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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    أبنائي طالب 

ة المنوفية وهي من الجامعات المتميزز ف فززي جمةوميززة م ززر يشرف كلية التمريض وهي احدي كليات جامع 

العربية أن تستقبل الطالب الوافدين من كل الدول العربية واالسالمية وغيرهم من الجنسيات األخري وذلزز  

في اطام ايماننا بأن التعليم والعلم ال وطن لةم فضال علي أنةما حق للجميع. لذا فالكلية تقدم خدمة مميزز ف بمززا 

 .من برامج تعليمية لمرحلتي الماجستير والدكتوماف تملكه

أن توفر البيئة المناسبة والتسةيالت الالزمة لطالب العلم حيث ت خر بالعديد من أعضاء هيئة  الكلية   ويسعد    

بيئة   التدميس الذين تلقوا تعليمةم غي أمقي الجامعات العلمية سواء داخل م ر أو خامجةا. هذا فضال علي ال

وجية المتاحة بالكلية كما أن جامعة المنوفية توفر بيئة اجتماعية مواتية من خالل ما توفرهمن أنشززطة التكنول

وأيضا تنظيم برامج وفعاليات خاصة ليجد فيةا الطالب قدماتةم علي العمل والعطاء.   اجتماعية وثقافية متنوعة

   .الجامعي ومستشفي جامعة المنوفية  كما يتمتع الطالب برعاية صحية وطبية فائقة من خالل مستشفي الطلبة

 طالبات  ال... بناتي  طالب الأبنائي 

ان البحث العلمي لمؤسسة التعليم العالي هو قمة الةرم المعرفي الززذي تتسززع فيززه المززدامل وتتكامززل فيززه 

ية الرؤي وتسمو به السبل في اكتفاء المعلومة فتجني الثمرف المرجوف من المعامف والعلوم والقززيم االنسززان

الفاضلة. وهو أيضا أحد المحاوم األساسية لنةضززة العمليززة التعليميززة الززذي تقززوم عليززه العمليززة التعليميززة 

وكذل  منتج العملية البحثية وان تمت بطريقة علميززة صززحيحة وموجةززة ل دمززة لمرحلة الدماسات العليا  

 المجتمع لي يح م دم أساسي لنةضة األمة.

 لثبات علي خدمة الوطن والعلموختاما نسأل هللا أن يرزقنا ا

 عميد الكلية                                                                                                        

 قاسم علي  أ.د / ايناس 
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نبية. وألن العلم ال كلية التمريض باستقبال الطالب الوافدين من جميع البالد العربية واألجترحب        

دفع قطاع الدماسات العليا بالتنسيق مع األقسام العلمية توفير البيئة البحثية المناسبة التي تساعد  وطن له  

الطالب علي البحث العلمي وتذليل ال عاب التي تواجةةم وترشدهم لكيفية التغلب عليةا من أجل تحقيق  

 أهداف هذا القطاع.

هي عماد تطوير التعليم لما تمثله من مدد مستمر تتطوم بع المادف العلمية التي ا  ان الدماسات العلي       

يدمسةا الطالب وهي عماد األمم لما ي دم عنةا من نتائج تحسن الحياف اليومية محققة للمجتمعات التنمية  

اعي والثقززافي أما البحث العلمي فةو النافذف الوحيدف للبشرية الززي التقززدم االقت ززادي واالجتمزز   .المستدامة

والسياسي والفكري بل ان كل الثومات العلمية ماهي اال ثمرف من ثمرات التراكم المعرفي والعلمي القائم 

 علي أسس تطوير منةجية البحث العلمي

وأتمنى أن يوفقنا هللا ل دمتكم، وادامف  كمناوطفي دماستكم لتكونوا عونا أل  وأخيرا أتمنى لكم التوفيق       

 ب بكم في أي وقت للحوام والتفاعل من أجل ولتحقيق ما ترجونززه مززن هززذي الكليززة العريقززة.الكلية ترح

