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 الباب األول 

 

  :مقدمة

 إالتعتبرررر مهارررة التمرررريض مرررن أقررردم المهرررن اإلنسرررانية مارررم فجرررر التررراريو  وبرررر م أن مهارررة التمرررريض فرررن ورو  

أساسررا علررى العلررم والتكاولوجيررا لمواكبررة التقرردم السررريع فررى المجررال الصررحىإ إن إحتيررا  المجتمررع إلررى  إنهررا تعتمررد

كرررروادر عاليررررة فررررى مسررررتواها العلمررررى فررررى مجررررال التمررررريض وايارررراة  إلسررررتكمال المسرررريرة التعل ميررررة والرعايررررة 

حاجرررة المجتمرررع لتلبيرررة   2101-2102ت كليرررة التمرررريض جامعرررة أسررروان  فرررى أالصرررحية لمحافظرررة أسررروان  أن ررر

ؤثر تررري ترررالررري كررروادر تمريارررية وإلرتبررراط الكليرررة برررالمجتمع  والر برررة فررري تحسرررين جرررودة الرعايرررة التمريارررية ال

ترررم ان رررام برنرررامت الدراسرررات العليرررا لتكملرررة مسررريبرة الكليرررة لتخرررريت ممر رررين  ،علررري جرررودة الرعايرررة الصرررحية

 إة شاملة وقائمة علي االدلة البحثيةمؤهلين يسعون اليي خدمة المجتمع من خالل تقديم رعاية تمرياي

 الدراسات العليا الرؤية والرسالة واهداف برنامت

 رؤية الكلية :

التميررررل والريررررادة فررررى برررررامت الدراسررررات العليررررا للو ررررول تحقبرررر  تتطلررررع كليررررة التمررررريض جامعررررة أسرررروان  إلررررى 

   باحتياجاتهإمن خالل أبحاث رائدة مرتبطة  المجتمعمع التفاعل و

 :رسالة الكلية 

حتياجاتررررة مررررن خررررالل إتهرررردف الكليررررة الرررري تخررررريو ممر ررررين مررررؤهلين للتعرررررف علرررري م رررراكل المجتمررررع وتلبيررررة 

 االدوات البحثية واستخدام دالئل البحوث في تحسين جودة الرعاية التمريايةإ 

 :الدراسات العليا برنامت أهداف 

الباحثين من أعاام الهيئة المعاونة للدراسات العليا وتقديم األبحاث التي طالب الدراسات العليا وتوجيه  إ0

 .تتو ل إلى حلول إيجابية في مجاالت التمريض و يرها 

 .ت جيع الباحثين من أعاام هيئة التدريس على البحث الجماعي للتخصصات المختلفة في الكلية  إ2

بإستخدام البحث العلمي المتقدم و التوسع  هيياتحسين األدام المهاي التمرياي في جميع التخصصات التمر إ1

 فى البحوث التطبيقية والاظرية لمرحلتى الماجستير والدكتوراهإ

 إستخدام قاعدة بيانات عالمية للتوسع فى مجاالت األبحاث العلمية إ إ4

 تفعيل البحث العلمى لإلستفادة من األبحاث ون ر ثقافتة وأخالقياته إ إ3

 ى مسايرة التقدم السريع للعلم والتقاية ودفعهم إلى اإلبداع واإلبتكارإ ت جيع الكفامات العلمية عل إ6

 تحسين البرامت التعلمية بإستخدام أحدث وسائل التكاولوجيا فى التعليمإ إ7

 دعم أعاام هيئة التدريس بأفال اإلمكانيات المادية لإلبداع فى بحوث مجال تطوير التمريض إ إ1

التى لديهم مهارات البحث العلمى والكفامة فى إستخدام تلك ت جيع الكوادرالمؤهلة من الخريجين ال إ9

 المهارات لعمل أبحاث للتغلب على الم اكل الصحية بالمجتمعإ 
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اإلرتقام بكفامة المستوى المهاى في جميع مجاالت الرعاية الصحية وذلك عن طري  إعداد طالب لديهم  إ01

 مهارات علمية تؤهلهم لرفع األدام الوظيفي بجودة عاليةإ

رفع الكفائة العلمية والعملية في مجاالت التمريض التطبيقية للتخصصات الدقيقة في فروع التخصص في  إ00

التمريض ومجاالته المتعددة وإعداد كوادر تمرياية فعالة على المستوى العلمي والعملي في مجاالت 

 التمريضإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 الباب الثاني

 العلميةأقسام الكلية والدرجات 

 

 واألكواد:( : يو ح الجدول اآلتي أقسام الكلية 0مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
 الكود Department القـــســــم

 التمريض الباطاى والجراحى  0

 

Medical surgical nursing MSN 

 تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ 2

 

Emergency and  Critical Care Nursing ECCN 

 تمريض األطفال 1

 

Pediatric nursing PN 

 Maternal and Neonatal Nursing MNN تمريض  حة األم وحديثى الوالدة 4

 تمريض  حة األسرة والمجتمع 3

 

Community and Family Health Nursing CFHN 

 التمريض الافسي ةالصحه الافسية 6

 

Psychiatric and  mental health nursing PMHN 

 تمريض المساين 7

 

Geriatric nursing GN 

 إدارة التمريض 1

 

Nursing administration NA 
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 -ر في علوم التمريض:ياوال: درجة الماجست

 التالية: تماح كلية التمريض جامعة أسوان  درجه الماجستير فى علوم التمريض فى إحدى التخصصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكود درجة االماجستير Department القـــســــم م

 

التمريض الباطاى  0

 الجراحى 

Medical Surgical 

Nursing 

ر فى التمريض الباطاى يدرجة الماجست

 الجراحى

Master Degree In  Medical 

Surgical Nursing    

 

MSN 

500 

تمريض الحاالت  2

 الحرجة والطوارئ

Emergency And  

Critical Care 

Nursing 

ر فى تمريض الحاالت الحرجه يدرجة الماجست

 والطوارئ

Master Degree In Emergency And  

Critical Care Nursing  

   

ECCN 

500 

 ر فى تمريض األطفاليدرجة الماجست Pediatric Nursing تمريض األطفال 1

Master Degree In Pediatric Nursing 

PN 

500 

تمريض  حة األم  4

 وحديثي الوالدة

Maternal And 

Neonatal Nursing 

ر فى تمريض  حة األم يدرجة الماجست

 وحديثي الوالدة 

Master Degree In Maternal And 

Neonatal Nursing 

 

MNN 

500 

تمريض  حة األسرة  3

 والمجتمع

Community  and 

Family Health 

Nursing 

ر فى تمريض  حة األسره يدرجة الماجست

 المجتمع 

Master Degree In Community and 

Family Health Nursing 

 

CFHN 

500 

الافسي تمريض  6

 والصحه الافسيه

Psychiatric and 

mental health 

nursing 

ر فى التمريض الافسى يدرجة الماجست

 والصحه الافسيه

Master Degree In Psychiatric and 

mental health nursing 

 

PMHN 

500 

 فى تمريض المساينر يدرجة الماجست Geriatric Nursing تمريض المساين 7

Master Degree In Geriatric Nursing 

    

GN 

500 

 Nursing إدارة التمريض 1

Administration 

 ر فى إدارة التمريضيدرجة الماجست

Master Degree In Nursing 

Administration 

NA 

500 
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 ثانيا: درجة الدكتوراة في علوم التمريض: 

أسوان  درجة الدكتوراه فى علوم التمريض وتتمثل التخصصات فيما يلى :تماح كلية التمريض جامعة    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة الدكتوراه Department القـــســــم م

 

 الكود

0 
التمريض الباطاى 

 الجراحى

Medical Surgical 

Nursing 

 درجة الدكتوراه فى التمريض الباطاى الجراحى

Doctorate Degree In Medical Surgical 

Nursing 

 

MSN 

600 

2 

تمريض الحاالت 

الحرجة 

 والطوارئ

Emergency And  

Critical Care 

Nursing 

 درجة  الدكتوراه  فى تمريض الحاالت الحرجه والطوارئ

Doctorate Degree In Emergency And  

Critical Care Nursing 

 

ECCN 

600 

 Pediatric Nursing تمريض األطفال 1
 األطفالدرجة  الدكتوراه  فى تمريض 

Doctorate   Degree In Pediatric Nursing 

PN 

600 

4 

تمريض  حة 

األم وحديثي 

 الوالدة 

Maternal And 

Neonatal Nursing 

 درجة  الدكتوراه  فى  تمريض  حة األم وحديثي الوالدة

Doctorate Degree In Maternal And 

Neonatal Nursing 

 

