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-: أسيوط جامعة التمريض كلية عن مقدمة  
 بقرار للتمريض عالي كمعهد أنشئت و مصر بصعيد التمريض كليات أقدم أسيوط جامعة – التمريض كلية تعتبر    

 مسمى تحت  1983/ 1982 الجامعي العام في بها الدراسة بدأت و 1982 لسنة 1142 رقم الوزراء مجلس رئيس

 المسمى تغير تم و العليا الدراسات مرحلة و البكالوريوس مرحلة تشمل الئحة أول بصدور للتمريض العالي المعهد

 طبقا للكلية الداخلية الالئحة تجديد تم م2111  عام وفي م2111 لسنة  211 رقم جمهوري بقرار التمريض كلية إلى

 تمريض قسم هما قسمين إضافة و اآلن حتى بها العمل الجاري 9/7/2111 بتاريخ( 965) رقم الوزاري للقرار

 الطالب أعداد فيها تتزايد حيث مستمر تطور في الكلية التاريخ هذا ومنذ الحرجة، الحاالت تمريض قسم و المسنين

ً  الحالية الالئحة وتجديد تطوير يتطلب مما الالزمة اإلمكانات وتوافرت التدريس هيئة أعضاء كذلك و  من انطالقا

 .ورسالته المصري الجامعي التعليم رؤية

 -:الكلية رؤية
 

  المجتمعية والخدمة العلمي والبحث التمريض مجاالت في والريادة للتميز أسيوط بجامعة التمريض كلية تتطلع

  -: الكلية رسالة
ً  مؤهلة كوادر إعداد على تعمل بحثية تعليمية حكومية مؤسسة أسيوط جامعة التمريض كلية     ً  علميا ً  ومهاريا  ومهنيا

 خالل من وذلك التمريض،  مجاالت في المجتمع لمشكالت والتصدي العمل سوق في والمنافسة االبتكار على قادرة

 معايير ويراعى والمستقبل الحاضر متطلبات يواكب علمي وبحث معتمدة أكاديمية معايير على تستند تعليمية برامج

 .عليها المتعارف الجامعية والتقاليد القيم من إطار في رسالتها بتأدية الكلية وتقوم .الجودة

 للكلية االستراتيجية هدافاأل
 التطوير المستمر للقدرة التعليمية لمرحلة البكالوريوس. -

 .تعزيز الدعم الطالبي واألنشطة الطالبية -

 .تطوير العملية التعليمية فى مرحلة الدراسات العليا -

 للكلية. لخطة البحثيةا  تحديث -

 متابعة ورعاية الخريجين. -

 تعزيز دور الكلية فى المشاركة المجتمعية.  -

 بالكلية . األكاديميةتطوير أداء العاملين بالجهاز اإلداري و القيادات   -

 أداء وحدة ضمان الجودة.  ىتطوير مستو -

قطياع شيئون الدراسيات العلييا و البحيث  -الطيالب التقويم المستمر  للقطاعات الثالث  بالكلية ) قطاع شئون التعلييم و  -

 قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة( -علميال

 : العليا الدراسات مجابر أهداف
 التعليم احتياجات لتغطية وذلك والتعليمي العلمي البحث مجاالت في والمهنيين األكاديميين المتخصصين إعداد .1

 .وخارجه الوطن داخل العلمي البحث ومراكز الجامعي

 البحث فرص بإتاحة وذلك المختلفة التمريض علوم مجاالت في المتخصصة والمهنية العلمية الكفاءات إعداد .2

 .الدارسين بمستوى  واالرتقاء للتخصص المطلوبة والمهارات الخبرات الكتساب والتدريب



                                      
 أسيوط جامعة – التمريض كلية  المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة

 

 

5 
 

ً  ةالمتخصص الدوريات في العلمية األبحاث نشر .3 ً  محليا  .وعالميا

 .المجتمع يخدم بما والتعليمية  الصحية المشاكل لمواجهة والتجريبية الميدانية الدراسات بتطبيق القيام .4

 من ليتمكنوا العلمي النشاط ممارسة على المختلفة التمريضية التخصصات في العلمية الكفاءات تحفيز  .5

 .العالمي العلمي الركب مسايرة

 بالكلية العلمية األقسام( 1) جدول
 كود األقسام

 1   الجراحي - الباطني التمريض-1

 2             والعقلية النفسية الصحة تمريض -2

 3  الوالدة وحديثي األم صحة تمريض -3

 4          األطفال تمريض -4

 5 المجتمع و  األسرة صحة تمريض -5

 6         المسنين تمريض -6

 7   الطوارئو الحرجة عنايةال تمريض -7

 8  التمريض إدارة -8
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 العليا الدراسات ومقررات برامج
  االعلي الدراسات برامج

 

 (1) مادة
 :تيةآلا العلمية الدرجات التمريض كلية مجلس موافقة على بناء   أسيوط جامعة مجلس يمنح 

 :المختلفة التمريض تخصصات في المهني دبلومال -1
 دراسة خالل من المتعددة الدقيقة للتخصصات التطبيقية المجاالت في العلمية الكفاءة رفع إلى الدراسة هذه تهدف    

  .متقدمة وعلمية تطبيقية مقررات

 :التمريض علوم في المختلفة التخصصات في الماجستير درجة-2
 واقع من الطالب يختاره الذى المجال في والتطوير العلمي والتفكير البحثية القدرات تنمية إلى الدراسة هذه تهدف    

 األكاديمية المقررات من عدد دراسة خالل من الحديثة العلمية واألساليب التقنيات باستخدام وذلك. للكلية البحثية الخطة

 .متكاملة علمية رسالة صورة في وتطبيقي أكاديمي بحث وإجراء المتقدمة

 .صالتخص فروع إحدى في التمريض علوم في  دكتوراهال درجة  - 3
 فرع في للعلم الجديد إضافة ثم ومن والتطوير، االبتكار على والقدرة المستقل الفكر تنمية إلى الدراسة هذه تهدف    

                                                                                                                                     والبحثية التقنية العلمية األصول تباعاب وذلك الطالب يختاره الذى التخصص

ً  المتخصصة ً  تخصصا  وتطبيقي نظري علمي بحث إجراء طريق عن تنميتها تمت التي البحثية القدرات وتعميق دقيقا

 :تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ –درجة الماجستير في تخصصى ) تمريض الباطنى والجراحى  -4

 Erasmus + Capacity buildingوذلك في إطار مشروع االتحاد األوربى  

  تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ: –) تمريض الباطنى والجراحى درجة الماجستير المهنى فى تخصص  -5
 Erasmus + Capacity buildingوذلك في إطار مشروع االتحاد األوربى 

 التمريض علوم في المهني دبلومال: والأ

 :التمريض علوم في المهني دبلومال على الحاصل الخريج خصائص

 مع يتماشى بما و الكفاءة من عالية درجة على المجتمع فرادأ و سرةاأل و للمرضى يةحص و تمريضية رعاية تقديم -1

 . الصحية المؤسسات فى المتبعة الحديثة االتجاهات و العلمي التقدم

 . العمل سوق فى المنافسة -2
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 فى التمريض علوم في المهنية الدبلومات التمريض كلية مجلس موافقة على بناء   أسيوط جامعة تمنح
 : التالية التخصصات احدي

 مجاالت منح الدبلوم القسم العلمي م 

 تمريض باطنه  - الجراحي - مريض الباطنيتال 1

 تمريض جراحة  -

 تمريض أورام -

 ية                      لصحة العقلالتمريض النفسي و ا  -  العقليةو النفسية الصحة التمريض 2

 (                    اإلدمانالتمريض النفسي )  -

 تمريض توليد  - صحة األم وحديثي الوالدةتمريض  3

 األسرةتمريض امراض النساء وتنظيم  -

 تمريض األطفال. 4

 

 تمريض األطفال المبسترين -

 تمريض األطفال ) باطني( -

 تمريض جراحة األطفال -

  األسرةتمريض صحة  - و المجتمع األسرةتمريض صحة  5

   تمريض الصحة المهنية    -

                تمريض الصحة المدرسية  -

 تمريض المسنين  6

 

  التمريض الباطني للمسنين   -

 

 تمريض حاالت القلب الحرجة - .والطوارئالحرجة   تمريض العناية 7

 تمريض العناية المركز والطوارئ -

 إدارة التمريض. 8

 

 الجودة الشاملة في التمريضإدارة  -

 إدارة  التمريض  -

ً  الدقيقة والتخصصات  المجتمع الحتياجات ةمالئم و التمريض كليات من المقترحة للتخصصات طبقا

 .العمل سوق ومتطلبات
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 .المعتمدة الساعة: ( 2) مادة
 .كالتالي  الفعلية للساعات بالنسبة تحتسب المعتمدة للساعات بالنسبة -1

 تعادل المعتمدة الساعات

 فعلية ساعة 1 نظرية ساعة 1

 فعلية ساعة 2 (تطبيقية) معملية ساعة 1

 فعلية ساعة 3 (بالمستشفيات تدريب) ةإكلينيكي ساعة 1

 فعلية ساعة 4 ميداني تدريب ساعة 1

 .درجة خمسون معتمدة ساعة لكل يخصص -2
 وال ساعتين عن التحريري االمتحان زمن يقل ال بحيث التحريري لالمتحان ساعة معتمدة ساعة لكل يخصص -3

 الواحد للمقرر ساعات ثالث عن يزيد
 طبيعة حسب شفهي أو عملي  جزء بها التي المقررات في شفويآ أو عمليآ جزءآ و تحريريا امتحانا االمتحان  يتضمن 

 . المقرر
 والتسجيل للقبول العامة الشروط( 3) مادة
 على أو العربية مصر جمهورية جامعات إحدى من التمريض في سالبكالوريو على حاصل الطالب يكون أن 

 تقدير و جيد عام بتقدير للجامعات علىاأل المجلس من به معترف علمي معهد أو كلية من لها معادلة درجة
 مادة في أو البكالوريوس في مقبول تقدير حتى للدبلوم التسجيل يجوز . قلاأل على جيد التخصص مادة

 التخصص

 العالجية المراكز أو العامة المستشفيات إحدى في التمريض مهنة ممارسة في سنة أمضى قد يكون أن . 

 الكلية ومجلس المختص القسم مجلس موافقة على يحصل وأن العلمي القسم شروط الطالب يستوفي أن . 

 مرحلة في اآللي الحاسب مقرر دراسة عدم حالة في(. االنجليزية اللغة)  الجامعة لمتطلبات مستوفيا يكون أن 
 معترف مركز من اآللي الحاسب لقيادة الدولية الرخصة ICDL اجتيازه يدتف شهادة الطالب يقدم البكالوريوس

 .به

 بتشكيل ذلك و العليا الدراسات ببرامج المتقدمين للطالب مقابالت و اختبارات المختصة العلمية األقسام تعقد 
 .للطالب الالئق العلمي المستوى لضمان متخصصة لجان

 التسجيل على الطالب بها يعمل التي الجهة موافقة على الحصول. 

 بالكلية العليا الدراسات إدارة من المطلوبة والنماذج المستندات الطالب يستوفي أن. 

 القسم ورئيس األكاديمي المرشد من ويعتمده مقررات تسجيل نموذج ويمأل المناسبة المقررات الطالب يختار 
 فصل في الدراسة بدء قبل وأسبوع والثاني األول الفصل في بأسبوعين الدراسة بدء قبل به التحق الذى

 .الصيف

 له الدراسية المقررات وحساب بالحضور للطالب يسمح لكى أساسي شرط التسجيل. 

 الدراسات من المقررة المواعيد خالل الدراسية الرسوم سداد بعد إال مقرر أي في مسجالً  الطالب يعتبر ال 
 .الدراسية المنح وطالب المساعدون والمدرسون المعيدون الشرط هذا من ويستثنى. بالجامعة العليا

 أو والثاني األول الفصلين من الثاني األسبوع نهاية قبل التسجيل إجراءات بإنهاء يقوم ال الذى الطالب 
 .المحاضرات حضور له يحق ال الصيفي الفصل من األول األسبوع

 يضيف أن الكلية لمجلس يجوز  ً  أو شفوي) قبلي امتحان إجراء مثل للقبول ضرورية يراها أخري شروطا
 حسب المقبولين الطالب عدد تحديد يتم استدراكية، مقررات دراسة طلب أو الجدد للطالب( تحريري
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 المختص القسم مجلس اقتراح علي بناءً  الشروط هذه إضافة وتكون، والكلية بالقسم المتاحة اإلمكانيات
 .الكلية مجلس وموافقة

 :االمتحان و الدراسة و القيد مواعيد  (4) مادة
 بالطلبات التقدم موعد ويكون المهني لدبلومل القيد عن عام كل من يونيو شهر في أسيوط بجامعة التمريض كلية تعلن -1

 للطالب وذلك أكتوبر شهر من الثالث األسبوع بداية في الدراسة تبدأ و عام كل من يوليو أول من اعتبارا شهر لمدة المستوفاة
 .الدراسة لرسوم والمسددين القيد لشروط والمستوفين المقبولين

 التالي النحو علي دارسين فصلين إلى ةيالمهن لدبلوماتل بالنسبة األكاديمية السنة تقسم: 

 االمتحانات شامل غير دراسي أسبوع 15 ولمدة أكتوبر شهر من الثالث األسبوع من يبدأ :األول الفصل. 

