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نحمد هللا حمدا يوافي جزيل نعمائه   بسم هللا والصالة والسالم علي خير البرية وعلي أله وصحبه وسلم.

 ويكافئ مزبدها لمن جعلنا من أرباب العلم ورواد المعرفة

 الدراسات العليا... بناتي طالبات    طالب أبنائي 

أرحب بكم في كلية التمريض. هذه الكلية التي تسعي منذ نشأتها الي تطوير مهنة التمريض والي تعزيز          

 المستوي الصحي من خالل تخريج كوادر مؤهلة كقوة قادرة علي تحمل المسئولية وصنع القرار.

تاريخ حضاري متألق يزهو بين كليات الجامعة سعت ومازات تسعي من  جامعة المنوفية    -كلية التمريض      

بريق هذه النجمة الساطعة في سماء جامعتنا الحبيبة. عملت صامدة وبنشاط وحيوية علي اعداد  أجل زيادة 

جيل تمريضي ناجح ومتطور يخدم المواطن في المستشفيات ليقدم العمليات التمريضية وفق معايير خاصة 

 .تمريض ليكون مالك تمريضي يتحمل مشاق المسئولية فب بناء مجتمع مثقف تمريضيايخضع لها ال

الشامخة تحت قيادة السيد      العلمية  المنارة  تلك  المنوفية  كليات جامعة  احدي  هي  الكلية  أن  اذ  فال عجب 

 .األستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات

 طالبات  ال... بناتي  طالب الأبنائي 

الذي تتسع فيه المدارك وتتكامل فيه  المعرفي  الهرم  قمة  هو  العالي  التعليم  لمؤسسة  العلمي  البحث  ان 

الرؤي وتسمو به السبل في اكتفاء المعلومة فتجني الثمرة المرجوة من المعارف والعلوم والقيم االنسانية 

الت العملية  لنهضة  األساسية  المحاور  أحد  أيضا  وهو  التعليمية الفاضلة.  العملية  عليه  تقوم  الذي  عليمية 

العليا    الدراسات  منتج العملية البحثية وان تمت بطريقة علمية صحيحة وموجهة لخدمة لمرحلة  وكذلك 

 المجتمع ليصيح مصدر أساسي لنهضة األمة.

 وختاما نسأل هللا أن يرزقنا الثبات علي خدمة الوطن والعلم

 عميد الكلية                                                                                                       

 أ.د / ايناس قاسم علي    
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يا  وبناتي الكوكبة الجديدة من  أن أتقدم بكلمتي هذه ألبنائي  انه من دواعي سروري        عل طالب الدراسات ال

بأطيب التمنيات   كمأن أتقدم إليالكلية و أعضاء هيئة التدريس واالداريين  نيابة عن ادارة  بداية  الويطيب لي في  

أن يفوتني  باهر. وال  أن الحصول على درجة البكالوريوس هي بداية مرحلة جديدة من   لكم  أذكر بمستقبل 

 لمرحلةا هيفمرحلة الدراسات العليا  أما    لخريجين بأقسام الكلية المختلفةفيها مهارات ا التحصيل العلمي تصقل

التي يتاح فيها للطالب الرقى بالفكر واالبتكار من أجل فتح آفاق جديدة للمعرفة وللحصول على فرص أكبر 

واعلموا أن خير المواهب   .لمواجهة سوق العمل ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على المستوى العالمي

 فبالعلم تقوي األمم والشعوبالعقل وشر المصائب الجهل, تعلموا العلم وان لم تنالوا به حظا 

ما يتيح فرصة م تكون رائدة في جميع المجاالت أن  جامعة المنوفية    –تعودت كلية التمريض     ولقد       

والكلية ترحب بطالب  للتنقل بين الجامعات الخارجية والتعرف علي المدارس المختلفة  لمنتسبيها اكبر

التمريض  الدراسا كليات  جميع  من  العليا  الماجستير  وخارجهامصر  داخل  ت  على درجتي  للحصول 

ومن هذا المنطلق يسعدنا أن نقدم لكم هذا الدليل والذي يتضمن    والدكتوراه في جميع التخصصات بالكلية

أهم ما يحتاجه الطالب من معلومات عن الكلية وأنشطتها ، حيث يعرض لكم الئحة الكلية ونظام الدراسة  

ا لكم  يقدم  كما  بها  الم واالمتحانات  التعلم  ونواتج  العامة  لمرحلألهداف  الدراسية  للمقررات  تي ستهدفة 

والدكتوراة   إلى  الماجستير  مجملها  في  تؤدى  والتي  منتسبيها  بالكلية  يكون  عالية   يذو  أن  مواصفات 

على المنافسة فى سوق العمل المحلى والعربي والدولي ، كما يقدم لكم أيضا ما تحتاجونه   ينالجودة وقادر

خدم  العالية وذلك   اتمن  الكفاءة  باألجهزة ذات  المعامل  المختلفة وتحديث  باألقسام  معملية  وامكانيات 

 تحت اشراف معالي عميد الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

لتكونوا عونا لهذا الوطن وأتمنى أن يوفقنا هللا لخدمتكم،         في دراستكم  التوفيق  لكم  أتمنى  وأخيرا 

الكلية وادارة   هذه  من  ترجونه  ما  ولتحقيق  أجل  من  والتفاعل  للحوار  أي وقت  في  بكم  ترحب  الكلية 

 وأرجو من هللا أن يوفقكم في تحقيق األمال المعقودة عليكم    العريقة.