 وأمجو من هللا أن يوفقكم في تحقيق األمال المعقودف عليكم  

 ننا وسدد خطاكماوطأ  حفظ هللا

 للدماسات العليا والبحوث الكلية  وكيل

 منال السيد فريدأ.د /                                                                                      
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 كلية التمريض في سطور

 -: نشاة الكلية   
م بإنشاء المعهد العالي  1987( لسنة 211صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم )

م بفتح 1988/1989للتمريض بجامعة المنوفية وقد بدأت الدراسة به في العام الجامعي  
)ماجستير  باب االلتحاق ل ) بعثات داخلي  –لدراسات العليا  ة وخارجية( ثم دكتوراه( بالمعهد 

في العام الجامعي  تل م ثم صدر قرار  91/92ي ذلك بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس 
م بتحويل المعهد العالي  للتمريض إلي كلية  2000لسنة    200السيد رئيس الجمهورية رقم  

 التمريض.  
 مقر الكلية  
لف المعهد الديني وامام المستشفي  المنوفية خ  –شبين الكوم    –يس عبد الغفار  شارع أ.د/ 

بشبين الكوم.    التعليمي 

 

 تمنح الكلية الدرجات العلمية األتية : -

 •دمجة البكالوميوس في علوم التمريض .

 الت   ات الم تلفة.  علوم التمريض في  •دمجة الماجستير في

 في الت   ات الم تلفة.علوم التمريض   في•دمجة الدكتوماي  
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بالدراسات العليا بطلباتهم للجامعة للحصول  • يتقدم الطالب الوافدون الراغبون في االلتحاق 
على موافقة مبدئية للقيد بالدراسات العليا مع تحديد الدرجة العلمية المراد االلتحاق بها 

 مع إرفاق المستندات الخاصة بهم ) المؤهالت الحاصلين عليها (

يقوم الطالب بمعادلة الدرجات العلمية الحاصل عليها من المجلس األعلى للجامعات إذا   •
كان حاصال على هذه الدرجات من جامعات خاصة أو أجنبية بالنسبة للمتقدمين لدرجة  

 الماجستير أو الدبلوم  

فيتم معادلة درجة الماجستير الحاصل عليها   • أما الطالب المتقدمين لدرجة الدكتوراة 
 الب من جامعات غير مصرية . وكذلك الدبلومات الحاصل عليها من خارج مصر .الط

يقوم الطالب بملء استمارة البيانات ثم اعتمادها من السيدة األستاذ الدكتور/ عميد   •
ثم يعتمد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة وتختم بخاتم اإلدارة العامة     الكلية

يوضح بها رأي الكلية والجامعة وترسل إلى اإلدارة العامة  للدراسات العليا والبحوث و 
 لقبول ومنح الطالب الوافدون بالقاهرة  

 الموقع الرسمي لإلدارة العامه  للوافدين بالقاهره

•  n/index.jspservices/Wafdee-casm.edu.eg/E-http://www.mohe 

   11416الرقم البريدي: •

 (0027940029(+)0027954439هاتف) •

 شارع القصر العيني القاهره 2العنوان   •
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 القيد لدمجة   الماجستير  

-: الماجستير  لدمجة  المطلوبة     أوال األوماق 

 يكون التسجيل لدرجة الماجستير خالل شهر أغسطس من كل عام •

بتقدير جيد علي األقل علي ان  البكالور   معيشهادة الحصول على المؤهل الجا • يوس 
 بعد حصوله علي درجة البكالوريوس  يةيكون امضي السنه التدريب

 بيان تقديرات المواد خالل مدة دراسته بالكلية وتقدير التخصص ال يقل عن جيد . •

  () من االيميدست  ةبموافقة مجلس جامعة المنوفي  ةوفقا للشروط المطبق  TOEFLشهادة   •
 ةدرج450ال تقل عن    بدرجة

