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 البـــاب األول

 القواعـد العامــة 

موافقة مجلس كلية التمريض الدبلومات و الدرجات العلمية يمنح مجلس جامعة طنطا بناء على -(:1مادة )

 -اآلتية :

 درجة الماجستير فى علوم التمريض . -

 درجة الدكتوراه الفلسفة فى علوم التمريض . -

 -:( نظام  الساعات المعتمدة و مواعيد الدراسة2مادة )

الى المقررات االخرى  تعتبر الساعة المعتمدة وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل مقرر دراسى نسبة -

وهى تعادل محاضرة نظرية مدتها ساعة في األسبوع ، أو ساعتين معملي او اكلينيكى في األسبوع أو 

 ساعات ميداني أسبوعياً طوال الفصل الدراسى. 3

 نظام الدراسة يقسم العام الدراسى الى فصلين دراسيين: -

مل الدراسة و التسجيل و االمتحانات( أسبوع ) يش 16الفصل الدراسي األول )فصل الخريف( لمدة  -

 ويبدأ فى االسبوع الثانى من شهر سبتمبر و مدة االمتحانات اسبوعين على االقل.

أسبوع ) يشمل الدراسة و التسجيل و االمتحانات(   16الفصل الدراسي الثاني )فصل الربيع ( لمدة  -

 ويبدأ فى االسبوع الثانى من شهر فبراير.

اسابيع بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية و  8مدتة  و يجوز فتح فصل صيفى -

 ساعات معتمدة ويبدأ فى االسبوع الثانى من شهر يوليو . 9بحد أقصى 

 -شروط التسجيل والعبء التدريسي : -(:3مادة )

جلس يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من الجامعات المصرية او المعترف بها من الم -

 االعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا.

 يستوفى الطالب شروط القسم العلمى ان وجد و ان يحصل على موافقة القسم المختص  -

 يستوفى الطالب المستندات و النماذج المطلوبة فى ادارة الدراسات العليا. -

فصل دراسى قبل بدء الدراسة  يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية التى يختارها مع بداية كل -

بأسبوعين فى الفصل الدراسى األول والثانى واألسبوع االول على األقل فى الفصل الصيفى و يعتمد 

 نموذج الجدول الدراسى من المرشد االكاديمى و رئيس القسم.

الجدول يعتمد الطالب جدوله االدراسى الموقع من المرشد االكاديمى بعد دفع رسوم التسجيل و يسلم  -

 الدراسى الى شئون الطلبة لتسجيل المقررات على الحاسب االلى.

 ال يعتبر الطالب مسجال اى مقرر اال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة -

ساعة 16يمكن للطالب التسجيل في الفصل الدراسي الواحد مقررات تصل عدد ساعاتها المعتمدة إلى -

ساعات معتمدة كحد أقصى  9لدراسي الصيفي فيستطيع الطالب أن يسجل كحد أقصى . ماعدا الفصل ا

. 

ال يسمح للطالب التسجيل فى مقرر دراسى اذا كان له متطلب سابق و يجب عليه ان يختار المتطلب  -

 السابق

 يجوز لمجلس الكلية الترخيص بتجاوز الحد االقصى للساعات المعتمدة للتسجيل لدواعى تخرج الطالب -

 الحذف واإلضافة للمقررات -(:4مادة )

يجوز للطالب أن يحذف أو يضيف مقرراً أو اكثر حتى نهاية األسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي 

األول والثاني وحتى نهاية األسبوع الثانى من بداية الفصل الصيفى بما اليخل بالعبء الدراسى للطالب 

 بالتنسيق مع المرشد االكاديمى و حسب اللوائح.
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 االنسحاب -(:5مادة ) 

يجوز للطالب االنسحاب من التسجيل في مقرر دراسي قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل  -

الدراسي األول والثاني وقبل نهاية األسبوع االول من بداية الفصل الدراسي الصيفي وذلك بما اليخل 

 بالعبء الدراسي للطالب.  

% من المحاضرات و التطبيقات و بعد موافقة مجلس 75يجوز للطالب اذا كان مستوفيا نسبة الحضور  -

الكلية يجوز االنسحاب من مقرر او اكثر خالل الست اسابيع االولى من الفصل الدراسى االول و الثانى 

لمقرر ، وال تحسب و فى هذه الحالة يثبت له فى سجله انه منسحب   وال يعتبر الطالب راسباً في هذا ا

". و فى حالة عدم w للطالب ساعات هذا المقرر في المتوسط التراكمي ويحصل على تقدير " منسحب 

% يحرم الطالب من دخول امتحان نهاية الفصل و يرصد له عالمة  محروم 75استيفاء نسبة الحضور 

FW  

التطبيقات ان ينسحب كليا  % من المحاضرات 75يجوز للطالب اذا كان مستوفيا نسبة الحضور و هى  -

من الدراسة فى احد الفصول الدراسية اذا قدم عذر ا يقبله مجلس الكلية و فى هذه الحالة يثبت فى سجلة 

انه منسحب بعذر مقبول لجميع المقررات و يعتبر االنسحاب وقفا للقيد لمدة فصل دراسى واحد و 

 لى الدرجة و فقا الحكام هذه الالئحة.التحتسب مدة ايقاف القيد ضمن المدة المقررة للحصول ع

يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسى عند استدعائه للخدمة العسكرية و يرصد له تقدير  -

 ( فى سجله و ال تحسب هذه الفترة من صالحية المقرر. MWمنسحب الداء الخدمه العسكرية)  

 االمتحانات-(:6مادة )

 للمقررات في األسبوعين الخامس و السادس عشر  من الفصل الدراسي.تعقد االمتحانات النهائية  -

% من الساعات 75يشترط لدخول الطالب لالمتحان النهائي للمقرر حضور الطالب نسبة ال تقل عن 

التدريسية للمقرر ) النظرية والعملية ( . و فى حالة عدم استيفاء هذه النسبة يحرم الطالب من دخول 

. وعلية يحق للطالب إعادة تسجيل هذه المادة،  (FW)ل و يرصد له عالمة محروم امتحان نهاية الفص

 تحسب للطالب ساعات هذا المقرر في المتوسط التراكمي

الطالب الذي يتعذر عليه دخول االمتحان النهائي لمقرر أو إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها  -

% من متطلبات 75ه من دخول االمتحان ويكون حضر مجلسي القسم والكلية و اال يكون قد تم حرمان

( ويتيح له فرصة اداء االمتحان  في االسبوع االول من  Iدراسة المقرر يحصل على تقدير ) غير مكتمل 

الفصل الدراسي التالي و تحتسب الدرجة الحاصل عليها فى االمتحان النهائى اضافة الى الدرجة السابقة 

 لفصلية.الحاصل عليها فى االعمال ا

زمن االمتحان : مدة االمتحان النظرى ساعتين لكل مقرر ما عدا المقررات التي لها ثالث ساعات معتمدة  -

 أو أكثر فيكون زمن االمتحان ثالث ساعات 

 

 

 الرسوب في المقررات - ( :7مادة )

  -يعتبر الطالب راسبا في مقرر :

 بدون عذر مقبول.في حالة تغيب الطالب عن االمتحان النهائي للمقرر  .1

% من درجة االمتحان التحريري النهائي ال تضاف درجة اعمال فصليه 40إذا حصل على اقل من  .2

 لدرجة االمتحان النهائى و يحصل على صفر .

 % من مجموع درجات المقرر .60الحصول على اقل من  .3

 عادة التسجيل في أي مقرر رسب فيه .يحق للطالب .4
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يحسب له هذا المقرر من الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة يدخل الطالب الذي يرسب في مقرر  .5

( ويجب عليه إعادة دراسة المقرر أو مقرر بديل إذا كان  GPAفي حساب المتوسط التراكمي للتقديرات )

( في CGPAاختياريا وتدخل الدرجات الحاصل عليها في محاوالته في حساب المتوسط التراكمي للدرجات )

 الدراسية . جميع الفصول

( ال تحتسب  I( بعذر ، غير مكتمل )  Wالمقررات التي يحصل الطالب فيها على تقديرات منسحب )  .6

 له ساعات دراسية وال تدخل هذه التقديرات في حساب المتوسط التراكمي .

 التعثر األكاديمي-( :8مادة )

%  15إذا زادت نسبة الغياب عن % و انذار ثانى10ينذر الطالب انذار اول  إذا زادت نسبة الغياب عن  -

% من ساعات اى مقرر فى اى فصل  25% و إذا زادت نسبة الغياب عن  25-20و انذار ثالث عند  

دراسى و ولم يقدم عذرا  مقبول من مجلس القسم يحرم و يخطر الطالب بحرمانه و بموافقة مجلس 

 WFمحروم الكلية  ال يسمح له بدخول االمتحان النهائى و يسجل له تقدير 

، يسمح له بالتسجيل فى الحد األدنى 2( أقل من CGPAحصل الطالب على معدل تراكمي ) اذا -

للساعات المعتمدة للفصل الدراسي التالي .وفى حالة التكرار لمدة فصلين دراسيين  متصلين يفصل من 

 البرنامج.

 وقف القيد و اعادة القيد-( :9مادة )

عد المقررة من قانون تنظيم الجامعات واللوائح  المنظمة وتحذف تلك يجوز للطالب وقف قيده طبقا للقوا -

 المدد من المدة المسموح بها للدراسة.

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص و لجنة الدراسات العليا بالكلية ان يوقف  -

شهرا و  24ى مجموعها عن دكتوراه( لمدة ال تزيد ف –ماجستير  -قيد الطالب المقيد بدرجة ) دبلوم

بشرط ان يكون ايقاف القيد فى سنوات مقبلة و ليس عن سنوات سابقة و ان يكون ايقاف القيد فى المدة 

 االساسية و ليس فى فترات مد القيد و ذلك طبقا لقانون تنظيم الجامعات

الجامعات واللوائح  يجوز اعادة قيد الطالب الذى سبق الغاء قيدة  وفقا للوائح المنظمة لقانون تنظيم -

 الداخلية.

 المرشد االكاديمى ( :10) مادة

عضو من اعضاء هيئة التدريس يختارة القسم العلمى ليتولى توجية الطالب فى عملية التسجيل لمقررات  -

 كل فصل دراسى و يتابع مسيرته العلمية منذ دخولة و حتى تخرجة.

الطالب الذين اوكلت اليه مهمه االشراف  يقوم المرشد االكاديمى باعداد ملف خاص لكل طالب من -

عليهم و يحتوى الملف على : استمارة بيانات الطالبو قائمة المقررات الالزمة  لتخرج الطالب و استمارة 

 التسجيل و سجل الدرجات و الوثائق االدارة االخرى.

 األقسام العلمية بالكلية وكود كل قسم و الدرجات العلمية التى يمنحها -1  -( :11مادة )

 الكود Department القسم

 Medical- Surgical Nursing MSN تمريض الباطنى والجراحى

 Critical care and Emergency Nursing  CCN تمريض الحاالت الحرجة و الطوارئ

 Pediatric Nursing PN تمريض األطفال 

 Maternal and Newborn Health Nursing MNN تمريض صحة االم و حديثى الوالدة

 Psychatric and Mental Health Nursing PMHN تمريض الصحة النفسية والعقلية

 Community Health CHN تمريض صحة المجتمع

 Nursing Administration NA إدارة التمريض 

 

أقسام أخرى بناءا على موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة وإتمام اإلجراءات يجوز أن ينشأ بالكلية  -2

 المنظمة لهذا الشأن.
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 يجوز فتح برامج جديدة بناء ا على موافقة مجلس الكلية و الجامعة بحيث تلبى متطلبات سوق العمل -3

 كود المقررات الدراسية -: (12)مادة 

 NURSING NUR تمريض

 GENERAL NURSING GNUR مواد تمريض عام

 MEDICINE MED طب

 ELECTIVE E اختيارى

 SOCIAL SOC اجتماعى

 

 نظام التقويم -( :13مادة )

 

 عدد الساعات المعتمدة ×مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر تمت دراسته =   GPAالمعدل التراكمي 

 حاصل جمع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية عدد النقاط الرمز التقدير

 A+ 5 95-100 ممتاز مرتفع

 A 4.75 90<95 ممتاز

 B+ 4.5 85 -  <90 جيد جدا مرتفع

 B 4 80 - <85 جيد جدا 

 C+ 3.5 75 - <80 جيد مرتفع

 C 3 70 - <75 جيد

 D + 2.5 65 - <70 مقبول 

 D 2 60-<65 مقبول

  F 0 zero   and راسب

Less than 60 

 - I Incomplete غير مكتمل

 - W Withdrawn منسحب

 - WE WithdrawnExcuse منسحب بعذر
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 الباب الثاني 