 

 حفظ هللا وطننا وسدد خطاكم

للدراسات العليا والبحوث الكلية  وكيل  

   منال السيد فريدأ.د /    
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 كلية التمريض في سطور

 -نشاة الكلية :   

م بإنشاء المعهد العالي للتمريض بجامعة 1987( لسنة 211صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم )

بدأت الدراسة به في العام الجامعي   وقد  م بفتح باب االلتحاق للدراسات العليا 1988/1989المنوفية 

لك بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس  ي ذة وخارجية( ثم تلدكتوراه( بالمعهد ) بعثات داخلي  –)ماجستير 

الجامعي   العام  ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم  91/92في  م بتحويل 2000لسنة    200م 

 المعهد العالي  للتمريض إلي كلية التمريض.  

 مقر الكلية 

ليمي بشبين  التع لف المعهد الديني وامام المستشفي  المنوفية خ  –شبين الكوم    –شارع أ.د/ يس عبد الغفار 

 الكوم. 
 لمرحلتي الماجستير والدكتوراهالئحة الدراسات العليا 

  :( 1مادة )  
 

 تمنح جامعة المنوفية بناءا على طلب كلية التمريض الدرجات العلمية اآلتية :ـ 

 درجة الماجستير فى تخصصات التمريض   -1

 ـ درجة الدكتوراه فى تخصصات التمريض  2 

 في التمريضأوال : درجة الماجستير  
 

فــى *تمنح جامعة المنوفية بنــاءا على طلب مجلس كلية التمــريض درجــة الماجســتير فــي علــوم التمــريض 

 -مختلف التخصصات التالية :

 التمريض الباطنى والجراحى   -1

 تمريض األطفال   -2

 تمريض صحة االم وحديثى الوالدة -3

 تمريض صحة األسرة و المجتمع   -4

   التمريض النفسى والصحة النفسية -5

 إدارة التمريض -6

 تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ -7

 تمريض المسنين -8
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 ( نظام الدراسة:2مادة )

 

 15تتبع نظام الساعات المعتمدة في إطار توزيع الساعات األسبوعية وكذلك الفصــل الدراســي الواحــد لمــدة 

 التالي:  أسبوع كما هو في نماذج الجودة لالعتماد ويكون هذا هو المتبع  في الكلية على النحو

 تعادل الساعات المعتمدة

ساعة نظرية  1 ساعة فعلية  1   

ساعة معملية )تطبيقية(1 ساعة فعلية  2   

ساعة إكلينيكية  1 ساعة فعلية  3   

 

 ( : شروط القيد3مادة )

 -يشترط لقيد الطالب بمرحلة الماجستير فى علوم التمريض ما يلى :

حدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة  أن يكون حاصل على البكالوريوس فى التمريض من إ -أ

معهــد معتــرف بــه مــن المجلــس األعلــى للجامعــات بتقــدير عــام جيــد وتقــدير مــادة   /لها من كليــة

التخصص جيد على األقل على أن يكــون قــد أمضــى الســنة التدريبيــة بعــد حصــوله علــى درجــة 

 البكالوريوس.

ت للطالب المتقدمين ببرامج الدراسات العليا وذلــك تعقد األقسام العلمية المختصة اختبارات ومقابال -ب 

 بتشكيل لجان متخصصة لالطمئنان علي المستوي العلمي للطالب.  

 القيد للمتقدمين من خارج الكلية  موافقة جهة العمل على التفرغ أثناء مدة الدراسة التمهيدية " في حالة  -ت 

 يل به لمدة عام واحد. أن يكون الطالب قد زاول العمل في التخصص المطلوب التسج -ث 

 وفقا للشروط المطبقة بموافقة مجلس جامعة المنوفية.  TOEFLالحصول على شهادة التويفل    -ج

 .سداد الرسوم الدراسية  -ح

 (: مواعيد الدراسة4مادة )

 يتم القيد بمرحلة الماجستير خالل شهر أغسطس من كل عام -أ

 أن يتقدم الطالب بطلب القيد على النموذج المعد لذلك -ب 

 عيد التسجيل بالفصول:  موا -ت 
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عامين  لمدة  عام  كل  من  فبراير  وشهر  سبتمبر  شهر  من  كل  فى  دراسي  فصل  كل  مع  الدراسة  تبدأ 

 أكاديميين

 مواعيد الدراسة:ـ -ث 

 تقسم السنة الدراسية إلي فصلين دراسيين علي النحو التالي:ـ

 أسبوع  15 الفصل الدراسي األول:ـ يبدأ في أول األسبوع الثالث من شهر سبتمبر ولمدة

 أسبوع. 15الفصل الدراسي الثاني:ـ يبدأ من أول األسبوع الثاني من شهر فبراير ولمدة 

 ويكون األسبوع السادس عشر من كل فصل دراسي بداية االمتحانات

 أسابيع في بعض األقسام حسب الحاجة(  8) يمكن فتح فصل دراسي صيفي مكثف لمدة  

 شرو( شروط إيقاف وإلغاء القيد5مادة)

 والً:ـ إيقاف القيد:أ

بغرض رعاية الطفل أو مرافقة الزوج للخارج أو رعاية الوالدين أو المرض   القيديجوز إيقاف   .أ