MNN 

600 

3 
تمريض  حة 

 والمجتمعاألسرة 

Community And 

Family  Health 

Nursing 

 درجة  الدكتوراه  فى تمريض  حة األسره المجتمع

Doctorate Degree In Community and family 

 Health Nursing 

 

CFHN 

600 

6 
الافسي تمريض 

 والصحه الافسيه

Psychiatric and 

mental health 

nursing 

 الافسي والصحة الافسيهتمريض الدرجة  الدكتوراه  فى  

Doctorate Degree In Psychiatric and mental 

health nursing 

 

PMHN 

600 

 Geriatric Nursing تمريض المساين 7

 درجة  الدكتوراه  فى تمريض المساين

Doctorate Degree In Geriatric Nursing 

 

GN 

600 

 إدارة التمريض 1
Nursing 

Administration 

 الدكتوراه  فى إدارة التمريضدرجة  

Doctorate Degree In Nursing 

Administration 

 

NA 

600 
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 برنامت الماجستير فى علوم التمريض

 الماح( –التسجيل  –)شروط القيد 

 

 ( : الموا فات العامة لخريت الماجستير :2مادة )

األكاديمية لبرنامت الدراسات العليا الصادرة مرن الهيئرة القوميرة لجرودة التعلريم واإلعتمراد وفري نهايرة الدراسرة المعايير  باام على  

 -الطالب قادرا على :يكون ببرنامت الماجستير فى علوم للتمريض 

 إكتساب المعرفة المتقدمة فى العلوم لدعم ممارسة التمريض وتامية الدور )تدريس أو إدارة(إ 

 يات التمريض والاظريات العلمية كأساس للممارسة التمرياية المتقدمة القائمة على الدليل العلميإتطبي  نظر 

 إكتساب المعرفة والمهارات المرتبطة بدور وظيفي متخصص فى مجال التمريضإ 

  إكتساب كفامة ميدانية فى إجرام البحوث فى مجال التمريض 

 إلكت افات الجديدة فى التمريض إاإلرتقام بممارسة الرعاية التمرياية بتطبي  ا 

 إكتساب مهارة القيادة المطلوبة لتحسين الرعاية الصحيةإ 

 التعاون مع أعاام الفري  الصحى بغرض تحسين الرعاية الصحية فى المجال البحثىإ 

  -( :شروط القيد:1مادة ) 

 -ي ترط لقيد الطالب بمرحلة الماجستير فى علوم التمريض مايلى :

  حا ال على البكالوريوس فى علوم التمريض من إحدى جامعات جمهورية  مصر العربية أو على درجرة يكون المتقدم

 جامعية معادلة لها من كلية / معهد معترف بها من المجلس األعلى للجامعاتإ

 + يكون حا ال على درجة جيد على األقل فى التخصص أو تقديرC إ 

 اسة التمهيدية فى حالة القيد للمتقدمين من خار  الكلية إموافقة جهة العمل على التفرغ أثاام مدة الدر 

 ( تويفل دولي أو  311يكون الطالب حا ال على ) درجةELTs  (6 أو شرهادة ) ( دولي أو مايعادلهرا )محلري جيرد جردا

 ساعة أو اي شروط أخري تطبقها مجالس الجامعاتإ 43إجتياز دورة في اللغة االنجليلية من مركل معترف به لمدة 

 يكون المتقدم أماي ساة على األقل فى ممارسة مهاة التمريض  بعد ساة األمتيازإ 

 الحاور طبقا للجداول الدراسية المعلاة بالكليةإ 

 : للطالب الوافدين إلي جانب ال روط السابقة- 

 تطبي  القواعد واللوائح الصادرة من إدارة الوافدين والمجلس األعلى للجامعاتإ  -

المجلس األعلى للجامعات وشهادة  حية بالخلو من مرض اإليدز مستخرجة من داخل  معادلة ال هادة من -

جمهورية مصر العربية وتحسب جميع اإلقرارت المو حة فيما سب  من إدارة الدراسات العليا بعد إستيفام 

 رسوم الدمغة إ

 موافقة السفارة على الدراسة وتحديد جهة التمويلإ -
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 -والدراسة :( : مواعيد القيد 4مادة )

 يتم القيد لدرجة الماجستير خالل شهر أ سطس من كل عام على أن تبدأ الدراسة فى شهر أكتوبر وفبراير من كل عام إ 

 يتقدم الطالب بطلب القيد على الاموذ  المعد لملكإ 

 -( نظام الدراسة :3مادة )

 لتمررريض المتاررماة المقررررات يتطلررب الحصررول علررى درجررة الماجسررتير فرري إحرردى تخصصررات الماجسررتير فررى علرروم ا

سراعة معتمردة للفصرل الدراسري  23, )الفصل التمهيردى(ساعة معتمدة للفصل الدراسى األول  02 الدراسة ت ملإ اريةياإلخت

 ساعات معتمدة متصلة إلعداد رسالة الماجستيرإ 1 باال افة الي  (لدراسة التخصصية)االثاني و الثالث 

 ال تليد عن أربع ساوات ويجوز لمجلس الكليه باام على مجالس األقسام إعطام مدى أخررى  الحد األدنى لمدة الدراسة ساتين

 إ افية إ

  سراعة معتمردة وبعرد موافقرة مجلرس القسرم علرى أن يعتمرد مرن لجارة أخالقيرات  24يجوز تسجيل خطة البحث بعد إجتياز عدد

 البحث العلمي ولجاة إستماع لمااق ة سيمياار 

 قبل القسم المختص ثم الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ويقدم نتائجه في رسرالة تقردم للمااق رة من خطة البحث عتمد ت

 والتحكيم بعد عام من التسجيل على األقل إ

  سراعات كحرد  9يجوز تاظيم فصل دراسي  يفي يبدأ من شهر يوليو من كل عام على أن يكرون مجمروع السراعات المعتمردة

 لدراسي الصيفي قبل  إسبوعين من بدايته على األقل وإستيفام شروط القيد ودفع الرسوم المقدرةإأقصي يتم تسجيل الفصل ا

  -( :مراحل الدراسة:6مادة )

 ( الدراسة التمهيديةالفصل الدراسي االول) : 

 ساعة معتمدة إ 02يكون مجموع الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب ال تقل عن  -

  إ(الدراسة التخصصية)الثالث  والفصل الدراسي الثاني 

 ( ساعة معتمدة 23يكون مجموع الساعات المعتمدة ) -

توسط ميمكن للطالب تسجيل مو وع الرسالة بعد إجتياز مقررات الماجستير للفصل الدراسي الثاني باجا  وب -

 إ  GPA2,00نقاط ال يقل عن 

 ب رط تجاوز الطالبساعات  1خصص ي -

مدى ن اإلشراف ( على الرسالة تقريرا كل ستة أشهر إلي مجلس القسم المختص عيقدم األستاذ الم رف )لجاة 

 تقدم البحث ثم يعرض على لجاة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة إ

جميع المقررات الدراسية باجا  بمتوسط ال ساعة معتمدة وتكون  24ال يتقدم الطالب بمااق ة رسالة قبل إجتياز  -

 إGPA2,00يقل عن 
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  -( شروط ماح الدرجة :7مادة )

 مرور ساة ميالدية على األقل على بدأ تسجيل الم روع البحثي إ 

  نجا  الطالب في إمتحان جميع المقررات الماجستير بمتوسط نقاط ال يقل عن ال يقل عنGPA2,00 إ 

 ( ( درجة في اللغة اإلنجليلية مستوي التويفل )311كما ي ترط حصول الطالب علىTOEFL ) وذلرك قبرل ت ركيل

 الحكم إ

 قبول الرسالة من لجاة الحكم والتو ية بماح الدرجة إ 

  قيام الطالب با ر بحث مقدم من الرسالة فري مجلرة علميرة محليرة معتمردة مرن اللجران العلميرة أو يقردم مرا يفيرد قبرول

 ولية قبل ت كيل لجاة الحكمإالا رفي مجلة علمية محلية معتمدة من اللجان العلمية أو يقدم مايفيد الا ر في مجلة د

 -( : المقررات الدراسية المخصصة :1مادة )

  ( المقررات الدراسية التمهيدية التي يتم تدريسها في الفصل الدراسري األول   27ص  – 01تبين الجداول من )ص

قسرم المخرتص والمقررات التخصصية للفصل الدراسي الثاني والثالث التي يتم تدريسرها تبعرا لدرجرة الماجسرتير وال

مو حا به عدد ساعات التدريس اإلسبوعية ) الاظرية والعمليرة( والسراعات المعتمردة وكرملك نروع ومردة اإلمتحران 

 والاهاية العظمى للدرجات المخصصة لكل مقرر إ

 

 

 االرقام المخصصة لبرمامت الماجستير والدكتوراه  االكواد والرموز في الجداول كالتالي

 500 مقررات الماجستير  الكود المقررات

 600 مقررات الدكتوراه  NUR المواد التمرياية

    MED المواد الطبية

    SUP المواد المساندة

    ELEC المواد االختيارية
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 برنامت الدكتوراة في علوم التمريض

 الماح( –التسجيل  –)شروط القيد  

 -( : شروط القيد :9مادة )

  2,7الماجستير بدرجه جيد على األقل )معدل تراكمى حصول الطالب علىCGPA  ( 

  من إحدى الجامعات بجمهوريه مصر العربية أو على درجة علمية معادلة أخرى معترف بها  من الجامعة 

 الحاور طبقا للجداول الدراسيه المعلاه بالكليه إ 

 التفرغ للدراسه بالكلية لمدة عام  إ 

  إستيفام األوراق المطلوبة. 