 دبلوم الدراسات العليا في علوم التمريض

 -( :14مادة )

يمنح مجلس جامعة طنطا بناءاً على موافقة مجلس الكلية دبلوم الدراسات العليا في علوم   -1

  -التمريض وهى كاالتى :

 

 اسم  الدبلوم القسم

دبلوم الدراسات العليا في علوم تمريض الباطنى  - قسم التمريض الباطنى و الجراحى

 و الجراحى

 دبلوم التحكم فى العدوى ) دبلوم مهنى( -

 االورام ) دبلوم مهنى(دبلوم  -

دبلوم الدراسات العليا في علوم تمريض الحاالت  - قسم تمريض الحاالت الحرجة و الطوارئ

 الحرجة

دبلوم الدراسات العليا في علوم تمريض الطوارئ  -

 واالصابات ) مهنى(

دبلوم الدراسات العليا في علوم تمريض صحة  - قسم تمريض صحة االم و حديثى الوالدة

 حديثى الوالدةاالم و 

 

 دبلوم الدراسات العليا في علوم تمريض األطفال - قسم تمريض االطفال

دبلوم الدراسات العليا في علوم تمريض األطفال  -

 ذوي االحتياجات الخاصة )مهنى(

دبلوم الدراسات العليا في علوم تمريض حديثى  -

 الوالدة  والحاالت والحرجة ) مهنى(

تمريض االطفال  دبلوم الدراسات العليا في علوم -

 المصابين بأمراض الدم) مهنى(

 

دبلوم الدراسات العليا في علوم تمريض صحة  - قسم تمريض صحة المجتمع

 المجتمع

دبلوم الدراسات العليا في علوم تمريض المسنين  -

 ) مهنى(

 دبلوم الدراسات العليا في علوم إدارة التمريض - قسم ادارة خدمات التمريض

العليا في علوم إدارة الجودة في دبلوم الدراسات  -

 التمريض ) مهنى(

دبلوم الدراسات العليا في علوم إدارة المستشفيات   -

 ) مهنى(

 

دبلوم الدراسات العليا في علوم تمريض الصحة  - قسم تمريض الصحة النفسية و العقلية

 النفسية والعقلية.

دبلوم الدراسات العليا في علوم التمريض النفسى  -

 المواد المخدرة ) مهنى(لمتعاطى 
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يجوزلعميد الكلية بعد اخذ رأى مجلس الكلية فتح برامج أخرى جديدة لدبلوم الدراسات العليا ( 15مادة )

 تواكب التطور و احتياجات سوق العمل لذلك.

  -:شروط القبول بدبلوم الدراسات العليا -( :16مادة )

حصول الطالب على درجة البكالوريوس في التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة  -

 معادلة لها من كلية أو معهد علمي معترف به من المجلس األعلى للجامعات . 

 حصول الطالب على السنه التدريبية )االمتياز( -

 الحصول على موافقة مجلس القسم المختص  -

  تقل عن سنة فى مستشفى حكومى او خاص.مزاولة مهنة التمريض مدة ال -

 سداد الرسوم الدراسية المستحقة وفقاً للنظم والقواعد التي يحددها مجلسى الكلية والجامعة.      -

 إستيفاء جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا بالكلية . -

 عدد كاف من الطالب .يجوز لمجلس الكلية الغاء التسجيل في التخصص الذي ال يلتحق به  -

  -مواعيد القيد والدراسة : -( :17مادة )

 تقدم طلبات اإللتحاق بالدبلوم الدارة الدراسات العليا مرة كل عام كما يلي: -

وتبدأ الدراسة في  خالل شهر أغسطس على أن تبدأ الدراسة في شهر سبتمبر  للفصل الدراسى االول  -

 .شهر فبرايرللفصل الدراسى الثانى 

 بالنسبة للطالب الوافدين يسمح لهم بالتسجيل فى اى وقت

  -مدة ونظام الدراسة : -( :18مادة )

 مدة الدراسة لنيل الدبلوم عام أكاديمي . -

 أسبوع بما فيها االمتحانات 16تنقسم الدراسة إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما  -

لمعتمدة للحصول على درجة ساعة معتمدة كحد أقصي للساعات ا 30يجب على الطالب أن يسجل  -

الدبلوم ويجوز لمجلس الكلية فتح فصل دراسي صيفي ) ثالث( إلى السنة الدراسية ، وفي هذه الحالة 

ساعات معتمدة إذا كان ذلك يؤدي إلى نقل الطالب إلى  9يكون تسجيل الطالب إختيارياً ، بحد أقصي 

. وتكون مدة الفصل الدراسي ثمانية  المستوى األعلى أو إستيفاء متطلبات دراسة بعض المقررات

على أن تتضاعف عدد الساعات الدراسية االسبوعية المخصصة  –أسابيع بما فيها االمتحان النهائي 

 لكل مقرر .

مدة الدراسة لنيل الدبلوم عام اكاديمى وال يجوز للطالب أن يبقى مقيداً للدراسة أكثر من ثالثة سنوات  -

له بسنة أخرى على أن يكون الطالب ناجحعلى األقل في نصف عدد ويجوز لمجلس الكلية أن يسمح 

 المواد المقررة .

يتم التدريب العملى فى معامل الكلية و مستشفيات جامعة طنطا و اماكن التدريب المعتمدة من كلية  -

 التمريض و يشرف على التدريب اعضاء هئية التدريس بالكلية

  -االمتحانات :  -( :19مادة )

 -تحانات لمدة أسبوعين كالتالى:تعقد األم

تعقد إمتحانات الفصل الدراسي األول في شهر يناير، وتعقد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني في  -

دى ؤيرسب فى اى من المواد الدراسية يشهريونيو وذلك للمتقدمين في شهر أغسطس . و من 

 االمتحانات فى شهر اغسطس 

 تعقد إمتحانات الفصل الدراسي الصيفي في شهر أغسطس.  -

 تشمل اعمال فصليه االمتحانات النظرية و العملية فى منتصف الترم للمواد التى لها شق عملى  -
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 فديناالو -20مادة 

يسمح للطالب الوافدين التسجيل فى برامج الدبلوم بعد استيفاء االوراق و الشروط المسجلة بادارة 

 العلياالدراسات 

  -شروط الحصول على الدبلوم : -:21مادة )

يحصل الطالب على دبلوم الدراسات العليا في فرع التخصص إذا أتم دراسة جميع المقررات  

 CGPA 2.00المحددة لدراسة الدبلوم بنجاح وبمتوسط نقاط ال يقل عن 

 -:درجات اعمال فصليه -(:22مادة )

   -فصليه كاآلتى: تقسم درجات اعمال -المواد التمريضية: -1

 50درجة امتحان نصف الترم وتقديم انشطة علمية للشق النظرى %. 

 50 درجة اختبار عملى نصف الترم و تقديم انشطة علمية للشق العملى % 

 درجات اعمال فصليه هى درجات تقديم انشطة علمية. -اإلجتماعية(: -المواد الغير تمريضية )الطبية -2

  -الخطة الدراسية :-( :23مادة )

تبين الجداول الدراسية التالية توزيع المقررات ، عدد ساعات التدريس أسبوعياً ، عدد الساعات 

المعتمدة ، نوع االمتحان ومدته وتوزيع الدرجات . و يوجد بعض المقررات االختيارية و كودها 

ENUR  ساعة معتمدة(  و هذه المقررات فى مرفق رقم  2) يختار الطالب منها مادة عدد ساعاتها

(1) 
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 التمريض الباطنى و الجراحى في علومالبرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا 

 الفصل الدراسى االول

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 عملى شفوى
نهاية 
 الترم

 مجموع

التمريض الباطنى و 
 ( نظرى1الجراحى  )

MSN 1101 3 - 3 80 50 20 - 150 

التمريض الباطنى و 
 ( عملى1الجراحى  )

MSN 1102 - 9 3 - 100 - 50 150 

 MSN 1103 1 - 1 30 - 20 - 50 نظرى(1تقييم صحى )

 MSN1104 - 3 1  30  20 50 ( عملى1)تقييم صحى 

 Med 1101 2 - 2 80 10 10  100 الجراحة العامه

 Med 1103 2 - 2 80 10 10  100 علم األدوية

 Med 1104 2 - 2 80 10 10  100 الباطنة العامه

التحكم فى العدوى فى 
 التخصص

MSN  1105 2  2 80 10 10  100 

 800     16 12 12  المجموع

 المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود المقرر اسم المقرر
ساعات  اكلينيكى نظرى

 معتمدة
اعمال  تحريرى

 فصليه
 مجموع عملى شفوى

تمريض باطنى و 
 (2جراحى )

MSN 1106 3 - 3 80 50 20 - 150 

تمريض باطنى و 
 ( عملى2جراحى )

MSN 1107 - 9 3 - 100 - 50 150 

 MSN 1108 1 - 1 30 - 20 - 50 نظرى (2تقييم صحى) 

 MSN1109 - 3 1  30  20 50 ( عملى2تقييم صحى )

  Med1102 1 - 1 30 جراحه خاصة 
10 

 
10 

 50 

  Med1105 1 - 1 30 باطنة خاصة

10 
 

10 
 50 

  Med  1106 2 - 2 80 باثوفسيولوجى
10 

 
10 

 100 

المبنى على  التمريض
 البراهين

MSN 1110 2 - 2 80  

10 
 

10 
 100 

 -المقرر االختيارى:
 2يختار الطالب عدد 
ساعة معتمدة من 

 (1مرفق )

 
ENUR 

 
2 
 

 
- 

 
2 

 
80 

 
10 

 
10 

  
100 

 800     16 12 12  المجموع

 

 ساعة معتمده 1ساعة اكلينيكى =   3*
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 فى علوم تمريض الحاالت الحرجة دراسى الدبلوم  الدراسات العليا البرنامج ال

 

 الفصل الدراسى االول

 

 

 المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر المقرراسم 

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

عملى  شفوى
نهاية 
 الترم

 مجموع

( 2تمريض الحاالت الحرجة )
 نظرى

CCN  1112 3 - 3 80 50 20 - 150 

( 2تمريض الحاالت الحرجة )
 عملى

CCN  1113 - 9 3 - 100 - 50 150 

 Med  1108 2 - 2 80 10 10 - 100 جراحة الحاالت الحرجة

 CCN 1114 1 - 1 30 0 20 20 50 نظرى (2تقييم صحى) 

 CCN 1115 - 3 1  30   50 ( عملى2تقييم صحى ) 

 Med  1106 2 - 2 80 10 10  100 باثوفسيولوجى

 Med  1109 2 - 2 80 10 10  100 قياسات اكلينيكية

 االختيارىالمقرر 
ساعة  2يختار الطالب عدد 

 معتمدة

 
ENUR 

2 
 

 
- 

2 80 10 10  100 

 800     16 12 12  المجموع

 

 

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

عملى  شفوى
نهاية 
 الترم

 مجموع

تمريض الحاالت الحرجة 
 ( نظرى1)

CCN1106 3 - 3 80 50 20 - 150 

تمريض الحاالت الحرجة 
 ( عملى 1)

CCN1107 - 9 3 - 100 - 50 150 

تقييم صحى لمرضى 
 نظرى (1الحاالت الحرجة )

CCN  1108 1 - 1 30 - 20 - 50 

تقييم صحى لمرضى 
 ( عملى1الحاالت الحرجة )

CCN 1109 - 3 1  30  20 50 

التمريض المبنى على 
 البراهين 

CCN  1110 2 - 2 50 30 20 - 100 

 Med  1107 2 - 2 80 10 10 - 100 طب الحاالت الحرجة

 Med  1103 2 - 2 80 10 10 - 100 علم األدوية

التحكم فى العدوى فى 
 التخصص

CCN  1111 2  2 80 10 10 - 100 

 800     16 12 12  المجموع
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 علوم تمريض االورام البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا فى

 الفصل الدراسى االول

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

عملى  شفوى
نهاية 
 الترم

 مجموع

( 1تمريض مرضى االورام )
 نظرى

MSN 1111 3 - 3 80 50 20 - 150 

( 1تمريض مرضى االورام )
 عملى

MSN 1112 - 9 3 - 100 - 50 150 

التمريض المبنى على 
 البراهين

MSN  1110 2 - 2 80 10 10  100 

 لمرضى االورام تقييم صحى
 )نظرى(

MSN  1113 1  1 30 - 20 - 50 

تقييم صحى لمرضى األورام 
 )عملى (

MSN 1114 - 3 1  30  20 50 

 Med 1110 2 - 2 80 10 10  100 طب االورام

 Med 1103 2 - 2 80 10 10  100 علم األدوية

التحكم فى العدوى فى 
 التخصص

MSN  1105 2  2 50 30 20  100 

 750     15 12 11  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

عملى  شفوى
نهاية 
 الترم

 مجموع

 MSN  1115 3 - 3 80 50 20 - 150 ( نظرى2تمريض االورام )