 وذلك بعد الحصول على موافقة مجالس القسم ثم الكلية ثم الجامعة.
 الحد األقصى لعدد مرات إيقاف القيد )ست سنوات(.   .ب

 ثانياً:ـ إلغاء القيد:

 ة أو االستثنائية المنصوص عليها بالالئحة.انتهاء المدة القانوني .أ

 بناءا على طلب الطالب. .ب
بناءا على تقرير السادة المشرفين بالتوصية بإلغاء القيد لعدم االلتزام والجدية في البحث في كل  .ت

 األحوال يتم إخطار الطالب رسميا.
 إذا فقد الطالب شرط حسن السير والسلوك  .ث

لقيد نهائيا إال بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية واعتماد أ . د في جميع األحوال ال يعتبر إلغاء ا

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

 محتوى الدراسة    (6مادة )

 أسبوع(.    15فصول دراسية )كل فصل   4المدة المقررة النتهاء الطالب من الدراسة 

 -تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير في التمريض على اآلتي:

ســاعة معتمــدة  32ساعة معتمدة تمهيدي  14معتمدة مقسمة كالتالي  ساعة 55على األقل  رس الطالب  يد .أ

ويجــوز إتمــام مــا تبقــى مــن ساعة معتمــدة للرســالة العلميــة  9 في المقررات التخصصية وما ال يقل عن
 الرسالة إلى بعد إتمام الفصل الدراسي الرابع.  
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 ( ســاعة14وع الســاعات المعتمــدة التــي يدرســها الطالــب )دراسة مقررات تمهيدية: على أن يكون مجم  .ب 

 معتمدة.  

 ( ساعة معتمدة.  32)دراسة مقررات تخصصية: على أن يكون مجموع الساعات المعتمدة ال يقل عن  .ت 

 باختيار مقررات اختيارية بمساعدة المرشد االكاديمى.  يقوم الطالب .ث 

  ساعات معتمدة في الفصل 3لثاني بحد أقصي  يبدأ تسجيل ساعات الرسالة اعتبارا من الفصل الدراسي ا . ج

  9ويجوز إتمام ما تبقى إلى بعد إتمام الفصل الدراسي الرابع علي أال تقل ساعات الرسالة المسجلة عن 
 ساعات معتمدة.

 ( التسجيــل 7مادة )  

 على األقل.%75نسبة حضور الطالب في المقررات الدراسية النظرية والعملية  .أ

الرسالة تعديال جوهريا يتقدم الطالب بطلــب معتمــدا مــن المشــرفين  تعديل في عنوان فى حالة رغبة الطالب .ب
 والمناقشــة بطلــب الفحــصالتقــدم ال يحــق للطالــب لمجلس القسم المختص للتوجه بالقبول, وفى هذه الحالــة 

مــرور  وفى حالة التعديل الغير جوهري ال يشــترط من تاريخ الموافقة علي التعديل,  قبل ستة أشهرللرسالة  
 ستة أشهر. 

ويعتبر ذلــك تســجيال  –الطالب تغيير موضوع الرسالة يكون ذلك بموافقة المشرف الرئيسي في حالة رغبة   .ت
 جديدا من تاريخ موافقة مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

 يسمح للطالب التسجيل بعد النجاح في الفصل الدراسي األول وبموافقة مجلس القسم.   .ث

ساعات معتمدة وال يحتسب    9مح للطالب التسجيل في فصل الصيف في عدد من الساعات ال يزيد عن كما يس . ج

 ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات.
يعلن كل قسم قبل بدء الدراسة في كل فصل دراسي بوقت كاف عن المقررات التي سوف يبدأ االلتحاق بها فى 

 تحاق.هذا الفصل وعدد الطلبة المسموح لهم باالل

*ويمكن للقسم تحديد تلك المقررات وإعداد الطلبة التي تقبل في كل مقرر حسب ظروفه في الفصول الدراسية  

  ..المختلفة وليس بالضرورة فتح كل المقررات في نفس الفصل

  قواعد قبول الطالب بالبرامج المختلفة باألقسامقواعد قبول الطالب بالبرامج المختلفة باألقسام

 ثاني )سبتمبر و فبراير( إحصائية بعدد يقدم كل قسم قبل نهاية كل من الفصلين الدراسيين األول و ال
الطالب في جميع البرامج التي يدرسها القسم و توصية بعدد الطالب الذين يمكنهم االلتحاق بكل برنامج  

 للفصل الدراسي التالي.

   رغبات بأولوية البرامج   3على كل متقدم للدراسات العليا بالكلية ملء استمارة االلتحاق و التي يحدد فيها
 يود االلتحاق بها.التي  

   يسجل الطالب الجدد مرتين كل عام في المواد الدراسية، قبل بداية الفصل الدراسي وفقا لما تعلنه الكلية
 من مواعيد التسجيل.  

   رغبات بأولوية البرامج   3على كل متقدم للدراسات العليا بالكلية ملء استمارة االلتحاق و التي يحدد فيها
 .التي يود االلتحاق بها
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   يسجل الطالب الجدد مرتين كل عام في المواد الدراسية، قبل بداية الفصل الدراسي وفقا لما تعلنه الكلية
 من مواعيد التسجيل.  