 يكون و االمتحانات شامل  غير دراسي أسبوع 15 ولمدة فبراير شهر من الثالث األسبوع من يبدأ :الثاني الفصل 
 الدراسي الفصل امتحانات بداية هو دارسي فصل كل من عشر السادس األسبوع

  الحاجة حسب األقسام بعض فى أسابيع 8 لمدة مكثف صيفي دراسي فصل فتح يمكن. 

 :المهني للدبلوم الدراسة نظام (5) مادة
 علي الحاصلين أو المصرية بالجامعات التمريض كليات لخريجي بها بالقيد يسمح المعتمدة الساعات بنظام الدراسة
 . للجامعات األعلى المجلس من معادلة علمية درجات
 الكلية خارج من المقيدون الطلبة حالة فى ديةيالتمه دراسةال مدة أثناء التفرغ على العمل جهة موافقة. 

  هي الثاني الفصل أو األول بالفصل فيها التسجيل للطالب يسمح التي المعتمدة الساعات لعدد األقصى الحد 
 .معتمدة ساعة 18

 التفرغ يشترط وال ساعات 6 عن المعتمدة ساعاتها تزيد ال مقررات في الصيفي الفصل في التسجيل للطالب يمكن 
 . للدراسة

 :األكاديمي المرشد( 6)مادة
 مرشدا ويكون. العليا الدراسات طالب من طالب لكل القسم مجلس بواسطة يحدد التدريس هيئة أعضاء من عضو هو

 المقررات اختيار في والمساعده دراسته فترة خالل واإلرشاد النصح لتقديم وذلك الكلية، في يدرسون الذين للطالب
 استشاريا األكاديمي المرشد رأى ويكون. الدراسة فترة خالل تخصصه لمجال الالزمة التكميلية و األساسية الدراسية

 يدرجت لطالب العلمي بالمشرف األكاديمي المرشد يستبدل. للمقررات دراسته نهاية حتى وذلك للطالب إلزاميا وليس
  .للرسالة التسجيل عند الدكتوراه و الماجستير
 (:تجميد) القيد إيقاف (7) مادة

 قيد إيقاف بالكلية العليا الدراسات لجنة وموافقة المختص القسم مجلس اقتراح علي  بناء   الكلية لمجلس يجوز 
 :التالية الحاالت في وذلك ت  سنوا خمس عن تزيد ال لمدة العليا بالدراسات المقيد الطالب

 تجنيده تاريخ من األولى شهور الثالثة خالل تجنيده مدة طوال قيده إليقاف بطلب يتقدم أن الطالب علي :التجنيد -1
 ً  .ذلك علي الدالة بالمستندات مدعوما

 في سفره من األول الشهر خالل أو سفره قبل قيده إليقاف بطلب يتقدم أن الطالب علي :الخارج إلي السفر -2
ً  الزوجة أو للزوج مرافقا ، إعارة ، دراسية أجازة ، علمية مهمة  سفره ضرورة علي الدالة بالمستندات مدعوما
 .األجازة أو بالمهمة قيامه علي الدالة المستندات الطالب ويقدم، شهر من أكثر لمدة

ً  مرضه عند بطلب يتقدم أن الطالب علي :المرض -3  بالجامعة الطبية اإلدارة من معتمدة مرضية بشهادة مدعوما
 .شهر عن تقل ال أن علي مرضه فترة فيها ومحدداً  معتمدة صحية إدارة أو

ً  الطفل لرعاية القيد وقف بطلب تتقدم أن الطالبة علي :الطفل ورعاية الوضع -4  .ميالده بشهادة مدعوما
 . الكلية مجلس ويعتمدها بالكلية والبحوث العليا الدراسات لجنة تقبلها أخري حاالت -5
 طلب تقديم عند القيد إيقاف فترة عن المستحقة الدراسية الرسوم تسديد الطالب على األحوال كل في و

 قيده إيقاف
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 (االنسحاب) القيد الغاء (8) مادة
 .قيده تاريخ من دراسية فصول سته مدة في الدبلوم على يحصل لم إذا الدبلوم طالب قيد بإلغاء الكلية مجلس يقوم

 القيد إعادة (9) مادة
ً  إلغاءه تم إذا سنة بعد الطالب قيد إعادة يمكن  الدراسات لجنة وموافقة المختص القسم مجلس اقتراح على بناءً  سابقا
  .القيد إعادة على والبحوث العليا
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 االمتحان دخول عدم عن االعتذار (11) مادة
 مدعما االمتحان أثناء أو بدء قبل بطلب تقدم اذا دراسته خالل االمتحان دخول عدم عن الطالب اعتذار قبول يجوز
 . الكلية مجلس ويعتمده بالكلية والبحوث العليا الدراسات لجنة تقبله بمبرر

 :عنها االنقطاع أو الدراسة تأجيل (11)  مادة
 التأجيل طلبات تقدم أن على دراسية، فصول أربعة عن تزيد ال لمدة دراسته تأجيل يطلب أن للطالب يجوز 

 موافقة بعد نافذا التأجيل ويكون الدراسي، الفصل من األول األسبوع نهاية أقصاه موعد في( االنسحاب)
 .الجامعة مجلس واعتماد الكلية مجلس

 العليا الدراسات الئحة في بها المعمول القواعد علية تطبق الدراسة عن الطالب انقطاع أو غياب حالة وفي 
 وال األكثر على مرات ثالث فيها رسب التي المقرات من أي في التسجيل فرصة للطالب يكون :الرسوب حاالت في

 على للحصول المطلوبة  المعتمدة الساعات عدد ضمن الرسوب مرات من مرة كل في المعتمدة الساعات عدد تحتسب
 مقرر عن بديال المؤهلة المواد من آخر مقرر اختيار للدارس ويمكن. التراكمي أو الفصلي معدله في تدخل و الدبلوم،

 .الكلية مجلس واعتماد المختص القسم مجلس موافقة بعد فيه التسجيل يتم اختياريا المقرر هذا كان اذا الرسوب

  للمقررات الكودى النظام (12) مادة
 :يلى كما  العلمية الدرجات أكواد تقسم

 ( 511) للدبلوم -
 (611) للماجستير -
 ( 711) للدكتواره -
 : يلى كما بحروف المقرر نوعية عن يعبر -
  Nur االساسية التمريضية الماد -
 Supp  المساعدة المواد -
 Med الطبية المواد -
 Elect االختيارية المواد -

 ثم المقرر مستوى على الدال الرقم ثم القسم على الدال الرقم يلية المقرر نوعية رمز بوضع المقررات تكود 
 .المقرر رقم

 الرقم نفس المقرر يأحذ قسم من أكثر فى تدرس اختيارية مقررات وجود حالة فى و به خاص رقم مقرر لكل 
 .القسم كود حذف مع بالالئحة ذكره اسبقية حسب الكودى

 الكود يوضع(  دكتوراه – ماجستير) الرسالة ألكواد بالنسبة Nur على الدال الرقم ثم التمريض على الدال 
  .للدكتوراه 711 و للماجستير 611 الرقم ثم القسم

 

 لرسالة يكودال الرقم األقسام

 الماجستير

 لرسالة يكودال الرقم

 الدكتوراة

 Nur 1600  Nur 1700   الجراحي - الباطني التمريض-1

 Nur 2600  Nur 2700         والعقلية النفسية الصحة تمريض -2

 Nur 3600  Nur 3700  الوالدة وحديثي األم صحة تمريض -3

 Nur 4600  Nur 4700        األطفال تمريض -4

 Nur 5600  Nur 5700 المجتمع و  األسرة صحة تمريض -5

 Nur 6600 Nur 6700       المسنين تمريض -6

 Nur 7600  Nur 7700 الطوارئو الحرجة العناية تمريض -7

 Nur 8600 Nur 8700 التمريض إدارة -8

 



                                      
 أسيوط جامعة – التمريض كلية  المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة

 

 

11 
 

 مقرر دراسة قواعد (31) مادة
 أو الثاني و األول دراسيال الفصل بداية من الثاني األسبوع نهاية قبل مقرر أي يضيف/  يحذف أن للطالب يحق .1

 أن دون األكاديمي المرشد من اعتماده و واإلضافة الحذف نموذج تعبئة بعد الصيف فصل من األول األسبوع نهاية
 .دراسيال سجله في حذفه تم الذى المقرر يظهر

 أو والثاني األول الفصلين بداية من عشر الثاني األسبوع نهاية قبل دراسيال المقرر من باالنسحاب للطالب يسمح .2
 ال الحالة هذه وفي األكاديمي المرشد من واعتماده االنسحاب نموذج تعبئة بعد الصيفي الفصل من السادس األسبوع
 .الدراسي سجله في  withdrawal(w) منسحب تقدير للطالب ويرصد المقرر هذا ساعات للطالب تحسب

 فإذا. للمقرر التدريسية الساعات من قلاأل على %75 حضر إذا إال النهائي االمتحان دخول للطالب يسمح ال .3
 دخول من بحرمانه الطالب يخطر للمقرر المعتمدة التدريسية الساعات مجموع من %25 غيابه نسبة وزتاتج

ً  دراسيال سجله في له ويرصد الفصل نهاية امتحان ً  منسحبا   المقرر من إجباريا انسحابا
(Forced withdrawal .FW ) 
 إتمام أو لمقرر النهائي االمتحان دخول عليه تعذر إذا  Incomplete (I) مكتمل غير تقدير على الطالب يحصل .4

 قد يكون أن شريطة الكلية ومجلس العليا الدراسات لجنة وتقرها القسم مجلس يقبلها قهرية ألسباب متطلباته بعض
 دراسيال الفصل بدء من أسبوعين خالل االمتحان أداء وعليه المقرر متطلبات من قلاأل على %81 وأدى حضر
 ..(FW) إجباري منسحب تقدير على حصل إال و التالي

 تقدير له ويرصد العسكرية الخدمة ألداء استدعائه عند التسجيل بعد دراسيال المقرر من باالنسحاب للطالب يسمح .5
 ضمن الفترة هذه تحسب وال دراسيال سجله في  Military withdrawal (MW) العسكرية الخدمة ألداء منسحب

 .المسجل الفصل لهذا إضافية مصروفات منه يطلب وال المقررات صالحية مدة
 تدخل وال دراسية كساعات له تحسب ال (I,W, FW or MW ) تقدير على الطالب فيها يحصل التي المقررات .6

 .للدرجات التراكمي المتوسط حساب في
 .المقرر هذا في تقديره تحسين بغرض فيه بأو الرسو النجاح له سبق مقرر أي في التسجيل إعادة للطالب يحق .7
 محاوالته جميع في المقررات في عليها الحاصل تقديراته جميع  Transcript دراسيال الطالب سجل في يرصد .8

ً  وتدخل  Cumulative Grade Point  الدراسية الفصول جميع في للدرجات التراكمي المتوسط حساب في جمعيا
.Average ( CGPA ) 
 +C من أقل تقدير على فيه حصل إذا الدرجة على للحصول المطلوبة الساعات ضمن المقرر للطالب يحسب ال .9

 للطالب ويحق إجباريا كان إذا المقرر دراسة إعادة عليه ويجب المقررات باقي في C  و التمريضية المقررات في
 التراكمي المتوسط حساب في والتهامح في عليها الحاصل الدرجات وتدخل اختياريا كان إذا بديل مقرر دراسة

 .الدراسية الفصول جميع في (CGPA) للدرجات
 الساعات من %31 إلى ساعاتها تصل مقررات في  C من أقل تقدير على حصل اذا البرنامج من الطالب يشطب .11

 .دراسيال برنامجه لمقررات المطلوبة
 .التخصص ذات في أخرى مرة البرنامج لنفس التسجيل له يحق ال البرنامج من الطالب شطب حالة في .11
 وقت تىوح المقرر اجتيازه تاريخ من سنوات ثالث من أكثر عليه ومر درسه الذى المقرر للطالب يحسب ال .12

 . الدبلوم على الحصول
 .المعتمدة الساعات حسب مقرر أى درجات توزع .13
 حالة وفي المقرر متطلبات استيفاء أو االمتحان دخول دون كمستمع دراسي مقرر في التسجيل للطالب يمكن .14

 .Listener (L) مستمع تقدير للطالب يرصد أكثر أو للمقرر التدريسية الساعات من %75 الطالب حضور
 .أوالً  السابق المتطلب يجتاز أن عليه ويجب سابق متطلب له كان إذا دراسي مقرر في بالتسجيل للطالب يسمح ال .15
 درجات من %41 من أقل على الطالب حصل اذا االجابة كراسة درجة إلى السنة أعمال درجة تضاف ال  .16

 (.االجابة كراسة) االمتحان



                                      
 أسيوط جامعة – التمريض كلية  المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة

 

 

13 
 

 أو الماجستير رسالة بحث في تقدمه أثناء In Progress (IP) دراسيال السجل في الطالب تقدير يرصد  .17
 مرضى غير أو  Satisfactory (S) مرضى بتقدير الرسالة مناقشة نتيجة له وترصد ، الدكتوراه

Unsatisfactory (U)  التقدير نقاط متوسط حساب في تدخل وال GPA. 
 

