الصحا  .3

 4 2 التثديف الصحا .4

 4 2 طرق الت تيس  .5

 ----- 1 تط ير المناه  .6

 3 1 قت ات انلانية .5

 ---- 1 نظريات فا قلم النفس .1

 11 11 المجموع

 

 

حاالت نقص المناعة المكتسبة )االيدز( والوقاية منه تمريض( دبلوم 22)   

 

 عدد الساعات إسبوعيا إسم المادة

 قملا نظر 

 ـــ 1 انجليا  -1

تمريض ااالت ندص المناقة -2   

 الميتلبة )االي زل

3 11 

 ----- 2 ياث ل جا ممييرميي ل جيا اكلنييية-3  

 ----- 2 التثديف الصحا-4  

 ----- 2 طرق ال  اية ممنس ق مى الملتشفيات-5  

 ---- 2 النفلا مايجتماقاالتأهيم -6  

 11 12 المجموع
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 -(:02"مادة)

طلن مجلس امتحانات ال يل مات فا الم اقي  التا يعينها مجلس الجامعة ينا  قلا نعد  

اليلية وتل شهر أكت ير مقلا الطالب  التا ترغن فا دو ل االمتحان ان يدي  ابمها  بم 

 م ق  االمتحن يشهر قلا اال م

 

 -(:02"مادة)

من يربن فا أى من الم اد يؤدى االمتحان فا ال مت التالا فا مادة الرب ب ممن يربن 

 التخصصا مفدا للج امل االتية: ي تجة ةعيف ج ا يفصم متي ن االمتحانات فا ال يل ع

 

 دبلوم التمريض الباطني والجراحي ل1)
 

 مدة االمتحان نوع االمتحان المادة

 باقتين تحريرى  شف ى ىنجلياا .1

 باقتين تحريرى شف ى جرااةمرا  الا .2

ة الحاالت الباطنا مجرااامرا   .3

 الحرجة

 ثتث باقات تحريرى مشف ى

 باقتين تحريرى مشف ى التشريا مالهلت ل جا .4

ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا  .5

 اكلينييية

 ثتث باقات تحريرى مشف ى

 ثتث باقات ماقمال بن   تحريرى مشف ى الحاالت الحرجةأمرا  الباطنة م .6

 باقتين ماقمال بن   تحريرى مشف ى تثديف الحا .5

التمريض  المفاهيم الح يثة فا .1

 الباطنا م الجرااا

 باقاتثتث  ماقمال بن  تحريرى مشف ى

 باقتين ماقمال بن   تحريرى مشف ى ااصا  تطبيدا .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



الدراسات العليا الئحة  

 كلية التمريض

 جامعة طنطا

_____________________________________________________________________ 

17 

 

 ( دبلوم التمريض الباطني والجراحي2) 
 

 إسم المادة

 
  نوع االمتحان

 مدة االمتحان
أقمال  تحرير 

 بنة

 مجم   شف  

 ثتث باقات 311 41 11 111 التمريض الباطنا مالجرااا-1

 باقتان 51 11 ــــ 41 الجرااة-2   

 ثتث باقات 111 21 ــــ 11 أمرا  الباطنة مالجرااة-3  

 باقتان 51 11 ــــ 41 التشريا مالهلت ل جا-4  

 ياث فلي ل جا -5  

 ممييرميي ل جيا اكلينييية

 ثتث باقات 111 21 ــــ 11

 باقتان 111 21 31 51 لغة انجلياية-6

 ثتث باقات 51 11 11 31 تثديف الحا -5

التمريض  المفاهيم الح يثة فا-1

 الباطنا م الجرااا

 ثتث باقات 111 31 21 51

 باقتان 51 ---- 21 31 ااصا  تطبيدا -9

  911 - - - المجم  
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 ( دبلوم في تمريض أمراض النساء والتوليد0)

 

 مدة االمتحان نوع االمتحان المادة

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى المفاهيم الح يثة فا التمريض -1

دتابة االبرة مالمجتمس  -2

 بات الليانيةمال تا

 ثتث باقات تحريرى مشف ى

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى تمريض أمرا  النلا  متنظيم االبرة -3

 ثتث باقات ماقمال بن   تحريرى مشف ى ت لي   -2

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى مأمرا  النلا طن ال الدة   -5

 باقتين تحريرى مشف ى تشريا الح   -9

 باقتين تحريرى مشف ى قلم نفس المرأه -5

 باقتين تحريرى مشف ى قلم االجنة مال تاثة -1

 باقتين تحريرى مشف ى انجلياى  -9

 باقتين ماقمال بن  تحريرى مشف ى ااصا  تطبيدا -11

 

 

 النساء والتوليد( دبلوم في تمريض أمراض 0)

 

 إسم المادة

 
  نوع االمتحان

أقمال  تحرير  مدة االمتحان

 بنة

 مجم   شف  

 ثتث باقات 111 31 21 51 المفاهيم الح يثة فا التمريض -1

دتابة االبرة مالمجتمس  -2

 مال تابات الليانية

 ثتث باقات 111 ـــ 31 51

تمريض أمرا  النلا   -3

 متنظيم االبرة

 ثتث باقات 211 41 61 111

 ثتث باقات 211 41 61 111 ت لي  -4

 ثتث باقات 111 21 31 51 طن ال الدة مأمرا  النلا  -5

 باقتان 51 11 ـــ 41 تشريا الح   -6

 باقتان 111 21 ـــ 11 قلم االجنة مال تاثة -5

 باقتان 51 11 ـــ 41 قلم نفس المرأة -1

 باقتان 51 11 - 41 انجليا   -9

 باقتان 51 - 21 31 ااصا  تطبيدا. 11  

  1111    المجم  
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 األطفال( دبلوم في تمريض 3)

 

 مدة االمتحان نوع االمتحان المادة

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى المفاهيم الح يثة فا التمريض -1

دتابة االبرة مالمجتمس مال تابات  -2

 الليانية

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى

 باقتين تحريرى مشف ى االجنة مال تاثةقلم  -3

ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا  -4

 اكلينييية

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى

 باقتين تحريرى مشف ى ااصا  تطبيدا  -5

 باقتين تحريرى مشف ى انجلياى  -9

 باقتين تحريرى مشف ى قلم نفس الطفم ماالطفال الش اذ -5

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى طن االطفال -1

 باقتين تحريرى مشف ى جرااة االطفال  -9

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى تمريض أطفال مأطفال مبتلرين -11

 

 

 األطفال( دبلوم في تمريض3)

 

 إسم المادة

 

  نوع االمتحان

أقمال  تحرير  مدة االمتحان

 بنة

 مجم   شف  

الح يثة فا مجال المفاهيم  -1

 التخصص

 ثتث باقات 111 31 21 51

دتابة ايبرة مالمجتمس مال تابات  -2

 الليانية

 ثتث باقات 111 ـــ 31 51

 باقتان 51 11 15 25 قلم ايجنة م ال تاثة -3

 ياث فلي ل جي مييرميي ل جيا -4

 اكلينييية

 ثتث باقات 51 11 ـــ 41

 باقتان 51  21 31 ااصا  تطبيدا -5

 باقتان 51 11 ـــ 41 لغة انجلياية -6

 باقتان 51 11 - 41 قلم نفس الطفم ماالطفال الش اذ -5

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 طن االطفال -1

 باقتان 51 11 ـــ 41 جرااة االطفال -9

تمريض ايطفال مايطفال  -11

 المبتلرين

 ثتث باقات 111 21 31 51

  511    المجم  
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 صحة المجتمع( دبلوم في تمريض 2)