 MSN  1116 - 9 3 - 100 - 50 150 ( عملى2االورام )تمريض 

 MSN  1117 2 - 2 80 10 10  100 تثقيف صحى فى التخصص

 Med 1111 2 - 2 80 10 10  100 امراض المناعة

 Med 1112 2 - 2 80 10 10  100 جراحة االورام 

 Med  1106 2 - 2 80 10 10  100 باثوفسيولوجى

 
 المقرر االختيارى

 2الطالب عدد  يختار -
 ساعة معتمدة

 
ENUR    

 

 
2 
 
 

 
- 
 

 
2 

 
80 

 
10 

 
10 

  
100 

 800     16 9 13  المجموع
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 البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا فى علوم تمريض الطوارئ و االصابات

 الفصل الدراسى االول

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

تمريض الطوارئ 
و االصابات 

 نظرى(1)

CCN 1116 3 - 3 80 50 20 - 150 

تمريض الطوارئ 
 (1و االصابات )

 عملى

CCN 1117 - 9 3 - 100 - 50 150 

تقييم صحى 
لمرضى الطوارئ 

 واالصابات 

CCN 1118 1  1 30  20  50 

تقييم صحى 
لمرضى الطوارئ 

 واالصابات

CCN 1119 - 3 1  30  20 50 

التمريض المبنى 
 على البراهين 

CCN  1110 2 - 2 50 30 20  100 

طب الطوارئ 
 واألصابات

Med 1113 2 - 2 80 10 10  100 

 Med 1103 2 - 2 80 10 10  100 علم اآلدوية

التحكم فى العدوى 
 فى التخصص

CCN  1111 2  2 50 30 20  100 

 800     16 12 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع شفوى

 تمريض الطوارئ
 ( نظرى2و االصابات )

CCN  1120 3  3 80 50 20 150 

 الطوارئتمريض 
 (عملى2و االصابات )

CCN  1121 - 9 3 - 100 50 150 

 Med  1109 2 - 2 80 10 10 100 قياسات اكلينيكية

جراحة الطوارئ 
 واألصابات

Med 1114 2 - 2 80 10 10 100 

 Med  1106 2 - 2 80 10 10 100 باثوفسيولوجى

 CCN1122 2  2 80 10 10 100 تثقيف صحى

 المقرر االختيارى
 2يختار الطالب عدد 
 ساعة معتمدة

ENUR 2 - 2 80 10 10 100 

 800    16 9 13  المجموع
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 علوم التحكم فى العدوى البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا فى

 الفصل الدراسى االول

كود ورقم  اسم المقرر
 المقرر

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا

 ساعات اكلينيكى/ نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

التحكم فى 
  ) نظرى( العدوى

MSN 1118 3 - 3 80 100 20 - 150 

التحكم فى 
  ) عملى(العدوى

MSN 1119 

 

- 9 3 - 100 - 50 150 

 Med 1115 2 - 2 80 10 10  100 ميكروبيولوجى

 MSN 1116 2 - 2 50 30 20  100 تثقيف صحى

 Med 1103 2 - 2 80 10 10  100 علم األدوية

 احصاء حيوى
 تطبيقى

Med 1116 3 - 3 80 50 20  100 

 750     15 9 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

استراتجيات التحكم فى 
العدوى داخل المنشات 

 الصحية ) نظرى(

MSN 1120 4 - 4 100 50 50  200 

استراتجيات التحكم فى 
العدوى داخل المنشات 

 ) عملى( الصحية

MSN 1121 - 9 3 - 100  50 150 

 طب المناطق الحارة 
 و المعدية

Med 1117 2 - 2 80 10 10  100 

 Med1118 2 - 2 80 10 10  100 و بائيات

 Med  1106 2 - 2 80 10 10  100 باثوفسيولوجى

 المقرر االختيارى
 2يختار الطالب عدد 

 ساعة معتمدة

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 750     15 9 12  المجموع
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 صحة االم  و حديثى الوالدةالبرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا فى علوم تمريض 

 الدراسى االول الفصل

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

 تمريض التوليد 
 نظرى

MNN1101 3  3 80 50 20 - 150 

 MNN1102  9 3 - 100 - 50 150 تمريض التوليد عملى

تشريح الحوض  
 الجهاز التناسليو

Med1119 2 - 2 80 10 10  100 

 Med1120 2 - 2 80 10 10  100 علم وظائف األعضاء

 طب أمراض النساء
 والتوليد

Med1121 2 - 2 80 10 10  100 

 MNN1103 3 - 3 100 30 20  150 الصحة الجنسية 

 750     15 9 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا ورقم المقرركود  اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

 صحة االمتمريض  
)  وتنظيم األسرة

 نظرى(

MNN 1104 3  3 80 50 20 - 150 

 صحة االمتمريض 
)  وتنظيم األسرة

 عملى(

MNN 1105  9 3 - 100 - 50 150 

 Med1122 2 - 2 80 10 10  100 األجنة والوراثةعلم 

 SOC   1101 2 - 2 80 10 10  100 علم نفس المرأة 

 لصحي فيقييم  االت
تمريض صحة االم و 

  حديثى الوالدة

MNN 1106 1  1 30  20  50 

 لصحي فيقييم  االت
تمريض صحة االم و 

  حديثى الوالدة

MNN 1107  3 1  30  20 50 

          

 Med 1103 2 - 2 80 10 10  100 علم األدوية

 المقرر االختيارى
 2يختار الطالب عدد 

 ساعة معتمدة

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 800     16 12 12  المجموع
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 علوم تمريض  األطفال البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا فى

 الفصل الدراسى االول

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا المقرركود ورقم  اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

 PN   1101 3  3 80 50 20 - 150 نظرى (1تمريض األطفال )

 PN   1102  9 3 - 100 - 50 150 عملى (1تمريض األطفال )

 PN   1103 1  1 30  20  50 التقييم الصحى 

 PN   1104  3 1  30  20 50 التقييم الصحى 

 PN   1105 2 - 2 80 10 10  100 النمو والتطور

 PN   1106 2 - 2 80 10 10  100 تثقيف صحى

 Med 1123 2 - 2 80 10 10  100 طب األطفال

 Med 1103 2 - 2 80 10 10  100 علم األدوية

 800     16 12 12  المجموع

 

 الثانىالفصل الدراسى 

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع  شفوى

 (2تمريض األطفال )
 نظرى

PN   1106 3  3 80 50 20 - 150 

 (2تمريض األطفال )
 عملى

PN   1107  9 3 - 100 - 50 150 

 Med 1124 2  2 80 10 10  100 جراحة األطفال

 Med 1106 2 - 2 80 10 10  100 باثوفسيولوجى

 SOC 1102 1 - 1 30 10 10  50 الطفل سفن علم

فى  العدوى فى التحكم
 تمريض األطفال

 

PN   1108 2 - 2 80 10 10  100 

 المقرر االختيارى
 2يختار الطالب عدد 

 ساعة معتمدة

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

  750     15 9 12  المجموع
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 علوم تمريض األطفال ذوى األحتياجات الخاصة فى المهنىلدراسى لدبلوم  الدراسات العليا البرنامج ا

 الفصل الدراسى االول

 مجموع الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع  شفوى

تمريض األطفال ذوى 
 (1األحتياجات الخاصة  )

 نظرى

PCCN   1118 3  3 80 50 20 - 150 

تمريض األطفال ذوى 
األحتياجات الخاصة  

 عملى(1)

PCCN   1109  9 3 - 100 - 50 150 

 PN   1103 1  1 30  20  50 التقييم الصحى 

 PN   1104  3 1  30  20 50 التقييم الصحى 

 PCCN   1110 2 - 2 80 10 10  100 تثقيف صحى

 PN   1105 2 - 2 80 10 10  100 النمو والتطور

 Med   1123 2 - 2 80 10 10  100 طب األطفال

 Med   1103 2 - 2 80 10 10  100 علم األدوية 

 800     16 12 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع  شفوى

تمريض األطفال ذوى 
 (2األحتياجات الخاصة  )

 نظرى

PCCN 
   1111 

3  3 80 50 20 - 150 

تمريض األطفال ذوى 
األحتياجات الخاصة  

 عملى(2)

PCCN  
  1112 

 9 3 - 100 - 50 150 

 Med  1124 2 - 2 80 10 10  100 جراحة األطفال

التأهيل لذوى األحتياجات 
 الخاصة

PCCN   
 1113 

2 - 2 50 30 20  100 

 Med 1106 2 - 2 80 10 10  100 باثوفسيولوجى

 SOC1102 1 - 1 30 10 10  50 الطفل نفس علم

 المقرر االختيارى -
ساعة  2يختار الطالب عدد 

 معتمدة
-  

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

  12 9 15     750 
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 علوم تمريض األطفال حديثى الوالدة  فىالمهنى البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا 

 الفصل الدراسى االول

 مجموع الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

تمريض األطفال حديثى 
( 1الوالدة والحاالت الحرجة)

 نظرى

PCCN   1114 3  3 80 50 20 - 150 

تمريض األطفال حديثى 
الوالدة والحاالت 

 (عملى1الحرجة)

PCCN   1115  9 3 - 100 - 50 150 

 PN   1103  1  1 30  20  50 )نظرى( التقييم الصحى

 PN   1104 - 3 1  30  20 50 )عملى( التقييم الصحى

 PCCN   1116 2 - 2 80 10 10  100 تثقيف صحى 

 PN   1105 2 - 2 80 10 10  100 النمو والتطور

طب األطفال حديثى الوالدة 
 والحاالت الحرجة

Med 1125 2 - 2 80 10 10  100 

 Med 1103 2 - 2 80 10 10  100 علم األدوية

 المقرر االختيارى
ساعة  2يختار الطالب عدد 

 معتمدة
 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 800     16 12 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

الوالدة تمريض األطفال حديثى 
 ( نظرى2والحاالت الحرجة)

PCCN   1117 3  3 80 50 20 - 150 

تمريض األطفال حديثى الوالدة 
 ( عملى2والحاالت الحرجة)

PCCN 1118  9 3 - 100 - 50 150 

 Med 1126 2 - 2 80 10 10  100 جراحة األطفال حديثى الوالدة

 Med 1106 2 - 2 80 10 10  100 باثوفسيولوجى

 SOC1102 1 - 1 30 10 10  50 الطفل علم نفس

ريض ى تمف العدوى فى التحكم
 األطفال

 

PN 1108 2 - 2 50 30 20  100 

المقرر االختيارى يختار الطالب 
 ساعة معتمدة 2عدد 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 750     15 9 12  المجموع
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 علوم تمريض األطفال المصابين بأمراض الدم فىالمهنى البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا 

 الفصل الدراسى االول

 مجموع الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

تمريض األطفال المصابين 
 نظرى (1بأمراض الدم )

PCCN   1119 3  3 80 50 20 - 150 

تمريض األطفال المصابين 
 عملى(1بأمراض الدم )

PCCN   1120  9 3 - 100 - 50 150 

 )نظرى(التقييم الصحى 
PN  1103 1  1 30  20  50 

 PN   1104  3 1  30  20 50 )عملى(التقييم الصحى 

 PCCN   1121 2 - 2 80 10 10  100 تثقيف صحى

 PN   1105 2  2 50 30 20  100 النمو والتطور

طب األطفال االمصابين بأمراض 
 الدم

Med 1127 2 - 2 80 10 10  100 

 Med 1103 2  2 80 10 10  100 علم األدوية

 800     15 12 12  المجموع

 

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع  شفوى

تمريض األطفال المصابين 
 نظرى (2بأمراض الدم )

PCCN   
1122 

3  3 80 50 20 - 150 

تمريض األطفال المصابين 
 عملى (2بأمراض الدم )

PCCN   
1123 

 9 3 - 100 - 50 150 

جراحة األطفال االمصابين 
 بأمراض الدم

Med1128 2 - 2 80 10 10  100 

 Med 1106 2 - 2 80 10 10  100 باثوقسيولوجى

 SOC1102 1 - 1 30 10 10  50 علم نفس الطفل

 فى العدوى فى التحكم
 تمريض األطفال

PN   1108 2 - 2 50 30 20  100 

المقرر االختيارى يختار 
 ساعة معتمدة 2الطالب عدد 

 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 750     15 9 12  المجموع
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 البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا فى علوم تمريض صحة المجتمع

