شروط التقدم للدراسات العليا -:
اولا القيد للدبلومات التخصص
شروط القيد للدبلومات التخصص-:
أن يكون الطالب حاصل علي درجة البكالريوس في التمريض من إحدي الجامعات
المصرية .بتقدير جيد على القل أو على درجة معادلة من معهد علمى أخر معترف
به من الجامعة
أن يكون قد زاولت مهنة التمريض مدة التقل عن سنتين بعد السنة التدريبية في
مستشفي عام أو خاص أومعهد علمي آخر معترف بة من الجامعة.
يجب أن يكون نسبة الحضور التقل عن  %57في المقررات الدراسية التي يقرها
مجلس الكلية للتخصص التي يقيد بة.
أن يتفرغ للدراسة الكلية لمدة عام علي االقل.
يشترط الحصول علي موافقة جهة العمل.

المستندات المطلوبة للقيد لدبلومات التخصص:
 -1شهادة البكالوريوس
 -2شهادة التقديرات
 -3شهادة الخبرة
 -4شهادة اإلمتياز
 -7شهادة الميالد
 -6موافقة جهة العمل على التسجيل
 -5دورة الكمبيوتر واإلنترنت
 -8دوسية للحفظ بكبسونة
 -9عدد( )6صور شخصية
 -11سحب مظروف الدراسات العليا ب( )171جنيه
 -11سداد الرسوم الدراسية
 -12جواب التفرغ من جهة العمل
 -13شهادة التويفل عند المناقشة
 -14صورة البطاقة الشخصية

ثانيا ا الماجستير
شروط القيد للماجستير -:
-1أن تكون الطالبة حاصلة علي درجة البكالوريوس في التمريض من إحدي جامعات
جمهورية مصر العربية بتقدير جيد علي األقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمى
أخر معترف به من الجامعة .
-2أن تكون قد زاولت مهنة التمريض مدة التقل عن سنتين بعد السنة التدريبية في مستشفي
عام أو خاص أو معهد علمي أخر معترف بة من الجامعة وبالنسبة للمعيدات يمكن التسجيل
بعد عام دراسي من تعينهم بالكلية.
-3أن تتفرغ للدراسة بالكلية لمدة عام علي اآلقل.
-4أن تحضر بطريقة مرضية بحيث التقل نسبة الحضور عن  %57في المقررات الدراسية
التي يقرها مجلس الكلية للتخصص الذي تقيد له.
-7يشترط الحصول علي موافقة جهة العمل.
المستندات المطلوبه للقيد بالماجستير -:
 -17شهادة البكالوريوس
 -16شهادة التقديرات
 -15شهادة الخبرة
 -18شهادة اإلمتياز
 -19شهادة الميالد
 -21موافقة جهة العمل على التسجيل
 -21دورة الكمبيوتر واإلنترنت
 -22دوسية للحفظ بكبسونة
 -23عدد( )6صور شخصية
 -24سحب مظروف الدراسات العليا ب( )171جنيه
 -27سداد الرسوم الدراسية
 -26جواب التفرغ من جهة العمل
 -25شهادة التويفل عند المناقشة
 -28صورة البطاقة الشخصية

ثالثا ا الدكتوراه
شروط القيد للدكتوراه -:
 يشترط فى قيد الطالبة لدرجة دكتور فى التمريض ان تكون حاصلة على درجة الماجستير
فى مادة التخصص أو أحد المواد المتصلة بها بتقديرجيدعلى االقل من احدى الجامعات فى
جمهورية مصرالعربية او على درجة علمية معادلة أخرى معترف بها من الجامعة.
يتم القيد لدرجة الدكتوراه فى شهر نوفمبر و مارس من كل عام.
 ان يجتاز  471درجة تويفل عالمى او  7ايليتس او  711درجة تويفل محلى او دورة فىاللغة االنجليزية من مركزاللغة االنجليزية لالغراض الخاصة التابع لجامعة طنطا
بتقديرجيدجدا على االقل
المستندات المطلوبة للقيد للدكتوراه-:
 -1شهادة البكالوريوس
 -2شهادة الميالد
 -3شهادة الماجستير
 -4بيان حالة علمية للماجستير
 -7بيان حالة وظيفية
 -6موافقة جهة العمل
 -5دورة كمبيوتر وانترنت (مستوى ثانى)
 -8شهادة التويفل عند المناقشة
 -9عدد( )6صور شخصية
 -11دوسية حفظ بكبسونة
 -11صورة البطاقة
 -12سحب مظروف الدراسات العليا ب( )171جنية
 -13تسديد المصاريف الدراسية
 -14صورة البطاقة الشخصية