  على األقل  إ% 73نسبة الحاور الطالب فى المقررات الدراسية الاظرية والعلمية 

  درجة تويفل على األقل إ 311يكون الطالب حا ل على 

 -( : مواعيد القيد والدراسة:01مادة )

 كل  يتم القيد والدراسة لدرجة الدكتوراة من أول يونيو حتى أخر أ سطس على ان تبدأ الدراسة فى شهر أكتوبر من

 عامإ

 -(: نظام الدراسة وتسجيل المقررات:00مادة )

  ساعة إسبوعيا لكل فصل دراسي إ 01إسبوع ويدرس الطالب  03ت مل الدراسة فصلين دراسيين مدة كل فصل 

  ساعات  9يجوز تاظيم فصل دراسي  يفي يبدأ فى شهر يوليو من كل عام ان يكون مجموع الساعات المعتمدة 

 ل الدراسي الصيفي قبل إسبوعين من بدايته بعد إستيفام شروط القيد ودفع الرسوم المقررة إيتم التسجيل فى الفص 

  يتم إختيار المقررات الدراسية المطلوبة فى التخصص بالتاسي  مع المرشد األكاديميإ 

  سراعة كحررد أقصري لفررروع تخصصرات الرردكتوراة فري علرروم التمرريض متاررماة  31يجرب علررى الطالرب أن يسررجل

سراعة  02ساعة للفصل الدراسي األول ,  02ساعة معتمدة للدراسة التخصصية ) 24ت اإلختيارية وت مل المقررا

 ساعة معتمدة إلعداد رسالة الدكتوراة إ 26 باال افة اليللفصل الدراسي الثانى( 

 -( : مراحل الدراسة :02مادة )

  : الفصل الدراسي األول 

( ساعة 02لب من مقررات الدكتوراة فى هما الفصل ال تقل عن )مجموع الساعات المعتمدة التي يدرسها الطا -

 معتمدة إ

 : الفصل الدراسي الثاني 

( 26( ساعة ويخصص )02مجموع الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب من مقررات الفصل الدراسي الثاني ) -

 ساعة معتمدة لمدة فصلين دراسيين إلعداد رسالة علمية إ

)البروتوكول ( موقعا من السادة الم رفين بعد موافقة مجلس الكلية ولجاة الدراسات العليا يقدم الطالب خطة بحث  -

  .والبحوث ومجلس القسم على أن تااقش نتائت البحث بعد ساتين على األقل من تاريو التسجيل
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  -( : عقد إمتحان الدكتوراة ال امل:01مادة )

 ( مايويعقد امتحان الدكتوراه ال امل مرتان في العام- )مرات ومرة  4وعدد مرات دخول اإلمتحان ال امل  نوفمبر

 إستثاائية بعد موافقة مجلس الكليةإ

  ساعاتإ 1إختبار تحريري فى تخصص التمريض العام باألقسام العلمية لمدة 

  ساعات إ 1إختبار تحريري فى تخصص الدقي  لألقسام العلمية لمدة 

 ( مم2يقوم بتحاير وتصحيح اإلمتحان عدد ) تحن من داخل الكلية أو الجامعة وممتحن من خار  الجامعة بحد أقصي

 ممتحاينإ 1

  -( : ال يجوز لطالب الدكتوراة :04مادة )

  أن يبقي مقيدا لدرجة الدكتوراة أكثر من أربع ساوات دون أن يتقدم إلمتحاناتها ويجوز لمجلس الكلية باام على تقرير

 ن يعطي الطالب مرحلة إ افية أقصاها ساتان إالم رف الرئيسي وموافقة مجلس القسم أ

  -(:  شروط الحصول على درجة الدكتوراة :03مادة )

 :يماح الطالب درجة الدكتوراة فى التخصصات بعد

  إجتياز اإلمتحانات الاهائية ال املة باجا  وبمتوسط نقاط ال تقل عنGPA2,00  إ 

  ية واألخر في مجلة علمية معتمدة من اللجان العلمية (  من بحث )واحد بحث في مجلة دول 2يقوم الطالب با ر عدد

 .رسالة الدكتوراة المقدمة قبل ماح الدرجة العلمية 

  ويجوز أن يقدم الطالب مايفيد قبول الا ر فى مجلة. 

  ال يتقدم الطالب لمااق ة الرسالة قبل إجتياز جميع المقررات الدراسية باجا  وبمتوسط نقاط ال يقل عنGPA2,00  

 قبول الرسالة من لجاة الحكم والتو ية بماح الدرجةإ 

 (:المقررات الدراسية :03مادة )

  األول والثاني لدرجة  نالتي يتم تدريسها فى الفصليالدراسية ( المقررات   13ص  -  21)ص تو ح الجداول

الدكتوراة مو حا به عدد الساعات التدريس )العملي والاظري( والساعات المعتمدة وكملك إسم المادة ومدة اإلمتحان  

 والاهاية العظمى للدرجات لكل مقررإ

 مواد إختيارية: 

 مما اليخل بالعبالفصول الدراسية أو في أي فصل دراسي ب يقوم الطالب بإختيار مقرر دراسي واحد فى أحد 

 األكاديمي للطالبإ
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 -( : ي ترط لاجا  الطالب فى إمتحان الدكتوراة :06مادة )

  فى  %61حصوله على بأن يجتاز باجا  ورقتي اإلمتحان في التمريض العام والخاص ) فى مجال التخصص( وذلك

 كل ورقة إمتحانية على حدة إ

 ورقة إمتحانية على حدة إ تحسب ساعات اإلمتحان التحريري ثالث ساعات لكل 

  درجة لكل ساعة معتمدة من ساعات المقررات 31يخصص 
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 الباب الثالث

 )نظام الدراسة والتسجيل لإلمتحان( 

  -( : المرشد االكاديمي:07مادة )

  التردريس مسرؤل علرى عاد التسرجيل للدراسرات العليرا يحردد مجلرس القسرم لكرل طالرب مرشرد أكراديمي مرن أعارام هيئرة

الطالب فى إرشراده ومسراعدته لطريقرة التسرجيل وكيفيرة تحديرد وإختيرار المقرررات الدراسرية المطلوبرة فرى مجرال بحرث 

ه اإللتحاق بها فى كرل فصرل دراسري خرالل يالطالب وإختيار المقررات اإل افية وعدد الساعات المعتمدة التى يجب عل

 فترة دراسته حسب قدرته وظروفهإ

  رأي المرشد االكاديمي إستي اريا وليس إللاميا للطالب ويجوز أن يكون الم رف األكاديمي هو الم رف العلمييكون 

 أو قد يستبدل بالم رف العلمي لطالب درجتي الماجستير والدكتوراة عاد التسجيل للرسالةإ

 ومتابعة الطالب للو ول إلي  يقوم المرشد بإعداد ملف لكل طالب لتسجيل وحفظ كل مايخص الطالب عن تقدمه العلمي

 الم اكل التي تعوقه عن التقدم في الدراسةإ

 -(:  شروط التسجيل الدراسي والعبئ الدراسي:01) مادة

 ام فى الماجستير أو الدكتوراة بعمل حلقة نقاش علاية )لجاة إستماع( قبل تسجيل البحثإسويقوم الطالب      

  البحث العلمي ألخم الموافقة المبدئية قبل التسجيلإيتقدم البروتوكول إلي لجاه األخالقيات 

  سراعة معتمردة كحرد  02يح  للطالب التسجيل فى الفصل الدراسي الواحد فى مقررات تصل عدد ساعاتها المعتمدة إلري