 الفصل الدراسى االول

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  ميدانى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع ميدانى شفوى

تمريض صحة المجتمع 
 )نظرى( 1نظرى 

CHN   1101 3  3 80 50 20 - 150 

 تمريض صحة المجتمع 
 ) عملى(1عملى 

CHN   1112  9 3 - 100 - 50 150 

الرعاية الصحية لالسرة و 
 المجتمع

CHN   1103 3 - 3 100 30 20  150 

 CHN   1104 2 - 2 50 30 20  100 تثقيف صحى

 Med 1129 2 - 2 80 10 10  100 صحة عامة

فى التحكم فى العدوى 
 التخصص

CHN   1105 2 - 2 50 30 20  100 

 750     15 9 12  المجموع

 معتمده 1ساعات الميدانى = 3

 الفصل الدراسى الثانى

كود ورقم  اسم المقرر
 المقرر

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

المجتمع تمريض صحة 
 نظرى 2

CHN   1106 3  3 80 50 20 - 150 

تمريض صحة المجتمع 
 عملى 2

CHN   1107  9 3 - 100 - 50 150 

 Med 1118 2 - 2 80 10 10  100 وبائيات

دراسة االسرة و المجتمع 
 و الدراسات السكانية

CHN   1108 3  3 100 30 20  150 

دراسة االسرة و مشاكل 
 الصحية

CHN   1109 2 - 2 50 30 20  100 

ختار ي المقرر االختيار
ساعة  2الطالب عدد 

 معتمدة

 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 750     15 9 12  المجموع
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 فى علوم تمريض المسنينالمهنى  البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا 

 الفصل الدراسى االول

كود ورقم  اسم المقرر
 المقرر

 مجموع الدرجات  الساعات اسبوعياعدد 

ساعات  ميدانى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع  شفوى

 (1تمريض المسنين )
 نظرى

CHN  1110 3  3 80 50 20 - 150 

 (1تمريض المسنين )
 عملى

CHN  1111  9 3 - 100 - 50 150 

 Med 1130 2 - 2 80 10 10  100 طب المسنين

 CHN   1112 2 - 2 50 30 20  100 تغذيةالمسنين

 التحكم فى العدوى
 فى التخصص 

CHN   1105 2 - 2 50 30 20  100 

الرعاية المجتمعية 
 للمسنين

 

CHN1113 

 

3 - 3 100 30 20  150 

  12 9 15     750 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  ميدانى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع ميدانى شفوى

 (2تمريض المسنين )
 نظرى

CHN   1114 3  3 80 50 20 - 150 

 (2تمريض المسنين )
 عملى

CHN   1115  9 3 - 100 - 50 150 

 CHN   1116 2 - 2 50 30 20  100 تثقيف صحى لكبار السن

 تقييم صحى للمسنين
 نظرى

CHN   1117 1  1 30  20  50 

 تقييم صحى للمسنين
 عملى

CHN   1118  3 1  30  20 50 

 Med 1131 2 - 2 80 10 10  100 للمسنين األدوية علم

الجوانب النفسية 
 واآلجتماعية للمسنين

CHN 1119 2  2 80 10 10  100 

المقرر االختيارى يختار 
ساعة  2الطالب عدد 

 معتمدة

ENUR   116 2 - 2 80 10 10  100 

 800     16 12 12  المجموع
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 فى علوم تمريض الصحة النفسىة والعقلية لدراسى لدبلوم  الدراسات العليا البرنامج ا

 الفصل الدراسى االول

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

النفسية  الصحة تمريض

 نظرى (1) والعقلية
PMHN   1101 3  3 80 50 20 - 150 

النفسية  الصحة تمريض

 عملى (1) والعقلية
PMHN   1102  9 3 - 100 - 50 150 

 PMHN   1103 2 - 2 80 10 10  100 عالقات انسانية

 Med   1132 2 - 2 80 10 10  100 النفسي الطب

 Med   1103 2 - 2 80 10 10  100 االدويةعلم 

 االسعاف النفسي

 

 
PHN 1104 

3 - 3 100 30 20  150 

 750     15 9 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  كلينيكىا نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

الصحة  تمريض

( 2) النفسية والعقلية
 نظرى

PMHN   1105 3  3 80 50 20 - 150 

الصحة  تمريض

( 2) النفسية والعقلية
 عملى

PMHN   1106  9 3 - 100 - 50 150 

 واالتجاهات النظريات

 تمريضى ف الحديثة

النفسية  الصحة

 والعقلية

PMHN   1107 2 - 2 50 30 20  100 

علم النفس 

 الفسيولوجي 
SOC       1103 2 - 2 80 10 10  100 

 وارشاد نفسيةة صح

 نفسي
PMHN  1108 3 - 3 100 30 20  150 

 المقرر االختيارى

 2يختار الطالب عدد 
 ساعة معتمدة

 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 750     15 9 12  المجموع
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 فى علوم التمريض النفسى لمتعاطى المواد المخدرة المهنى  العليا البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات

 الفصل الدراسى االول

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 يهفصل

 مجموع عملى شفوى

التمريض النفسى لمتعاطى 
 نظرى (1) المواد المخدرة

PMHN   1109 3  3 80 50 20 - 150 

التمريض النفسى لمتعاطى 
 ( عملى1) المواد المخدرة

PMHN   1110  9 3 - 100 - 50 150 

 PMHN   1103 2 - 2 80 10 10  100 عالقات انسانية

 Med 1132 2 - 2 80 10 10  100 النفسي الطب

 Med 1103 2 - 2 80 10 10  100 علم االدوية

 النفسياالسعاف 

 
PMHN1104 

 

3 - 3 100 30 20  150 

 750     15 9 12  المجموع

 

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

التمريض النفسى لمتعاطى 
 نظرى (2) المواد المخدرة

PMHN   1111 3  3 80 50 20 - 150 

التمريض النفسى لمتعاطى 
 عملى (2) المواد المخدرة

PMHN   1112  9 3 - 100 - 50 150 

 واالتجاهات الحديثة النظريات

التمريض النفسى في 
 لمتعاطى المواد المخدرة

PMHN   1113 2 - 2 50 30 20  100 

 Med 1133 2 - 2 80 10 10  100 لالدمان العالجية النظم

 PMHN   1106 3 - 3 100 30 20  150 نفسي وارشاد نفسية صحة

يختار  المقرر االختيارى
 ساعة معتمدة 2الطالب عدد 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 750     15 9 12  المجموع
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 فى التمريضإدارة الجودة فى علوم المهنى البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا 

 الفصل الدراسى االول

 

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

 NA      1101 3  3 80 50 20 - 150 نظرى (1) ادارة الجودة 

 NA      1102  9 3 - 100 - 50 150 ( عملى1) ادارة الجودة 

 NA      1103 2 - 2 50 30 20  100 التخطيط الصحى

 اساليب القياس و المراجعة

 )نظرى(
NA      1104 2 - 2 50 30 20  100 

 اساليب القياس و المراجعة

 )عملى(
NA      1105  3 1  30  20 50 

االتجاهات الحديثة فى مجال 

 الجودة الصحية
NA      1106 2 - 2 50 30 20  100 

 NA      1107 2 - 2 50 30 20  100 المستشفيات تنسيق

 600     15 12 11  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع  شفوى

 NA      1108 3  3 80 50 20 - 150 (2)ادارة الجودة 

 NA      1109  9 3 - 100 - 50 150 (2)ادارة الجودة 

 NA      1110 3 - 3 100 30 20  150 ادارة المخاطر واالمان

 NA      1111 3 - 3 100 30 20  150 المراجعة الداخلية

 NA      11012 1 - 1 30 10 10  50 الطبيالتوثيق والتسجيل 

االختياريختار المقرر 
ساعة  2الطالب عدد 

 معتمدة

ENUR 2 - 2 80 10 10  100 

 750     15 9 12  المجموع
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 إدارة المستشفياتعلوم فى المهنى البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا 

 الفصل الدراسى االول

 

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

مبادئ  إدارة 

 ) نظرى( المستشفيات
NA      1113 4  4 100 80 20  200 

 إدارة  مبادئ

 ) عملى( المستشفيات
NA      1114  12 4  100  100 200 

السلوك التنظيمى فى 

 المنشات الصحية
NA      1115 3 - 3 80 50 20  150 

 NA      1116 4 - 4 100 80 20  200 التخطيط الصحى

 750     15 12 11  المجموع

 

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

 NA      1117 2 - 2 50 30 20  100 نظم المعلومات  

مبادئ تسويق الخدمات 

 الصحية
NA      1118 2 - 2 50 30 20  100 

 NA      1119 3 - 3 80 50 20  150 البشرية لمواردادارة ا

 سجالت واحصاء 

 المستشفيات ) نظرى(
NA      1120 2  2 50 30 20  100 

 سجالت واحصاء 

 المستشفيات) عملى(
NA      1121  12 4  100  100 200 

 ENUR المقرر االختيارى
 

2 - 2 80 10 10  100 

 750     15 12 11  المجموع
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 التمريضإدارة علوم البرنامج الدراسى لدبلوم  الدراسات العليا فى

 الفصل الدراسى االول

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

 ارة  التمريضأسس اد

 ) نظرى( 
NA      1122 3  3 80 50 20  150 

  ارة  التمريضأسس اد

 ) عملى(
NA      1124  9 3  100  50 150 

 NA      1125 2 - 2 50 30 20  100 ضمان الجودة فى التمريض

 NA     1126 3 - 3 80 50 20  150 الكوارث ادارة االزمات و

استراتيجيات تعليم 

 )نظرى(التمريض   
NA      1127 3 - 3 80 50 20  150 

استراتيجيات تعليم 

 )عملى(التمريض   
NA      1128  3 1  30  20 50 

 750     15 12 11  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرجات  الساعات اسبوعياعدد  كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

 NA      1129 2 - 2 50 30 20  100 التمريض نظريات فى ادارة

 NA      1130 2 - 2 50 30 20  100 نظم الخدمات التمريضية

 فياالستراتيجيات االدارية 

 )نظرى( التمريض
NA      1131 3  3 80 50 20  150 

 فياالستراتيجيات االدارية 

 )عملى( التمريض
NA      1132  9 3  100  50 150 

 NA      1119 3  3 80 50 20  150 الموارد البشريةادارة 

يختار  المقرر االختيارى
ساعة  2الطالب عدد 

 معتمدة

ENUR       2 - 2 80 10 10  100 

  12 9 15     750 
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 :( المقررات االختيارية لدرجة الدبلوم1مرفق )
 و مدته ساعتين فى الترم الثانى( 1من مرفق ) يتم اختيار مقرر واحد فقط 

 

 الكود او الرمز اسم المادة
 الدبلوم

 ENUR101 مهارات االتصال الفعال

 ENUR102 التغذية العالجية

 ENUR103 استخدام الكمبيوتر فى التمريض

              ENUR104 تمريض الكوارث
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 الباب الثالث

 درجة الماجستير في علوم التمريض

يمنح مجلس جامعة طنطا بناء على موافقة مجلس الكلية درجة الماجستير في علوم (:42مادة )

 -التمريض في التخصصات اآلتية:

 والجراحيماجستير في علوم التمريض الباطني  .1
 ماجستير في علوم تمريض الحاالت الحرجة  والطوارئ .2
 صحة االم و حديثى الوالدةماجستير في علوم تمريض  .3
 ماجستير في علوم تمريض االطفال  .4
 ماجستير في علوم تمريض صحة المجتمع .5
 ماجستير في علوم تمريض المسنين .6
 ماجستير في علوم تمريض الصحة النفسية  والعقلية .7
 علوم ادارة التمريض .ماجستير في  .8

 

 شروط االلتحاق(:52مادة )

 يشترط للتسجيل لدرجة الماجستير في علوم التمريض    -

أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس في التمريض بتقدير عام جيد /أو   .1

C على األقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من

جامعة أخرى معترف بها من المجلس األعلى للجامعات ،أو أن يكون حاصال على دبلوم 
يجوز للقسم العلمى و على األقل .Cالدراسات العليا في مجال التخصص بتقدير جيد /أو 

 درجة الدبلوم للتقدم للحصول على الماجستير اضافة مقررات اضافية للحاصلين على
 .Cال يقل تقديره في مادة التخصص عن جيد /أو  .2

للمتقدمين من  أن يكون قد أمضى سنة خبرة بعد التخرج في مستشفى عام أو خاص .3
 .الخارج