 :التقدير متوسط حساب ضمن لال تدخ التي التقديرات اختصارات
  Withdrawal (W)     مقرر من المنسحب للطالب
ً  المنسحب للطالب  Forced Withdrawal (FW)     المقرر من إجباريا
 Incomplete (I)    المقرر متطلبات يكمل لم الذى للطالب  يرصد
  Military Withdrawal (MW)    العسكرية الخدمة ألداء المنسحب للطالب يرصد
 Listener (L)     مستمعا المسجل للطالب يرصد
  In Progress (IP) بعد يكتمل ولم العلمية الرسالة لساعات المسجل للطالب يرصد
 Satisfactory (S)   بنجاح العلمية الرسالة مناقشة عند للطالب يرصد
 Unsatisfactory (U)   العلمية الرسالة مناقشة في رسوبه عند للطالب يرصد

 المادة إسم فيها يذكر طلبه على بناءً  و اإلنجليزية اللغة أو العربية باللغة المواد، بتقديرات شهادة الطالب يمنح 
 .المعتمدة الساعات وكذلك المئوية والنسبة والتقدير

 :المعتمدة الساعات حسب الدرجات لتوزيع طبقا   المقرر تقييم قواعد( 14) مادة
 :التالي النحو على دراسي رمقر كل في الطالب عليها يحصل التي الدرجات وتقدر معتمدة ساعة كل نقاط تقدر
 

 التقدير المقرر تقدير نقاط الرمز المئوية الدرجة

 A 4 %111 إلى 91 من
 ممتاز

 A 3.7- % 85 إلى 91 من أقل

 B 3.3+ %81 إلى 85 من أقل
 جدا جيد

 B 3 % 75إلى 81من أقل

 B 1.7- %71إلى 75 من أقل
 جيد

 C 2.3+ % 65 إلى 71 من أقل

 مقبول C 2 %61 إلى 65 من أقل

 راسب صفر F  %61 من أقل

 غائب ------- Abs غائب

- Incomplete - I 

- Listener - L 

- Satisfactory - S 

- Unsatisfactory - U 

- Forced withdrawal` - FW 

- Withdrawal - W 

- 
Military 

Withdrawal  
- MW 

- In Progess - IP 
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 :النقاط متوسط

 قلاأل علي 2.3 قدره نقاط متوسط حقق إذا إال التمريض علوم في المهني دبلومال علي الطالب يحصل ال. 

 ساعة كل نقاط في المعتمدة الساعات عدد ضرب حاصل خالل من  مقرر كل نقاط تحسب. 

 :للدرجات التراكمى المتوسط حساب
 .المقرر يرتقد  نقاط X للمقرر المعتمدة الساعات عدد=  المقرر نقاط -أ

ً ( عشرية أرقام ثالثة ألقرب)  دراسي فصل لكل GPA للدرجات التراكمى  المتوسط -ب  :للمعادلة وفقا
GPA = (مقرر كل نقاط ضرب حاصل مجموع X المعتمدة ساعاته عدد 
 الواحد الفصل في الدراسية المقررات لكل المعتمدة الساعات مجموع         

ً  CGPA للدرجات التراكمى المتوسط إلىإجم حساب يتم -ج  :للمعادلة وفقا
CGPA  =الطالب أكملها التى المقررات جميع نقاط ضرب حاصل مجموعX  المعتمدة ساعاته عدد 

 الفصول جميع في المقررات لكل المعتمدة الساعات مجموع        
Sum of Points of credit hours of all coursesCGPA =  
Sum of numbers of credit hours of all courses               

 : كالتالي التراكمي معدله أساس على للطالب العام التقدير يحدد

 فاكثر 3.7 من التراكمي معدله كان إذا: ممتاز.  

 3.7 من أقل إلى 3 من التراكمي معدله كان إذا جدا جيد. 
 3 من أقل إلى 2.3 من التراكمي معدله كان إذا: جيد . 

 عدد دراسة إعادة عليه يجب قلاأل على 2.3 تراكميا معدال المقررات دراسة اتمامه عند يحقق لم الذى الطالب 
 تقدير على فيها حصل أن سبق التى و معتمدة ساعات ست أقصى بحد و واحدة لمرة الدراسية المقررات من
C  يستطيع بحيث التقديرين متوسط له يحسب معتمدة ساعات ست عن زاد ما و. كامل تقدير له يحسب و 

 . 2.3 إلى التراكمي معدله رفع بواستطها

 :واالمتحان الدراسة نظام (51) مادة

 :التخصص متطلبات
 كحد معتمدة ساعة 34 حتى أدنى كحد ساعة 26 عدد ينجز أن يجب  التمريض في المهني دبلومال على الطالب يحصل لكى 

 عدد)  الدبلوم شهادة في للدرجات التراكمي والمعدل التقدير يرصد وتخصصية تمهيدية مقررات على تحتوى و أقصى

 .(التخصصي المهني الدبلوم شهادة على للحصول الالزمة المعتمدة الساعات

 معتمدة ساعة16 األقصى والحد معتمدة ساعات 8 هي الواحد الدراسي الفصل في المقررات لتسجيل األدنى الحد. 

 فتح يقرر أن الكلية ولمجلس(. االمتحانات شاملة غير) أسبوع 15 مدته والفصل فصلين، على أسبوعا 31 الدراسة مدة 

 .أسابيع ةيثمان لمدة صيفي فصل

 المعتمدة للساعات طبقا عام كل من فبراير و أكتوبر شهري في الدراسة تبدأ. 

 المعتمدة الساعات لنظام طبقا أو مرات ثالث  دراسي مقرر ألى االمتحان دخول مرات لعدد األقصى الحد. 

 :الدرجـات تــوزيع (61) مادة
  درجة 51 معتمدة ساعة لكل يخصص

 :التالية العناصر على  بناء   والعملية النظرية المقررات في الطالب تقييم يتم

 يخص فقط نظرية دراسة على تشتمل التي المقررات حالة في 

 .(تحريري نهائي اختبار) نظري  61% -

 % 10 و النهائي لالختبار % 60 يخصص شفوي وجود حالة وفي فصلية اختباراتو سنه أعمال  % 40 -

 .شفوي % 10و الدراسي الفصل أعمال



                                      
 أسيوط جامعة – التمريض كلية  المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة

 

 

15 
 

 كاآلتي الدرجات توزع عملية و نظرية دراسة على تشتمل التي المقررات حالة في و  : 

 .(الفصل منتصف واختبار ط. أ طالبية أعمال)  دراسيال الفصل عمالأل المقرر درجات من % 21    -    

 النهائي العملي لالختبار المقرر درجات من %21و التحريري النهائي لالختبار المقرر درجات من % 41    -    

  .للشفوي % 21و
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  :المهني دبلومال منح قواعد (71) مادة
 34-26 من عدد اجتيازه بعد( تخصصاته إحدى) التمريض علوم في المهني دبلومال على الطالب يحصل 

 . االختيارية و االجبارية للمقررات معتمدة ساعة

 التخصص فرع وكذلك الدبلوم اسم التخرج شهادة في يوضح. 

 الكلية و الجامعة لقواعد طبقا اللغة متطلبات استيفاء. 

 : أخري تخصصية دبلومات (81) مادة
 القسم يتقدم أن علي أخري تخصصات في العليا الدراسات دبلومات أو مهنية دبلومات إنشاء الكلية لمجلس يجوز

 بدء قبل الجامعة ومجلس الكلية مجلس عليها ويوافق العلمي ومحتواها لها الدراسية والمقررات الدبلوم باقتراح المعني
 . عام كل من مارس شهر في عنها باإلعالن يسمح و كاف بوقت الدراسة

 العليا الدراسات طالب تظلمات مع التعامل آليات (91) مادة
 االمتحانات بنتائج تتعلق تظلمات

 إعالن من(  يومآ عشر خمسة) أسبوعين  خالل والبحوث العليا الدراسات إدارة إلى بالتظلم الطالب يتقدم -1
 .مقرر لكل تظلم استمارة خالل من النتيجة

 عميد برئاسة  انيةاالمتح  الورقة لفحص لجنة والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل./ د.أ السيد يشكل -2
 أستاذ و المختص الكنترول رئيس) من كل وعضوية والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية ووكيل الكلية
 (.المادة

ً  اإلمتحانية للورقة الطالب من المقدم التظلم في النظر اللجنة تتولى -3  قرارها وتصدر والكلية الجامعة للوائح وفقا
ً  عشر خمسة خالل  .العتماده الكلية بمجلس العليا الدراسات لجنة إلى وترفع التظلم تقدم بدء من يوما

 : الدراسية للمقررات العلمي المحتوى (21) مادة
 تبين.  المختصة األقسام مجالس من واعتمادها تحديدها بعد المهني دبلومال برنامج توصيف الكلية مجلس يعتمد

ً  قسم بكل الخاصة الدراسية المقررات التالية الجداول  وعدد المعتمدة الساعات وعدد التدريسية الساعات عدد بها مبينا
 .مقرر لكل االمتحان ساعات
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 بالساعات المعتمدة الجراحي - الباطنيفي تخصصات قسم التمريض المهني برامج الدبلوم  -1

ساعة    4ساعة معتمدة  إجبارية +  22 ساعة معتمدة( 26) الباطنيتمريض الفي  المهنيدبلوم ال 1-1

 معتمدة اختياري 

 ساعة معتمدة اختياري (  2ساعة معتمدة  إجبارية +  12ساعة معتمدة ) 14األول:  الدراسيالفصل 

 الرقم الكودي اسم المقرر
 الفعلية عدد الساعات

 الساعات المعتمدة إجمالي
 عملي نظري

 Nur 1501 3 6 5 الباطنة العام تمريض

 Supp 1501 2 - 2 استراتيجية التعليم والتثقيف الصحي

 Med 1501 1 - 1 )باطنة( فسيولوجي

 Med 1502 2 - 2 لمرضى الباطنة علم االدوية

 Med 1503 2 - 2 الباطنة العامة

 12 6 11 مجموع الساعات األسبوعية
 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 الرقم الكودي اسم المقرر
الساعات  إجمالي الفعلية عدد الساعات

 عملي نظري المعتمدة

 تغذية تطبيقية

 التمريض فيو الكوارث  األزمات

 أداب المهنة و التشريعات القانونية

Elect 1501 

Elect 501 

Elect 502 

2 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

2 
 

 ساعة معتمدة اختياري (  2ساعة معتمدة  إجبارية +  11ساعة معتمدة ) 12: الثاني الدراسيالفصل 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

الساعات  إجمالي الفعلية عدد الساعات

 عملي نظري المعتمدة

 Nur 1502 3 6 5 الباطنة الخاص تمريض

 Supp1502 1 3 2 طرق التحكم في العدوى

االخالقية والقانونية في  النواحي

 التمريض

Supp1503 1 - 1 

 Med 1504 2 - 2 ةخاصالباطنة ال

    11 9 7 مجموع الساعات األسبوعية 

 ةساعة معتمد 2ياري: يختار الطالب المقرر االخت
 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

اجمالى الساعات  عدد الساعات

 عملي نظرى المعتمدة

 العالقاث االنسانىة

 الجوانب النفسية واالجتماعية للمرضى

 اقتصايات الرعاية الصحية

Elect 503 

Elect 1502 

Elect 504 

2 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

2 
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ساعة معتمدة  4ساعة معتمدة  إجبارية +  22ساعة معتمدة( 26) الباطنيتمريض الفي  المهنيدبلوم ال 1-1

 اختياري

 ساعة اختياري ( 2ساعة  إجبارية +  21 ساعة معتمدة  ) 41  -:الفصل الدراسي األول

 

 

 اسم المقرر

 

الكود / 

 الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 نهاية الفصل امتحان أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 الباطنة العام تمريض
Nur 

1501 
--- 3 25 25 51 51 111 251  

استراتيجية التعليم 

 والتثقيف الصحي

Supp 

1501 
--- 2 11 11 - 21 61 111 

 فسيولوجى
Med 

1501 
--- 2 5 5 - 11 31 51 

لمرضى  علم االدوية

 الباطنة

Med 

1502 
--- 2 11 11 - 21 61 111 

 الباطنة العامة
Med 

1503 
--- 2 11 11 - 21 61 111 

  
 ساعة معتمدة 2يختار الطالب   :المقرر االختياري

 