 

 مدة االمتحان نوع االمتحان المادة

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى المفاهيم الح يثة فا التمريض -1

دتابة االبرة مالمجتمس مال تابات  -2

 الليانية

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى تمريض الحة المجتمس -3

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى التخطيط الصحا -4

 باقتين ماقمال بن   تحريرى مشف ى تثديف الحا -5

 ثتث باقات تحريرى مشف ى ميائيات تطبيدية -6

 باقتين تحريرى مشف ى قلم االجناس -7

 باقتين تحريرى مشف ى تمريض الملنين -8

 باقتين تحريرى مشف ى انجلياى  -9

 باقتين تحريرى مشف ى ااصا  تطبيدا -11

 

 

 صحة المجتمع( دبلوم في تمريض2)

 

 إسم المادة

 

  نوع االمتحان

أقمال  تحرير  مدة االمتحان

 بنة

 مجم   شف  

 ثتث باقات 111 31 21 51 المفاهيم الح يثة فا التمريض-1   

دتابة االبرة مالمجتمس -2

 مال تابات الليانية

 ثتث باقات 111 ــ 31 51

 ثتث باقات 311 61 91 151 تمريض الحة المجتمس  -3   

 ثتث باقات 111 21 31 51 التخطيط الصحا-4  

 ثتث باقات 111 21 31 51 تثديف الحا-5  

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 ميائيات تطبيدية-6  

 باقتان 51 11 ـــ 41 التطبيداقلم االجناس -5  

 باقتان     الملنينتمريض    -1   

 باقتان 51 11 ----- 41 انجليا   -9

 باقتان 51  21 31 ااصا  تطبيدا-11

  951    المجموع
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 أدارة الخدمات التمريضية( دبلوم في 5)

 مدة االمتحان نوع االمتحان المادة

 باقاتثتث  ماقمال بن  تحريرى مشف ى المفاهيم الح يثة فا التمريض -1

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى نظريات فا أداتة التمريض -2

 باقتين ماقمال بن  تحريرى مشف ى نظم الخ مات التمرييية -3

االبتراتجيات االداتية للخ مات  -4

 التمرييية

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى ةمان الج دة فا التمريض -5

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى طرق م  اق  الت تيس التمرييا  -6

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى ابتراتجيات االداتة فا تعليم التمريض -5

 باقتين ماقمال بن تحريرى  ااصا  تطبيدا -1

 باقتين تحريرى مشف ى انجلياى  -9

 

 

 الخدمات التمريضيةأدارة ( دبلوم في 5)

 

 إسم المادة

 

  نوع االمتحان

أقمال  تحرير  مدة االمتحان

 بنة

 مجم   شف  

 باقتان 51  21 31 ااصا  تطبيدا .1

 باقتان 51 11 ____ 41 انجليا  .2

 ثتث باقات 111 31 21 51 المفاهيم الح يثة فا التمريض .3

 ثتث باقات 51 11 15 25 نظريات فا اداتة التمريض .4

 باقتان 111 21 31 51 الخ مات التمريييةنظم  .5

ايبتراتيجيات ايداتية  .6

 للخ مات التمرييية

 ثتث باقات 251 51 55 125

 ثتث باقات 151 31 45 55 ةمان الج دة فا التمريض  .5

طرق م   اق  الت تيس  .1

 التمرييا

 ثتث باقات 111 ــ 31 51

ابتراتيجيات ا داتة فا تعليم  .9

 التمريض

 ثتث باقات 111 21 31 51

  951    المجموع
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 الصحة النفسية والعقلية( دبلوم في تمريض9)

 

 مدة االمتحان نوع االمتحان المادة

 ثتث باقات ماقمال بن  تحريرى مشف ى المفاهيم الح يثة فا التمريض -1

 باقتين ماقمال بن تحريرى  دتابة االبرة مالمجتمس -2

 ثتث باقات تحريرى مشف ى نظريات قلم النفس  -3

 ثتث باقات تحريرى مشف ى الطن النفلا  -4

 باقتين تحريرى مشف ى قت ات انلانية -5

 ثتث باقات تحريرى مشف ى تمريض نفلا  -6

 باقتين ماقمال بن تحريرى  ااصا  تطبيدا  -5

 باقتين تحريرى مشف ى انجلياى  -1

 

 

 والعقليةالصحة النفسية ( دبلوم في تمريض9)

 

 إسم المادة

 

  نوع االمتحان

أقمال  تحرير  مدة االمتحان

 بنة

 مجم   شف  

 باقتين 51 21 - 31 ااصا  تطبيدا .1

 ثتث باقات 111 31 21 51 المفاهيم الح يثة فا التمريض .2

 ثتث باقات 111 ــ 31 51 دتابة االبرة مالمجتمس .3

 باقتين 51 11 ـــ 41 لغة انجلياية .4

 ثتث باقات 111 31 ـــ 51 قلم النفسنظريات  .5

 ثتث باقات 111 31 ـــ 51 الطن النفلا .6

 باقتين 51 11 ـــ 41 قت ات انلانية .5

الصحة النفلية تمريض  .1

 مالعدلية 

 ثتث باقات 311 111 61 141

  151    المجموع
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 الحاالت الحرجة( دبلوم في تمريض 7)

 

 مدة االمتحان نوع االمتحان المادة

 ثتث باقات ماقمال بن تحريرى  تمريض الحاالت الحرجة -1

 باقتين تحريرى مشف ى انجلياى  -2

 ثتث باقات تحريرى مشف ى جرااة الحاالت الحرجة -3

 ثتث باقات تحريرى مشف ى أمرا  الحاالت الحرجة  -4

 ثتث باقات تحريرى مشف ى تشريا هلت ل جا -5

ممييرميي ل جيا ياث فلي ل جا  -6

 اكلينييية

 ثتث باقات تحريرى مشف ى

 ثتث باقات تحريرى مشف ى تثديف الحا -5

ابتراتجية ت تيس تمريض الحاالت  -1

 الحرجة

 ثتث باقات تحريرى مشف ى

 

 

 الحاالت الحرجة( دبلوم في تمريض7)

 

 إسم المادة

 

  نوع االمتحان

أقمال  تحرير  مدة االمتحان

 بنة

 مجم   شف  

 ثتث باقات 311 ــ 91 211 تمريض الحاالت الحرجة-1

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 أمرا  الحاالت الحرجة-2  

 ثتث باقات 51 11 ـــ 41 جرااة الحاالت الحرجة -3  

 ثتث باقات 51 11 ـــ 41 تشريا مهلت ل جا-4  

ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا -5  

 اكلينييية

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11

 ثتث باقات 111 21 31 51 تثديف الحا-6  

ابتراتيجية تعليم تمريض الحاالت -5  

 الحرجة

 ثتث باقات 111 31 21 51

تانباق  51 11 - 41 انجلياى -1  

  151    المجم  
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 المسنين( دبلوم في تمريض 8)