 مادة )8( المرشد االكاديمى:

عند التسجيل للدراسات العليا يحدد مجلس القسم لكل طالب مرشد أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس به يكون -

إر الدراسية األساسية الالزمة مسئوال عن  المقررات  تحديد واختيار  التسجيل وكيفية  لطريقة  شاده ومساعدته 
اإلضافية التي قد يحتاجها للبرنامج الدراسي الذي يحدده وعدد الساعات التي يجب  والمقررات  بحثه،  لمجال 

 عليه االلتحاق بها في كل فصل دراسي خالل فترة دراسته حسب قدرته وظروفه.
ن رأى المرشد األكاديمي استشاريا وليس إلزاميا للطالب و المرشد األكاديمي يستبدل بالمشرف ويكو 

 العلمي لطالب درجتي الماجستير والدكتوراه عند التسجيل للرسالة.
 مادة )9(  التحويل

اة  يجوز تحويل الطالب من وإلى الكلية ومن قسم إلى قسم بموافقة مجلس الكلية واعتماد الجامعة مع مراع

 ما يلي:

 توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم العلمي ضرورية. .أ

 يجوز احتساب عدد الساعات الدراسية التي درسها سابقا طبقا لآلتي: .ب

المائ • في  ثالثين  عن  المعتمدة  الساعات  هذه  نسبة  تتعدى  من   12)أو    هأال  معتمدة(  ساعة 
 وحدات البرنامج المحول إليه.

 أال يقل تقديره في المقررات المعادلة عن )جيد(. •

بتوصية من مجلس القسم العلمي الذي يتبعه المقرر  • المحول  للطالب  علمية  مقاصة  إجراء 
 وموافقة مجلس الكلية.

يجوز للطالب التحويل لمرة واحدة فقط من قسم إلى آخر، بناء على توصية من مجلس القسم  •
 .افقة الجامعةالمختص وموافقة مجلس الكلية، ومو

 مادة)10( العالمات والتقديرات واالمتحانات

 :  للطالب لكل فصل دراسي وفقا لما يلي  المعدل الفصلي .أ

 GPA  =مجموع نقاط تقديرات المقررات الدراسية للفصل الدراسي 

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب الفصل الدراسي           

 وفقا للمعادلة:    CGPAساب المتوسط التراكمي للدرجات  يتم ح .ب

  
CGPA  =        مجموع نقاط تقدير لكل المقررات في جميع الفصول 

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات في جميع الفصول            
 ( توزيع التقديرات11مادة )

الدراسي ) السجل  فى  الطالب  تقدير  يرصد   *IP   فى تقدمه  أثناء  بحث رسالة الماجستير أو الدكتوراه ( 
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وترصد له نتيجة مناقشة رسالة الماجستير أو الدكتوراه وترصد له نتيجة مناقشة الرسالة بتقدير مرضى 

(S( أو غير مرضى )U  وال تدخل في حساب متوسط نقاط التقدير )GPA. 
 

 -لي:تقديرات الطالب فى امتحانات درجة الماجستير في علوم التمريض كالتا  تحسب

 ممتاز
A 4  وأعلي  95من %  

A- 3.60  95% إلى أقل من   90من  %  

 جيد جدا

B+ 3.30  85من % إلى أقل من    90   %  

B 3.00  85% إلى أقل من   80من  %  

B- 2.70  80% إلى أقل من   75من  %  

 جيد

C+ 2.30  75% إلى أقل من   70من  %  

C 2.00  70% إلى أقل من   65من  %  

C- 1.7  65% إلى أقل من   60من  %  

%  60% إلى أقل من   55من  D+ 1.3 مقبول  

 D 1.0  55% إلى أقل من   50من  %  

%  50أقل من  F 0 راسب  

 

 مادة )12( المواظبة

% من مجموع الساعات المعتمدة ألي مقرر، دون عذر يقبله مجلسي   25أ.إذا تجاوز غياب الطالب أكثر من 

 متحان النهائي لذلك المقرر. القسم والكلية، يحرم من التقدم لال

من مجموع الساعات المعتمدة، بعذر يقبله مجلسي القسم و الكلية   %25ب. إذا تجاوز غياب الطالب أكثر من 

 فإنه يصبح منسحب من المقرر.

تغيب الطالب عن أداء االمتحان النهائي المعلن عنه، بعذر يقبله مجلس الكلية في مدة أقصاها  حالة  ت.في 

ال لم يتقدم فيه لالمتحان، إال إذا كان الفصل التالي مؤجالً رسمياً، وفي تلك نهاية  الذي  للفصل  التالي  فصل 

الحالة يعقد االمتحان في الفصل التالي للفصل المؤجل، ومن يتخلف عن أداء االمتحان خالل المدة المحددة 

 بدون عذر يقبله مجلس الكلية يعتبر راسب.
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 ( قواعد دراسة مقرر 13مادة )

 يقرر مجلس الكلية الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات الدراسة. .أ

  ،يحق للطالب أن يحذف / يضيف أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي ) األول .ب
الثاني ( أو نهاية األسبوع األول من فصل الصيف بعد تعبئة نموذج الحذف واإلضافة واعتماده من 

 مي  المرشد األكادي
يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني عشر من بداية الفصل الدراسي  .ت

أو األسبوع السادس من الفصل الصيفي بعد تعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من المرشد األكاديمي وفى 
 ( في سجله الدراسي.W)هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسحب  

يمكن للطالب سحب / إلغاء مقرر اختياري غير مفيد خالل أول أسبوع من بداية الدراسة بدون خصم أي   .ث
من المصاريف أو خالل األسبوع الثالث بعد خصم   %25مصاريف أو خالل األسبوع الثاني بعد خصم  