 

 اسم المقرر

 

الكود / 

 الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 نهاية الفصل امتحان أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 تغذية تطبيقية

و الكوارث فى  األزمات

 التمريض

المهنة و  أداب

 التشريعات القانونية

Elect 

1501 

Elect 

501 

Elect 

502 

---- 

---- 

---- 

 

2 

2 

2 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

21 

21 

21 

61 

61 

61 

111 

111 

111 
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 ساعة اختياري(   2ساعة إجبارية +  14 ساعة معتمدة  ) 16  -:الفصل الدراسي الثانى

 

 اسم المقرر

 

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  نهاية الفصل امتحان أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

الباطنة  تمريض

 الخاص
Nur 1502 

Nur 

1501 
3 25 25 51 51 111 251 

طرق التحكم في 

 العدوى
Supp1502 --- 2 11 11 21 21 41 111 

االخالقية  النواحي

والقانونية في 

 التمريض

Supp1503 --- 2 5 5 - 11 31 51 

 ةالباطنة الخاص
Med 

1504 

Med 

1503 
2 11 11 - 21 61 111 

 

 ساعة معتمدة 2يختار الطالب   :المقرر االختياري

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 نهاية الفصل امتحان أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 اإلنسانية العالقات

الجوانب النفسية 

 واالجتماعية للمرضى

الرعاية  تاقتصاديا

 الصحية

Elect 503 

Elect1502 

 

Elect 504 

---- 

---- 

---- 

 

2 

2 

2 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

21 

21 

21 

61 

61 

61 

111 

111 

111 
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 ساعة اختياري  4ساعة إجبارية +  22 ساعة معتمدة( 26) التمريض الجراحي في المهنيدبلوم ال 2-1

 ساعة معتمدة اختياري (  2ساعة معتمدة  إجبارية +  12ساعة معتمدة ) 14األول:  الدراسيالفصل  

 

 اسم المقرر

 

 

 الرقم الكودي

 إجمالي الفعلية عدد الساعات

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

 Nur 1503 3 6 5 الجراحة عام تمريض

 Supp1504 2 - 2 استراتيجية التعليم والتثقيف الصحي

 Med 1505 2 - 2 جراحة(ال ) فسيولوجي

 Med 1506 1 - 1 لمرضى الجراحة علم االدوية

 Med 1507 2 - 2 الجراحة العامة

 12 6 11 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

اجمالى  الفعلية عدد الساعات

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظرى

 تغذية تطبيقية

 و الكوارث فى التمريض  األزمات

 اب المهنة و التشريعات القانونيةأد

Elect 1501 

Elect 501 

Elect 502 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

2 
 

 ساعة معتمدة اختياري (  2ساعة معتمدة  إجبارية +  11ساعة معتمدة ) 12: الثاني الدراسيالفصل 

 

 اسم المقرر

 إجمالي الفعلية عدد الساعات يالكوادالرقم 

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

 Nur 1504 3 6 5 الجراحة خاص تمريض

 Supp 1505 1 3 2 التحكم في العدوىطرق 

 Supp 1506 1 - 1 االخالقية والقانونية في التمريض النواحي

 Med 1508 2 - 2 الخاصة الجراحة

 11 9 7 مجموع الساعات األسبوعية 
 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

 إجمالي الفعلية عدد الساعات

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

 اإلنسانية العالقات

 الجوانب النفسية واالجتماعية للمرضى

 اقتصاديات الرعاية الصحية 

Elect 503 

Elect 1502 

Elect 504 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

2 
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ساعة معتمدة( 26) الجراحيفي التمريض  المهنيدبلوم  ال2-1  

 ساعة معتمدة اختياري   4ساعة معتمدة  إجبارية +  22

 ساعة اختياري (   2ساعة  إجبارية +  12 ساعات ) 41 إجباريةمقررات دراسية  -:الفصل الدراسي األول

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  نهاية الفصل امتحان أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

الجراحة  تمريض

 عام

Nur 1503 --- 3 25 25 51 51 111 251 

استراتيجية التعليم 

 والتثقيف الصحي

Supp1504 --- 2 11 11 - 21 61 111 

فسيولوجى 

 ة(لجراح)ا

Med 1505 --- 2 11 11 - 21 61 111 

 علم االدوية

 لمرضى الجراحة

Med 1506 ---- 2 11 11 - 21 61 111 

 Med 1507 ---- 2 11 11 - 21 61 111 الجراحة العامة
 

 ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد  :المقرر االختياري

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 نهاية الفصل امتحان فصليةأعمال 

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 تغذية تطبيقية

و الكوارث  األزمات

 فى التمريض

أداب المهنة و 

 التشريعات القانونية

Elect 1501 

Elect 501 

Elect 502 

--- 

---- 

--- 

2 

2 

2 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

21 

21 

21 

61 

61 

61 

111 

111 

111 
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ساعة معتمدة    2ساعة معتمدة  إجبارية +  11 ساعات ) 12مقررات دراسية أجبارية   -:الفصل الدراسي الثانى

 اختياري(

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

الجراحة  تمريض

 خاص

Nur 1504 Nur 1503 3 25 25 51 51 111 251 

طرق التحكم في 

 العدوى

Supp 1505 --- 2 11 11 21 21 41 111 

النواحى االخالقية 

والقانونية في 

 التمريض

Supp 1506 --- 2 11 11 - 21 61 111 

 Med 1508 Med1507 2 21 21 - 41 121 211 الخاصة الجراحة

 

 ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد  :المقرر االختياري

 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 نهاية الفصل امتحان أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 اإلنسانية العالقات

الجوانب النفسية 

واالجتماعية 

 للمرضى

الرعاية  تاقتصاديا

 الصحية

Elect 503 

Elect 

1502 

 

Elect 504 

--- 

--- 

--- 

2 

2 

2 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

21 

21 

21 

61 

61 

61 

111 

111 

111 
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 ساعة اختياري  4ساعة إجبارية +  22  ساعة معتمدة( 26تمريض األورام ) في المهنيدبلوم ال 3-1

 ساعة معتمدة اختياري (  2ساعة معتمدة  إجبارية +  11ساعة معتمدة ) 13األول:  دراسيالفصل ال

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

الساعات  أجمالي الفعلية عدد الساعات

 عملي نظري المعتمدة

 Nur 1505 3 6 5 (1) تمريض مرضى األورام

 Supp 1507 1 2 2 (1الصحى )التقييم 

 Med 1509 1 - 1 المناعة

 Med 1510 1 - 1 طب األورم

 Med 1511 2 - 2 علم األدوية لمرض األورم

 11 8 8 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

الساعات  أجمالي الفعلية عدد الساعات

 عملي نظري المعتمدة

 تغذية تطبيقية

 و الكوارث فى التمريض  األزمات

 أداب المهنة و التشريعات القانونية

Elect 1501 

Elect 501 

Elect 502 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

 ساعة معتمدة اختياري   2بارية + ساعة معتمدة  إج 11ساعة معتمدة ) 13الثانى:  دراسيالفصل ال

 

 المقرراسم 

 الرقم الكودي

 

الساعات  أجمالي الفعلية عدد الساعات

 عملي نظري المعتمدة

 Nur 1506 3 6 5 (2) تمريض مرضى األورام

 Supp 1508 1 2 2 (2) الصحيالتقييم 

 Med 1512 2 - 2 جراحة األورام

 Supp 1509 1 3 2 طرق التحكم في العدوى

 11 11 7 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

الساعات  أجمالي الفعلية عدد الساعات

 عملي نظري المعتمدة

  اإلنسانية العالقات

 الجوانب النفسية واالجتماعية للمرضى

 اقتصاديات الرعاية الصحية

Elect503 

Elect 1512 

Elect 504 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

2 
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 ساعة اختياري  4ساعة إجبارية +  22ساعة معتمدة(   26تمريض األورام ) المهني فيالدبلوم  3-1

 ساعة معتمدة اختياري (  2ساعة معتمدة  إجبارية +  11ساعة معتمدة ) 13الفصل الدراسي األول: 

 

 أسم المقرر

متطلبات  كود المقرر

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 اإلمتحان

مجموع  توزيع الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل فصلية أعمال الدرجات

امتحان  ا.ط

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

تمريض مرضى 

  (1) األورام

Nur 1505 --- 3 25 25 51 51 111 251 

 Supp 1507 --- 2 11 11 21 21 41 111 (1التقييم الصحى )

 Med 1509 --- 2 5 5 - 11 31 51 المناعة

 Med 1510 --- 2 5 5 - 11 31 51 طب األورام 

علم االدوية لمرضى 

 األورام

Med 1511 --- 2 11 11 - 21 61 111 

 

 ساعات معتمدة  2يختار الطالب عدد  :المقرر االختياري

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 نهاية الفصل امتحان فصلية أعمال

 ا. ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 تغذية تطبيقية

و الكوارث  األزمات

 فى التمريض

أداب المهنة و 

 التشريعات القانونية

Elect 1501 

Elect 501 

Elect 502 

---- 

---- 

---- 

2 

2 

2 

 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

21 

21 

21 

61 

61 

61 

111 

111 

111 
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 (ساعة اختيارى 2+  ساعة اجبارية  11) معتمدة  ساعة 13  -:الفصل الدراسي الثانى

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل فصلية أعمال

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

تمريض مرضى 

 (2)   األورام

Nur 1506 Nur 1505 3 25 25 51 51 111 251 

التقييم الصحى 

(2) 

Supp 1508 Supp 1507 2 11 11 21 21 41 111 

 Med 1512 --- 2 11 11 21 21 41 111 جراحة األورام

طرق التحكم في 

 العدوى

Supp 1509 --- 2 11 11 21 21 41 111 

 

 ساعات معتمدة  2يختار الطالب عدد  :االختياري المقرر

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل فصلية أعمال

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 العالقاث االنسانىة

النفسية الجوانب 

 واالجتماعية للمرضى

اقتصاديات الرعاية 

 الصحية 

Elect 503 

Elect 1502 

Elect 504 

--- 

---- 

--- 

2 

2 

2 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

--- 

-- 

-- 

-- 

-- 

----- 

61 

61 

61 

111 

111 

111 
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 بالساعات المعتمدة تمريض الصحة النفسية والعقليةبرامج  الدبلوم في تخصصات قسم  -2

  4ساعة إجبارية +  22)  ساعة معتمدة  26الصحة النفسية والعقلية تمريض في  المهنيدبلوم ال 2-1

 (ساعة اختياري

 (ساعة اختياري 2ساعة اجبارى +    11ساعة معتمدة )  13األول: دراسيالفصل ال
عدد الساعــات  اجمإلى الساعات المعتمدة

لفعليةا  اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم 
مليع  ظرين   

1 - 1 Supp2501 مهارات االتصال  

2 -- 2 Supp 2502 اخالقيات مهنة التمريض 

4 3 3 Nur 2501  الصحة النفسية والعقليةتمريض مقدمة فى 

2 -- 2 Supp 2503 التنمية البشرية  

2 - 2 Supp 2504 علم النفس 

11  مجموع الساعات األسبوعية  11 3 

 

 ساعة معتمدة 2الطالب مقررات اختيارية :  يختار 

عدد الساعــات  اجمإلى الساعات المعتمدة

 المعتمدة
 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم

   نظري عملي 

2 -- 2 Elect 2501 نللمرضى النفسي صحىالتثقيف ال  

2 -- 2 Elect 2502 - صحة االنسان علىتأثير البيئة  

2 -- 2 Elect 505   المشورة فى التمريض 

 

 (ساعة اختياري 2اجبارى +  ساعة  11معتمدة ) ساعة 13الفصل الدراسي الثاني: 

عدد الساعــات  اجمإلى الساعات المعتمدة

 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم الفعلية
 نظري عملي 

5 6 3 Nur2502   تمريض الصحة النفسية والعقلية 

4 6 2 Med2501 -والعقلية طرق عالج األمراض النفسية  

2 -- 2 Supp2505 علم النفس الفسيولوجي 

11  مجموع الساعات األسبوعية   7 12 

 

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب  -مقررات اختيارية :

 عدد الساعــات اجمإلى الساعات المعتمدة

 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم الفعلية
 نظري عملي 

2 -- 2 Elect 513  إنسانيةعالقات 

2 -- 2 Elect 512 اداب المهنة والتشريعات القانونية 

2 -- 2 Elect 2503 المنظور النفس اجتماعى لالمراض النفسية 
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 برامج  الدبلوم في تخصصات قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية بالساعات المعتمدة -2 

ساعة   4ساعة إجبارية +  22ساعة معتمدة  )  26الدبلوم المهني في تمريض الصحة النفسية والعقلية  2-1

 اختياري(

 

 ساعة اختياري( 2ساعة اجبارى +    11ساعة معتمدة )  13الفصل الدراسي األول:

مجموع 

 الدرجات 
عدد  توزيع الدرجات

ساعات 

 االمتحان

 متطلب

ل التسجي

  

 اسم المقرر الكود / الرقم 

فصلية أعمال أمتحان نهاية الفصل   

امتحان  عملي  شفوى   تحريرى

 منتصف

 الفصل 

 أ . ط 

51 31 - - 11 11 2 --- Supp2501 مهارات االتصال  

111 61 - - 21 21 2 --- Supp 2502  اخالقيات مهنة

 التمريض

211 81 41 41 21 21 3 --- Nur 2501  مقدمة فى تمريض

 الصحة النفسية والعقلية

111 61 - - 21 12  2 --- Supp 2503 التنمية البشرية  

111 61 - - 21 21 2 --- Supp 2504 علم النفس 

 

 ساعة معتمدة 2المواد االختيارية: يختار الطالب 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مجموع  توزيع الدرجات

 نهاية الفصل امتحان فصلية أعمال الدرجات

 ا. ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 

التثقيف الصحى 

 للمرضى النفسين

Elect 2501 
--- 2 

11 11 - 21 61 111  

حة تأثير البيئة على ص

 االنسان 

Elect 2502 
--- 2 

11 11 - 21 61 111 

التمريضالمشورة في   Elect 505 --- 2 11 11 - 21 61 111 
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 ساعة اختياري( 2ساعة اجبارى +  11  ساعة معتمدة )  13الفصل الدراسي الثانى:

مجمو

ع 

الدرجا

 ت 

عدد  توزيع الدرجات

ساعات 

االمتحا

 ن

 متطلب

ل التسجي

  

 اسم المقرر الكود / الرقم 

فصلية أعمال أمتحان نهاية الفصل   

تحرير

 ى 

عمل شفوى 

 ي 

امتحان 

منتصف 

 الفصل 

 أ . ط 

251 111 51 51 25 25 3 Nur 

2501 

Nur2502    تمريض الصحة النفسية

 والعقلية

211 81 41 41 21 21 3 --- Med2501 - طرق عالج األمراض

 النفسية والعقلية 

111 61 - - 21 21 2 --- Supp2505 علم النفس الفسيولوجي 

 

  ساعة معتمدة  2مقررات اختيارية = 

مجموع 

الدرجا

 ت

 

 توزيع الدرجات

عدد 

ساعات 

االمتحا

 ن

 متطلب

يالتسج

 ل

 اسم المقرر الكود / الرقم

نهاية الفصل امتحان فصلية أعمال   

امتحان  عملي شفوي تحريري

منتصف 

 الفصل

أ . 

 ط

111  61 - - 12  12  2 - Elect 503 عالقات إنسانية 

111 61 - - 21 21 2 - Elect 502  اداب المهنة والتشريعات

 القانونية

111 61 - - 21 21 2 - Elect 2503  المنظور النفس اجتماعى

 لالمراض النفسية
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 ساعة اختياري( 4ساعة اجباري +  23) ساعة معتمدة  27 اإلدمانتمريض فى  المهنيالدبلوم  2-2

 

 ساعة اختيارى ( 2ساعة اجبارية  +  11ساعة معتمدة )  12الفصل الدراسي األول:   

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 الفعلية عدد الساعــات

 اسم المقرر الكود / الرقم
 نظري عملي

1 - 1 Supp2506 مهارات االتصال 

2 -- 2 Supp 2507 اخالقيات مهنة التمريض 

3 3 2 Nur 2503 اإلدمانمقدمة فى ا  

2 -- 2 Supp 2508 التنمية البشرية  

2 - 2 Supp 2509 علم النفس 

11  مجموع الساعات األسبوعية   9 3 

 

 ساعة معتمدة 2مقررات اختيارية =  يختار الطالب 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

الفعليةعدد الساعــات   اسم المقرر الكود / الرقم 

   نظري عملي

2 -- 2 Elect 2501 التثقيف الصحى للمرضى النفسين 

2 -- 2 Elect 2502  صحة االنسان علىتأثير البيئة  

2 -- 2 Elect 2504   اإلدمانفى تمريض المشورة  

 

 (ساعة اختيارى 2+  إجبارية ساعة 13ساعة معتمدة ) 15الفصل الدراسي الثاني : 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

الفعليةعدد الساعــات   

 اسم المقرر الكود / الرقم
 نظري عملي

5 6 3 Med 2502  اإلدمانطرق عالج   

5 6 3 Nur 2504 اسرهم الرعاية التمريضية للمدمنين و  

3 3 2 Supp2510 دراسة ميدانبة وتقرير حالة 

31  مجموع الساعات األسبوعية   8 15 

 

ساعة معتمدة  2يختار الطالب  -مقررات اختيارية :  

 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

الفعليةعدد الساعــات   

 اسم المقرر  الكود / الرقم
 نظري عملي

2 -- 2 Elect 503 عالقات إنسانية 

2 -- 2 Elect 502 آداب المهنة والتشريعات القانونية 

2 -- 2 Elect 2505  اإلدمانالمنظور النفس اجتماعى لمرضى 
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 ساعة اختياري( 4ساعة اجباري +  23ساعة معتمدة )  27تمريض اإلدمان في الدبلوم المهني  2-2

 ساعة اختيارى ( 2ساعة اجبارية  +  11ساعة معتمدة )  12الفصل الدراسي األول:   

مجموع 

 الدرجات 

عدد  توزيع الدرجات

ساعات 

 االمتحان

 متطلب

ل التسجي

  

 اسم المقرر الكود / الرقم 

فصلية أعمال أمتحان نهاية الفصل   

تحرير

 ى 

امتحان  عملي  شفوى 

ل منتصف الفص  

 أ . ط 

51 31 - - 11 11 2 - Supp2506 مهارات االتصال 

111 61 - - 21 21 2 - Supp 2507  اخالقيات مهنة

 التمريض

151 61 31 31 15 15 2 - Nur 2503 اإلدمانمقدمة فى ا  

111  61 - - 21 21 2 - Supp 2508 التنمية البشرية  

111 61 - - 21 21 2 - Supp 2509 علم النفس 

 

  ساعة معتمدة  2مقررات اختيارية = 

مجمو

ع 

الدرجا

 ت

 

 توزيع الدرجات

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 متطلب

يالتسج

 ل

 اسم المقرر الكود / الرقم

فصلية أعمال أمتحان نهاية الفصل  

تحرير

 ى

امتحان  عملي شفوى

منتصف 

 الفصل

 أ . ط

111 61 21 - 11  11  2 - Elect 2501 حىالتثقيف الص 

للمرضى 

 النفسين

111 61 21 - 11 11 2 - Elect 2502 حة تأثير البيئة على ص

 االنسان

111 61 21 - 11 11 2 - Elect 2504  المشورة فى تمريض

 اإلدمان 

 



                                      
 أسيوط جامعة – التمريض كلية  المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة

 

 

31 
 

 (اختياريساعة  2+ إجباريساعة  13 ساعة معتمدة ) 15 الفصل الدراسي الثاني : مقررات:

مجموع 

 الدرجات 

 

 توزيع الدرجات

عدد 

ساعات 

 االمتحان

متطلب 

  التسجيل

 اسم المقرر الكود / الرقم

نهاية الفصل امتحانات فصلية أعمال   

امتحان  عملي   شفوي  تحريري

منتصف 

 العام

 أ . ط 

251 111 51 51 25 25 2 - Med 2502  اإلدمانطرق عالج   

251 111 51 51 25 25 3 Nur 

2513 

Nur2504 ية الرعاية التمريض

 للمدمنين و اسرهم

151 61 31 31 15 15 2 - Supp2510  ميدانيةدراسة 

 وتقرير حالة

 

 ساعة معتمدة (  2اختيارية: ) يختار الطالب  مقررات

مجموع 

 الدرجات 

عدد  توزيع الدرجات

ساعات 

 االمتحان

 متطلب

يالتسج

 ل 

 اسم المقرر الكود / الرقم

نهاية الفصل  امتحانات فصلية أعمال   

امتحان  عملي   شفوي  تحريري

اممنتصف الع  

 ا.  ط

111 61 - - 12  12  2 - Elect 503 عالقات إنسانية 

111 61 - - 21 21 2 - Elect 502  آداب المهنة

 والتشريعات القانونية

111 61 - - 21 21 2 - Elect 2505  المنظور النفس

اجتماعى لمرضى 

 اإلدمان
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 بالساعات المعتمدة صحة األم وحديثي الوالدةتمريض  قسم تخصصات في المهني برامج الدبلوم -3

 ساعة معتمدة( 27في تمريض التوليد ) المهنيدبلوم ال 1 -3

  )                                           ةاختياريساعة  2+  ةجباريإساعة  11) ساعة معتمدة 13الفصل الدراسي األول:      
 

الساعات  إلىاجم الفعلية عدد الساعات الكوديالرقم  اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Med 3501 2 __ 2 تشريح الحوض

 Med 3502 1 __ 1 علم األجنة

خدمات رعاية األمومة 

 والطفولة

Nur 3501 2 
- 

2 

 Nur 3502 3 6 5 تمريض األم الحامل

 Supp 3501 1 __ 1 أخالقيات المهنة فى التمريض

 11 6 9 مجموع الساعات األسبوعية 

  

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية الفصل الدراسي األول  : يختار الطالب عدد 

الساعات  إلىاجم الفعلية عدد الساعات الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Elect 503 2 __ 2 العالقات اإلنسانية

 Elect 506 2 __ 2 تنمية بشرية

 Elect 3501 2 - 2 علم نفس المرأة

 

 اختياري(                                        2ساعات إجبارية +  12ساعة معتمده  ) 14الفصل الدراسي الثاني: 

 

الساعات  إلىاجم الفعلية عدد الساعات الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Nur3503 3 6 5 تمريض التوليد

 Med 3503 2 - 2 طب التوليد

 Nur 3504 1 2 2 التثقيف الصحى في التوليد

 Nur 3505 1 - 1 العالج البديل في التوليد

 2 ـــ Med 3504 2 علم االدوية في التوليد

 12 8 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

الساعات  إلىاجم

 المعتمدة

 اسم المقرر الرقم الكودي الفعلية عدد الساعات

 نظري عملى

2 

2 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

Elect 504 

Elect 505 

Elect 3502 

اقتصاديات الرعاية 

 الصحية

  المشورة فى التمريض

 طرق مكافحة العدوى
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 الوالدة بالساعات المعتمدةبرامج الدبلوم المهني في تخصصات قسم تمريض صحة األم وحديثي  -3

 ساعة معتمدة( 27الدبلوم المهني في تمريض التوليد ) 1 -3

  )                                            ةاختياريساعة  2+  ةإجباريساعة  11) ساعة معتمدة 13الفصل الدراسي األول:      

متطلبات  الرقم الكودي اسم المقرر الدراسي

 التسجيل

عدد 

عات سا

 االمتحان

  توزيع الدرجات

 

مجموع 

 الدرجات

فصلية أعمال  امتحان نهاية الفصل 

 

 أ . ط

 امتحان منتصف

 الفصل 

 تحريري شفوي عملي

 Med 3501 __ 2 11 11 __ 21 61 111 تشريح الحوض

 Med 3502 __ 2 5 11 __ 11 31 51 علم األجنة

خدمات رعاية األمومة 

 والطفولة

Nur 3501 Co Nur 

3502 

2 11 11 __ 21 61 111 

 Nur 3502 Co Nur تمريض األم الحامل

3501 

3 25 25 51 51 111 251 

Supp 3501 __ 1 11 أخالقيات التمريض  11  __ --- 31 51 

 معتمدةساعة  2رية:   يختار الطالب عدد المقررات االختيا

 متطلبات الرقم الكودي اسم المقرر الدراسي

لالتسجي  

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات
فصلية أعمال  امتحان نهاية الفصل 

 

 أ . ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي عملي

Elect 503 __ 2 12 العالقات اإلنسانية  12  __ ----- 61 111 

 Elect 506 __ 2 21 21 __ ----- 61 111 تنمية بشرية

 Elect علم نفس المرأة

3501 

__ 2 21 21 __ ----- 61 111 

  اختياري( 2ساعات إجبارية +  12ساعة معتمدة ) 14الفصل الدراسي الثانى  : 

 اسم المقرر الدراسي
الرقم 

 الكودي

 متطلبات

لالتسجي  

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 توزيع الدرجات

 

مجموع 

 الدرجات

فصلية أعمال  امتحان نهاية الفصل 

 أ . ط

امتحان 

 منتصف

 الفصل

 تحريري شفوي عملي

 Nur3503 Nur تمريض توليد

3502 

3 25 25 51 51 111 251 

 Med طب توليد

3503 

Med 

3501 

2 11 11 ---- 21 61 111 

Nur 3504 __ 2 11 11 21 21 14 التثقيف الصحي في التوليد  111 

Nur 3505 __ 2 5 5 __ 11 13 العالج  البديل في التوليد  51 

 Med علم األدوية في التوليد

3504 

__ 2 11 11 ---- 21 61 111 

 