 .العمل كمعيد بالكلية لمدة عام اكاديمى كامل قد مارس بالنسبة للمعيدين ان يكون  .4
 موافقة القسم المختص.الحصول على  .5
 استكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا بالكلية . .6
 سداد الرسوم المستحقة في الموعد المحدد  .7
يلتحق به عدد  ال يجوز لمجلس الكلية إلغاء التسجيل في التخصص الذي .8

 من الخارجغير كاف من الطالب 

  الب الوافدين للماجستير :االوراق المطلوبة بالنسبة للط( 26مادة )

o 1 -   عن الطلبات تقديم يتم. استمارة طلب االلتحاق وتسحب من ادارة الدراسات العليا 

 المستندات و البيانات استيفاء و بالكلية العليا الدراسات ادارة من بذلك الخاص المظروف سحب طريق
 االولية المراجعة و للفحص المختص الموظف الى تقديمه و به المطلوبة

شهادة السنة   -شهادة البكالوريوس معتمدة وموثقه من الخارجية  -2
 ) سنة االمتياز (  التدريبيه

) اال  شهادة بتقديرات المواد للبكالوريوس معتمدة وموثقه من الخارجية  - 3
 ( +C التخصص عن جيد او    ةيقل تقديره فى ماد

 شهادة الميالد او مستخرج رسمى منها - 4
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 صور شمسية 6عدد  -5

 اقرار من الطالب بعدم سبق التحاقه بالدرجة الذى يتقدم لها  - 6

 ى يتقدم لهالتاقرار من الطالب بانه لم يسبق شطب قيده من الدرجة ا  - 7

 اقرار بعدم القيد للدراسة فى اى درجة جامعية اخرى – 8

 اقرار بسداد الرسوم الدراسية سنويا – 9

التسجيل طبقا لقرارات المجلس االعلى للجامعات و استيفاء متطلبات  – 10
 مجلس الجامعة

 صورة كاملة لجواز السفر – 12

 مواعيد القيد والدراسة-(:72مادة )

يتم القيد لدرجة الماجستير خالل شهر أغسطس على أن تبدأ الدراسة في شهر سبتمبر من كل  -
 عام.

 مدة ونظام الدراسة (:82مادة )

نموذج تسجيل مقرارات ويعتمده من المرشد  لئيمالمقرارات المناسبة ويختار الطالب  -

فى فصل الخريف والربيع واسبوع قبل  أسبوعينب االكاديمى ورئيس القسم قبل بداية الدراسة

 بداية الدراسة فى فصل الصيف.

االسبوع الطالب الذى ال يقوم بالتسجيل قبل نهاية االسبوع الثانى من فصلى الخريف والربيع او  -

 االول من الفصل الصيفى ال يحق له حضور المحاضرات.

مدة الدراسة ثالث فصول دراسية )فصل تمهيدي، وفصالن دراسة تخصصية(مدة كل فصل  -
 .شاملة االمتحانات اسبوع 16

والفصل  مارسشهر سبتمبر ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في ى يبدا الفصل الدراسي األول ف -
 . اغسطسهر الدراسي الثالث في ش

ساعات  9يجوز لمجلس الكلية فتح فصل دراسي صيفى على ان يكون التسجيل بحد أقصى  -
 معتمدة وتكون مدة الدراسة ثمانية اسابيع بما فيها االمتحان النهائي .

ساعة معتمدة كحد أقصى الحدى  60ساعة معتمدة كحد أدنى الى  54من  يسجل الطالب -
ساعة  12-8تعادل  بما فيها ساعات الرسالة و التمريضتخصصات الماجستير في علوم 

 .معتمدة
يجوز للطالب تسجيل موضوع رسالة الماجستير بعد اجتياز مقررات الفصل الدراسي الثاني  -

 .2.00GPAبنجاح وبمتوسط نقاط ال يقل عن 
اجتياز جميع المقررات الدراسية بنجاح وبمتوسط نقاط ال  بعديتقدم الطالب لمناقشة الرسالة  -

 GPA 2.00يقل عن 
 شهرعلى االقل من تاريخ تسجيل خطة البحث.اثنى عشر يسمح للطالب بمناقشة الرسالة بعد  -
كحد ادنى و اربعة سنوات كحد  مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتان من تاريخ القيد -

مع مراعاة حاالت وقف  مقيدا للدراسة اكثر من اربع سنوات واليجوز للطالب أن يبقى اقصى
بناء على موافقة المشرف الرئيسى و  ويجوز لمجلس الكلية ان يرخص له بسنة اخرى القيد

 .مجلس القسم و لجنة الدراسات بالكلية

 

 -:اعمال فصليهدرجات  -(:92مادة )

   -كاآلتى: اعمال فصليهتقسم درجات  -المواد التمريضية: -1
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i.  50 وتقديم انشطة علمية للشق النظرى امتحان نصف الترم% درجة 
 

ii. 50 نصف الترم و تقديم انشطة علمية للشق العملى اختبار عملى % درجة 
تقديم انشطة هى درجات  االعمال الفصليهدرجات  -اإلجتماعية(: -المواد الغير تمريضية )الطبية -2

 .علمية

 االمتحانات( :30مادة)

 الدراسة التمهيدية في نهاية الفصل الدراسي االول في شهر يناير .يعقد امتحان  -
 يعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو . -
 .رنوفمبيعقد امتحان الفصل الدراسي الثالث في شهر  -

 (:31مادة)

 دية متطلب سابق للدراسة التخصصيةيتعتبر المقررات التمه -

العملية على الطالب ان يعيد حضور الدراسة في حالة الرسوب في الدراسة التخصصية  -
 النظرية والعملية قبل التقدم لدخول االمتحان مرة أخرى.

 قواعد االشراف على رسالة الماجستير و الدكتوراه (32) مادة

 عدادها أستاذ أو أستاذ مساعد من أعضاء هيئة التدريس داخل أو خارج ااء الرسالة و زيشرف على اج

اقتراحه من قبل مجلس القسم المختص ثم يتم اعتماد ذلك من قبل مجلس الكلية و يجوز تعدد الجامعة يتم 

 .أكثر من مشرف كما يجوز أيضا معاونة المدرسين فى االشراف
  هيئة تدريس بدرجة مدرس  سناد االشراف على الرسالة بشكل منفرد الى عضواعدم 
  عام نصف  شرفون ( على الرسالة تقرير فى نهاية كل لمشرف ) المابعد االنتهاء من اعداد الرسالة يقدم

جامعى يعرض على مجلس الكلية و أ.د / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث يتضمن مدى تقدم 

اتخاذ  الطالب فى بحوثه مع التوصية باالستمرار من عدمه و لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية

 . القرار
 المشرفون ( على الرسالة بعد االنتهاء من اعدادها تقريرا الى مجلس القسم العلمى عما اذا  يقدم المشرف (

كانت الرسالة صالحة للعرض على لجنة المناقشة و الحكم و التى يتم اقتراحها فى ذات المجلس ، فاذا قرر 

فى  و كم على الرسالةصالحيتها وافق مجلس الكلية على توصية مجلس القسم بتشكيل لجنة المناقشة و الح

على الرسالة بتقرير صالحيتها للمناقشة و الحكم و طلب تشكيل لجنة المناقشة و  الرئيسىحالة تقديم المشرف 

شكلت للطالب بالفعل لجنة المناقشة بالحكم و سافر الى الخارج لالعارة يستفسر عن امكانية حضوره فى 

اشرافه على خالل مدة ) صالحية لجنة المناقشة و الحكم ( فاذا قرر امكانية الحضور فى خالل هذه المدة يبقى 

قدم   الرسالة و فى حالة عدم امكانية الحضور للمناقشة خالل المدة يضاف مشرف أخر على الرسالة فاذا

المشرف المضاف تقريرا عن الرسالة و أقرت صالحيتها للمناقشة فانه يجوز تشكيل لجنة المناقشة و الحكم 

ستاذ أو أستاذ مساعد على األقل فال تعدل عليها أما فى حاالت الرسائل التى بها أكثر من مشرف و وجود أ

 او حسب ما تقررة القواعد المنظمة لذلك. لجنة االشراف
  فى حالة اقرار المشرف بصالحية الرسالة للمناقشة و الحكم و ذلك بعد طباعتها و مراجعتها و سافر الى

الخارج و قرر عدم الحضور أو توفى قبل تشكيل لجنة المناقشة فعلى القسم المختص اضافة مشرف اخر 

 على الرسالة و تشكيل لجنة المناقشة 
 شراف على الرسالة و سافر أحد أعضائها فال يرفع اسمه من لجنة فى حالة وجود لجنة ثنائية أو ثالثية لال

 .او حسب ما تقررة القواعد المنظمة لذلك اذا تعدى على الرسالة مدة سته اشهر االشراف

 -االشراف على الرسائل العلمية : صابن

لالستاذ رسالة  14 رسالة لالستاذ و 20 يكون نصاب االشراف على الطالب المسجلين بحد االقصى

 .او حسب ما تقررة القواعد  و القوانين المنظمة من الجامعة لذلك المساعد و خمسة رسائل للمدرس
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 (: تعيين لجان الحكم و المناقشة 33مادة )

بعد توصية مجلس القسم و لجنة الدراسات  العليا  يعين مجلس الجامعة بناءا على اقتراح مجلس الكلية  -

 على ان يكون تخصص المحكمين مماثل لتخصص الرسالةلجنة المناقشة و الحكم على الرسالة بالكلية 

يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم علي الرسالة بعد عرضها على مجلس القسم و لجنة الدراسات العليا بالكلية   -

تذة المساعدين من ثالثة أعضاء أحدهم المشرف علي الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة واألسا

بالجامعات ، ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة و في حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة علي 

ويجوز أن يكون العضوان أو احدهما من األساتذة السابقين وذلك بشرط أن  أن يكون لهم صوت واحد . 

ماجستير ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل يكون احدهما علي األقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل ال

ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من   الدكتوراه. و يراعى عدم وجود صلة قرابة بينهم من الدرجة االولى.

 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

يراها مجلس  للمبررات التىطبقا و يجوز تجديدها  حسب القواعد المنظمة لذلكمدة صالحية لجنة المناقشة  -

 فى هذا الشأن ات مجلس الجامعةالكلية و طبقا لقرار

بدون و رود التقارير أو مناقشة الرسالة يتم  المدة المقررة اذا تم اعادة تشكيل لجنة الحكم نظرا النقضاء  -

 المدة المقررةاعادة تشكيل اللجنة بنفس الخطوات و يتم المناقشة فى خالل 

لجنة االشراف على الرسائل التى بها مشرف واحد فقط و لم يتقدم بتقرير بصالحيتها فى حالة تعديل  -

المدة المقررة حسب للمناقشة فانه ال يجوز للمشرف الجديد تقديم تقرير بصالحيتها للمناقشة اال بعد مرور 

ه المدة اذا تقدم من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تعيينه و يجوز استثنائه عن هذ القواعد المنظمة لذلك 

 بمبررات تقبلها لجنة الدراسات العليا و البحوث بعد موافقة مجلس الكلية

 يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم و المناقشة تقريرا علميا مفصال عن الرسالة -

من اعتماد   المدة المحددة فى القواعد الجامعية المنظمة لذلكعدم جواز مناقشة رسالة الطالب قبل مضى  -

 تشكيل اللجنة من أ.د / نائب رئيس الجامعة

لهما تقرير مشترك ( فى  يقدم ضرورة تمثيل المشرف أو مشرفان ) من لجنة االشراف العاملين بالكلية و  -

لجنة الحكم و المناقشة ، كما يتحتم أن تتضمن لجنة المناقشة عضو من خارج الجامعة و بذلك تكون اللجنة 

 ثالثية

قتراح لجنة الحكم و المناقشة على الرسالة أن يرخص للطالب الذى لم تقرر أهليته اكلية بناء على لمجلس ال -

عادة تقديم رسالته مرة أخرى بعد استكمال أوجه النقص فيها أو تقديم رسالة الدرجة الماجستير / الدكتوراه 

 أخرى ، مع مراعاة تشكيل اللجنة من نفس االعضاء السابقين

 

الرسائل عالنية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علميا مفصال عن يتم مناقشة  -

الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها علي لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية ثم مجلس الكلية 

 . تمهيدا لعرضها علي مجلس الجامعة

ث يتطلب منح الدرجة ال يجوز تشكيل لجان المناقشة بالتمرير تحت أى ظرف من الظروف حي -

 اجراء مناقشة علنية و ذلك بعد و رود التقارير جميعها و توصى بمنح الدرجة

 .شروط الحصول على درجة الماجستير(:34مادة )

 استيفاء كل متطلبات الكلية و الجامعة المطلوبة من ادارة الدراسات العليا -
تمنح درجة الماجستير للطالب الذين يجتازون مناقشة رسائلهم العلمية بعد إتمام دراسة جميع  -

 GPA2.00المقررات الدراسية بنجاح على إال يقل تقدير المتوسط التراكمي للدرجات عن 
من المجلس اآلعلى وتقدمه ببحث منشور من الرسالة فى المجالت العلمية المعترف بها 

 سم جامعة طنطا على البحث.ويوضع أ للجامعات
 يبين فى شهادة الماجستير التخصص وعنوان الرسالة على ان يتم النشر قبل المناقشة . -
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 عناصر التقييم(:53مادة)

 % من الدرجة الكلية.30مقررات تمهيدية بنسبة  -
 % من الدرجة الكلية.40مقررات تخصصية بنسبة  -
 %من الدرجة الكلية. 30الرسالة ويخصص لها  -

 البرنامج الدراسي(:63مادة )

توضح الجداول التالية توزيع المقررات ،عدد ساعات المقررات أسبوعيا الساعات المعتمدة ،نوع 
) يختار   ENURو يوجد بعض المقررات االختيارية و كودها االمتحان ومدته وتوزيع الدرجات.