 من المصاريف.  50%

من الساعات التدريسية للمقرر على األقل  %75ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي إال إذا حضر  . ج
نسبة غياب الطالب   تجاوزت  من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر بدون عذر رسمي   %25فإذا 

من مجموع   %25  إذا تكرر الغياب وتجاوزت نسبتهوخالل أول ستة أسابيع يوجه إليه رئيس القسم إنذارا.  
نهاية  امتحان  من دخول  بحرمانه  الطالب  يخطر  رسمي  عذر  بدون  المقررة  التدريسية  الساعات  عدد 

الفصل وذلك في األسبوع الثاني عشر وبموافقة عميد الكلية ويرصد له في سجله الدراسي منسحبا انسحابا  
 (.FWإجباريا من المقرر )

تعذر عليه دخول االمتحان النهائي لمقرر أو إتمام بعض   ( إذاIيحصل الطالب على تقدير غير مكتمل ) . ح
على  %75متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم ومجلس الكلية شريطة أن يكون قد حضر وأدى 

األقل من متطلبات المقرر وعليه أداء االمتحان خالل أسبوعين من بدء الفصل الدراسي التالي وإال حصل  
 (  FW) يجبارإعلى تقدير منسحب  

( ال تحسب له كساعات دراسية وال تدخل  I, W, or FWالمقررات التي يحصل فيها الطالب على تقدير ) . خ
 في حساب المتوسط التراكمي للدراجات.  

يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له النجاح أو الرسوب فيه بغرض تحسين تقديره في هذا  .د 
األ التقدير  في شهادته  له  المتوسط التراكمي للتقديرات  المقرر ويظهر  في حساب  يدخل  و   GPAعلى 

 كمقرر أضافي.

من  %75يمكن للطالب التسجيل في مقرر دراسي كمستمع دون دخول االمتحان وفى حالة حضور الطالب  .ذ 
 (. Lالساعات للمقرر أو أكثر يرصد للطالب تقدير مستمع ) 

طلب سابق ويجب عليه أن يجتاز المتطلب السابق  ال يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان له مت .ر
 أوال.

يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدمة العسكرية ويرصد له  .ز
( في سجله الدراسي وال تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحية  MWتقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية )

 المقررات.
 لتأجيل( ا14مادة )

 يشترط فيمن يؤجل دراسته أن يكون قد أمضى فصالً دراسياً واحداً على األقل في البرنامج الذي التحق فيه.   
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 ( االنقطاع15مادة )

 يعد الطالب منقطعا إذا ألغى تسجيله ألي سبب، أو إذا ابتدأ التدريس ولم يكن مسجال لذلك الفصل.   .أ

ي .ب الطالب فصل دراسي  انقطاع  مدة  تجاوز  لعذر إذا  انقطاعه  كان  إذا  إال  الجامعة،  من  مفصوال  عد 
 مجلس الكلية.  قهري يقبله

 ( اإلنذار والفصل16مادة )

يوجه للطالب إنذار بالفصل إذا رسب في مقررات مجموع ساعاتها المعتمدة ست ساعات في الفصل  .أ
 الدراسي الواحد.

 يفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحاالت التالية:   .ب

باســتثناء الفصــل ( ســاعات 10في مقررات مجموع ساعاتها المعتمدة أكثــر مــن )  إذا رسب •
 الدراسي األول.  

 ذا ارتكب مخالفة توجب فصال وفق األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.ا •
 (17مادة )

 يتم عقد االمتحانات لدرجة الماجستير لجميع التخصصات خالل شهري يناير ويونيو من كل عام.

 (   18ة )ماد

 . الرســالــة1

 قوم الطالب بعرض موضوع يقره مجلس الكلية بناء علي توصية مجلس القسم المختص.  ي .أ

يقدم األستاذ المشرف )أو هيئة اإلشراف( علي الرسالة تقريرا سنويا إلي مجلس القسم المختص عن مدي   . ب
البحث   العليا بالكلية فمجلس  –تقدم وجدية  الدراسات  لجنة  علي  يعرض  الدراسات العليا والبحوث   ثم 

 بالجامعة.

مرور سنة ميالدية علي األقل علي بدء تسجيل المشروع البحثي التخاذ إجراءات تشكيل لجنة الفحص  . ت
 والمناقشة للرسالة.

( بحث علمي منشور في مجلة علمية معترف بها مستخلص من الرسالة 1عدد )  يقدم طالب الماجستير . ث
 قبل المناقشة.

التقدم   .ج يجوز  اجتيازه بنجاح الساعات المعتمدة المقررة بالالئحة رسالة بطلب مناقشة الرسالة إال بعد  ال 
 تقبلها لجنة الحكم ثم مناقشته فيها علنيا.

 يحسب التقدير النهائي لدرجة الماجستير علي النحو التالي:ـح.   