 

 مدة االمتحان نوع االمتحان المادة

 باقتين مشف ىتحريرى  انجلياى  -1

دتابة االبرة مالمجتمع ال تابات  -2

 الليانية

 ثتث باقات تحريرى مشف ى

 ثتث باقات ماقمال بن تحريرى  تمريض الحة الملنين  -3

 ثتث باقات تحريرى مشف ى طن مأمرا  الملنين -4

الحة  المفاهيم الح يثة فا تمريض -5

 الملنين

 ثتث باقات تحريرى مشف ى

 ثتث باقات تحريرى مشف ى الجل ى مالنفلا ماالجتماقا التأهيم -6

 

 

 المسنين ( دبلوم في تمريض8)

 

 إسم المادة

 

  نوع االمتحان

أقمال  تحرير  مدة االمتحان

 بنة

 مجم   شف  

 باقتان 51 11 ـــ 41 لغة انجلياية-1

دتابة االبرة مالمجتمس -2   

 مال تابات الليانية

باقاتثتث  111 ــ 31 51  

 ثتث باقات 211 51 51 151 تمريض الحة الملنين-3  

 ثتث باقات 111 31 ـــ 51 طن مأمرا  الملنين-4  

المفاهيم الح يثة فا تمريض الحة -5  

 الملنين

 ثتث باقات 111 31 21 51

التأهيم الجل   مالنفلا -6  

 مايجتماقا

 ثتث باقات 111 ــ ـــ 111

  651    المجموع
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 تعليم التمريض( دبلوم في 6)

 

 مدة االمتحان نوع االمتحان المادة

 باقتين تحريرى مشف ى انجلياى  -1

 ثتث باقات تحريرى مشف ى قلم نفس تعليما  -2

 ثتث باقات تحريرى مشف ى التخطيط الصحا  -3

 ثتث باقات  أقمال اللنةتحريرى مشف ى تثديف الحاال -4

 ثتث باقات  أقمال اللنةمشف ىتحريرى  طرق الت تيس  -5

 ثتث باقات تحريرى مشف ى تط ير المناه   -6

 ثتث باقات تحريرى مشف ى قت ات انلانية  -5

 ثتث باقات تحريرى مشف ى تط ير فا قلم النفس -1

 

 

 

 

 تعليم التمريض( دبلوم في 6)

 

 إسم المادة

 

  نوع االمتحان

أقمال  تحرير  مدة االمتحان

 بنة

 مجم   شف  

 ثتث باقات 111 ــ 31 51 فا قلم النفس تط ير-1

 ثتث باقات 111 ــ 31 51 طرق الت تيس -2   

 ثتث باقات 111 ــ 31 51 تط ير المناه -3   

 باقتان 51 11 ---- 41 انجليا  -4   

 ثتث باقات 111 ــ 31 51 قت ات انلانية-5   

 ثتث باقات 111 ــ 31 51 التخطيط الصحا -6   

 ثتث باقات 111 ــ 31 51 قلم نفس تعليما-5   

 ثتث باقات 111 21 31 51 التثديف الصحا-1   

  551    المجموع
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 حاالت نقص المناعة المكتسبة )األيدز( و الوقاية منه( دبلوم في تمريض 22)

 

 مدة االمتحان نوع االمتحان المادة

 باقتين تحريرى مشف ى انجلياى  -1

تمريض ااالت ندصالمناقة الميتلبة  -2

 )االي زل

 ثتث باقات مأقمال اللنة تحريرى مشف ى

ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا  -3

 اكلينييية

 ثتث باقات تحريرى مشف ى

 ثتث باقات  أقمال اللنةتحريرى مشف ى تثديف الحاال -4

 باقتين تحريرى مشف ى طرق ال  اية ممنس ق مىالملتشفيات -5

 باقتين تحريرى مشف ى التأهيم النفلا ماالجتماقا -6

 

 

 

 -ل:22مادة )

 تعد  االمتحانات يالنلبة لجميس التخصصات مرتين من كم قاع وتل شهر ماي  مأكت ير

 

 ل:23مادة )

1 

الطالبة التا تربن يتد ير ةعيف فا ال تابة التخصصية قليها ان تعي  ال تابة  بم التد يم 

 ل و ل االمتحان مرة أورى 

 

 ل:24مادة )

 

قلا اال م من دتجة  %41يشترط لنجاح الطالبة فا كم مدرت الحص ل قلا نلبة  -أ 

 التحريرى.

 تحلن تد يرات النجاح مالرب ب فا امتحانات دتجة ال يل ع قلا ال جة التالا:   -ب 

 فأكثر %15ممتاز                                من  -1

 %55الا أ م من %55جي  ج ا                            من  -2

 % 55الا أ م من % 65جي                                   من -3

 4-4% 65الا أ م من  % 61من                              مدب ل -4

 %61الا أ م من  % 31ةعيف                              من  -5

 من مجم   ال تجات %31ةعيف ج ا                         أ م من  -6

 

 .يحلن التد ير العاع ل جة ال يل ع ينفس النلن المئ ية المذك تة قالية -ج
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 الباب السادس 

 

 (05مادة )

تمنح كلية التمريض جامعة طنطا درجدة الماجسدتير فدى التمدريض فدى احددى التخصصدات 

 التالية

 التمريض الباطنى و الجراحى -2

 تمريض األمومة و النساء و الوالدة -0

 تمريض األطفال -3

 تمريض صحة المجتمع -2

 ادارة الخدمات التمريضية -5

 تمريض الصحة النفسية و العقلية -9

 لحاالت الحرجةتمريض ا -7

 المسنينتمريض  -8

 تعليم التمريض -6

 نقص المناعة المكتسبة )األيدز( و الوقاية منه.تمريض حاالت  -22

 

 :(09مادة )

دتجة الماجلتير فا التمريض ته ف الا اق اد الخريجين قلميا فا التخصصات طبدا 

 لطبيعة قملهم يع  التخرج.

 :(07مادة)

 يالماجلتير:يشترط فا الطالبة لل تابة الخاالة 

تي س فحا التمحريض محن ااح   جامعحات  قلا دتجة البيال ةااالل ةي ن الطالبتأن -1

أم قلا دتجة معادلة لها من معه  قلما  جمه تية مصر العريية يتد ير جي  قلا اي م

 . أور معترف ي  من الجامعة 

مهنححة التمححريض محح ة التدححم قححن بححنتين يعحح  اللححنة الت تيبيححة فححا  تيحح ن  حح  زاملححتأن -2

ملتشفا قاع أم واص أم معه  قلما أور معتحرف يحة محن الجامعحة ميالنلحبة للمعيح ات 

 يمين التلجيم يع  قاع دتابا من تعينهم ياليلية.

 اليلية لم ة قاع قلا اآل م.يتفرغ لل تابة تأن -3

فححا المدححرتات  %55نلححبة الحيحح ت قححن حيححر يطريدححة مرةححية يحيححث التدححم تأن -4

 . دي  لتال تابية التا يدرها مجلس اليلية للتخصص الذ  

 يشترط الحص ل قلا م افدة جهة العمم.-5
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 :(08مادة)

 شهر مدلمة كايتا:. 11تشمم ال تابة مدرتات قلمية لم ة 

 دتابة تمهي ية لم ة ثتث أشهر )فصم دتابا أملل. -1

التمريض التخصصا لم ة ثمانية أشهر )فصم دتابا دتابة تخصصية فا فرم   -2

 ل.م ثالث ثانا

 :(06مادة)

 يتم الدي  ل تجة الماجلتير فا وتل شهر أغلطس من كم قاع.