 (2فى مرفق)ساعة معتمدة(  و هذه المقررات  2الطالب منها مادة عدد ساعاتها 
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 لدرجة الماجستير في علوم التمريضالبرنامج الدراسي 

 الفصل الدراسى األول

 
 مقررات موحدة لكل التخصصات -: مقررات الدراسة  التمهيدية  للماجيستير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر سم المقرر

ساعات  عملى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

 تطبيقىإحصاء  مبادىء
 

Med      2101 2  2 80 20 -  100 

 فى التمريض طرق البحث 
 

GNUR    2101 2 - 2 80 20 -  100 

 GNUR    2102 2 - 2 80 20 -  100 التمريض فى تعليمطرقال

 نظم المعلومات في التمريض
 )نظرى(

GNUR    2103 2  2 80 20 -  100 

 نظم المعلومات في التمريض
 )عملى(

GNUR    2104  3 1  30  20 50 

 GNUR    2105 2 - 2 80 20 -  100 االتجاهات الحديثة في التمريض

 كلهدراسة المجتمع ومشا
 الصحية. 

CHN      2106 2 - 2 80 20 -  100 

 علم النفس التعليمى
 

SOC   2101 2 - 2 80 20 -  100 

 
يختار الطالب   -:مقرر اختيارى

 ساعة معتمدة 2عدد 
 

 
E NUR       

 
2 

 
- 

 

 
2 

 
80 

 
10 

 
10 

  
100 

 المجموع
 

 16 3 17     750 
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 ماجستير فى علوم التمريض الباطنى والجراحى

 

 الفصل الدراسى الثانى:

 مجموع الدرحات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

التمريض الباطنى والجراحى 

 (I) نظرى 
MSN   2101 3 - 3 80 50 20  150 

التمريض الباطنى والجراحى 
 (Iعملى ) 

MSN   2102  9 3  100  50 150 

 MSN   2103 1 - 1 30  20  50 التقييم الصحى للبالغين

 MSN   2104 - 3 1  30 - 20 50 التقييم الصحى للبالغين

 MSN   2105 2 - 2 80 10 10  100 التحكم فى العدوى

 Med  2102 2 - 2 80 10 10  100 امراض الباطنه وتخصصاتها

 Med  2103 2 - 2 80 10 10  100 علم األدوية

 المقرر االختيارى -
 2يختار الطالب عدد 

 ساعة معتمدة

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 800     15 12 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى االثالث:

كود ورقم  اسم المقرر
 المقرر

 مجموع الدرحات عدد الساعات اسبوعيا

ساعات  اكلينيكى نظرى

 همعتمد
اعمال  تحريرى

 فصليه
 مجموع عملى شفوى

التمريض الباطنى والجراحى 
 (2متقدم )

MSN  2106 3 - 3 80 50 20  150 

التمريض الباطنى والجراحى 
 (2متقدم )

MSN  2107  9 3  100  50 150 

 Med  2104 2 - 2 80 10 10  100 تغذيه عالجية فى التخصص

 Med  2105 2 - 2 80 10 10  100 الجراحه وتخصصااتها

التمريض  المبنى على  
 (2البراهين )

MSN  2108 2 - 2 80 10 10  100 

 Med 2106 2 - 2 80 10 10  100 باثوفسيولوجى

المقرر االختيارى يختار 
 ساعة معتمدة 2الطالب عدد 

-  

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 800     16 9 13  المجموع

-8    الرسالة
12 
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 تمريض الحاالت الحرجه والطوارئ ماجستير فى علوم

 

 الفصل الدراسى الثانى:

كود ورقم  اسم المقرر
 المقرر

 مجموع الدرحات  عدد الساعات اسبوعيا

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

( 1)تمريض الحاالت الحرجه 
 نظرى

CCN   2101 3  3 80 50 20  150 

تمريض الحاالت الحرجه 

 (عملى1)

CCN   2102  9 3  100  50 150 

 MED   2107 2 - 2 80 10 10  100 طب الحاالت الحرجه

 CCN   2103 2 - 2 80 10 10  100 التحكم فى العدوى

 Med  2103 2 - 2 80 10 10  100 علم األدوية 

 CCN   2104 1  1 30  20  50 التفييم الصحى 
 

 CCN   2105  3 1 - 30 - 20 50 التفييم الصحى 
 

يختار الطالب : مقرر اختيارى
 معتمدةساعة  2عدد 

-  
 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 800     16 12 12  المجموع

 

 :الفصل الدراسى الثالث

 مجموع الدرحات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع  شفوى

 (2تمريض الحاالت الحرجه   )
 نظرى

CCN   2106 3 - 3 80 50 20  150 

 (2تمريض الحاالت الحرجه   )
 عملى

CCN   2107 
 

 9 3  100  50 150 

 Med  2104 2 - 2 80 10 10  100 تغذية عالجية فى التخصص

 MED   2108 2 - 2 80 10 10  100 جراحه الحاالت الحرجة

 Med  2106 2 - 2 80 10 10  100 باثوفسيولجى

 MED   2109 2 - 2 80 10 10  100 قياسات اكلينيكية

يختار الطالب مقرر اختيارى: 
 ساعة معتمدة 2عدد 

-  
 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 800     16 9 13  االجمالى 

      12-8    الرسالة
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 علوم تمريض صحة االم و حديثى الوالدة ماجستير تمريض فى

 الفصل الدراسى الثانى

 

 

 

 

 :الفصل الدراسى االثالث

 مجموع الدرحات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

تمريض أمراض النساء وتنظيم 
 )نظرى( األسرة

MNN2103 4  4 100 80 20  200 

تمريض أمراض النساء وتنظيم 
 )عملى( األسرة

MNN2104  9 3  100  50 150 

الصحي فى تمريض  التقييم
 صحة االم وحديثى الوالدة

MNN  2105 1 - 1 30  20  50 

الصحي فى تمريض  التقييم
 صحة االم وحديثى الوالدة

MNN  2106 - 3 1 - 30 - 20 50 

 Med 2112 2 - 2 80 10 10  100 علم األجنة والوراثة

 Med 2113 2 - 2 80 10 10  100 األعضاء وظائف علم

 اختيارىمقرر  -
ساعة  2يختار الطالب عدد 

 معتمدة
 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 800     14 12 10  االجمالى 

      12-8    الرسالة

 

 

 

 

 مجموع الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمدة

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

)نظرى(  تمريض التوليد  MNN 2101 3 - 3 80 50 20  150 

()عملى تمريض التوليد  MNN 2102  12 3  100  50 150 

والجهازالتناسلي الحوض تشريح  Med 2110 2 - 2 80 10 10  100 

 Med 2111 2 - 2 80 10 10  100 النساء وأمراض لوالدةا طب

 MNN   2103 2 - 2 80 10 10  100 التحكم فى العدوى فى التخصص

مقرر اختيارى: يختار الطالب عدد 
 ساعة معتمدة 2
 

 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 700     15 12 11  المجموع
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 تمريض األطفال علومماجستير فى 

 الفصل الدراسى الثانى 

 

 

 

 :الفصل الدراسى االثالث

 مجموع الدرحات الساعات اسبوعيا عدد كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

األطفال والحاالت تمريض 
 ( نظرى2الحرجة )

PN   2105 3 - 3 80 100 20  150 

األطفال والحاالت تمريض 
 ( عملى2الحرجة )

PN   2106 - 9 3  100  50 150 

 Med  2115 2 - 2 80 10 10  100 علم األجنة والوراثة

 Med  2116 2 - 2 80 10 10  100 جراحة األطفال

 Med  2106 2 - 2 80 10 10  100 باثوفسيولوجى

 SOC  2102 1 - 1 40 10 10  50 علم نفس الطفل

 PN   2107 1  1 30  20  50 التقييم الصحى لألطفال

 PN   2108 - 3 1  30 20  50 التقييم الصحى لألطفال

يختار  المقرر االختيارى
ساعة  2الطالب عدد 

 معتمدة
 

ENUR   
 

2 - 2 80 10 10  100 

 800     16 12 12  االجمالى 

      12-8    الرسالة
 

 

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر
ساعات  اكلينيكى نظرى

 معتمدة
اعمال  تحريرى

 فصليه
 مجموع عملى شفوى

 PN   2101 3 - 3 80 50 20  150 نظرى (1تمريض األطفال )

 PN   2102  9 3  100  50 150 عملى (1تمريض األطفال )

 Med  2114 2 - 2 80 10 10  100 طب األطفال

 Med  2103 2 - 2 80 10 10  100 علم األدوية

 PN     2103 2 - 2 50 30 20  100 النمو والتطور

التحكم فى العدوى فى 
 تمريض األطفال

PN   2104 2 - 2 80 10 10  100 

المقرر االختيارى يختار 
ساعة  2الطالب عدد 

 معتمدة
 

ENUR   2 - 2 80 10 10  100 

 800     16 9 13  المجموع
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 ماجستيرفى علوم تمريض صحة المجتمع

 الفصل الدراسى الثانى

 

 مجموع الدرحات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  ميدانى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

( 1تمريض صحة مجتمع )
 نظرى

CHN  2101 3 - 3 80 50 20  150 

( 1تمريض صحة مجتمع )
 عملى

CHN  2102  9 3  100  50 150 

دراسة االسرة والمجتمع 
 والدراسات السكانية

CHN   2103 3  3 80 50 20  150 

العدوى فى  التحكم فى
 التخصص

CHN   2104 2 - 2 80 - 20  100 

 Med  2117 2 - 2 80 10 10  100 صحة عامة

يختار :  المقرر االختيارى
 ساعة معتمدة 2الطالب عدد 

 

ENUR  132 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 750     15 9 12  االجمالى 

 

 الفصل الدراسى الثالث

 

كود ورقم  اسم المقرر
 المقرر

 مجموع الدرحات الساعات اسبوعياعدد 

ساعات  ميدانى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

 CHN   2105 3 - 3 80 50 20  150 (2تمريض صحة مجتمع )

 CHN   2106  9 3  100 50  150 (2تمريض صحة مجتمع )

 Med  2118 2 - 2 80 10 10  100  التخطيط الصحى

 Med  2119 2 - 2 80 10 10  100 أحصاء تطبيقية

 Med  2120 2 - 2 80 10 10  100 وبائيات

 CHN   2103 2 - 2 80 10 10  100 لالسرة المنزلية الرعاية

ختار الطالب ي المقرر االختيار
 ساعة معتمدة 2عدد 

 

ENUR  
 

2 - 2 80 10 10  100 

 800     16 9 13  االجمالى 

      12-8    الرسالة

 3  = ساعة معتمدة 1ساعات ميدانى 
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 ماجستيرفى علوم تمريض المسنين

 الفصل الدراسى الثانى

 

 

 

 مجموع الدرحات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  ميدانى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

( 1تمريض المسنين )
 نظرى

CHN 2107 3 - 3 80 50 20  150 

( 1تمريض المسنين )
 عملى

CHN 2108 - 9 3  100  50 150 

 Med  2121 2 - 2 80 10 10  100 طب وأمراض المسنين

 Med  2122 2 - 2 80 10 10  100 للمسنين األدوية علم

 CHN 2109 2 - 2 80 10 10  100 المسنين تغذية

التحكم فى العدوى فى 
 التخصص

CHN 2104 2 - 2 80 10 10  100 

يختار :  المقرر االختيارى
ساعة  2الطالب عدد 

 معتمدة
 

ENUR    
 

2 - 2 80 10 10  100 

  13 9 16     800 

 

 الفصل الدراسى الثالث

 

 مجموع الدرحات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  ميدانى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