 في التخصص ال تقل عن عام ميالدي  ةمزاولة المهن •

 وتحديد جهة التمويل  ةعلي الدراس  رةموافقة السفا •

 ة.شهادة  صحية بالخلو من مرض اإليدز مستخرجه من داخل جمهورية مصر العربي •

 موافقة جهة العمل                                ةوظيفي  ةبيان حال •

 ةصور شخصيالد                                   شهادة المي •

 صورة البطاقه وجواز السفر ساري المفعول •

$ مصروفات  5000$ رسم قيد للمره األولي+1500  )ةسداد المصروفات الدراسي •
 (ةدراسيه سنوي
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الدكتوماف  القيد  لدمجة 

الدكتوماف المطلوبة لدمجة   ثانيا األوماق 

في علوم التمريض خالل شهري) يناير ويونيو من كل يكون التسجيل لدرجة الدكت • وراه 
 عام(

 .بتقدير جيد  علي األقل شهادة الحصول على درجة الماجستير  في مادة التخصص   •

) إذا كان   • بالقاهرة تفيد معادلة درجة الماجستير  شهادة من المجلس األعلى للجامعات 
 حاصال علية من خارج مصر(

  (من االيميدستطبقه بموافقة مجلس جامعة المنوفيه ) وفقا للشروط الم  TOEFLشهادة   •
 ةدرج450 بدرجة ال تقل عن 

 وتحديد جهة التمويل  ةعلي الدراس  ةموافقة السفار  •

 ةمن داخل جمهورية مصر العربي  ةشهادة  صحية بالخلو من مرض اإليدز مستخرج •

 موافقة جهة العملة                                بيان حاله وظيفي •

 ةصور شخصيادة الميالد                                   شه •

 صورة البطاقه وجواز السفر ساري المفعول •

ومجلس    ةمعتمد من القسم العلمي ولجنة البحث العلمي ومجلس الكلي خطة بحثالتقدم ب •
 ةالجامع

 ة$ مصروفات دراسي5000$ رسم قيد للمره األولي+m  (1500سداد الرسوم  الدراسي  •
 (ةسنوي

•  
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 تيسيرات للطالب الوافدين

وجود إداره خاصه بالوافدين داخل الجامعه لتيسير إجراءات القيد ومتابعة الطالب وتذليل   •
 اي عقبات 

 ة الطالب الوافدين  ومساعدتهم ومتابعتهم عن قربلرعاي  ةوجود منسق داخل الكلي •

دين مع سداد الرسوم  الجامعة بتوفير السكن المالئم بمدنها الجامعية للطالب الواف تقوم •
المقررة لذلك وكذلك تقوم الجامعة بمساعدة الطالب فى الحصول على سكن خارجي إن 

 لم يتوافر سكن بالمدن الجامعية

 ةالمنوفي  مميزات اإللتحاق بالدراسات العليا كلية التمريض جامعة

 ةراسيالد  من األساتذه في جميع التخصصات  ةتتميز كلية التمريض بأنها تحتوي علي نخب •

 لالعتماد  ةللجود ةمن الهيئة القومي  2014علي شهادة الجوده منذ عام  ةالكلية حاصل •

 الكلية بصدد اعتماد برنامج الماجستير التخصصي •

العالمي •  تعتمد لوائح الدراسات العليا علي الساعات المعتمده بما يواكب الحراك التعليمي 

عن بعد • لبعض المقررات الدراسيه التي  ال  تبني سياسة التعليم اإللكتروني والتعليم 
 ةتتطلب حضور فعلي او تمرينات إكلينيكي

 ها برامج دراسيه للماجستير والدكتور  8يوجد بالكلية   •

 التمريض الباطني الجراحي •

 ةالتمريض النفسي والصحه النفسي •

 تمريض صحة األم وحديث الوالده •

 تمريض صحة األسره والمجتمع •

 إدارة التمريض                               تمريض األطفال •
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 تمريض المسنينة                       تمريض الحاالت الحرج •

 تتيح الكلية التدريب بمعاملها وبالمستشفيات الجامعية كافة   •

 تسري الئحة الدراسات العليا للطالب المصريين علي الطالب الوافدين •