 :(32مادة)

التا يدرها مجلس اليلية ل تجة الماجلتير فا  اآلمتحانات ينجاح الطالبة جتازتأن 

 -التمريض المدي  ل  الطالبة , م ذلك كالتالا:

اآلمتحانات التمهي ية المدرتة للدي  التا يدرها مجلس اليلية ل تجة  الطالبة جتازتأن  -

 الماجلتير المدي  لها الطالن  بم دتابة الم اد التخصصية .

 قلا الطالن اجتياز امتحانات المدرتات التمهي ية مالتخصصية  بم التلجيم للربالة.-

 :(32)مادة

 مجلححس اليليححة قلححا أال تنححا   هفححا م ةحح   يدححر )تبححالةل يحححثالحح اتس يعمححم  يدحح ع -

 أن تدح عم .البححث  الربالة اال يع  ميا قاع قلا اي م من تاتيخ الم افدة قلا تلجيم

ميحتم اوتيحات المشحرف أم  قلميحا. نتائ  البحث فا تبالة تدبلها لجنة الحيم يعح  منا شحتها

التئحححة التنفيذيححة لدححان ن تنظححيم لجنححة ايشححراف قلححا الربححالة مفدححا للد اقحح  الحح اتدة ي

الجامعات متد ع لجنة االشراف تدرير قحن نتحائ  يحح ث الطالحن متدتحرح اللجنحة تشحييم 

لجنة المنا شة مالحيم قلا الربالة يعح  تدريحر الحتايتها متيح ن لجنحة المنا شحة مي نحة 

 من ممتحنين من داوم الجامعة أم واتجها.

 :(30مادة)

:.رتات فا مجال ال تابة التمهي ية مفدا للج مل اآلتاتشتمم ال تابة العامة مد-  
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 ة على مدار العامسبوعياالعدد الساعات  إسم المادة

 قملا نظر 

 2 2 ا اصا  التطبيدا-1  

 ـــ 2 طرق البحث فا التمريض-2  

 ـــ 2 اللغة ا نجلياية-3

 ـــ 3 قلم نفس تعليما-4  

 ـــ 2 دتابة المجتمس ممشاكلة الصحية-5  

 ـــ 2 العل ع اللل كية فا ايداتة-6  

المفاهيم الح يثة فا التمريض مالتمريض فا مجال -5  

 التخصص
2 6 

 ـــ 2 طرق الت تيس-1  

 2 1 ابتخ اع اليمبي تر فا التمريض-9   

 11 11 المجم  

 (:33مادة )

 يب أ العملا من أمل ال تابة التمهي ية. 

يؤدى ايمتحان فا الماجلتير التمهي ى يع  انتها  م ة ال تابة )الفصم ايملل مفدا للج مل 

 ايتا

مدة  مجموع الدرجات إسم المادة

 االمتحان
 تحرير 

أقمال 

 بنة
 مجم   شف  

 باقتان 111 ــ 31 51 ا اصا  التطبيدا-1  

 طرق البحث فا التمريض-2  
 111 ــ 31 51

 باقتان

 باقتان 111 21 ـــ 11 اللغة ا نجلياية-3

 قلم نفس تعليما-4  
 111 21 ـــ 11

ثتث 

 باقات

 باقتان 111 ــ 31 51 دتابة المجتمس ممشاكلة الصحية-5  

 باقتان 111 ــ ـــ 111 العل ع اللل كية فا ايداتة-6  

المفاهيم الح يثة فا التمريض -5  

 مالتمريض فا مجال التخصص
51 ___ 31 111 

 باقتان

 طرق الت تيس-1  
 111 31 ـــ 51

 باقتان

 ابتخ اع اليمبي تر فا التمريض-9   
51 ___ 31 111 

 باقتان

  911    المجم  
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 اآلتية:.يد ت نجاح الطالن فا مدرتات ال تابة التمهي ية يأا ى التد يرات 

 1 فأكثر من ال تجة. %15ممتاز 

 1 من ال تجة. %15الا أ م من  %55جي  ج اً من 

 1 من ال تجة. %55الا أ م من  %65جي  من 

 1 من ال تجة. %65الا أ م من  %61مدب ل من 

 (:32مادة)

 تشمم ال تابة الخاالة ليم تخصص قلا مايلا:.

 

التمريض الباطنا مالجرااا فال ماجلتير1)  

 

 المادةإسم 

 ة على مدار العامسبوعياإلعدد الساعات 

 الفصم ال تابا الثالث الفصم ال تابا الثانا

 قملا نظر  قملا نظر 

التمريض الباطنا مالجرااا -1

 مالحاالت الحرجة

4 11 4 
18 

 ـــ 2 - 2 الدة دتابية فا مجال التخصص-2

 ـــ 2 ـــ 2 الجرااة-3

الحاالت أمرا  الباطنة مالجرااة م -4

 الحرجة

 2 ـــ 2
 ـــ

 ـــ _ ـــ 2 التشريا مالهلت ل جا-5

 ياث فلي ل جا -6

 ممييرميي ل جيا اكلينييية

 2 ـــ 3
 ـــ

 2 - 2 تثديف الحا-5
 ـــ

ابتراتيجية تعليم التمريض الباطنا م  -1

 الجرااا

2 - 2 
 ـــ

 11 16 11 15 المجم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراسات العليا الئحة  

 كلية التمريض

 جامعة طنطا

_____________________________________________________________________ 

31 

 

 ايم مة مالنلا  مال الدةل ماجلتير فا تمريض 2)

 ة على مدار العامسبوعياإلعدد الساعات  إسم المادة

 الفصم ال تابا الثانا الفصم ال تابا الثانا

 نظر  نظر  نظر  نظر 

 ـــ 2 - 2 الدة دتابية فا مجال التخصص -1

دتابة االبرة مالمجتمس  -2

 مال تابات الليانية
 2 ـــ 2

 ـــ

متنظيم تمريض أمرا  النلا   -3

 االبرة
3 11 - 

 ـــ

 11 3 - - ت لي -4

 طن ال الدة  -5

 مأمرا  النلا    

3 

 
 2 ـــ

 ـــ

 ـــ 2 ـــ - تشريا الح  -6

 ـــ 2 ـــ - قلم نفس المرأة-5

 ـــ - ـــ 1 قلم االجنة مال تاثة-1

 11 13 11 11 المجم  

قلا الطالبات أن تلت فا ق د ال الدات الطبيعية التا تدرها نداية التمريض لمنا ملحوظة:.