 CHN  2106 3 - 3 80 50 20  150 نظرى (2تمريض المسنين )

 CHN  2107  9 3  100 - 50 150 ( عملى2تمريض المسنين )

 CHN  2108 2 - 2 50 30 20  100 تثقيف صحى لكبار السن

 CHN  2109 1  1 30  20  50 تقييم صحى للمسنبن

 CHN  2110  3 1  30  20 50 تقييم صحى للمسنبن

 Med  2118 2 - 2 80 10 10  100 الصحى التخطيط

 Med2119 2 - 2 80 10 10  100 علم نفس المسنين

مقرر اختيارىيختار الطالب 
 ساعة معتمدة 2عدد 

 
 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 800     16 12 12  المجموع

      12-8    الرسالة
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 تمريض الصحة النفسية والعقلية علوم ماجستير فى

 الفصل الدراسى الثانى

 

 

 الفصل الدراسى الثالث

 

 

 

 

 

 

 مجموع الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع  شفوى

تمريض الصحة النفسية 

 نظرى (1والعقلية)
PMHN   2101 3 - 3 80 50 20  150 

تمريض الصحة النفسية 

 عملى (1والعقلية)
PMHN   2102  9 3  100 - 50 150 

 SOC   2103  2 - 2 80 10 10  100 نظريات علم النفس

 Med   2123 2 - 2 80 10 10  100 الطب النفسي 

 Med   2124 2  2 80 10 10  100 علم النفس الفسيولوجي 

يختار  المقرر االختيارى 
ساعة  2الطالب عدد 

 معتمدة

ENUR   102 2 - 2 80 10 10  100 

 700     14 9 11  المجموع

 مجموع الدرجات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع  شفوى

تمريض الصحة النفسية 

 ( نظرى2) والعقلية
PMHN   2103 3 - 3 80 50 20  150 

تمريض الصحة النفسية 

 ( عملى2) والعقلية
PMHN   2104  9 3  100 - 50 150 

عالقات انسانية وديناميكية 

 الجماعة 
PMHN   2105 2 - 2 80 - 20  100 

 PMHN   2106 2 - 2 80 - 20  100 صحة نفسية وارشاد نفسي

األتجاهات الحديثة فى التمريض 

 النفسى
PMHN   2107 2 - 2 80 - 20  100 

 PMHN   2108 2 - 2 80 - 20  100 العنف والصحة

يختار الطالب  المقرر االختيارى
 ساعة معتمدة 2عدد 

 

ENUR       2 - 2 80 - 20  100 

 800     16 9 13  المجموع

      12-8    الرسالة
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 التمريض ماجستير فى علوم ادارة

 الفصل الدراسى الثانى

 مجموع الدرحات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع عملى شفوى

 NA     2101 2 - 2 50 30 20  100 نظريات في إدارة التمريض

 NA     2102 2 - 2 50 30 20  100 نظم الخدمات التمريضية

 )نظرى( البشرية الموارد ادارة
 

NA    2103 2  2 50 30 20  100 

 ) عملى(البشرية الموارد ادارة
 

NA    2104  9 3  100  50 150 

 NA     2105 3 - 3 80 50 20  150 إدارة االزمات والكوارث

يختار الطالب  المقرر االختيار
 ساعة معتمدة 2عدد 

 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 700     14 9 11  االجمالى 

 

 

 الفصل الدراسى الثالث

 

 

 

 

 

 

 مجموع الدرحات عدد الساعات اسبوعيا كود ورقم المقرر اسم المقرر

ساعات  اكلينيكى نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع  شفوى

 NA      2106 3  3 100 30 20  150 ضمان الجودة في التمريض    

 NA      2106  9 3  100 - 50 150 ضمان الجودة في التمريض    

 لصحىا التخطيط
 

NA      2107   3 --- 3 80 50 20  150 

 فياألستراتيجيات األدارية 

 التمريض
NA      2108 3 - 3 80 50 20  150 

 فياألستراتيجيات األدارية 

 التمريض
NA      2108  3 1  100  50 150 

المقررارات االختيارية : يختار 
 معتمدةساعة  2الطالب عدد 

 

ENUR 
 

2 - 2 80 10 10  100 

 850     15 12 11  االجمالى 

      12-8    الرسالة
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 :(2لمواد الماجستيرمرفق )  المقررات االختيارية
 يختار الطالب مقرر لكل مستوى من مستويات الماجستير مدته ساعتين

 

 الكود - اسم المادة االختيارية -

 ENUR201 الكتابة العلمية -
 ENUR202 التدريب العملى فى التمريض -

 ENUR203 والمجتمع لالسرة صحى تثقيف -

 ENUR204 نظم المعلومات فى التمريض -

 ENUR205 الصحة االنجابية -
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 ابعالرالباب 

 علوم التمريض في فلسفةلا درجة الدكتوراه

في الفلسفة  يمنح مجلس جامعة طنطا بناءا على موافقة مجلس الكلية درجة الدكتوراه (:73مادة )

 -علوم التمريض في التخصصات اآلتية:

 التمريض الباطني والجراحي .1
 تمريض الحاالت الحرجة  والطوارئ .2
 تمريض امراض النسا والتوليد. .3
 تمريض االطفال  .4
 تمريض صحة المجتمع .5
 تمريض المسنين .6
 النفسية  والعقليةتمريض الصحة  .7
 ادارة التمريض . .8

 شروط االلتحاق (:83مادة )

 -: يشترط للتسجيل لدرجة اللدكتوراه  في علوم التمريض    -

على Cأن يكون الطالب حاصل على درجة الماجستير في التمريض بتقدير عام جيد /أو   .1

جامعة  األقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من
 أخرى معترف بها من المجلس األعلى للجامعات ..

 .Cأال يقل تقديره في مادة التخصص عن جيد /أو  .2
بالكلية فى ذات تخصص درجة الماجستير   هان يقدم الطالب طلب بدراسة الدكتورا .3

 الحاصل عليها
 الحصول على موافقة القسم المختص .4
 اسات العليا بالكلية .استكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدر .5
 سداد الرسوم المستحقة في الموعد المحدد  .6
 إستيفاء متطلبات الجامعة والكلية للتسجيل لدرجة الدكتوراه .7
يسمح للطالب الوافدين  التسجيل فى درجة الدكتوراه بعد استيفاء االوراق المطلوبة من  .8

 ادارة الدراسات العليا والوافدين و الجامعة

 القيد والدراسة مواعيد-(:93مادة )

 من كل عام. سبتمبريتم القيد لدرجة الدكتوراه خالل شهر أغسطس على أن تبدأ الدراسة في شهر 

 مدة ونظام الدراسة(:40مادة )

 اسبوع. 16مدة كل فصل  مدة الدراسة فصالن دراسيان )دراسة تخصصية( -
 فبراير . اخرويبدأ الفصل الدراسي الثاني في  رسبتمبشهر  يبدا الفصل الدراسي األول في -
على ان يكون التسجيل بحد  فى شهر اغسطس يجوز لمجلس الكلية فتح فصل دراسي صيفى -

 ساعات معتمدة وتكون مدة الدراسة ثمانية اسابيع بما فيها االمتحان النهائي . 9أقصى 
ة للمقررات االجبارية و ساعة معتمد 24ساعة معتمدة تشتمل على  48البد ان ينجز الطالب  -

 معتمدة للرسالة 22ساعة معتمدة للمقررات االجبارية و عدد  2
 اجتياز الفصل الدراسى االول. بعد يجوز للطالب تسجيل موضوع رسالة الدكتوراه -
اجتياز جميع المقررات الدراسية بنجاح وبمتوسط نقاط  اال بعدال يتقدم الطالب لمناقشة الرسالة  -

 GPA 2.00ال يقل عن 
-  
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 ساعة معتمدة.   24-20وتحتسب الرسالة بعدد  -
يجب ان ينشر الطالب بحث واحد على االقل من الرسالة قبل مناقشة الرسالة ويراعى القواعد  -

 الجامعية المنظمة لذلك
على االقل من تاريخ تسجيل خطة  اشهر اربعة و عشرونيسمح للطالب بمناقشة الرسالة بعد  -

 البحث.
واليجوز للطالب أن كحد ادنى سنوات من تاريخ القيد  3 درجة الدكتوراهمدة الدراسة لنيل  -

و  يبقى مقيدا للدراسة اكثر من خمس سنوات ويجوز لمجلس الكلية ان يرخص له بسنة اخرى
 .ويراعى القرارات الجامعية المنظمة لذلك  بحد اقصى سنتين

 االمتحانات(:41مادة )

 . ينايرفي شهر  ويعقد امتحان الفصل الدراسي األول -
 في شهر يونيو. ويعقدامتحان الفصل الدراسي الثانى  -
مناقشة  بعدو امتحان نهائى شامل فى مجال التخصص بعد النجاح فى المقررات الدراسية -

يعقد اإلمتحان و وموافقة رئيس القسم المختص للتقدم االمتحان على االقل  بثالثه اشهر الرسالة
 من كل عامنوفمبر فى شهر

 األمتحانات النهائية الشاملة(:42) مادة

 -يتكون األمتحان النهائى الشامل من:مناقشة الرسالة ، و بعد يتقدم الطالب لألمتحان النهائى الشامل 

 ساعات. 3بالتخصصات العلمية لمدة للتمريض إختبار تحريرى فى التخصص الدقيق   -
 ساعات 3اختبار تحريرى للمواد الطبية فى التخصص الدقيق لمدة  -
 اختبار شفهى عام لمواد التمريض و المواد الطبية -
اية العظمى لكل اختبار مائة درجة لتكون النهاية العظمى لجميع االختبارات التحريرية و النه -

 درجة. 300الشفوية 
بنسبة ال تقل عن  يشترط للنجاح فى األمتحان النهائى الشامل إجتياز جميع األختبارات المقررة -

مقررارات من اإلختبارات أعاد األمتحان فى وإذا رسب الطالب فى أى إختبار ، 60%
 فى شهر يونيو. الرسوب

 ألمتحان النهائى الشامل.ل ال يوجد عدد مرات محدد مسموح به للتقدم -

 الحصول على درجة الدكتوراه شروط (:43مادة)

 -تمنح درجة الدكتوراه للطالب بعد :

ال يقل تقدير المتوسط التراكمي للدرجات أإجتياز  دراسة جميع المقررات الدراسية بنجاح على  .1

 GPA 2.00 عن 
 مناقشة رسائلهم العلمية وقبول الرسالة من لجنة الحكم  .2
من  علمية معتمدةالكلية او مجلة من الرسالة فى مجلة  واحد على االقل القيام بنشر بحث .3

 دولية أو ما يفيد قبول النشر، ووضع أسم جامعة طنطا على البحث والمجلس االعلى للجامعات ا
 . قبل المناقشة

 النهائية الشاملة. ختباراتإجتياز األ .4

 مادة)44(: االحكام االنتقالية

فى العام التالى بعد صدور القرار  اتطبق احكام هذه االئحة على الطالب الذين يقيدون بالدراسات العلي
الطالب القدامى حتى تخرجهم  العمل بتطبيق االئحة القديمه علىالوزارى باعتماد هذه االئحة و يستمر

 .يكونوا على نظام الساعات المعتمدةبحيث التحويل من خارج الكلية  ويقبل
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 ( االحكام االخرى45مادة )

 1972لسنه  49االئحة  يطبق فيها احكام القانون رقم االحكام التى لم يرد بها نص  بهذه 
 و القواعد الجامعية المنظمة بشان تنظيم الجامعات و الئحتة التنفيذية

 البرنامج الدراسي(46مادة )

نوع االمتحان  سبوعيا الساعات المعتمدة،اتوضح الجداول التالية توزيع المقررات،عدد ساعات المقررات 
 ومدته وتوزيع الدرجات.