 )فصل دراسي أول( للمقررات المشتركة  20%

 ي+ثالث+رابع(  )فصل دراسي ثانللمقررات التخصصية  50%

 .للرسالة  30%
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 . شروط منح درجة الماجستير  2

 قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصية بمنح الدرجة   .أ

سنوات  4مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتين علي األقل وال يجوز أن يمتد القيد فيها ألكثر من .ب
 إال بموافقة من مجلس الكلية بسنة استثنائية

 نظام االمتحاناتالتقويم و  (20مادة )

 -تحسب ساعات االمتحان التحريري على النحو التالي: .أ

 ساعات تحريري.  3ساعة امتحان لكل ساعة معتمدة )نظري(بحد أقصى  -

 درجة.  400حسب خمسون درجة لكل ساعة معتمدة وبحد أقصى ت .ب

 ساعات .  3تخصص ساعة االمتحان لكل ساعة معتمدة بحيث ال يزيد التحريري عن  .ت
س .ث في  الدراسي  يرصد  الطالب  في   Transcriptجل  عليها  الحاصل  تقديراته  جميع 

المقررات في جميع محاوالته وتدخل جميعها في حساب المتوسط التراكمي للدرجات في 

 ( . ( CGPA    Cumulative Grade Point Averageجميع الفصول الدراسية  
كلية أو الجامعة ضمن يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج القسم أو ال . ج

هذه  القسم وتدخل  اقتراح  على  بناءا  الكلية  مجلس  موافقة  بعد  وذلك  الدراسي  برنامجه 
 .    GPAالمقررات في حساب المتوسط التراكمي للدرجات  

ال يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل على   . ح
ة المقرر إذا كان إجباريا ويحق للطالب دراسة ويجب عليه إعادة دراس  D تقدير اقل من

في حساب  محاوالته  في  عليها  الحاصل  الدرجات  اختياريا وتدخل  كان  إذا  بديل  مقرر 
 .    CGPAالمتوسط التراكمي في جميع الفصول الدراسية  

في مقرر ويشطب من البرنامج إذا حصل  Cالطالب إذا حصل على تقدير اقل من    ينذر . خ
من اقل  تقدير  إلى    C  على  ساعاتها  يصل  مقررات  المطلوبة   %30في  الساعات  من 

 لمقررات برنامجه الدراسي شاملة عدد ساعات المقررات المعادة والمضافة.  
حالة شطب الطالب من البرنامج ال يحق له التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرى فى  .د  في 

 ذات التخصص.  

ن خمس سنوات من تاريخ اجتيازه  يحسب للطالب المقرر الذي درسه ومر عليه أكثر م  ال .ذ 
وحتى وقت الحصول على الدبلوم أو الماجستير أو سبع سنوات حتى وقت الحصول على  

 الدكتوراه. 
 متطلب مسبق:  

في الجزء   طلب المسبق)جزء أول( للمقرر بنجاح قبل تسجيله لنفس المقررتيجب على الطالب إن يجتاز الم  
 ثاني.

 (21مادة )

نات المقررة في نهاية كل فصل دراسي طبقا للمواعيد التي يحددها مجلس الدراسات يؤدى الطالب االمتحا

 العليا بناء على طلب مجلس الكلية.
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 (22مادة )

( ساعات معتمدة( فرصة 10يكون للطالب الذي يرسب في أي من المقررات الدراسية )بحد أقصى ) .أ

له   التالي  الدراسي  الفصل  في  فيه  فيما رسب  االمتحان  مرة لدخول  المقرر  بدراسة  االلتزام  )دون 
 أخرى( ويمنح تقدير مقبول  

الطالب في امتحان التخلف مرة أخرى يلغى قيده ويجوز لمجلس الكلية بناء على  .ب حالة رسوب  في 
 إعادة القيد وال يجوز إعادة القيد للطالب إال مرة واحدة فقط.  –اقتراح مجلس القسم المختص  

وفى حالة قبول العذر من مجلس الكلية   يعد الطالب راسبه مجلس الكلية  إذا لم يتقدم الطالب بعذر يقبل .ت
 يحق للطالب االحتفاظ بالتقدير في الدور التالي.

 ثانيا :درجة الدكتوراه في علوم التمريض

درجة الدكتوراه في علوم التمريض في  -تمنح جامعة المنوفية بناء على طلب مجلس كلية التمريض  

 -ية:مختلف التخصصات التال

 تمريض باطني جراحي  -1

 تمريض صحة األم وحديثي الوالدة -2

 تمريض األطفال -3

 تمريض صحة األسرة و المجتمع   -4

 التمريض النفسي والصحة النفسية   -5

 إدارة التمريض -6

 تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ-7

 تمريض المسنين -8

 خصائص الخريج الحاصل على درجة الدكتوراه(  23مادة )

 في نهاية دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يصبح طالب الدكتوراه قادر على:         

 ربط المعلومات والمهارات والكفاءات والمفاهيم الخاصة بالقيم الضرورية أثناء ممارسة مهنة التمريض -1

في اتخاذ القرارات   استيعاب العلوم الطبية و النفسية واالجتماعية والنواحي العلمية بعمق واستخدامها -  2 

 أثناء مزاوله المهنة.  الصحيحة في األداء التمريضي
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استخدام مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات وتوجيهها لبناء فريق العمل والتعاون والنصح   -  3

 واإلرشاد ولتوزيع المسئوليات لإلشراف والقيادة واإلدارة في مجال التمريض.

 وتطبيقها في مجال التمريض.إجراء البحوث وكذلك نقدها   -4

 الموازنة بين النواحي النظرية والجانب التطبيقي أثناء رعاية المريض. -5

المتبعة   تحديد التغيرات في االحتياجات الصحية للمجتمع بما يتماشى مع التقدم العلمي واالتجاهات الحديثة -6

 في المؤسسات الصحية.