ساعات معتمدة كحد  3يستطيع الطالب أن يسجل ) ساعة معتمدة كحد أقصي ماعدا الفصل الدراسي الصيفي  01أدنى و

 إ(ساعات معتمدة كحد أقصي 9أدنى و

   يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية التي يختارها من خالل نماذ  طلب التسجيل بمعرفة المرشد األكاديمي خالل

 إسبوعين قبل بداية الفصل الدراسيإ

 -( : يجب على الطالب مراعاة القواعد التإلية:09مادة )

 
  التوقيعررات مررن الم رررف األكرراديمي وإعتمرراد رئرريس القسررم والمخررتص إلدارة تسررليم إسررتمارة المقررررات مسررتوفاه لكافرره

 الدرسات العليا خالل إسبوعين من بدم الدراسة وال يعتد بأي إستمارات تصل بعد ذلكإ

  يتم تحديد المقررات التي يسجل فيهرا الطالرب المقيرد أو المسرجل لدرجرة الماجسرتير أو الردكتوراة فري كرل فصرل دراسري

تمارة فصلية وبتوقيع من المرشد األكاديمي للقسم والم ررف )فري حالرة تسرجيل الرسرالة( وإعتمراد رئريس وذلك على إس

 القسم وتوقيع الطالب بالعلم ويقوم رئيس القسم بتسليمها إلي إدارة الدراسات العلياإ

 -( : شروط القيد :21مادة )

 الحصول على موافقة القسم المختصإ 

 ى يعمل بها الطالب على القيدإالحصول على موافقة الجهة الت 

 سداد الرسوم الدراسية المقررة قبل بدم الدراسة وفي المواعيد التى تحددها إدارة الدراسات العليا بالجامعةإ 



 

14 

  يجوز لمجلس الجامعة أن يايف شروطا أخري يراها  رورية للقبول مثل إجرام إمتحران قبرول ال رفوى أو تحريرري

ات إسررتدراكية وتحديررد عرردد الطررالب المقبررولين حسررب اإلمكانيررات المتاحررة بالقسررم للطررالب الجرردد وطلررب دراسررة مقرررر

 والكلية وتكون إ افة همه ال روط باام على إقترا  مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكليةإ

  -(: إيقاف القيد :20) مادة

الدراسات العليا بالكلية بايقاف قيد الطالب المقيد يجوز لمجلس الكلية باام على إقترا  مجلس القسم المختص وموافقة لجاة 

 شهرا وذلك في الحاالت التالية: 24للدراسات العليا لمدد ال تليد في مجموعها عن 

  التجايد: على الطالب أن يتقدم بطلب إليقاف قيده طوال مدة تجايده خالل الثالثة أشهر األولي من تاريو تجايرده مردعوما

 ذلكإ بالمستادات الدالة على

  السفر إلي الخار  : على الطالب أن يتقدم بطلب إليقراف قيرده قبرل سرفره أو خرالل ال رهر األول مرن سرفره فري مهمرة أو

أجازة مدعوما بالمستادات الدالة علرى  ررورة سرفره لمردة أكثرر مرن شرهر ويقردم الطالرب المسرتادات الدالرة علرى قيامره 

 بالمهمة أو األجازة خالل شهر عودتهإ

 لى الطالب ان يتقدم بطلب عاد مر ه مدعوما ب هادة مر ية معتمدة مرن اإلدارة الطبيرة بالجامعرة ومحرددا المرض: ع

 إ %23علي اال تليد االجازه المر ية عن  فيها فترة مر ه

 الو ع ورعاية الطفل: على الطالب أن يتقدم بطلب وقف القيد لرعاية الطفل مدعوما ب هادة ميالد الطفلإ 

  تقبلها لجاة الدراسات العليا والبحوث بالكلية ويعتمدها مجلس الكليةإحاالت أخري 

  -( : الحمف واال افة للمقررات:22مادة )
  يجررب علررى الطالررب تسررليم نمرروذ  طلررب تسررجيل للدراسررات العليررا إلعتمادهررا رسررميا وذلررك بعررد توقيررع كررال مررن الطالررب

 والمرشد االكاديمي إ

 رض مع الجدول الدراسي للمقررات األساسية للمستوى الدراسي المسجل به ال يمكن للطالب إ افة أي مقرر يتعا 

 ال يمكن حمف أي مقرر يجب أن يكون متلامن مع المقرر المتعل  به أال إذا حمف المقررينإ 

  يجوز للطالب بعد إكمال إجرامات التسجيل أن يايف أو يحمف مقرررا أو أكثرر وذلرك خرالل إسربوعين مرن بدايرة العرام

ويتم ذلك بالتاسي  مع المرشد األكاديمي للطالب مع عدم اإلخالل بالحد األدنرى والحرد األقصري لعردد السراعات  الدراسي

 المعتمدة للتسجيل في الفصل الدراسيإ

 -( : اإلنسحاب من التسجيل في المقررات:21مادة )

 

 يحدد مجلس الكلية باام على تو ية لجاه شئون الدراسات العليا نظام اإلنسحاب من المقرر الدراسي; 

  يتقدم الطالب ل ئون الدراسات العليا للحصول على موافقة الكلية علرى اإلنسرحاب إذا ر رب الطالرب فرى اإلنسرحاب مرن

 الفصل الدراسي بالكامل لظروف المرض أو بعمر تقبله الكليةإ

  وز نسبة الغياب المقررة قبل اإلنسحابإااال يكون الطالب قد تجيجب 

  يحصل الطالب على تقديرW  في المقررات التي إنسحب ماها الطالب ويقروم بإعرادة هرمه المقرررات فري فصرل دراسري

 الح  دراسة وإمتحاناإ

 دراسة المقرر وال يحسب للطالرب  ه إعادةييعتبر الطالب راسبا اذا إنسحب من مقرر أو أكثر بدون عمر تقبله الكلية وعل

دون إسرترداد الرسروم  –لهرما المقررر  Wهرما المقررر فرى المتوسرط التراكمري ويظهرر لره فري شرهادته تقردير )ماسرحب( 

 الدراسيةإ
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 -( : المواظبة والتأجيل واإلعتمار عن الدراسة:24ادة)م

 مرن  %23غيراب عرن اللمقرر إذا ذادت نسربة يكون لمجلس الكلية الح  في حرمان الطالب من دخول اإلمتحان الاهائي ل

 المقرر وكان  ياب الطالب بدون عمر ويسجل له تقدير ) محروم(  وتحسب له عدد نقاط ) فر( في هما المقررإ

  تلتررلم كررل األقسررام المعايررة باإلشررترا  مررع أقسررام المررواد المرتبطررة بو ررع المحترروى العلمرري وتافيررمه معتمرردا مررن لجاررة

لس الكلية قبرل بدايرة العرام الدراسري سراويا ليكرون جراهلا لتوزيعره علرى الطرالب فري بدايرة الفصرل الدراسات العليا ومج

 الدراسي من كل عام ويظل هما الماهت مللما للطالب حتي إنتهام دراستهإ

 مختص يجوز لألقسام العلمية تعديل محتوى المقررات الدراسية للبرامت المقدمة بالكلية وذلك بعد موافقة مجلس القسم ال

 ومجلس الكلية قبل بداية الفصل الدراسي الجديدإ

 -( : شروط التعديل واإللغام :23مادة )

 يح  للطالب إستبدال مقررات بأخري  بعد إسبوعين من بدم الدراسة بما ال يتعارض مع شروط التسجيلإ 

 الفصرلين األول والثراني وأربعرة يح  للطالب اإلنسحاب من المقرر خالل ثمانية أسابيع على األكثر مرن بدايرة الدراسرة ب

 أسابيع على األكثر في الفصل إ

 على الطالب إعادة التسجيل في أي مقرر رسب فيه مع دفع رسوم الدراسة المقررةإ 

 :إلغام التسجيل فى الحاالت االتية- 

لرم يحصرل علرى الدرجرة ( فري حالرة  اذا الردكتوراة -فري برنرامت الدراسرات العليرا )الماجسرتير يلغي تسجيل الطالب  -

تاريو التسرجيل أال إذا رأى مجلرس الكليرة اإلبقرام علرى  المدة المحددة للحصول علي الدرجة التي تحسب من خالل 

 شراف( وموافقة مجلس القسم ومجلس الكليةإام على تقرير الم رف )أو هيئة اإلباي التسجيل لمدة أخر

لسادة الم رفين بعدم إنتظرام الطالرب فري الدراسرة وذلرك بعرد موافقرة يتم إلغام التسجيل في حالة تقديم تقريريين من ا -

 مجلس القسم ولجاة الدراسات العليا ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث العلمية بالجامعةإ