 .لمهنة )الت لي لاترويص مااملة 

 

 ل  ماجلتير فا تمريض ايطفال3)

 ة على مدار العامسبوعياإلعدد الساعات  إسم المادة

 الفصم ال تابا الثانا الفصم ال تابا الثانا

 قملا نظر  قملا نظر 

دتابة ايبرة مالمجتمس مال تابات -1

 الليانية

 -- - ـــ 2

ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا    -2   

 اكلينييية

 - 2 ـــ 2

 -  ـــ 2 قلم نفس االطفال-3  

 - 2 ـــ 2 طن االطفال-4  

 - 2 ـــ - جرااة االطفال-5  

 11 3 11 3 تمريض أطفال متد ع-6  

 -  - 2 قلم ايجنة م ال تاثة-5  

 - 2 - - قلم نفس االطفال الش اذ-1  

 - 2 - 2 الدة دتابية فا مجال التخصص-9

 -  - 2 التشريا م الهلت ل جا -11

 11 13 11 15 المجم  
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 ل ماجلتيرفا تمريض الحة المجتمس4)

 ة على مدار العامسبوعياإلعدد الساعات  إسم المادة

 الثالثالفصم ال تابا  الفصم ال تابا الثانا

 قملا نظر  قملا نظر 

دتابة اآلبرة مالمجتمس مال تابات -1

 الليانية

 ـــ 2 ـــ 2

 18 3 11 3 تمريض الحة المجتمس مالملنين-2  

 ـــ 3 ـــ 3 التخطيط الصحا-3  

 ـــ 2 ـــ - تثديف الحا-4  

 ـــ  ـــ 3 ميائيات تطبيدية-5  

 ـــ 2 ـــ - قلم االجناس التطبيدا-6  

 ـــ 2 ـــ 2 الدة دتابية فا مجال التخصص-5

 11 14 11 13 المجم  

 

 ل ماجلتير فا اداتة الخ مات التمرييية5)

 

 ة على مدار العامسبوعياإلعدد الساعات  إسم المادة

 الفصم ال تابا الثالث الفصم ال تابا الثانا

 قملا نظر  قملا نظر 

نظريات فا اداتة الخ مات -1

 التمرييية

1 - - - 

 - - - 1 نظم الخ مات التمرييية-2   

 - - - 2 ةمان الج دة فا التمريض -3   

ابتراتيجيات الت تيس فا تعليم -4   

 التمريض

2 9 3 13 

ايبتراتيجيات ايداتية للخ مات  -5   

 التمرييية

2 9 - - 

 6 3 - 1 اق اد م تط ير المناه -6   

 - 2 - 2 الدة دتابية فا مجال التخصص-5   

 19 1 11 11 المجم  
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 لت تيس ماجلتير فا تمريض الصحة النفلية مالعدلية6)

 ة على مدار العامسبوعياإلعدد الساعات  إسم المادة

 الفصم ال تابا الثالث الفصم ال تابا الثانا

 قملا نظر  قملا نظر 

 12 2 12 3 تمريض نفلا-1

 ـــ 1 ـــ 1 دتابة االبرة مالمجتمس-2   

 ـــ 2 ـــ 2 قلم نفس فلي ل جا-3   

 ـــ 2 ـــ 2 نظريات قلم النفس-4   

 ـــ 2 ـــ 2 الطن النفلا-5   

 ـــ  6 1 قت ات انلانية-6   

 ـــ 2 ـــ 2 الدة دتابية فا مجال التخصص-5

 12 11 11 13 المجم  

 

الحاالت الحرجةل ماجلتير فا تمريض 5)  

 ة على مدار العامسبوعياإلعدد الساعات  إسم المادة

 الفصم ال تابا الثالث الفصم ال تابا الثانا

 قملا نظر  قملا نظر 

 11 4 11 4 تمريض الحاالت الحرجة-1

 ـــ  ـــ 2 أمرا  الحاالت الحرجة-2  

 ـــ 2 ـــ  جرااة الحاالت الحرجة -3  

 ـــ -- ـــ 2 تشريا مهلت ل جا-4  

ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا -5  

 اكلينييية

 ـــ -- ـــ 3

 ـــ 2 ـــ ـــ تثديف الحا-6  

ابتراتيجية تعليم تمريض الحاالت -5  

 الحرجة

 2 ـــ ـــ ـــ

 ـــ 2 - 2 الدة دتابية فا مجال التخصص-1

 21 11 11 13 المجم  
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 الملنينل ماجلتير تمريض 1)

 ة على مدار العامسبوعياإلعدد الساعات  إسم المادة

 الفصم ال تابا الثالث الفصم ال تابا الثانا

 قملا نظر  قملا نظر 

دتابة اآلبرة مالمجتمس مال تابات -1

 الليانية

 ـــ 2 ـــ 2

 18 3 11 3 الملنينالحة تمريض -2  

 ـــ 2 ـــ 2 طن م امرا  الملنين -3  

المفاهيم الح يثة فا تمريض الحة -4  

 الملنين

 ـــ - ـــ 2

التأهيم الجل ى م النفلا م  -5  

 االجتماقا

 ـــ - ـــ 2

 ـــ 2 ـــ 2 الدة دتابية فا مجال التخصص-6

 11 9 11 13 المجم  

 

 تمريض تعليم ال ل ماجلتيرفا9)

 ة على مدار العامسبوعياإلعدد الساعات  إسم المادة

 الفصم ال تابا الثالث ال تابا الثاناالفصم 

 قملا نظر  قملا نظر 

 ـــ 2 ـــ - الدة دتابية فا مجال التخصص -1

 - 2 - 2 قلم نفس تعليما -2  

 ـــ 3 ـــ 3 التخطيط الصحا-3  

 4 2 4 2 تثديف الحا-4  

 4 2 4 2 طرق الت تيس -5  

 ـــ 2 ـــ 2 تط ير المناه -6  

 ـــ - 6 2 قت ات انلانية -5

 - 2 - 2 نظريات فا قلم النفس -1

 1 15 14 15 المجم  
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 ندص المناقة الميتلبة )ايي زل مال  اية من  ل ماجلتير تمريض ااالت 11)

 ة على مدار العامسبوعياإلعدد الساعات  إسم المادة

 الفصم ال تابا الثالث الفصم ال تابا الثانا

 قملا نظر  قملا نظر 

 ـــ 2 ـــ 2 الدة دتابية فا مجال التخصص -1

ندص المناقة الميتلبة تمريض ااالت  -2

 )ايي زل

2 - 2 - 

ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا  -3

 اكلينييية

2 11 3 11 

 ـــ 2 ـــ 2 صحاالتثديف ال -4

 ـــ - ـــ 2 طرق ال  اية م منس ق مى الملتشفيات-5  

 ـــ - ـــ 2 التأهيم النفلا م االجتماقا -6

 11 9 11 12 المجم  

 

 

 تقديرات المقررات الدراسية :

 يحسل تقدير المقررات الدراسية وفقا للجدول التالى :

 المــــدى الدرجة م

 من مجموع الدرجات %222إلى  %85من  ممتاز 2

 من مجموع الدرجات %85إلى أقل   %75من  جيد جدا 0
 من مجموع الدرجات %75إلى أقل  %95من  جيد 3

 من مجموع الدرجات %95إلى أقل من  92من  مقبول 2

 من مجموع الدرجات %92إلى أقل من  32من  ضعيف 5

 من مجموع الدرجات % 32أقل من  جدا ضعيف 9

 

 :ل35مادة)

ا مدي  ل تجة أن يبد ةم ة ال تابة لنيم دتجة الماجلتير فا التمريض بنتان مال يج ز للطالب

 الماجلتير أكثر من أتيس بن ات ميج ز لمجلس اليلية أن يروص لها يلنة أور .