حل المشاكل, والممارسات القائمة على الدليل لتحقيق أعلى جودة  استخدام أسلوب التفكير النقدي, مهارات -7

   في الرعاية التمريضية.

 ( القيد والتسجيل لدرجة الدكتوراه24مادة )

 -يشترط لتسجيل الطالب لدرجة دكتوراه في علوم التمريض ما يلي:

إحدى أن يكون حاصل على درجة الماجستير في مادة التخصص بتقدير )جيد على األقل( من  .أ

 الجامعات المصرية أو معهد علمي معترف به معادل من المجلس األعلى للجامعات.

أن يتقدم الطالب ببرتوكول معتمد من القسم العلمي ولجنة البحث العلمي ومجلس الكلية ومجلس  .ب
 الجامعة 

 دكتوراه في علوم التمريض خالل شهري )يناير ويونيو( من كل عام.اليكون التسجيل لدرجة  .ت

 ول علي شهادة التو يفل طبقاً لالئحة الموحدة للدراسات العليا بجامعة المنوفية.الحص .ث

 سداد الرسوم الدراسية.   . ج

 ( الدراسة25مادة )

 . أن يتقدم الطالب بطلب القيد على النموذج المعد لذلكأ

 . مواعيد التسجيل بالفصول:  ب

 اير من كل عام لمدة عامين أكاديميين.تبدأ الدراسة مع كل فصل دراسي في كل من شهر سبتمبر وشهر فبر 

 مواعيد الدراسة:ـ

 تقسم السنة الدراسية إلي فصلين دراسيين علي النحو التالي:ـ

 أسبوع  15يبدأ في أول األسبوع الثالث من شهر سبتمبر ولمدة  الفصل الدراسي األول:ـ  

 أسبوع. 15ة من أول األسبوع الثاني من شهر فبراير ولمد  يبدأالفصل الدراسي الثاني:ـ 

 ويكون األسبوع السادس عشر من كل فصل دراسي بداية االمتحانات
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 أسابيع في بعض األقسام حسب الحاجة 8يمكن فتح فصل دراسي صيف مكثف لمدة  

  (Comprehensive Exam) وذلك ألعداده الجتياز اختبار االمتحان الشامل في إحدى التخصصات

 وتأهيله ألعداد الرسالة. 

 -اسة لدرجة الدكتوراه في التمريض على اآلتي:تشمل الدر

 .ساعة معتمدة 14دراسة مقررات عامة ال تقل عن    . .1

( ساعة معتمدة مقسمة علي  32دراسة تخصصيةـ  علي أن يكون مجموع الساعات المعتمدة ال يقل عن )  . .2

 .الفصول الدراسية األخرى

تدأ من الفصل الدراسي الثاني ويجوز للطالب تكملة يبدأ طالب الدكتوراه في كتابة أطروحة الرسالة العلمية اب .3

 أطروحة الرسالة بعد االنتهاء من الفصول الدراسية األربعة.  

 ( متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه26مادة )

 الرسالة البحثية -أ

 يلي: يشترط للحصول على درجة الدكتوراه فى علوم التمريض ما

ل( عن البحث الذي ينوي القيام به موضحا به أسماء السادة أن يقدم الطالب خطة بحثية )بروتوكو •
 المشرفين وموافقة مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية.

يقدم األستاذ المشرف )أو هيئة اإلشراف( علي الرسالة تقريرا سنويا إلي مجلس القسم المختص عن   •
مجلس الدراسات العليا  ثم يعرض علي لجنة الدراسات العليا بالكلية ف  –مدي تقدم وجدية البحث  

 والبحوث بالجامعة.

( بحث علمي منشور في مجلة علمية معترف بها مستخلصين من 2يقدم طالب الدكتوراه عدد ) •
 الرسالة قبل المناقشة.

أن يتقدم الطالب بنتائج بحوثه في شكل رسالة تقبلها لجنة الحكم ثم مناقشته فيها علنيا على أن يتقدم  •
 .بعد المناقشة بستة اشهر   exam   Comprehensiveل الطالب االمتحان الشام 

  –في حالة رغبة الطالب في تغيير موضوع الرسالة يكون ذلك بموافقة المشرف )أو هيئة اإلشراف(  •
 ويعتبر ذلك تسجيال جديدا من تاريخ موافقة مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.  

طلب عدم التقدم بالرسالة قبل ستة أشهر أما التعديل الغير  التعديل الجوهري يشمل العنوان والهدف يت •
 جوهري فال يتطلب ذلك.

 االمتحان الشامل-ب

لدرجة الدكتوراه في علوم التمريض في   Exam  .Comprehensiveيعقد االمتحان الشامل  •
ستة  شهري ابريل ونوفمبر من كل عام و بعد اجتيازه جميع الفصول الدراسية وبعد مناقشة الرسالة ب

 اشهر.
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يتكون االمتحان الشامل من شقين: أحدهما تحريري واآلخر شفهي ويشترط أن يجتاز الطالب بنجاح   •
جميع االختبارات التحريرية والشفهية المقررة وفى كل جزء من أجزائها على حدة وذلك بأخذ  

 المتوسط لتقديرات أعضاء لجنة االمتحان.