 عمال الفصلية تشمل تقديم انشطة علمية و بحثيةاال -
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 التمريض الباطنى والجراحى  علوم في دكتوراهلدرجة الالبرنامج الدراسي 

 

 الفصل الدراسى األول

 

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع شفوى

 Med 3101 2 2 70 20 10 100 متقدم إحصاء حيوي 

–في التمريضالعلمي طرق البحث  
 متقدم

GNUR  3101 2 2 70 20 10 100 

 تمريضال في  اإلتجاهات الحديثة
 (1عام ) الباطنى والجراحى

MSN 3101 3 3 100 30 20 150 

الباطنى  تمريضلا  فيندوات 
 (1والجراحى )

MSN 3103 3 3 100 30 20 150 

 Med 3102 2 2 70 20 10 100 متقدم –أمراض باطنة 

 600    12 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع شفوى

 GNUR  3102 2 2 70 20 10 100 ضتطوير المناهج في التمري 

 GNUR  3103 2 2 70 20 10 100 الجودة فى التعليم

 تمريضال في اإلتجاهات الحديثة
 (2) الباطنى والجراحى

MSN 3102 3 3 100 30 20 150 

الباطنى  تمريضال فيندوات 
 (2)والجراحى

MSN 3104 3 3 100 30 20 150 

 MED 3103 2 2 70 20 10 100 متقدم  -الجراحة

 600    12 12  المجموع

المقررارات االختيارية : يختار الطالب 
 ساعة معتمدة 2عدد 

 

ENUR 
 

2 2 70 20 10 100 

 700       المجموع 

 إعـداد الـرســــــــــالــة
 ساعة معتـمـدة  24 – 20
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 تمريض الحاالت الحرجة و الطوارىء علوم في دكتوراهلدرجة الالبرنامج الدراسي 

 

 الفصل الدراسى األول

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع شفوى

 Med 3101 2 2 70 20 10 100 متقدم إحصاء حيوي 

–في التمريضالعلمي طرق البحث 
 متقدم

GNUR  3101 2 2 70 20 10 100 

 تمريض في الحديثةاإلتجاهات 

 (1و الطوارىء ) الحاالت الحرجة

  CCN3101 3 3 100 30 20 150 

الحاالت الحرجة  تمريض فيندوات 

 (1)  - والطوارىء

CCN 3102 3 3 100 30 20 150 

 Med 3104 2 2 70 20 10 100 متقدم -طب حاالت حرجة وطوارىء 

 600    12 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع شفوى

 GNUR  3102 2 2 70 20 10 100 ضتطوير المناهج في التمري 

 GNUR  3103 2 2 70 20 10 100 الجودة فى التعليم

فى  اإلتجاهات الحديثة
  والطوارىء الحاالت الحرجةتمريض

(2) 

CCN 3103 3 3 100 30 20 150 

فى تمريض الحاالت ندوات 

 (2)   -الطوارىءو  الحرجة

CCN 3104 3 3 100 30 20 150 

جراحة الحاالت الحرجة والطوارىء 
 متقدم –

Med 3105 2 2 70 20 10 100 

 600    12 12  المجموع

المقررارات االختيارية : يختار 
 معتمدةساعة  2الطالب عدد 

 

ENUR 
 

2 2 70 20 10 100 

 700    14 14  المجموع 

 إعـداد الـرســــــــــالــة
 ساعة معتـمـدة   24 – 20
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 صحة االم و حديثى الوالدةتمريض  علوم في دكتوراهلدرجة الالبرنامج الدراسي 

 

 الفصل الدراسى األول

 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

 ساعات نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصلية

 مجموع شفوى

 GNUR  3102 2 2 70 20 10 100 ضتطوير المناهج في التمري 

 GNUR  3103 2 2 70 20 10 100 الجودة فى التعليم

صحة تمريض في  اإلتجاهات الحديثة

 (2)االم و حديثى الوالدة

MNN 3103 3 3 100 30 20 150 

صحة االم و حديثى تمريض في ندوات 

 (2) الوالدة

MNN 3104 3 3 100 30 20 150 

 MNN 3105 2 2 70 20 10 100 الصحة النفسية للمرأة

 600    12 12  المجموع

المقررارات االختيارية : يختار الطالب 
 ساعة معتمدة 2عدد 

 

ENUR 
 

2 2 70 20 10 100 

 700       المجموع 

 إعـداد الـرســــــــــالــة
 ساعة معتـمـدة   24 – 20

 

 

 

 

 

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصليه

 مجموع شفوى

 Med 3101 2 2 70 20 10 100 متقدم إحصاء حيوي 

–في التمريضالعلمي طرق البحث  
 متقدم

GNUR  3101 2 2 70 20 10 100 

صحة تمريض في  اإلتجاهات الحديثة

 (1) االم و حديثى الوالدة

MNN 3101 3 3 100 30 20 150 

االم و  صحةتمريض في ندوات 

 (1)  حديثى الوالدة

MNN 3102 3 3 100 30 20 150 

 Med 3106 2 2 70 20 10 100 متقدم -طب الوالدة وأمراض النسا 

 600    12 12  المجموع
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 تمريض األطفال  علومفي  دكتوراهلدرجة الالبرنامج الدراسي 

 

 الفصل الدراسى األول

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصلية

 مجموع شفوى

 Med 3101 2 2 70 20 10 100 متقدم إحصاء حيوي 

–في التمريضالعلمي طرق البحث 
 متقدم

GNUR  3101 2 2 70 20 10 100 

األطفال  تمريض في اإلتجاهات الحديثة
(1) 

PN     3101 3 3 100 30 20 150 

 PN 3102 3 3 100 30 20 150 (1ندوات فى تمريض األطفال )

 Med3107 2 2 70 20 10 100 متقدم –طب األطفال 

 600    12 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصلية

 مجموع شفوى

 GNUR  3102 2 2 70 20 10 100 ضتطوير المناهج في التمري 

 GNUR  3103 2 2 70 20 10 100 الجودة فى التعليم

 األطفال تمريض في الحديثةاإلتجاهات 
(2) 

PN   3103 3 3 100 30 20 150 

 PN   3104 3 3 100 30 20 150 (2)األطفال  تمريض فيندوات 

 Med   3108 2 2 70 20 10 100 متقدم–جراحة أطفال 

 600    12 12  المجموع

المقررارات االختيارية : يختار الطالب 
 ساعة معتمدة 2عدد 

 

ENUR 
 

2 2 70 20 10 100 

 700     14 14  المجموع 

 إعـداد الـرســــــــــالــة
 ساعة معتـمـدة   24 – 20
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 تمريض صحة المجتمع  علوم في دكتوراهلدرجة الالبرنامج الدراسي 

 

 الفصل الدراسى األول

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصلية

 مجموع شفوى

 Med 3101 2 2 70 20 10 100 متقدم -إحصاء حيوي 

–في التمريضالعلمي طرق البحث 
 متقدم

GNUR  3101 2 2 70 20 10 100 

صحة  تمريض في اإلتجاهات الحديثة

 (1) المجتمع

CHN    3101 3 3 100 30 20 150 

  صحة المجتمع مريضت فيندوات 
(1) 

CHN    3102 3 3 100 30 20 150 

 CHN   3103 2 2 70 20 10 100 تعزيز الصحة

 600    12 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصلية

 مجموع شفوى

 GNUR  3102 2 2 70 20 10 100 ضتطوير المناهج في التمري 

 GNUR  3103 2 2 70 20 10 100 الجودة فى التعليم

صحة  تمريض فياإلتجاهات الحديثة 

 (2) المجتمع

CHN   3104 3 3 100 30 20 150 

 – صحة المجتمع تمريض فيندوات 

(2) 
CHN   3105 3 3 100 30 20 150 

 Med   3109 2 2 70 20 10 100 متقدم –صحة عامة 

 600    12 12  المجموع

المقررارات االختيارية : يختار الطالب 
 ساعة معتمدة 2عدد 

 

ENUR 
 

2 2 70 20 10 100 

 700    14 14  المجموع 

 إعـداد الـرســــــــــالــة
 ساعة معتـمـدة   24 – 20
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 تمريض المسنينعلومفي  دكتوراهلدرجة الالبرنامج الدراسي 

 

 الدراسى األولالفصل 

 

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصلية

 مجموع شفوى

 Med 3101 2 2 70 20 10 100 متقدم إحصاء حيوي 

–في التمريض العلميطرق البحث 
 متقدم

GNUR  3101 2 2 70 20 10 100 

 تمريض في اإلتجاهات الحديثة

 (1) المسنين
CHN    3106 3 3 100 30 20 150 

 CHN    3107 3 3 100 30 20 150 ندوات فى تمريض المسنين

 Med   3110 2 2 70 20 10 100 متقدم –طب المسنين 

 600    14 14  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 الدرحاتمجموع 

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصلية

 مجموع شفوى

 GNUR   3102 2 2 70 20 10 100 ضتطوير المناهج في التمري 

 GNUR   3103 2 2 70 20 10 100 الجودة فى التعليم

 تمريض في اإلتجاهات الحديثة

 (2) المسنين
CHN     3108 3 3 100 30 20 150 

 CHN     3109 3 3 100 30 20 150 التأهيل للمسنين

 Med   3111 2 2 70 20 10 100 متقدم –تغذية المسنين 

 600    12 12  المجموع

المقررارات االختيارية : يختار الطالب 
 ساعة معتمدة 2عدد 

 

ENUR 
 

2 2 70 20 10 100 

 700       المجموع 

 إعـداد الـرســــــــــالــة
 ساعة معتـمـدة   24 – 20
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 تمريض الصحة النفسية والعقلية علومفي دكتوراهلدرجة الالبرنامج الدراسي 

 

 الفصل الدراسى األول

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصلية

 مجموع شفوى

 Med3101 2 2 70 20 10 100 متقدم إحصاء حيوي 

–في التمريضالعلمي طرق البحث 
 متقدم

GNUR3101 2 2 70 20 10 100 

اإلتجاهات الحديثة فى تمريض 

 (1الصحة النفسية والعقلية )

PMHN  3101 3 3 100 30 20 150 

تمريض الصحة النفسية ندوات فى 

 (1) - والعقلية

PMHN  3102 3 3 100 30 20 150 

 Med   3112 2 2 70 20 10 100 متقدم –طب األمراض النفسية 

 600    12 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصلية

 مجموع شفوى

 GNUR    3102 2 2 70 20 10 100 ضتطوير المناهج في التمري 

 GNUR    3103 2 2 70 20 10 100 الجودة فى التعليم

تمريض الصحة  اإلتجاهات الحديثة

 (2) النفسية والعقلية

PMHN   3102 3 3 100 30 20 150 

تمريض الصحة النفسية ندوات فى 

 (2) - والعقلية

PMHN   3104 3 3 100 30 20 150 

 Med   3113 2 2 70 20 10 100 متقدم -نظم العالج النفسى

 600    12 12  المجموع

المقررارات االختيارية : يختار الطالب 
 ساعة معتمدة 2عدد 

 

ENUR 
 

2 2 70 20 10 100 

 700    14 14  المجموع 

 إعـداد الـرســــــــــالــة
 ساعة معتـمـدة  24 – 20
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 إدارة التمريض علومفي  دكتوراهلدرجة الالبرنامج الدراسي 

 

 الفصل الدراسى األول

عدد الساعات  كود ورقم المقرر المقرراسم 
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

 مجموع شفوى فصلية تحريرى

 Med 3101 2 2 70 20 10 100 متقدم إحصاء حيوي 

–في التمريضالعلمي طرق البحث 
 متقدم

GNUR  3101 2 2 70 20 10 100 

 إدارة التمريض في اإلتجاهات الحديثة
(1) 

NA 3101 3 3 100 30 20 150 

 NA         3102 3 3 100 30 20 150 (1)إدارة التمريض فيندوات 

 NA         3103 2 2 70 20 10 100 نظريات فى اإلدارة الحديثة

 600    12 12  المجموع

 

 الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  كود ورقم المقرر اسم المقرر
 اسبوعيا

 مجموع الدرحات

ساعات  نظرى
 معتمده

اعمال  تحريرى
 فصلية

 مجموع شفوى

 GNUR  3102 2 2 70 20 10 100 ضتطوير المناهج في التمري 

 GNUR  3103 2 2 70 20 10 100 الجودة فى التعليم

 إدارة التمريض اإلتجاهات الحديثة فى
(2) 

NA         3104 3 3 100 30 20 150 

 NA         3105 3 3 100 30 20 150 (2)  إدارة التمريض فيندوات 

 NA   3106 2 2 70 20 10 100 السياسات الصحية

 600    12 12  المجموع

المقررارات االختيارية : يختار الطالب 
 ساعة معتمدة 2عدد 

 

ENUR 
 

2 2 70 20 10 100 

 700    14 14  المجموع 

 إعـداد الـرســــــــــالــة
 ساعة معتـمـدة  24 – 20
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 3ملحق 
 المواد االختيارية لطلبة الدكتوراه

 ساعة معتمدة 2تها ديختار الطالب مادة م

 الكود - اسم المادة االختيارية -

 ENUR301 تصميم مشروع -
 ENUR302 الدور المتقدم لمعلمى التمريض -

اختالف الثقافات و تاثيرة على  -
 الصحة

ENUR303 

نظريات و مفاهيم فى السلوك  -
 الصحى

ENUR 304 

 ENUR 305 تحليل و تقويم صحة الفرد و المجتمع -

 ENUR 306 تقنيات تخفيف االالم -

 

 
 

                
 
 
 
 
 