 ساعة معتمدة2المقررات االختيارية:  يختار الطالب عدد 
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 اسم المقرر الدراسي
الرقم 

 الكودي

 متطلبات

لالتسجي  

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

فصلية أعمال  امتحان نهاية الفصل 

 

 أ . ط

امتحان منتصف 

 الفصل

 عملي

 
 تحريري شفوي

اقتصاديات الرعاية 

 الصحية  

Elect 514 

- 

2 21 21 __ ----- 61 111 

 Elect 515 المشووة فى التمريض
- 

2 21 21 __ ----- 61 111 

 Elect طرق مكافحة العدوى

3512 - 

2 21 21 __ ----- 61 111 



                                      
 أسيوط جامعة – التمريض كلية  المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة

 

 

35 
 

 ساعة معتمدة( 27) األسرةفي تمريض امراض النساء وتنظيم  المهنيدبلوم ال 3-2

 (                                  ةاختياري ساعة 2إجبارية +  ساعة 11 ساعة معتمدة ) 13الفصل الدراسي األول:  

الساعات  إلىاجم الفعلية عدد الساعات الرقم الكودي اسم المقرر           

 عملي نظري المعتمدة

تشريح الجهاز التناسلي 

 ثنيألل

Med 3505 2 - 2 

 Supp 3502 2 - 2 األسرةوسائل تنظيم 

 Nur 3506 3 6 5 تمريض أمراض النساء

أخالقيات المهنة في 

 التمريض

Supp 3503 1 - 1 

 Supp 3504 1 - 1 األسرةالمشورة في تنظيم 

 11 6 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعات معتمدة 2يختار الطالب عدد المقررات االختيارية:  

الساعات  إلىاجم الفعلية عدد الساعات الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Elect 503 2 - 2 العالقات اإلنسانية

 Elect 506 2 - 2 تنمية بشرية

 Elect 3501 2 - 2 علم نفس المرأة

 اختياري(                                                                        2ساعات إجبارية +  12ساعة معتمدة ) 14الفصل الدراسي الثاني:   

الساعات  أجمالي الفعلية عدد الساعات الرقم الكودي اسم المقرر  

 عملي نظري المعتمدة

 Med 3506 2 - 2 طب أمراض النساء 

التثقيف الصحي في امراض 

  األسرةالنساء وتنظيم 

 Supp 3505 2 6 4 

علم االدوية في امراض 

  األسرةالنساء وتنظيم 

Med 3507 2 - 2 

 Supp3506 2 - 2 والمجتمع األسرةدراسة 

اتجاهات حديثة في تمريض 

امراض النساء وتنظيم 

  األسرة

  Supp 3507 2 2 ـــ 

 12 6 11 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة 2المقررات االختيارية : يختار الطالب عدد 

الساعات  أجمالي

 المعتمدة

 اسم المقرر الرقم الكودي الفعلية عدد الساعات

 نظري عملى

2 

2 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

Elect 504 

Elect 505 

Elect 3502 

 اقتصاديات الرعاية الصحية 

 التمريض ة فىرالمشو

 مكافحة العدوى طرق

 



                                      
 أسيوط جامعة – التمريض كلية  المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة

 

 

36 
 

 ساعة معتمدة ( 27) األسرةفي تمريض امراض النساء وتنظيم  المهنيدبلوم الدراسات العليا  3-2

 ساعة معتمدة اختياري( 2ساعات معتمدة إجبارية +    11ساعة معتمدة )  13الفصل الدراسي األول :

متطلبات  الرقم الكودي اسم المقرر الدراسي

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل فصلية أعمال

 

 أ . ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل 

 عملي

 

 تحريري شفوى

تشريح الجهاز التناسلي 

 لألثني

Med 3505 Co Nur 

3506 

2 11 11 - 21 61 111 

 supp 3502 - 2 11 11 - 21 61 111 وسائل تنظيم األسرة

 Nur 3506 Co Med تمريض أمراض النساء

3505 

3 25 25 51 51 111 251 

أخالقيات المهنة في 

 التمريض

Supp3503 
- 

1 11 11 
- 

 31 51 

 Supp 3504 - 1 11 11 -  31 51 المشورة في تنظيم األسرة

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

اسم المقرر  الرقم الكودي

 الدراسي

 متطلبات

لالتسجي  

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

  الدرجات

 

فصلية أعمال  امتحان نهاية الفصل 

 امتحان منتصف أ . ط

 الفصل 

 عملي

 

 تحريري شفوي

 Elect 503 __ 2 21 21 - - 61 111 العالقات اإلنسانية

 Elect505 __ 2 21 21 - - 61 111 التنمية البشرية

 Elect 3501 __ 2 21 21 - - 61 111 علم نفس المرأة

ساعة معتمدة اختياري( 2ساعات معتمدة إجبارية +    12ساعة معتمدة )  14الفصل الدراسي الثاني :  

 متطلبات الرقم الكودي اسم المقرر الدراسي

لالتسجي  

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مجموع  توزيع الدرجات

فصلية أعمال الدرجات  امتحان نهاية الفصل 

 

 أ . ط

 امتحان منتصف

 الفصل

 عملي

 

 تحريري شفوي

 Med طب أمراض النساء

3506 

Med 

3505 

2 11  11  - 12  16  111  

التثقيف الصحي في تمريض 

 إمراض النساء وتنظيم األسرة

 Supp 

3505 

Nur 

3506 

3 12  12  41 14  81 112  

في تمريض  علم األدوية

 وتنظيم األسرةإمراض النساء 

Med 

3507 

- 2 12  12  - - 16  111  

 Supp دراسة األسرة والمجتمع

3506 

- 2 11  11  - 12  16  111  

االتجاهات الحديثة في 

تمريض إمراض النساء 

 وتنظيم األسرة

  Supp 

3507 

- 2 11 11 - 21 61 111 
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 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

الدراسياسم المقرر   

 

 

 متطلبات الرقم الكودي

لالتسجي  

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات
فصلية أعمال  امتحان نهاية الفصل 

 امتحان منتصف أ . ط

 الفصل 

 تحريري شفوي عملي

اقتصايات الرعاية 

 الصحية

Elect 504 - 2 21 21 - - 61 111 

 Elect 505 - 2 21 21 - - 61 111 المشورة فى التمريض 

 Elect 3502 - 2 21 21 - - 61 111 طرق مكافحة العدوى
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 ساعة معتمدة ( 29تمريض األطفال بالساعات المعتمدة )   تخصصات قسمفي  المهنيدبلوم البرنامج  -4

 في تمريض االطفال حديثي الوالدة        المهنيدبلوم ال 4-1

 )                                                  يةاختيارساعة  2إجبارية +  ساعة 13) ساعة معتمدة 15الفصل الدراسي األول:          

الساعات  إلىاجم الفعلية عدد الساعات الرقم الكودي اسم المقرر

 المعتمدة

  عملي نظري

 Med 4501 2 - 2 علم االجنة والوراثة

 Med 4502 1 -- 1 باثوفسيولوجي 

 Nur 4501 3 6 5 (1االطفال حديثي الوالدة  )تمريض 

 Med 4503  2 - 2 طب االطفال حديثي الوالدة 

 Nur 4502 1 6 3 طرق مكافحة العدوي

 13 12 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية الفصل الدراسي األول  : يختار الطالب عدد  

 إلىاجم الفعلية عدد الساعات الرقم الكودي اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

  عملي نظري

 Elect 4501 2 - 2 البيئة والصحة 

 Elect 504 2 - 2 اقتصاديات الرعاية الصحية

 Elect  506 2 - 2 التنمية البشرية

 

 اختياري(                                        2ساعات إجبارية + 12ساعة معتمده  ) 14الفصل الدراسي الثاني: 

الساعات  إلىاجم الفعلية عدد الساعات الرقم الكودي اسم المقرر

 المعتمدة

  عملي نظري

 Nur 4503 3 6 5 (2تمريض األطفال  حديثي الوالدة )

 Nur 4504 2 6 4 تمريض األطفال  حديثي الوالدة المعرضين للخطر

 Med 4504 1 - 1 طب  األطفال  حديثي الوالدة المعرضين للخطر   

 Med 4505 2 - 2 طوارئ  األطفال  حديثي الوالدة

 12 12 8 مجموع الساعات األسبوعية

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية الفصل الدراسي االثانى  : يختار الطالب عدد 

 اسم المقرر الرقم الكودي الفعلية عدد الساعات الساعات المعتمدة إلىاجم

 نظري عملى

2 - 2 Elect 4502 حقوق الطفل 

2 - 2 Elect 505 المشورة في التمريض 

2 - 2 Elect 502 المهنة و التشريعات القانونية آداب 



                                      
 أسيوط جامعة – التمريض كلية  المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات الئحة

 

 

39 
 

 في تمريض األطفال حديثي الوالدة المهنيدبلوم ال 4-1
 

 ( ةاختياري ساعة   2ساعة إجبارية +      13ساعة معتمدة    ) 15الفصل الدراسي األول:
 

   ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد  –مقررات دراسية اختيارية 

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

مجموع 

 الدرجات

 امتحان نهاية الفصل فصلية أعمال

 أ.ط
امتحان 

 منتصف الفصل
 تحريري شفوي العملي

 Elect 4501 -- 2 21 21 - - 61 111 البيئة والصحة 

 Elect 504 -- 2 21 21 - - 61 111 اقتصاديات الرعاية الصحية

 Elect  506 -- 2 21 21 - - 61 111 التنمية البشرية
 

ساعة معتمدة اختياري (   2ساعة معتمدة  إجبارية +      21ساعة معتمدة )    41الفصل الدراسي الثانى  :   

 

   ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد  –اختيارية مقررات 

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

االمتحا

 ن

  توزيع الدرجات 

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل فصلية أعمال

 أ.ط
امتحان 

منتصف 

 الفصل
 العملي 

شفو

 ي 
 تحريري 

الطفل حقوق  Elect 4502 -- 2 21 21 - - 61 111 

التمريض في المشورة  Elect 505 -- 2 21 21 - - 61 111 

القانونية التشريعات و المهنة اداب  Elect 502 -- 2 21 21 - - 61 111 

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل فصلية أعمال

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 شفوي عملي 
تحرير

 ي 

 Med 4501 - 2 21 21 - - 61 111 علم االجنة والوراثة

 Med 4502 - 2 11 11 -- -- 31 51 باثوفسيولوجي 

 (1تمريض االطفال حديثي الوالدة  )

Nur 4501 Co Med 

4501 

Co Med 

4503 

3 

25 25 51 51 111 

251 

 طب االطفال حديثي الوالدة 
Med 4503  Co  Nur 

4501  

2 
21 21 - - 61 

111 

 Nur 4502 - 2 15 15 31 31 61 151 طرق مكافحة العدوي

 متطلبات التسجيل الرقم الكودي اسم المقرر

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مجموع  توزيع الدرجات 

 امتحان نهاية الفصل فصلية أعمال الدرجات

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 شفوي  عملي 
تحرير

 ي 

 Nur 4503 Nur 4501 3 25 25 51 51 111 251 (2تمريض األطفال  حديثي الوالدة )

األطفال  حديثي الوالدة تمريض 

 المعرضين للخطر
Nur 4504 Nur4501 

Co  Nur 4503  

3 
21 21 41 41 81 

211 

طب  األطفال  حديثي الوالدة المعرضين 

 للخطر   
Med 4504 

Co  Nur 4504  
 

2 
11 11 -- -- 31 

51 

 

 Med 4505 - 2 11 11 -- 21 61 111 طوارئ  األطفال  حديثي الوالدة
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 ساعة معتمدة (  32أطفال بالساعات المعتمدة ) باطنيالدبلوم المهني في تمريض  4-2

  )                              يةاختيارساعة   2إجبارية +  ساعة 14) ساعة معتمدة 16الفصل الدراسي األول:           
 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Med 4506 2 - 2 (1طب األطفال )

 Med 4507 2 -- 2 باثوفسيولوجي 

 Nur 4505 3 6 5 (1تمريض االطفال  باطني )

 Med 4508 2 -- 2 علم األدوية

العناية التمريضية السريرية 

 (1لألطفال )

Nur 4506 
1 6 

3 

 14 12 11 مجموع الساعات األسبوعية 

 معتمدةساعة  2يارية: يختار الطالب عدد المقررات االخت

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Elect 4501 2 - 2 البيئة والصحة 

 Elect 504 2 - 2 اقتصاديات الرعاية الصحية

 Elect  506 2 - 2 البشريةالتنمية 

 (                                       يةاختيار ساعة 2إجبارية +  ساعة14ساعة معتمده  ) 16الفصل الدراسي الثاني: 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري  المعتمدة