 -( : شروط دخول اإلمتحان :26مادة )

  لعملية( للمقرر في حالة عدم إستيفام هرمه من الساعات التدريسية ) الاظرية أو ا %73أال يقل نسبة حاور الطالب عن

( ماسحب إجباريا وعليه يح  للطالرب  FWالاسبة يعتبر الطالب ماسحب إجباريا من المقرر ويظهر في شهادته تقدير )

 إعادة تسجيل همه المادةإ

  يحصرل علرى  %73إذا تعمر دخول الطالب اإلمتحان ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسرم والكليرة وكانرس نسربة حاروره

(  FWتقدير ) ير مكتمرل  ( ويجرب عليره أدام اإلمتحران فري مواعيرد إنعقراد إمتحران مقرررات هرما الفصرل وأال يعتبرر )

 ماسحب إجباريإ

 -( : اإلمتحانات:27مادة )

  تعقد إمتحانرات نهايرة الفصرلين األول والثرانى عقرب نهايرة اإلسربوع الخرامس ع رر مرن بدايرة الدراسرة فري موعرد يحردده

 الجامعة باام على إقترا  مجلس الكليةإ مجلس

  تعقد إمتحانات نهاية الفصل الصيفي عقب نهاية اإلسبوع الثامن من بداية الفصل فري موعرد يحردده مجلرس الجامعرة بارام

 على إقترا  مجلس الكليةإ
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  -(: قواعد التقييم:21مادة )

 ( درجة لكل مادة من مواد اإلمتحران 31تخصص  لكل ساعة معتمدة )مرن الاهايرة العظمرى لمجمروع  %41تخصرص  و

 الدرجات الكلي ألعمال الساةإ

 :تحسب مدة اإلمتحان التحريري على الاحو التالي 

 المقررات التي تدرس لمدة ساعة معتمدة تكون مدة اإلمتحان ساعة واحدة إ -

 المقررات التي تدرس لمدة ساعتين معتمدتين  تكون مدة اإلمتحان ساعتينإ -

 ساعات  1ساعات معتمدة تكون مدة اإلمتحان 1المقررات التي تدرس لمدة   -

 -(: تقييم نجا  الطالب في المقررات الدراسية:29مادة )

 :تحسب نسبة الاجا  كاالتى 

 نسبة الاجا  المادة

 %61 المواد التمرياة والطبية

 %31 المواد الغير تمرياية

 

  الوحدة الدراسية هي المقرر الدراسي ويكون التقييم على أساس التقدير في يعتمد نظام الساعات المعتمدة على ان

كل مقرر دراسي باظام الاقاط ويتم حساب تقدير الطالب باام على أدامه بالمعدل التراكمي المي يحدد طبقا للاظام 

 التالي:

 عدد الاقاط التقدير التقدير المكافئ الاسبة المئوية الحا ل عليها الطالب

 1إA+ 4 ممتاز فأكثر  91%

 7إA 1 ممتاز %13حتى أقل من  - 91%

 1إA- 1 ممتاز %11حتى أقل من  - 13%

 1إB+ 1 جيد جدا %73حتى أقل من  -  11%

 7إB 2 جيد جدا %71حتى  أقل من  - 73%

 1إC+ 2 جيد %63حتى أقل من   -71%

 1إC 2 جيد %61حتى أقل من  - % 63

 1إF 1 راسب %61أقل من 

 1إDenied 1 محروم 

  IC  ير مكتمل 

  W ماسحب 
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  : حساب متوسط الاقاط 

رر ماروبة في الاقاط ها الطالب في كل مقرر على انها عدد الساعات المعتمدة للمقيتحسب الاقاط التي حصل عل -

 إها يالتي حصل عل

 : حساب نقاط الفصل الدراسي 

ومقرب إلي رقمين ع ريين فى  ه الطالب من نقاط في الفصل الدراسي الواحديمايحصل علالمعدل الفصلي هو  -

 المقررات التي اجتازها باجا إ

 =  GPAالمعدل الفصلي أو معدل نقاط التقدير 

  الاقاط الحا ل عل ها الطالب في المقررات التي اجتازها باجا  خالل الفصل الدراسي× مجموع عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر  

 إجمالي الساعات المعتمدة لمققرات الفصل الدراسي

 = CGPAالمعدل التراكمي 

 الدراسية المقررات التي اجتازها خالل كل الفصول الاقاط الحا ل عل ها الطالب في× مجموع عدد الساعات المعتمدة لكل المقررات

 إجمالي الساعات المعتمدة للمقررات التي درسها الطالب في جميع الفصول 

 *ويقرب الااتت إلي رقمين ع ريين فقط

 -( : التحسين :30مادة )

  إ   3,0ال يجوز التحسين في المقرر المى يحصل فيه الطالب على متوسط نقاط أكثر من 

  وع درجة أعمال الساة يمكن للتحسين باالعادة ممن مج %73حالة انخفاض درجة أعمال الساة عن في

 الكاملة للمقرر إ

  عاد الر بة في زيادة المعدل التراكمي يختار الطالب مقرر إ افي واحد على أن يتم حساب الدرجة األعلى

 إعاد حساب المعدل التراكمي يتم إ افة الساعات المعتمدة اإل افية 

  -( : الرسوب في المقرر:31مادة )

 31اقل من  في المقررات التمرياية والطبية و %61 يعتبر الطالب راسب إذا حصل على أقل من%  (F ) 

من ح  الطالب إعادة تسجيل أي مقرر رسب فيه في الفصل التابع لهما المقرر في المقررات المساندهإ 

أول إعادة فقط أما إذا تكرر الرسوب فيحسب له عاد الاجا  ويحسب له التقدير الفعلى المي حصل عليه في 

 (إ +Dنقاط أي  1,6تقدير )

 -( : المدد القانونية للدرجات العلمية:12مادة )

  مدة القيد لدرجة الماجستير خمسة ساوات والردكتوراة سرتة سراوات ويجروز لمجلرس الجامعرة بارام علري طلرب

الدراسات العليا ومجلرس القسرم المخرتص بإ رافة عرام واحرد فري حالرة مجلس الكلية وذلك بعد موافقة مجلس 

 قبول العمرإ
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 رابعالباب ال

 المقررات الدراسية لدرجة الدراسات العليا 

 اوال: المقررات الدراسية لدرجة الماجستير في علوم التمريض 

 

 

  : األول  )فصل تمهيدى(  الفصل الدراسي

 )أقسام الكلية  لجميع  هما الفصل التمهيدى )فصل موحد 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  لمعتمدةا

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

SUP 3110 -  011  2 21 11 2 2 - 2 إستراتيجية التعليم والتعلم 

SUP 3112 -  مهارات التوا ل

 والعالقات اإلنسانية 
2 - 2 2 11 21 2  011 

SUP 3111 - 011  2 21 11 2 2 - 2 طرق بحث 

SUP 3114 - 011  2 21 11 2 2 - 2 مبادئ إحصام 

SUP 3113 - 011  2 21 11 2 2 - 2 طرق تدريس 

الحديثة في اإلتجاهات  - 

 التمريض
2 - 2 2 11 21 2  011 NUR 3110 

 611  021 411 02 02 - 02 اإلجمالي 
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 أوال: قسم تمريض باطنى جراحي  

 درجة الماجستير في التمريض الباطنى الجراحى 

 

 :ي ثانيفصل دراس

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 3112 -  ندوات في تمريض باطاى

 )ن( 0جراحى 
4 - 4 4 021 11 1  211 

NUR 3113 -  ندوات في تمريض باطاى

 )ع(0جراحى 
- 9 9 1  031   

MED 3111 - 31 0 01 41 0 0 - 0 علم االدوية 

MED  3102 -  011 2 21 11 2 2 - 2 طب الباطاة وتخصصاتها 

MED 3103 -  011 2 21 011 2 2 - 2 طب الجراحة وتخصصاتها 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية (* 

 التمريض المباي على الدالئل -

 التقييم الصحي  -

 طرق التحكم في العدوى   -

 

 011 ساعة2 - 011 2 2 - 2 3101

 011 ساعة2 - 011 2 2 - 2 5002

 011 ساعة2 - 011 2 2 - 2 5003

 911  211 621 01 24 9 03 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد *

 : ثالثفصل دراسي 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعه(

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 3104 -  ندوات في تمريض باطاى جراحى