 :) 39مادة)

يع  انتها  الم ة المح دة لل تابة  عامة يؤد  الطالن ايمتحانات فا المدرتات ال تابية ال

ي جن  م -يع  ثتثة أشهر)فصم أملل ممن يربن يلما لة ي و ل اآلمتحان الذ  يعد  

 الرب ب اقادة ايمتحان فا جميس المدرتات مال ي جن الرب ب اقادة ال تابة.
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فا ال مت الثانا مفا االة الرب ب يلما لة يإقادة ايمتحان فا المدرتات التا يربن فيها 

 فدط.

 

 :(37)مادة

يؤدى ايمتحان يالنلية للماجلتير التخصصا يع  انتها  م ة ال تابة )فصم دتابا ثانا م 

 ثالثل م يشترط ل و ل ايمتحان النجاح فا المدرتات العامة

 

 تكون األمتحانات فى الماجستير التخصصى وفقا للجداول األتية:  -

التمريض الباطنا مالجرااا فال ماجلتير 1) 

 

 إسم المادة

 نوع األمتحان

أقمال  تحريرى  مدة األمتحان

 بنة

 مجم   شف ى 

التمريض الباطنا مالجرااا -1

 مالحاالت الحرجة

 ثتث باقات 351 51 ___ 211

 ثتث باقات 111 21 31 51 الدة دتابية فا مجال التخصص-2

 باقتان 51 11 ــــ 41 الجرااة-3

أمرا  الباطنة مالجرااة م الحاالت -4

 الحرجة

 ثتث باقات 111 21 ــــ 11

 باقتان 51 11 ــــ 41 التشريا مالهلت ل جا-5

 ياث فلي ل جا -6

 ممييرميي ل جيا اكلينييية

 ثتث باقات 111 21 ــــ 11

 باقتان 111 21 31 51 تثديف الحا-5

ابتراتيجية تعليم التمريض الباطنا م  -1

 الجرااا

 باقتان 111 21 - 11

  951    المجم  
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 ل ماجلتير فا تمريض ايم مة مالنلا  مال الدة2) 

 مدة األمتحان نوع األمتحان  إسم المادة

 المجم   شف ى  أقمال بنة تحريرى 

 ثتث باقات 111  31 51 الدة دتابية فا مجال التخصص

دتابة االبرة مالمجتمس مال تابات 

 الليانية

 ثتث باقات 111 ـــ 31 51

 ثتث باقات 211 41 61 111 تمريض أمرا  النلا  متنظيم االبرة

 ثتث باقات 211 41 61 111 ت لي     

 ثتث باقات 111 21 31 51 مأمرا  النلا  طن ال الدة 

 باقتان 51 11 ـــ 41 تشريا الح  -  

 باقتان 51 11 ـــ 41 قلم نفس المرأة-  

 باقتان 111 21 ـــ 11 قلم االجنة مال تاثة

  911    المجم  

 

قلا الطالبات أن تلت فا ق د ال الدات الطبيعية التا تدرها نداية التمريض لمنا ملحوظة:.

 .لمهنة )الت لي لاترويص مااملة 

 ل  ماجلتير فا تمريض ايطفال3)

 نوع األمتحان إسم المادة
 مدة األمتحان

 المجم   قملا أقمال بنة  تحرير

دتابة ايبرة مالمجتمس -1

 مال تابات الليانية

 ثتث باقات 111 ـــ 31 51

ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا    -2   

 اكلينييية

 ثتث باقات 51 11 ـــ 41

 باقتان 51 11 15 25 قلم نفس االطفال-3  

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 طن االطفال-4  

 باقتان 51 11 ـــ 41 جرااة االطفال-5  

 ثتث باقات 111 21 31 51 تمريض أطفال متد ع-6  

 باقتان 51 11 ـــ 41 قلم ايجنة م ال تاثة-5  

 باقتان 111 21 31 51 قلم نفس االطفال الش اذ-1  

___ 31 51 الدة دتابية فا مجال التخصص-9

_ 

 ثتث باقات 111

 باقتان 51 11 ____ 41 التشريا م الهلت ل جا -11

  551    المجم  
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 ل ماجلتيرفا تمريض الحة المجتمس4)

 المادةإسم 

 نوع األمتحان

 مدة األمتحان

أقمال   تحرير

 بنة

 المجم   قملا

دتابة اآلبرة مالمجتمس مال تابات -1

 الليانية

 ثتث باقات 111 ــ 31 51

 ثتث باقات 311 61 91 151 تمريض الحة المجتمس مالملنين-2  

 ثتث باقات 111 21 31 51 التخطيط الصحا-3  

 باقتان 111 21 31 51 تثديف الحا-4  

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 ميائيات تطبيدية-5  

 باقتان 51 11 ـــ 41 قلم االجناس التطبيدا-6  

 ثتث باقات 111 31 - 51 الدة دتابية فا مجال التخصص-5

  151    المجم  

 ل ماجلتير فا اداتة الخ مات التمرييية5) 

 إسم المادة
 نوع األمتحان

 مدة األمتحان
أقمال   تحرير

 بنة

 المجم   شف ى 

نظريات فا اداتة الخ مات -1

 التمرييية

 ثتث باقات 51 11 15 25

ناتباق 111 21 31 51 نظم الخ مات التمرييية-2     

 ثتث باقات 151 31 45 55 ةمان الج دة فا التمريض -3   

ابتراتيجيات الت تيس فا تعليم -4   

 التمريض

باقاتثتث  211 41 61 111  

ايبتراتيجيات ايداتية للخ مات  -5   

 التمرييية

 ثتث باقات 251 51 55 125

 ثتث باقات 111 21 31 51 اق اد م تط ير المناه -6   

 ثتث باقات 111 ــ 31 51 الدة دتابية فا مجال التخصص-5   

  951    المجم  
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لت تيس ماجلتير فا تمريض الصحة النفلية مالعدلية6)  

 إسم المادة

 نوع األمتحان

 مدة األمتحان

أقمال  تحريرى

 بنة

 المجم   قملا

 ثتث باقات 311 41 ___ 241 تمريض نفلا-1

 ثتث باقات 111 ــ 31 51 دتابة االبرة مالمجتمس-2   

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 قلم نفس فلي ل جا-3   

باقاتثتث  111 21 ـــ 11 نظريات قلم النفس-4     

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 الطن النفلا-5   

 باقتان 51 11 15 25 قت ات انلانية-6   

___ 31 51 الدة دتابية فا مجال التخصص-5

_ 

 باقتان 111

  151    المجم  

ل ماجلتير فا تمريض الحاالت الحرجة5)   

 

 إسم المادة
 نوع األمتحان

 مدة األمتحان
أقمال  تحريرى

 بنة

 المجم   شف ى 

 ثتث باقات 311 ــ 91 211 تمريض الحاالت الحرجة-1

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 أمرا  الحاالت الحرجة-2  

 ثتث باقات 51 11 ـــ 41 جرااة الحاالت الحرجة -3  

 ثتث باقات 51 11 ـــ 41 تشريا مهلت ل جا-4  

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا اكلينييية-5  

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 تثديف الحا-6  

ابتراتيجية تعليم تمريض الحاالت -5  

 الحرجة

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11

 ثتث باقات 111 21 - 11 الدة دتابية فا مجال التخصص-1

  911    المجم  
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 الملنينل ماجلتير تمريض 1)