العناية التمريضية السريرية 

 (2)لألطفال 
Nur 4507 

1 3 
2 

ألمراض  الوسائل التشخيصية

 باطنة أطفال
Supp 4501 

2 - 
2 

 Nur 4508 2 6 4 (2تمريض االطفال  باطني )

 Med 4509 2 -- 2 (2طب االطفال )

التغذية العالجية ألمراض باطنة 

 أطفال
Supp 4502 

2 - 
2 

التثقيف الصحي ألمراض باطنة 

 أطفال
Supp 4503 

2 - 
2 

 14 9 11 الساعات األسبوعيةمجموع 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية الفصل: يختار الطالب عدد 

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

 اسم المقرر الرقم الكودي عدد الساعات الفعلية

 نظري عملى

2 - 2 Elect 4502 حقوق الطفل 
2 - 2 Elect 505 المشورة في التمريض 
2 - 2 

Elect 502 
المهنة و التشريعات اداب 

 القانونية
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 ساعة معتمدة (  32الدبلوم المهني في تمريض باطني أطفال بالساعات المعتمدة ) 4-2

ساعة معتمدة اختياري ( 2ساعة معتمدة  إجبارية +    14ساعة معتمدة )   16الفصل الدراسي األول:   

 

ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد  –مقررات اختيارية      

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

مجموع 

الدرجا

 ت

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 العملي
شفو

 ي
 تحريري

 Elect 4501 -- 2 21 21 - - 61 111 البيئة والصحة 

اقتصاديات 

 الرعاية الصحية

Elect 504 
-- 2 21 21 - - 61 111 

 Elect  506 -- 2 21 21 - - 61 111 البشريةالتنمية 

 

 اسم المقرر
الرقم 

 الكودي

متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

االمتحا

 ن

  توزيع الدرجات 

مجمو

ع 

الدرجا

 ت

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتص

ف 

 الفصل

العم

 لي 

شفو

 ي 

تحر

 يري 

 (1طب األطفال )
Med 

4506 
- 

2 
11 11 - 21 61 111 

 باثوفسيولوجي 
Med 

4507 
- 

2 
21 21 - - 61 111 

 (1تمريض االطفال  باطني )
Nur 

4505 

Co  Nur 

4506 3 
25 25 51 51 111 251 

 علم األدوية
Med 

4508 
- 

2 
11 11 - 21 61 111 

العناية التمريضية السريرية 

 (1لألطفال )

Nur 

4506 

Co  Nur 

4505 3 
15 15 31 31 61 151 
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 ( يةاختيارساعة   2ساعة  إجبارية +    14ساعة معتمدة  )   16الفصل الدراسي الثانى  :

 

   ساعة معتمدة 2عدد  يختار الطالب –مقررات دراسية اختيارية 

 الرقم الكودي اسم المقرر

متطلبا

ت 

التسج

 يل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط
امتحان 
منتصف 
 الفصل

العمل

 ي 

شفو

 ي 
 تحريري 

الطفل حقوق  Elect 4502 -- 2 21 21 - - 61 111 

التمريض في المشورة  Elect 505 -- 2 21 21 - - 61 111 

يةالقانون التشريعات و المهنة آداب  Elect 502 -- 2 21 21 - - 61 111 

 اسم المقرر
 

 الرقم الكودي

متطلبات 

 التسجيل

عدد 

 ساعات

االمتحا

 ن

  توزيع الدرجات 

 

 

مجموع 

 الدرجات

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتص

ف 

 الفصل

 شفوي  العملي 
تحرير

 ي 

العناية التمريضية السريرية 

 (2لألطفال )
Nur 4507 Nur 4506 

Co Nur 4508 
2 11 11 21 - 61 

111 

الوسائل التشخيصية ألمراض 

 باطنة أطفال
Supp 4501 

-- 2 11 11 - 21 61 
111 

 (2تمريض االطفال  باطني )
Nur 4508 Nur 4505 

Co Nur 4507 

3 
21 21 41 41 81 

211 

 Med 4509 -- 2 11 11 -- 21 61 111 (2طب االطفال )

التغذية العالجية ألمراض 

 باطنة أطفال
Supp 4502 

-- 
3 

21 21 - - 61 
111 

التثقيف الصحي ألمراض 

 باطنة أطفال
Supp 4503 

 
2 

11 11 -- 21 61 
111 
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 ساعة معتمدة (  31الدبلوم المهني في تمريض جراحة األطفال بالساعات المعتمدة ) 4-3

  )                                                  يةاختيار 2إجبارية +  ساعة 13) ساعة معتمدة 15الفصل الدراسي األول:          
 

 اجمإلى الساعات المعتمدة الفعلية عدد الساعات الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري

 Med 45010 2 - 2 علم االجنة والوراثة

 Med 45011 2 -- 2 باثوفسيولوجي 

 Nur 4509 3 6 5 (1تمريض جراحة االطفال )

 Med 4512 2 -- 2 (1جراحة االطفال )

 Med 4513 2 -- 2 التشريح

 13 6 11 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد  

 اجمإلى الساعات المعتمدة الفعلية عدد الساعات الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري

 Elect 4501 2 __ 2 البيئة والصحة 

 Elect 504 2 __ 2 اقتصاديات الرعاية الصحية

 Elect  506 2  2 التنمية البشرية

 

 اختياري(                                        2ساعات إجبارية + 14ساعة معتمده  ) 16الفصل الدراسي الثاني: 

 اجمإلى الساعات المعتمدة الفعلية عدد الساعات الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري 

في وحدات جراحة  طرق مكافحة العدوى

 األطفال

Supp 4504 
1 3 

2 

 Supp 4505 1 3 2 الوسائل التشخيصية

 Nur 4510 2 3 3 (2تمريض جراحة األطفال )

 Med 4514 2 -- 2 (2جراحة االطفال )

 Nur 4511 2 3 3 تمريض جراحات الطوارئ

 Supp 4506 1 2 2 االلعاب العالجية

 9 مجموع الساعات األسبوعية
14 14 

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية الفصل: يختار الطالب عدد 

 اسم المقرر الرقم الكودي الفعلية عدد الساعات اجمإلى الساعات المعتمدة

 نظري عملى

2 - 2 Elect 4502 حقوق الطفل 

2 - 2 Elect505 المشورة في التمريض 

2 - 2 Elect 502 اداب المهنة و التشريعات القانونية 
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 ساعة معتمدة (  31في تمريض جراحة األطفال بالساعات المعتمدة ) المهنيدبلوم ال 4-3

ساعة معتمدة اختياري ( 2ساعة معتمدة  إجبارية +    31ساعة معتمدة )   51الفصل الدراسي األول:   

 

ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد  –مقررات اختيارية      

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

مجموع 

الدرجا

 ت

 امتحان نهاية الفصل فصلية أعمال

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي العملي

 Elect 4501 -- 2 21 21 - - 61 111 البيئة والصحة 

 Elect 504 -- 2 21 21 - - 61 111 اقتصاديات الرعاية الصحية

 Elect  506 -- 2 21 21 - - 61 111 التنمية البشرية

 

 ساعة معتمدة اختياري (  2ساعة معتمدة  إجبارية +    14ساعة معتمدة  )   16الفصل الدراسي الثانى  :

 

  

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

مجموع 

 الدرجات

 امتحان نهاية الفصل فصلية أعمال

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  العملي 

 Med 4510 - 2 21 21 - - 61 111 علم االجنة والوراثة

 Med 4511 - 2 21 21 - - 61 111 باثوفسيولوجي 

تمريض جراحة االطفال 

(1) 

Nur 4509 CoMed 

4510 
3 25 25 51 51 111 

251 

 (1جراحة االطفال )
Med 4510 Co  Nur 

4509 

2 
11 11 - 21 61 

111 

 Med 4512 -- 2 21 21 - - 61 111 التشريح

 اسم المقرر
 

 الرقم الكودي

متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 

 

مجموع 

 الدرجات

 امتحان نهاية الفصل فصلية أعمال

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  العملي 

طرق مكافحة العدوى في 

 وحدات جراحة األطفال
Supp 4504 

-- 
2 

11 11 21 21 41 
111 

 Supp 4505 -- 2 11 11 21 21 41 111 الوسائل التشخيصية

تمريض جراحة األطفال 

(2) 

Nur 4510 Nur 4509 

Co Med 

4513 3 

15 15 31 31 61 

151 

 (2جراحة االطفال )

Med 4513 Med 

4510 

Co  Nur 

4510 2 

11 11 -- 21 61 

111 

 Nur 4511 -- 3 15 15 31 31 61 151 تمريض جراحات الطوارئ

 Supp 4506  2 21 21 21 -- 41 111 االلعاب العالجية
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   ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد  –مقررات دراسية اختيارية 

 الرقم الكودي اسم المقرر

متطلبا

ت 

التسج

 يل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل فصلية أعمال

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

العمل

 ي 

شفو

 ي 
 تحريري 

الطفل حقوق  Elect 4502 -- 2 21 21 - - 61 111 

التمريض في المشورة  Elect 505 -- 2 21 21 - - 61 111 

 التشريعات و المهنة اداب
 القانونية

Elect 502 -- 2 21 21 - - 61 111 
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 برامج الدبلوم في تخصصات قسم تمريض صحة األسرة و المجتمع بالساعات المعتمدة-5

 ساعة معتمدة( 32الدبلوم المهني في تمريض صحة األسرة ) 5-1

  (ساعةاختيارية 2ساعة إجبارية +  13) ساعة معتمدة 15الفصل الدراسي األول:     

 

 الساعات المعتمدة أجمالي عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري

 Nur 5501 3 8 5 (1) تمريض صحة األسرة

 Supp 5501 1 - 1 آداب المهنة و التشريعات الجديدة

 Supp 5502 2 2 3 لألسرةالصحي  التثقيف

 Med 5501 2 - 2 طب األسرة

 Supp 5503 2 - 2 صحة البيئة

 13 11 11 مجموع الساعات األسبوعية 

  

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

 الساعات المعتمدة أجمالي عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري

إدارة خددددددمات تمدددددريض صدددددحة 

 المجتمع
Elect 5501 

2 __ 2 

 Elect 5502 2 __ 2 اإلسعافات األولية

 Elect 506 2 -- 2 تنمية بشرية

 

 اختياري(                                        2ساعات إجبارية + 15ساعة معتمده  ) 17الفصل الدراسي الثاني:

 

 الساعات المعتمدة أجمالي الساعات الفعليةعدد  الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري

 Nur 5502 3 8 5 (2) تمريض صحة األسرة

 Supp 5504 2 - 2 علم دراسة األسرة والسكان

 Supp 5505 2 4 3 تقييم  صحة األسرة  

 Supp 5506 2 -- 2 التغذية

 Supp 5507 2 4 3 الرعاية  المنزلة لألسرة

 15 16 11 األسبوعيةمجموع الساعات 

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية الفصل: يختار الطالب عدد 

 اسم المقرر الرقم الكودي عدد الساعات الفعلية الساعات المعتمدة أجمالي

 نظري عملى

2 - 2 

 
Elect 501 االزمات و الكوارث في التمريض 

2 - 

 

2 

 
Elect 5503 حقوق االنسان 

2  2 Elect 503 العالقات االنسانية 
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 ساعة معتمدة( 32الدبلوم المهني في تمريض صحة األسرة )  5-1

  )  ساعة معتمدة اختياري   2ساعة معتمدة  إجبارية +      13ساعة معتمدة  )  15الفصل الدراسي األول: 

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

 

 ساعة معتمدة اختياري   2ساعة معتمدة  إجبارية +      15ساعة معتمدة  )   17الفصل الدراسي الثانى : 

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

 

 مجموع

الدددددددرجا

 ت

 توزيع الدرجات 

عدددددددددددددددددد 

سددددددداعات 

 االمتحان

 اسم المقرر الكوديالرقم  متطلبات التسجيل
 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل 

تحر

 يري
 عملي  شفوي

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 أ.ط 

251 111 51 51 25 25 3 Co Med 550 Nur 5501 (1) تمريض صحة األسرة 

51 31 - - 11 11 2  Supp 5501 اداب المهنة و التشريعات الجديدة 

151 61 31 31 15 15 3  Supp 5502 الثقيف الصحي لالسرة 

111 61 21 - 11 11 2 Co Nur 5501 Med 5501 طب األسرة 

111 61 - - 21 21 2  Supp 5503 صحة البيئة 

 

مجمددددددوع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات 

عدد ساعات 

 االمتحان

متطلبات 

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل 

 عملي شفوي تحريري

امتحان 

منتصف 

 الفصل

   

 أ.ط

111 61 - - 21 21 2  Elect 5501 إدارة خدمات تمريض صحة المجتمع 

111 61 - - 21 21 2  Elect 5502 اإلسعافات األولية 

111 61 - - 21 21 2  Elect 506 تنمية بشرية 

 