 )ن( )التخصص الدقي ( 2
4 - 4 4 021 11 1  211 

NUR 3105 -  ندوات في تمريض باطاى جراحى

 )ع( )التخصص الدقي ( 2
- 9 9 1 - 031  031 

MED 3104 - 011  2 - 011 2 2 - 2 امراض باطاة وتخصصاتها 

MED 3105 -  31 0 - 31 0 0 - 0 جراحة العامة 

MED 3106 -  31 0 - 31 0 0 - 0 باثولوجي 

 331  121 121 00 07 9 1 اإلجمالي 

 ه معتمدةساع  1:  الرسالة
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 انيا : قسم تمريض األطفالث

 درجة الماجستير في تمريض األطفال

  :ثاني فصل دراسي 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

  /أعمال سنة

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعه(

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 3106 - 200 1 80 120 4 4 - 4 )ن(0ندوات في تمريض اطفال 
NUR 3107 - 61 - 1 9 9 - )ع( 0ندوات في تمريض اطفال   
NUR 3108 -  011 2 21 11 2 2 - 2 مراحل التطور والامو 
MED  3117 -  31 0 01 41 0 0 - 0 علم االدوية 
MED 3108 - 011 2 21 11 2 2 - 2 باثوفسيولوجي 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية( - 

مهارات التوا ل والعالقات  -

 اإلنسانية 

 أخالقيات مهاة التمريض  -

 علم نفس نمو الطفل  -

 

3114 

 
2 - 2 2 11 21 2 011 3105 

3106 

 601  201 411  04 21 9 00 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

  لثفصل دراسي ثا

 رقم  الكود

 المقرر الدراسي 

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 3109 -   ندوات في تمريض األطفال

 )ن(  Iفي التخصص الدقي  
4 - 4 4 021 11 1 211 

NUR 3110 - 031  031 - 1 9 9 - )ع( 0ندوات في تمريض اطفال 

MED 3109 -  011 2 21 11 2 2 - 2 طب وجراحة األطفال 

MED  3110 -  011 2 21 11 2 2 - 2 امراض الباطاة في األطفال 

 331  271 211 00 07 9 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

  دةساعات معتم 1 
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 ثالثا: قسم تمريض صحة األم وحديثي الوالدة

 درجة الماجستير في تمريض صحة األم وحديثي الوالدة 

 :ثانيفصل دراسي 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 3111 -  حة ندوات في تمريض 

 )ن( 0 الوالدة ياألم وحديث
4 - 4 4 021 11 1 211 

NUR 3112 -  حة ندوات في تمريض 

 )ع( 0 الوالدة ياألم وحديث
- 9 9 1  031  031 

MED 3111 - 011 2 21 11 2 2 - 2 ت ريح 

MED  3112 -  011 2 21 11 2 2 - 2 طب الاسا والوالدة 

MED 3113 -  31 0 01 41 0 0 - 0 علم االدوية 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية(  

 تغمية تطبيقية  -

 علم نفس المراة  -

مهارات التوا ل والعالقات  -

 IIاإلنسانية 

 

3108 

2 - 2 2 11 21 2 

011 

1931  
 

0131  
 

 711  111 411  04 21 9 00 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

 : لثفصل دراسي ثا

 المقرر الدراسي  رقم الكود

 ساعات التدريس اإلسبوعية 
إجمالي 

الساعات 

 المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

 أعمال سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 الكلية 
 إجمالي  عملي  نظري 

NUR 3113 -  حة ندوات في تمريض 

 )ن( IIة الوالد ياألم وحديث
4 - 4 4 021 11 1 211 

NUR 3114 - حة  ندوات في تمريض ا 

 )ع( II الوالدة ياألم وحديث
- 9 9 1 - 031  031 

MED 3114 -  باثوفسيولوجى في علم نمو

 الجاين
2 - 2 2 11 21 2 011 

MED  3115 -  011 2 21 11 2 2 - 2 علم االجاة 

 331  271 211 00 07 9 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

  معتمدةساعات  1 
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 رابعا: قسم تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ            

 درجة الماجستير في تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ

 : ثانيفصل دراسي 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 3103 -  تمرررررريض الحررررراالت

 )ن( 0الحرجة 
4 - 4 4 021 11 1 211 

NUR 3106 -  تمرررررريض الحررررراالت

 )ع( 0الحرجة 
- 9 9 1 - 031  031 

MED 3106 -  طررررررررررب الحرررررررررراالت

 الحرجة 
2 - 2 2 11 21 2 011 

MED  3107 -  011 2 21 11 2 2 - 2 باثوفسيولوجي 

MED 3101 -  31 0 01 41 0 0 - 0 علم االدوية 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية ( 

الرررتحكم فررري انت رررار  -

العررردوى فررري وحررردات 

 العااية المركلة

   تمريض الطوارئ -

التمررررررريض المبارررررري  -

 على الدالئل  

 
3100 

 

2 - 2 2 11 21 2 011 
3102 

 

3101 

 711  111 411  04 21 9 00 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 
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  :الثفصل دراسي ث

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

 اإلسبوعية 
إجمالي 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 الكلية 
 إجمالي  عملي  نظري 

NUR 3107 -  ندوات تمريض

 IIالحاالت الحرجة 

 )ن(

4 
 

4 4 021 11 1 211 

NUR 3101 -  ندوات تمريض

 IIالحاالت الحرجة 

 )ع(

- 9 9 1 - 
031 

 
 031 

MED 3109 -  جراحة الحاالت

 الحرجة 
2 - 2 2 11 21 2 011 

MED  3121 - 31 0 01 41 0 0 - 0 ت ريح 

MED 3120 -  31 0 01 41 0 0 - 0 هيستولوجي 

 331  271 211 00 07 9 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

  مدةساعات معت 1 
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 خامسا: قسم تمريض صحة األسرة والمجتمع

 درجة الماجستير في تمرض صحة االسرة والمجتمع 

 

  :ثانيفصل دراسي 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

 ساعات التدريس اإلسبوعية 
إجمالي 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 الكلية 
 إجمالي  عملي  نظري 

NUR 3109 -  ندوات في تمريض  حة

 )ن( 0األسرة والمجتمع 
4 - 4 4 021 11 1 211 

NUR 3121 -  ندوات في تمريض  حة

 )ع( 0األسرة والمجتمع 
- 9 9 1 - 031  031 

MED 3122 -  011 2 21 11 2 2 - 2 طب  حة المجتمع 
MED  3121 -  011 2 21 11 2 2 - 2 وبائيات 
NUR 3120 - والتثقيف  إستيراتيجيةالتعليم

 الصحي 
0 - 0 0 41 01 0 31 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية ( 

 طب االسرة -

مبادئ اإلدارة في الخدمات  -

 الصحية

 الصحة المدرسية   -

 

3104 

 

2 - 2 2 11 21 2 011 3103 

 

3106 

 711  111 411  04 21 9 00 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

 : لثفصل دراسي ثا

 المقرر الدراسي  رقم الكود

 ساعات التدريس اإلسبوعية 
إجمالي 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 3122 -  ندوات في تمريض  حة

 )ن( 2األسرة والمجتمع 
4 - 4 4 021 11 1 211 

NUR 3121 -  ندوات في تمريض  حة

 )ع( 2األسرة والمجتمع 
- 9 9 1 - 031  031 

NUR 3124 -  أسس السلو  في الصحة

 والمرض 
2 - 2 2 11 21 2 011 

MED  3124 -  011 2 21 11 2 2 - 2 الطبيةمبادئ اإلحصام 

 331  271 211 00 07 9 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

 ةساعات معتمد 1 
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 سادسا: قسم إدارة التمريض

 درجة الماجستير في إدارة التمريض           

 

 : ثانيفصل دراسي 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 3123 -  211 1 11 021 4 4 - 4 )ن( 0ندوات في إدارة التمريض 

 031  031 - 1 9 9 - )ع( 0ندوات في إدارة التمريض  - 3126 

NUR 3127 -  مبادئ اإلدارة في الخدمات

 الصحية
2 - 2 2 11 21 2 011 

NUR 3121 -  011 2 21 11 2 2 - 2 إدارة الجودة بالخدمات الصحية 

NUR 3129 -  31 0 01 41 0 0 - 0 إدارة كتابة السجالت والتقاريير 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية ( 

  المعلوماتية في التمريض -

 أخالقيات مهاة التمريض  -

 إدارة الموارد الب رية   -

 

3106 

2 - 2 2 11 21 2 011 3107 

3101 

 711  111 411  04 21 9 00 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

 : ثالثفصل دراسي 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 3111 - 211 1 11 021 4 4 - 4 )ن( 2ندوات في إدارة التمريض 