 إسم المادة

 نوع األمتحان

 األمتحانمدة 

أقمال  تحريرى

 بنة

 المجم   شف ى 

دتابة اآلبرة مالمجتمس -1

 مال تابات الليانية

 ثتث باقات 111 _ 31 51

 ثتث باقات 311 61 91 151 الملنينالحة تمريض -2  

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 طن م امرا  الملنين -3  

المفاهيم الح يثة فا تمريض الحة -4  

 الملنين

 ثتث باقات 111 31 - 51

التأهيم الجل ى م النفلا م  -5  

 االجتماقا

 ثتث باقات 111 31 - 51

 ثتث باقات 111 31 - 51 الدة دتابية فا مجال التخصص-6

  111    المجم  

 

 تمريض تعليم ال ل ماجلتيرفا9)

 إسم المادة
 نوع األمتحان

 مدة األمتحان
أقمال  تحريرى

 بنة

 المجم   قملا

 ثتث باقات 111 31 - 51 الدة دتابية فا مجال التخصص -1

 ثتث باقات 111 31 - 51 قلم نفس تعليما -2  

 ثتث باقات 111 21 31 51 التخطيط الصحا-3  

 ثتث باقات 111 21 31 51 تثديف الحا-4  

 ثتث باقات 311 61 91 151 طرق الت تيس -5  

 ثتث باقات 111 31 - 51 تط ير المناه -6  

 ثتث باقات 51 11 15 25 قت ات انلانية -5

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 نظريات فا قلم النفس -1

  951    المجم  
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 ندص المناقة الميتلبة )ايي زلل ماجلتير تمريض ااالت 11)

 إسم المادة

 نوع األمتحان

 مدة األمتحان

أقمال  تحريرى

 بنة

 المجم   قملا

 ثتث باقات 111 31 - 51 دتابية فا مجال التخصصالدة  -1

ندص المناقة الميتلبة تمريض ااالت  -2

 )ايي زل

 ثتث باقات 311 61 91 151

ياث فلي ل جا ممييرميي ل جيا  -3

 اكلينييية

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11

 ثتث باقات 111 21 31 51 صحاالتثديف ال -4

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 الملتشفياتطرق ال  اية م منس ق مى -5  

 ثتث باقات 111 21 ـــ 11 التأهيم النفلا م االجتماقا -6

  111    المجم  

 

 :( 38مادة)

 تعد  ايمتحانات يالنلبة لجميس التخصصات كاآلتا:.

يعد  امتحان ال تابة التمهي ية )دمت أملل قن  نهاية الفصم ال تابا ايمل فا -1

 شهرماتس.

 يعد  امتحان ال تابة التمهي ية )دمت ثانال فا شهر ي لية. -2

 يعد  امتحان ال تابة التخصصية )دمت أملل فا نهاية الفصم ال تابا الثانا فا شهر-3

 ديلمبر.

 يعد  امتحان ال تابة التخصصية )دمت ثانالفا شهر ماتس. -4

 (:36مادة )

 ن فا جميس المدرتات .من يربن فا أى فر  من فرم  الماجلتير يعي  ايمتحا
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 (:22مادة )

د ير ةعيف فا ال تابة التخصصية قليها أن تعي  ال تابة  بم تالطالبة التا تربن ي

 التد ع ل و ل ايمتحان مرة أورى.

 (:22مادة )

فا هذة المادة التا  هاحصم قلا تد ير مدب لعن  نجااتدتابي درتربن فا أ  متىتالطالبة ال

ميحفظ التد ير قن  تد يم قذت مرةا مدب ل تدرة اللجنة الطبية  ,فيها  هاببق تب ي

 يالجامعة.

 :(20مادة)

قلا اي م من دتجة  %51لنجاح الطالبة فا كم مدرت الحص ل قلا نلبة   رط يشت -أ

 ايمتحان التحريرى.

 تحلن تد يرات النجاح م الرب ب فا دتجة الماجلتير قلا النح  التالا: -ب

 

 المــــدى تقديرال م

 من مجموع الدرجات %222إلى  %85من  ممتاز 2

 من مجموع الدرجات %85إلى أقل   %75من  جيد جدا 0

 من مجموع الدرجات %75إلى أقل  %95من  جيد 3

 من مجموع الدرجات %95إلى أقل من  92من  مقبول 2

 من مجموع الدرجات %92إلى أقل من  32من  ضعيف 5

 مجموع الدرجاتمن  % 32أقل من  جدا ضعيف 9

 

 يحلن التد ير العاع  ل تجة الماجلتير ينفس النلبة اللايدة. –ج 

 تحلن ال تجة النهائية ل تجة الماجلتير طبدا للت زيس ايتا:.

  من ال تجة اليلية. %31مدرتات تمهي ية ينلبة 

  من ال تجة اليلية. %51مدرتات التخصصية ينلبة 

  اليلية.من ال تجة  %21الربالة ميخصص لها 
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سابعالباب ال  

 

درجة دكتور  في التمريض   

 (:23مادة )

 فى التمريض فى احدى التخصصات التالية دكتورتمنح كلية التمريض جامعة طنطا درجة 

 التمريض الباطنى و الجراحى -2

 تمريض األمومة و النساء و الوالدة -0

 تمريض األطفال -3

 تمريض صحة المجتمع -2

 ادارة الخدمات التمريضية -5

 تمريض الصحة النفسية و العقلية -9

 تمريض الحاالت الحرجة -7

 المسنينتمريض  -8

 تعليم التمريض -6

 نقص المناعة المكتسبة )األيدز( و الوقاية منه.تمريض حاالت  -22

 :(22مادة )

م قمليا قلحا ملحت ى تفيحس طبدحا لطبيعحة  قلميا اتفا التمريض ته ف الا اق اد الخريجي دكت ت

 قملهن يع  التخرج فا المجاالت المختلفة, م تنشيط البحث العلما للتد ع فا قل ع التمريض.

 ( :25مادة )

 فى التمريض:  لدرجةدكتورقيدشروط ال

دتجححة  قلححا لةااالحح يحح نت ان فححا التمححريض دكتحح ت ل تجححةفححا  يحح  الطالبححة  يشححترط -أ

 ااح ى محن اال حم يتد يرجي قلا التخصص أم أا  الم اد المتصلة يهار فا مادة الماجلتي

 محن يها معترفأورى  معادلة قلمية دتجة قلا ام جمه تية مصرالعريية فا الجامعات

 . الجامعة

 يتم الدي  ل تجة ال كت تاه فا شهر ن فمبر م ماتس من كم قاع. -ب

 

دمتة  ام محلحا ت يفحم دتجحة 500 ام ايليحتس 5 ام قحالما ت يفم دتجة 450 يجتاز ان -

 لجامعحة طنطحا التحايس الخاالحة لتغحرا  االنجليايحة مركااللغحة محن االنجليايحة اللغة فا

 اال م قلا يتد يرجي ج ا

 :(29مادة)

 :.ما يلا شرمط نيم دتجة دكت ت فا التمريض

مجلس الجامعة قن  م افدة مجلس اليلية لم ة  هأن تد ع يعمم يحث فا م ة   يدر -1

 بنتين قلا اي م من تاتيخ الم افدة قلا تلجيم الم ة  .