 لي حدة.( درجة نهاية عظمي لكل اختبار ع100يخصص ) •

 (27مادة )

يجوز لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية وبموافقة مجلس القسم المختص رفع األمر إلي الجهات  

المختصة وذلك حتى يمكن إضافة أو حذف بعض المقررات العلمية أو تعديل عدد ساعاتها وذلك من أجل  

ض علي أال يؤدي ذلك إلي خلل في العبء  كفاءة العملية التعليمية ومسايرة التطور العلمي لعلوم التمري

 الدراسي علي الطالب في كل فصل دراسي.

 ( إيقاف القيد والتسجيل28مادة )

يجوز إيقاف التسجيل بغرض رعاية الطفل أو مرافقة الزوج للخارج أو رعاية الوالدين أو المرض وذلك 

 بعد الحصول على موافقة مجالس القسم ثم الكلية ثم الجامعة.

 ( إلغاء التسجيل29مادة )

يلغى تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه إذا لم يحصل علي الدرجة خالل خمسة سنوات من تاريخ   .1
التسجيل إال إذا رأي مجلس الكلية اإلبقاء علي التسجيل لمدة أخري )عامين( بناء علي تقرير المشرف 

 )أو هيئة اإلشراف( وموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية.
سجيل فى حالة تقديم تقريرين من السادة المشرفين بعدم انتظام الطالب في الدراسة، وذلك يتم إلغاء الت .2

بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث  
 بالجامعة.

 ( توزع درجات االمتحان:30مادة )   

 خمسون درجة لكل ساعة امتحان من المقررات. -

 من النهاية العظمي المتحان نهاية الفصل ]االختبار التحريري[ في جميع المقررات.  %100تحسب    -

 تحسب ساعة االمتحان التحريري النهائي على النحو التالي: -

 ساعة امتحانيه مقابل كل ساعة تدريسيه نظري لكل مقرر بحد أقصى ثالث ساعات للمقرر الواحد.   •

المتطلب السابق )جزء أول( للمقرر بنجاح قبل تسجيله لنفس المقرر في يجب على الطالب أن يجتاز   •

 الجزء الثاني.
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 المرافق الخاصه بطالب الدراسات العليا 

 -المكتبة: ❖

توجد المكتبة بالدور الرابع  بالكلية و هي مقسمة بطريقة تتــيح للطالــب االطــالع فــي هــدوء و هــي زاخــرة  

تب تمريضية و بحثيــة و طبيــة و أخــري تتنــاول تكنولوجيــا التعلــيم بأحدث الكتب في شتي المجاالت منها ك 

 االكلينيكي في مجال التمريض و دوريات و رسائلةعلمية شاملة الدكتوراة و الماجستير.

 الخدمات التي تقدمها المكتبة :

 االستعارة الخارجية قاصرة فقط علي أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطالبات بالكلية . •

 االطالع الداخلي و التصوير للمترددين من الخارج )جميع الكليات العملية والنظرية (. •

 تصوير الكتب والرسائل والدوريات و ذلك نظير أجر رمزي للطالب من داخل الكلية وخارجها. •

توفيرقاعة خاصة للكمبيوتر و االنترنت و شبكة الربط مع وجود طابعة و اسكانر الستخدام الطالب و   •

 ة التدريس من داخل الكلية وخارجها.هيئ

 .Future liberaryاستخدام مشروع ميكنة المكتبات و ادخال جميع المقتنيات علي مشروع   •
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 -:  المعامل ❖

 معامل مهارات التمريض ▪

تم تاسيس معامل مهارات التمريض اإلكلينيكية مع بداية إنشاء الكلية بالتعاون مع منظمة الصحة     

نظمتين بإرســاء نمــاذج مجســمة م ة اليونسيف( ومنظمة التعاون الدولي حيث أسهمت الالعالمية ) هيئ

هذه المعامــل   .بالحجم الطبيعي ولوحات توضيحية باعداد تتناسب مع أعداد الطالب عند نشاة الكلية

علي كيفية التعامل مع المرضي في المستشفيات والتدريب علي محاكاة الواقع لتقليــل تؤهل الطالب  

اء في التعامل مع المرضــي وتقليــل نســبة الخــوف لــدي الطــالب عنــد تعــاملهم مــع المرضــي االخط

وكذلك تم شراء أجهزة حديثــة فــي المعمــل لتحــديث المهــارات التمــريض   الحقيقيين في المستشفيات

 ومن هذه المعامل: والتحديث المستمر لالطالع علي كل ما هو جديد

 ي.راحمعامل قسم التمريض الباطني والج ▪

 مل تمريض الحاالت الحرجة والطوارئامع   ▪

 معامل صحة األم وحديثي الوالدة ▪

 المجتمع  األسرة و معامل تمريض صحة ▪

لتأهيل الطالب علي كيفية التعمل مع األطفــال بالمستشــفيات   معامل تمريض األطفال ▪

 .  وتدريبهم علي محاكاة الواقع لتقليل األخطاء حين التعامل وجها لوجه مع األطفال المرضي 

 معامل تمريض األطفال للحاالت الحرجة ▪

أسس المعمل علي أن يكون محاكاة أكاديمية لكل أقسام الكلية ويحتوى  حيث   المعمل المتكامل ▪

ومن أبــرز المــوديالت  علي نماذج لكل األقسام بجانب دائرة تلفزيونية مفلقة تبث في المدرجات

الوالدة وموديل تعليم الحقن وموديل للم   .هارات التمريضيةموديل محاكاة 

 

 

 