NUR 3110 - 031  031 - 1 9 9 - )ع( 2ندوات في إدارة التمريض 

SUP 3106 -  011 2 21 11 2 2 - 2 إدارة المست فيات 

SUP 3107 -  011 2 21 11 2 2 - 2 إدارة التسوي 

 331  271 211 00 07 9 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

  معتمدةساعات  1 
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 الصحه النفسيةوالتمريض النفسي سابعا: قسم 

 التمريض النفسي والصحه النفسيةدرجة الماجستير في 

   

 ثاني:   سيفصل درا

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 3112 -  التمريض الافسي ندوات في

 )ن( 0 والصحه الافسية
4 - 4 4 021 11 1 211 

NUR 3111 -  التمريض الافسي ندوات في

 )ع( 0 والصحه الافسية
- 9 9 1 - 150  031 

MED 3123 -  011 2 21 11 2 2 - 2 طب األمراض الافسية 

MED  3126 -  31 0 01 41 0 0 - 0 علم االدوية 

MED 3127 -  علم الافس في مراحل الامو

 المختلفة 
2 - 2 2 11 21 2 011 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية ( 

اإلتجاهات الحديثة في التمريض  -

 الافسي

الطب الافسي والعال  الافسي  -

   الدوائي

  الرعاية التكميلية -

 

3109 

 
2 - 2 2 11 21 2  011 3121 

3120 

 711  111 411  04 21 9 00 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

  :فصل دراسي ثاني

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

 اإلسبوعية 
إجمالي 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساهة(

الدرجات 

 الكلية 
 إجمالي  عملي  نظري 

NUR 3114 -  التمريض الافسي ندوات في

 )ن( 2 والصحه الافسية
4 - 4 4 021 11 1  211 

NUR 3113 -  التمريض الافسي ندوات في

 )ع( 2 والصحه الافسية
- 9 9 1 - 031  031 

MED 3121 -  االبحاث والم اكل الافسية والعقلية

 في مصر 
2 - 2 2 11 21 2  011 

MED  3129 -  011  2 21 11 2 2 - 2 باثوفسيولوجي 

 331  271 211 00 07 9 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

  دةساعات معتم 1 
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 ثاماا: قسم تمريض المساين

 درجة الماجستير في تمريض المساين

  :ثانيفصل دراسي 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

 ساعات التدريس اإلسبوعية 
إجمالي 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

 أعمال سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 الكلية 
 إجمالي  عملي  نظري 

NUR 3116 -  211 1 11 021 4 4 - 4 )ن( 0تمريض مساين 

NUR 3117 -  031  031  1 9 9 - )ع( 0تمريض مساين 

MED 3111 -  011 2 21 11 2 2 - 2 طب المساين 

MED  3110 -  011 2 21 11 2 2 - 2 باثوفسيولوجي 

MED 3112 -  31 0 01 41 0 0 - 0 علم االدوية 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية ( 

 االحصام الحيوي بادئم -
مهارات االتصال والعالقات  -

 العامة 

والتثقيف  استراتيجة التعليم -

 الصحى  

 
3122 

2 - 2 2 11 21 2 011 
3121 

 

3124 

 711  111 411 04 21 9 00 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

 : لثفصل دراسي ثا

 المقرر الدراسي  رقم الكود

 ساعات التدريس اإلسبوعية 
إجمالي 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

 أعمال

 سنة  

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

 )ساعة(

الدرجات 

 الكلية 
 إجمالي  عملي  نظري 

NUR 3111 -  211 1 11 021 4 4 - 4 )ن( 2تمريض المساين 

NUR 3119 -  031  031  1 9 9 - )ع( 2المساين تمريض 

NUR 3141 -  المفاهيم الحديثة في

 تمريض المساين 
2 - 2 2 11 21 2 011 

MED  3111 -  011 2 21 11 2 2 - 2 مقدمة في علم الوبائيات 

 331  271 211 00 07 9 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

 دةساعات معتم 1 
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 الدكتوراة في علوم التمريضثانيا : المقررات الدراسية لدرجة 

 أوال :قسم التمريض الباطنى الجراحى 

  درجة الدكتوراة في التمريض الباطني الجراحي

 فصل دراسي أول : 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6001 -  ندوات تمريض باطاى جراحى

 )ن( 0تخصص عام  
4 

 
 211 ساعات  1 80 120 4 4

NUR 6112 -  ندوات تمريض باطاى جراحى

 )ع( 0تخصص عام  
- 02 02 4  211  211 

NUR 6111 -  اإلتجاهات الحديثة في التمريض

 الباطاى الجراحى 
 011 ساعة  2 21 11 2 2 - 2

MED  6110 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 طب باطاة 

MED 6112 - 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 طب جراحة 

SUP 6111 - 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الاقد البحثي 

ELEC 

 

6110 

 )المواد اإلختيارية (

 الا ر العلمي -

  أدارة الم اريع -

 االبحاث التمرياية الاوعية -

 المعلوماتية في التمريض -

 

 

 011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2
6112 

6111 

6104 

 911  111 321 01 26 02 04 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

  :فصل دراسي ثاني

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6114 -  ندوات تمريض باطاى جراحى

 )ن(  II تخصص دقي 
 200 ساعات  1 80 120 4 4 - 4

NUR 6113 -  ندوات تمريض باطاى جراحى

 )ع( II  دقي  تخصص 
- 02 02 4  200  211 

NUR 161  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 التمريض المباي على الدالئل  - 6

NUR  6117 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 نظم المعلومات التمرياية 

 611  121 211 02 21 02 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

 ساعات معتمدين  21 
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 ثانيا :قسم تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ

  درجة الدكتوراة في تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ
 فصل دراسي أول : 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 الكلية 
 إجمالي  عملي  نظري 

NUR 6108 -  ندوات في تمريض الحاالت الحرجة

 )ن( 0والطوارئ تخصص عام 
 211 ساعات 1 11 021 4 4 - 4

NUR 6109 - ندوات في تمريض الحاالت الحرجة 

 )ع( 0والطوارئ تخصص عام 
- 02 02 4  211  211 

MED 6103 -  011 ساعة  2 21 11 2 2 - 2 طب الحاالت الحرجة 

NUR 6103 -  اإلتجاهات الحديثة في تمريض

 الحاالت الحرجة 
 011 ساعة2 21 11 2   2

SUP 6111 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الاقد البحثى 

SUP 6112 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الدراسات الافسية واالجتماعية 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية ( 

 الا ر العلمي -

  أدارة الم اريع -

 االبحاث التمرياية الاوعية -

 المعلوماتية في التمريض -

 

 
 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 6110

 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 6112
6111 

 6114 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2

 0011  421 611 22 21 02 01 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

 :فصل دراسي ثاني 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6009 -  ندوات تمريض الحاالت الحرجة

 )ن( 2 والطوارئ تخصص دقي 
 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6110 -  ندوات تمريض الحاالت الحرجة

 )ع( 2والطوارئ تخصص دقي 
- 02 02 4  211  211 

NUR 1661  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 التمريض المباي على الدالئل  - 

NUR  1761  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 نظم المعلومات التمرياية  - 

 611  121 211 02 21 02 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

 ه معتمدةساع 21 
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 ثالثا : قسم تمريض صحة األم وحديثي الوالدة

 درجة الدكتوراة في تمريض صحة االم وحديثي الوالدة 

 فصل دراسي أول : 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

 المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6101 -  ندوات في تمريض  حة األم

 )ن(0وحديثي الوالدة تخصص عام
 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6100 -  ندوات في تمريض  حة األم

 )ع( 0وحديثي الوالدة تخصص عام
- 02 02 4  211  211 

NUR 6102 -  اإلتجاهات الحديثة في تمريض

  حة األم وحديثي الوالدة
 011 ساعة  2 21 11 2 2 - 2

MED  6104 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 علم اجاة 
SUP 6111 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الاقد البحثي 

MED 6104 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 طب الاسا والتوليد 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية ( 

  الا ر العلمي -

 الم اريع  أدارة الم اريع -

 إحصام طبية متقدمة  -

 المعلوماتية في التمريض -

 
 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 6110

 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 6112
 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 6111
 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 6114

 0211  441 761 24 12 02 21 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

 :فصل دراسي ثاني 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6113 -  في تمريض  حة األم  ندوات

  IIالوالدة تخصص دقي  وحديثي

 )ن(

 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6114 -  في تمريض  حة األم  ندوات

 II الوالدة تخصص دقي  وحديثي

 )ع(

- 02 02 4  211  211 

NUR 6116 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 التمريض المباي على الدالئل 

NUR 6117 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 نظم المعلومات التمرياية 

 611  121 211 02 21 02 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

  ة معتمدةساع 21 

 

 

 



 

31 

 

 