 أن تد ع نتائ  البحث من وتل تبالة تدبلها لجنة التحييم يع  منا شتها. -2
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 م ذلك مفدامالشفهية المدرتة نييية ايكليم نجاح ايوتباتات التحريرية يأن تجتاز  -3

 المادة ايويرة من هذه الشرمط.لما ه  مبين فا 

 

ل يتاتيخ 966طبدا للدرات ال زاتى ت م ) 46ل من المادة 3تم تع يم ت م )

م ذلك نجاح ايوتباتات التحريرية مالشفهية المدرتة يأن تجتاز  --الى  2111 5 9

 ل من االئحة ال اولية لليلية.53مفدا لما ه  مبين فا المادة )

 

 اةافة مدرتات لل كت تاه

 

 

ل ايتية ت زيس المدرتات أشهر متبين الج ام 4تدلم ال تابة الا فصلين دتابيين كم منها 

 ال تابة.  لقلا فص

 الفصل الدراسي األول:.

 ق د اللاقات المـــادة

 نظر  3 ن مات الم ة قات مايتجاهات الح يثة فا التمريض-1

 نظر  3 ال  يقل فا مجال التخصص )ن مات تمريض -2

 نظر 3 العاعل فا مجال التخصص )ن مات تمريض-3

 باقات ابب قيا 9 المجم  

 

 الفصل الدراسي الثاني:.

 ق د اللاقات المـــادة

 نظر  3 العاعل فا مجال التخصص )ن مات تمريض -1

 نظر  3 ال  يقل فا مجال التخصص )ن مات تمريض -2

 باقات ابب قيا 6 المجم  
 

 

 (27مادة)

 

الدي  ل تجة دكت ت فا التمريض ييانا مجمت قن البحث الذى ين ى الدياع ي , فاذا يد ع طالن 

مافق مجلس الجامعة ينا ا قلا ا تراح مجلس اليلية قلا م ة   الربالة قين مشرفا أم 

أكثر قلا الربالة من يين ايباتذة أم ايباتذة الملاق ين م يج ز اشترا  الم تبين فا 

 المشرفين.ايشراف فا االة تع د 

 ل41مادة )

يجن ان تنا   الربالة يع  م افدة المشرف أم المشرفين  بم ميعاد ايمتحان يثتث شه ت 

قلا اي م مقلا الطالن أن يدي  ابم  لألمتحان  بم م ق  ايمتحان يشهر قلا اي م م ال 

 يلما للطالن ي و ل ايمتحان اال اذا  بلت الربالة يدرات مجلس اليلية.

 (:26مادة )

يشترط للنجاح فا امتحان ال كت تاه أن ترةا الطالبة لجنة ايمتحان فا جميس ايوتباتات 

المدرتة م فا كم جا  من أجاائها قلا ا ه م يذلك يأوذ مت بط تد يرات أقيا  اللجنة. م 

اذا تبن الطالن فا امتحان أى مدرتت من مدرتات دتجة ال كت تاه قادت ايمتحان فا 

 ت.جميس المدرتا
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 ل:51مادة )

 يعد  ايمتحان ل تجة ال كت تاه فا ن فمبر م أيريم من كم قاع.

 

 ل:51مادة )

ال يج ز للطالبة أن تبدا مدي ة ل تجة ال كت تاه يكثر من أتيس بن ات دمن أن تتد ع 

 يمتحانها م يج ز لمجلس اليلية أن يعطا للطالبة مهلة بنتين فا االة  ب ل العذت.

 

 (:50مادة )

 بن فا شهادة ال كت تاه التخصص م م ة   الربالة.تي

 

 ل: 53مادة )

تبين الج امل ايتية ق د ايوتباتات التحريرية م ايكلينييية م العملية م الشف ية المدرتة 

 ل تجة دكت ت فا التمريض فا كم من فرم  التخصص.

 

اوتبات قلا من كم  %61يعتبر  الطالن ناجا فا ال كت تاة العاع يحص لة قلا  -أ

 ل.اكلينييا-قملا  -شفها -ا ة )تحرير 

 لمائة دتجة ليم امتحان قلا ا ة.111يخصص ) -ب

 

 دتجة دكت ت فا التمريض الباطنا مالجرااا.-1

 .العاع اوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا التمريض الباطنا مالجرااا-1

ااا.الباطنا مالجراوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا فرم  تخصص التمريض -2  

  التخصص ماوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا العل ع ايبابية التا لها قت ة يفر -3

. 

 اوتبات اكلبنييا . -4

 اوتبات شفها قاع. -5

 دتجة دكت ت فا تمريض الصحة النفلية مالعدلية. -2

 العدلية.الصحة م اتمريض النفليالاوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا  -1

.الطن النفلا العاعاوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات في - 2         

 ل.ا التطبيديةاوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا قلم النفس مالفلي ل جي -3

 اوتبات اكلبنييا -4

 اوتبات شفها. -5 

 دتجة دكت ت فا تمريض أمرا  النلا  مال الدة. -3

 مأمرا  النلا .  الدةال اوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا تمريض -أ

 .ال الدةاوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا  -ب

 اوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فيأمرا  النلا . -ج

 اوتبات اكلبنييا -4

 اوتبات شفها. -5

 .دتجة دكت ت فا تمريض الحة المجتمس-4

 اوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا تمريض الحة المجتمس.-1

 ر  لم ة ثتث باقات فا فرم  تخصص تمريض الحة المجتمس.اوتبات تحري -2
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 اوتبات اكلبنييا  -4
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 دتجة دكت ت فا اداتة الخ مات التمرييية. -5

 تث باقات فا مادة اداتة و مات التمريض.اوتبات تحرير  لم ة ث -أ

 اوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا فرم  تخصص اداتة و مات التمريض. -ب

أوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا العل ع ايبابية التا لها قت ة فر  التخصص  -ج
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 أوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا فرم  تخصص تمريض ايطفال. -ب

اوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا العل ع ايبابية التا لها قت ة فر  التخصص  -ج

 طن مجرااة ايطفال ل.

 اوتبات اكلبنييا -4

 اوتبات شفها. -د

 

 دتجة دكت ت فا تمريض الحاالت الحرجة. -5

 اوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا تمريض الحاالت الحرجة. -أ

 أوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا فرم  تخصص تمريض الحاالت الحرجة. -ب
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 اوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا تمريض الملنين. -أ

 اوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا فرم  تخصص تمريض الملنين. -ب

ية التا لها قت ة يفر  التخصص ايباب اوتبات تحرت  لم ة ثتث باقات فا العل ع -ج
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 اوتبات اكلبنييا -4

 اوتبات شفها. -د

 

 دتجة دكت ت فا تعليم التمريض. -9

 أوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا تعليم التمريض. -أ

 ليم التمريض.اوتبات تحريا لم ة ثتث باقات فا فرم  تخصص تع -ب

ية التا لها قت ة يفر  التخصص اوتبات تحرير  لم ة ثتث باقات فا العل ع ايباب-ج
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