 رابعا : قسم تمريض  األطفال

 درجة الدكتوراة في تمريض األطفال  

 فصل دراسي أول : 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6115 -  ندوات في تمريض األطفال

 )ن( 0تخصص عام 
 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6116 -  ندوات في تمريض األطفال

 )ع( 0تخصص عام 
- 02 02 4  211  211 

NUR 6117 -  اإلتجاهات الحديثة في تمريض

 األطفال 
 011 ساعة  2 21 11 2 2 - 2

SUP  6112 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الدراسات الافسية االجتماعية 

SUP 6111 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الاقد البحثي 

MED 6005 -  011 ساعة2 - 011 2 2 - 2 طب اطفال 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية ( 

 الا ر العلمي -

  أدارة الم اريع -

 االبحاث التمرياية الاوعية -

  المعلوماتية في التمريض

 
6110 

 6112 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2

6111 

6114 

 911  161 341 01 26 02 04 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

 :فصل دراسي ثاني

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6101 -  في تمريض األطفال  ندوات

 )ن(  II تخصص دقي 
 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6109 -  في تمريض األطفال  ندوات

 )ع( II تخصص دقي 
- 02 02 4  211  211 

NUR 6116 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 التمريض المباي على الدالئل 

NUR 6117 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 نظم المعلومات التمرياية 

 611  121 211 02 21 02 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

  ساعة معتمدة 21 
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 خامسا : قسم تمريض في إدارة التمريض

 درجة الدكتوراة في إدارة التمريض                     

 فصل دراسي أول : 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6120 -  ندوات في  إدارة التمريض

 )ن( 0تخصص عام 
 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6121 -  ندوات في  إدارة التمريض

 )ع( 0تخصص عام 
- 02 02 4  211  211 

NUR 6122 -  اإلتجاهات الحديثة في تمريض

 إدارة التمريض
 011 ساعة  2 21 11 2 2 - 2

MED  6116 - 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 إحصام طبية متقدمة 

SUP 6111 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الاقد البحثي 

SUP 6103 - 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 إدارة السجالت والتقاريير 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية ( 

 الا ر العلمي -

  إدارة الم اريع  -

 االبحاث التمرياية الاوعية -

 المعلوماتية في التمريض -

  

 

6110 

 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2
6112 

6111 

6114 

 911  111 321 01 26 02 04 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

 :فصل دراسي ثاني 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6123 -  في تمريض إدارة  ندوات

 )ن( II  التمريض تخصص دقي 
 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6124 -  في تمريض إدارة  ندوات

 )ع( II التمريض تخصص دقي 
- 02 02 4  211  211 

NUR 6106 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 التمريض المباي على الدالئل 

NUR 6107 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 نظم المعلومات التمرياية 

 611  121 211 02 21 02 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

 ة معتمدةساع 21 
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 التمريض النفسي والصحه النفسيةادسا : قسم س

  التمريض النفسي والصحه النفسيةدرجة الدكتوراة في 

 فصل دراسي أول : 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6123 -  التمريض الافسي ندوات في

 0تخصص عام  والصحه الافسية

 )ن(

 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

التمريض الافسي ندوات في  - 6126 

 0تخصص عام  صحه الافسيةوال

 )ع(

- 02 02 4  211  211 

NUR 6127 -  التمريض اإلتجاهات الحديثة في

 الافسي والصحه الافسية
 011 ساعة  2 21 11 2 2 - 2

MED  6117 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الدراسات الافسية االجتماعية 

SUP  6001 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الاقد البحثي 

MED 6116 - 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 طب األمراض الافسية 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية ( 

 الا ر العلمي -

  أدارة الم اريع -

 االبحاث التمرياية الاوعية -

 المعلوماتية في التمريض -

 

6110 

 6112 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2

6111 

6114 

 911  111 321 01 26 02 04 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

  :فصل دراسي ثاني

 المقرر الدراسي  رقم الكود

 ساعات التدريس اإلسبوعية 
إجمالي 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6121 -  التمريض الافسي في  ندوات

 II تخصص دقي  والصحه الافسية

 )ن(

 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6129 -  التمريض الافسي في  ندوات

 II تخصص دقي  والصحه الافسية

 )ع(

- 02 02 4  211  211 

NUR 6116 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 التمريض المباي على الدالئل 

NUR 6117 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 نظم المعلومات التمرياية 

 611  121 211 02 21 02 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

  مدةساعات معت 21 
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 سابعا : قسم تمريض  صحة األسرة والمجتمع 

 درجة الدكتوراة في تمريض صحة األسرة والمجتمع

 فصل دراسي أول : 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6130 - حة األسرة  ندوات في تمريض 

 )ن( 0تخصص عام  والمجتمع
 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6131 - حة األسرة  ندوات في تمريض 

 )ع( 0تخصص عام  والمجتمع
- 02 02 4  211  211 

NUR 6141 -  اإلتجاهات الحديثة في تمريض

  حة األسرة والمجتمع
 011 ساعة  2 21 11 2 2 - 2

MED  6117 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الدراسات الافسية االجتماعية 

NUR 6116 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الاقد البحثي 

MED 6149 - 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 وبائيات 

ELEC 

  )المواد اإلختيارية( 

 الا ر العلمي -

  أدارة الم اريع -

 االبحاث التمرياية الاوعية -

 المعلوماتية في التمريض -

 
6110 

 6112 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2

6111 

6114 

 911  111 321 01 26 02 04 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

  :فصل دراسي ثاني

 المقرر الدراسي  رقم الكود

ساعات التدريس 

إجمالي  اإلسبوعية 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6112 -  في تمريض   حة األسرة  ندوات

 )ن( IIوالمجتمع  
 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6111 -  في تمريض   حة األسرة  ندوات

 )ع( IIوالمجتمع  
- 02 02 4  211  211 

NUR 6116 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 التمريض المباي على الدالئل 

NUR 6117 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 نظم المعلومات التمرياية 

 611  121 211 02 21 02 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

  ةمعتمد ة ساع 21 
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 ثامنا : قسم تمريض المسنين 

 درجة الدكتوراة في قسم تمريض المسنين  

 فصل دراسي أول : 

 المقرر الدراسي  رقم الكود

 ساعات التدريس اإلسبوعية 
إجمالي 

الساعات 

 المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6114 -  ندوات في تمريض 

 )ن( 0المساين تخصص عام -
 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6113 -  ندوات في تمريض 

 )ع( 0المساين تخصص عام -
- 02 02 4  211  211 

NUR 6116 -  اإلتجاهات الحديثة في تمريض

 المساين
 011 ساعة  2 21 11 2 2 - 2

MED  6117 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الدراسات الافسية االجتماعية 

SUP  6111 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 الاقد البحثي 
MED 6111 -  011 ساعة2 21 11 2 2 - 2 طب مساين 

ELEC 

 )المواد اإلختيارية ( 

 الا ر العلمي -

  أدارة الم اريع -

 االبحاث التمرياية الاوعية -

 المعلوماتية في التمريض -

 

6110 

 6112 011 ساعة2 21 11 2 2 - 2

6111 

6114 

 911  111 321 01 26 02 04 اإلجمالي   

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب مادة واحدة من المواد اإلختيارية  الساب  ذكرهم عدد 

  :فصل دراسي ثاني

 المقرر الدراسي  رقم الكود

 ساعات التدريس اإلسبوعية 
إجمالي 

الساعات 

  المعتمدة

 التقييم )اإلمتحان( 

 تحريري 

 عملي/

شفهي/ 

أعمال 

 سنة 

المدة 

لإلمتحان 

 التحريري

الدرجات 

 إجمالي  عملي  نظري  الكلية 

NUR 6136 -  في تمريض المساين  ندوات

 )ن( II تخصص دقي 
 211 ساعات  1 11 021 4 4 - 4

NUR 6137 -  في تمريض المساين  ندوات

 )ع( IIتخصص دقي  
- 02 02 4  211  211 

NUR 6106 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 التمريض المباي على الدالئل 

NUR 6107 -  011 ساعة 2 21 11 2 2 - 2 نظم المعلومات التمرياية 

 611  121 211 02 21 02 1 اإلجمالي   

 إعداد الرسالة

  ه معتمدةساع 21 
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 الباب الخامس

 أحكام انتقالية 

 

همه الالئحة من ( : تسري همه الالئحة على الطالب المين يتم قيدهم للدرجات العلمية وذلك بعد تاريو إعتماد 16مادة )

 المجلس األعلى للجامعات إ

 ( : مالم يرد نص ب أنه في همه الالئحة يطب  قانون تاظيم الجامعاتإ17مادة )

 