مجموع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات 
عددددددددددددددد 

سدددداعات 

االمتحدددددا

 ن

متطلبدددددددددددددات 

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل 

 عملي  شفوى  تحريرى

امتحان 

 منتصف

 الفصل

 أ.ط   

251 111 51 51 25 25 3 Nur 5501 Nur 5502 (2) تمريض صحة األسرة 

111 61 - - 21 21 2 - Supp 5504 علم دراسة األسرة والسكان 

151 61 31 31 15 15 2 - Supp 5505   تقييم  صحة األسرة 

111 61 - - 21 21 2 - Supp 5506 التغذية 

151 61 31 31 15 15 2 - Supp 5507 الرعاية  المنزلة لألسرة 

 

مجمدددددوع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات 

عدددد سدداعات 

 االمتحان

متطلبددددددددات 

 التسجيل
 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل  اسم المقرر  الرقم الكودي

 عملي  شفوى  تحريرى
امتحان 

 منتصف الفصل
 أ.ط

111 61 - - 21 21 2 - Elect 501 االزمات و الكوارث في التمريض 

111 61 - - 21 21 2 - Elect 5503 حقوق االنسان 

111 61 - - 21 21 2 - Elect 503 العالقات االنسانية 
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 ساعة معتمدة( 29الدبلوم المهني في تمريض الصحة المدرسية ) 5-2 

 

  (ساعة معتمدة اختياري 2ساعات معتمدة إجبارية +  12) ساعة معتمدة14الفصل الدراسي األول:     

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 المعتمدة

  عملي نظري

 Nur 5503 3 8 5 (1) تمريض الصحة المدرسية

 Supp 5508 2 2 3 لطالب المدارس تثقيف صحي

 Med 5502 2 - 2 علم الوبائيات

 Supp 5509 2 - 2 صحة البيئة المدرسية

 12 11 9 مجموع الساعات األسبوعية 

  

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 المعتمدة

  عملي نظري

 Elect 5501 2 __ 2 صحة المجتمع إدارة خدمات تمريض

 Elect 5502 2 __ 2 اإلسعافات األولية

 Elect 506 2 -- 2 تنمية بشرية

 

 اختياري(                                        2ساعات إجبارية + 13ساعة معتمده  ) 15الفصل الدراسي الثاني: 

 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Nur 5504 3 8 5 (2تمريض الصحة المدرسية )

 Supp 5510 2 - 2 نمو و تطور الطفل

 Supp 5511 2 - 2 علم نفس الطفل

 Supp 5512 2 -- 2 اداب المهنة و التشريعات القانونية

 Supp 5513 2 - 2 تغذية اطفال المدراس

 13 8 11 األسبوعيةمجموع الساعات 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية الفصل: يختار الطالب عدد 

 اسم المقرر الرقم الكودي عدد الساعات الفعلية اجمإلى الساعات المعتمدة

 نظري عملى

2 - 2 

 
Elect 5504 التعبير الفنى و الموسيقى للطفل 

2 - 

 

2 

 
Elect 5503 حقوق االنسان 

2 - 2 Elect 503 العالقات االنسانية 
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 ساعة معتمدة( 29الدبلوم المهني في تمريض الصحة المدرسية ) 5-2  

 ساعة معتمدة اختياري( 2ساعة معتمدة  إجبارية +   12ساعة معتمدة  )   14     :الفصل الدراسي األول

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

 

 ساعة معتمدة اختياري(  2ساعة معتمدة  إجبارية + 13ساعة معتمدة  )   15  :الفصل الدراسي الثانى 
 

 

مجموع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات 

عدددددددددددددددد 

سددددداعات 

 االمتحان

متطلبدددات 

 التسجيل
 اسم المقرر الكوديالرقم 

 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل 

 عملي  شفوى  تحريرى

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 أ.ط   

251 111 51 51 25 25 3 - Nur 5503 ( 1تمريض الصحة المدرسية) 

151 61 31 31 15 15 2 - Supp 5508 لطالب المدارس تثقيف صحي 

111 61 - - 21 21 2 - Med 5502 علم الوبائيات 

111 61 - - 21 21 2 - Supp 5509 صحة البيئة المدرسية 

 

مجمدددددددوع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات                                      

عددددددددددددددددد 

سددددددداعات 

 االمتحان

 متطلبددات

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية نهاية الفصلامتحان 

امتحان  عملي شفوي تحريري

منتصف 

 الفصل

 أ.ط

111 61 - - 21 21 2 - Elect 5501 إدارة خدمات تمريض صحة المجتمع 

111 61 - - 21 21 2 - Elect 5502 اإلسعافات األولية 

111 61 - - 21 21 2 - Elect 506 تنمية بشرية 

 

مجمددددددددددوع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات
عددددددددددددد 

سدداعات 

االمتحددددا

 ن

متطلبددددددددددددددددددددددات 

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل

امتحددددددددان  عملي شفوي تحريري

منتصددددددف 

 الفصل

   

 أ.ط

251 

111 51 51 25 25 

3 Nur 5503 

Co Supp 

5510 

Nur 5504 ( 2تمريض الصحة المدرسية) 

111 61 - - 21 21 2 Co Nur 

5503 
Supp 5510 نمو و تطور الطفل 

111 61 - - 21 21 2  Supp 5511 علم نفس الطفل 

111 61 - - 21 21 2  Supp 5512 اداب المهنة و التشريعات القانونية 

111 61 - - 21 21 2  Supp 5513 تغذية اطفال المدراس 
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 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

 

مجموع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات
عددددددددددددددددد 

سدددددداعات 

 االمتحان

متطلبددات 

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل

امتحان  عملي شفوي تحريري

 منتصف الفصل

   

 أ.ط

111 61 - - 21 21 2 --- Elect 5504 التعبير الفنى و الموسيقى للطفل 

111 61 - - 21 21 2 --- Elect 5503 حقوق االنسان 

111 61 - - 21 21 2 --- Elect 503 العالقات االنسانية 
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 ساعة معتمدة( 28دبلوم المهني في تمريض الصحة المهنية )ال  5-3

        ( ساعة معتمدة إختياري 2ساعات معتمدة إجبارية +  12) ساعة معتمدة14األول: الفصل الدراسي 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Nur 5505 3 8 5 (1تمريض الصحة  المهنية )

 Supp 5514 2 2 3 مهني تثقيف صحي

 Med 5503 2 - 2 طب الصحة المهنية

 Supp 5515 2 - 2 اداب المهنة و التشريعات القانونية

 12 11 9 مجموع الساعات األسبوعية 

  

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

صدددددددحة إدارة خددددددددمات تمدددددددريض 

 المجتمع
Elect 5501 

2 __ 2 

 Elect 5502 2 __ 2 اإلسعافات األولية

 Elect 506 2 -- 2 تنمية بشرية

 

 

 اختياري(                                        2ساعات إجبارية + 12ساعة معتمده  ) 14الفصل الدراسي الثاني: 

 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Nur 5506 3 8 5 (2تمريض الصحة  المهنية )

 Supp 5516 3 - 3 التغذية الصحية للمهنين

 Supp 5517 2 -- 2 تقييم صحة العمال

 Supp 5518 2 - 3 صحة البيئة  المهنية

 8 11 مجموع الساعات األسبوعية
12 

 

 ساعات معتمدة 2يختار الطالب عدد المقررات االختيارية الفصل: 

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

 اسم المقرر الرقم الكودي عدد الساعات الفعلية

 نظري عملى

2 - 2 

 
Elect 501 االزمات و الكوارث في التمريض 

2 - 

 

2 

 
Elect 5503 حقوق االنسان 

2 - 2 Elect 503 العالقات االنسانية 
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 ساعة معتمدة( 28تمريض الصحة المهنية )الدبلوم المهني في  5-3 .1

 أختيارية ( 2ساعة إجبارية +  12ساعة معتمدة )  14الفصل الدراسي األول : 

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

 

 أختيارية ( 2ساعة إجبارية +  12ساعة معتمدة )  14الفصل الدراسي الثانى: 

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

 

مجموع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات

عدددددددددددددددد 

سدددددداعات 

 االمتحان

متطلبدددددددددددات 

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل

امتحان  عملي الشفوي تحريري

منتصف 

 الفصل

 أ.ط   

251 111 51 51 25 25 3 
Co Med 

5503 
Nur 5505 ( 1تمريض الصحة  المهنية) 

151 61 31 31 15 15 2 - Supp 5514 مهني تثقيف صحي 

111 61 - - 21 21 2 
Co Nur 

5505 
Med 5503 طب الصحة المهنية 

111 61 - - 21 21 2 
- 

Supp 5515 
التشددددددددددريعات اداب المهنددددددددددة و 

 القانونية

 

مجموع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات

عدد 

ساعات 

 االمتحان

متطلبات 

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل

امتحان  عملي شفوي تحريري

منتصف 

 الفصل

 أ.ط

111 61 - - 21 21 2 - Elect 5501 إدارة خدمات تمريض صحة المجتمع 

111 61 - - 21 21 2 - Elect 5502 اإلسعافات األولية 

111 61 - - 21 21 2 - Elect 506 تنمية بشرية 

 

مجموع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات
عدددددددددددددددددددد 

سددددددددداعات 

 االمتحان

متطلبددات 

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل

امتحان منتصف  عملي شفوي تحريري

 الفصل
 أ.ط

251 
111 51 51 25 25 

3 Nur 

5505 
Nur 5506 ( 2تمريض الصحة  المهنية) 

151 61 31 31 15 15 2 - Supp 5516  للمهنينالتغذية الصحية 

111 61 - - 21 21 2 - Supp 5517 تقييم صحة العمال 

111 61 - - 21 21 2 - Supp 5518 صحة البيئة  المهنية 

 

 مجموع الدرجات

 توزيع الدرجات                                      
عددددددددددددددددد 

سددددددداعات 

 االمتحان

متطلبددددددددددات 

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل

امتحان  عملي شفوي تحريري

 منتصف الفصل

   

 أ.ط

111 61 - - 21 21 2  Elect 501 االزمات و الكوارث في التمريض 

111 61 - - 21 21 2  Elect 5503 حقوق االنسان 

111 61 - - 21 21 2  Elect 503 العالقات االنسانية 
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 برامج الدبلوم المهني في تخصصات قسم تمريض المسنين بالساعات المعتمدة -6

 ساعة معتمدة(29الدبلوم  المهني في التمريض الباطني للمسنين ) 6-1

اختيارية(ساعة معتمدة   2ساعة معتمدة اجبارية  +      12ساعة معتمدة )  14الفصل الدراسي األول :   

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

الفعليةعدد الساعات   اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم 

 نظرى عملي

2 - 2 Supp 6501 المشاكل الصحية للمسنين 

2 - 2 Supp 6502  االحتياجات االساسية للمسنين 

2 - 2 Supp 6503 علم نفس المسن 

2 - 2 Supp 6504  تثقيف صحي للمسنين 

2 - 2 Supp 6505  أدارة و تقييم الخدمات الخاصة لكبار السن 

2 - 2 Supp 6506 االتجاهات الحديثة في تمريض المسنين 

 مجموع الساعات األسبوعية   12 - 12

 

 ةساعات معتمد 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

الفعليةعدد الساعات   اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم 

 نظرى عملي

2 - 2 Elect 506  تنمية بشرية 

2 - 2 Elect 503 عالقات انسانية 

2 - 2 Elect 6501 الرعاية المنزلية للمسنين 

 

  ساعة معتمدة اختيارية (  2اجبارية  +    ساعة معتمدة  13ساعة معتمدة )  15الفصل الدراسي الثاني:  

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

الفعليةعدد الساعات   اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم 

 نظرى عملي

5 6 3 Nur 6501 تمريض المسنين 

2 - 2 Med 6501  طب الشيخوخة 

2 - 2 Med 6502 علم االدوية ألمراض المسنين 

2 - 2 Supp 6507  تغذية المسنين 

2 - 2 Med 6503 باثوفسيولوجي ألمراض المسنين 

 مجموع الساعات األسبوعية  11 6 13

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

الفعليةعدد الساعات  اجمإلى الساعات المعتمدة  اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم 

 نظرى عملي

2 - 2 Elect 6502  الجوانب النفسية و االجتماعية للمسنين 

2 - 2 Elect 502  اداب المهنة و التشريعات القانونية 

2 - 2 Elect 6503  البيئة الصحية للمسنين 
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 ساعة معتمدة(29الدبلوم المهني في تخصص التمريض الباطني للمسنين ) 6-1

 ساعة معتمدة اختيارية  2ساعة معتمدة اجبارية  +      12ساعة معتمدة )  14الفصل الدراسي األول: 

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

 

 ساعة معتمدة اختيارية (   2اجبارية  +     ساعة معتمدة  13ساعة معتمدة)   15الفصل الدراسي الثاني: 

 

 

مجموع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات
عدد 

ساعات 

 االمتحان

متطلبات 

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية امتحان نهاية الفصل

امتحان منتصف  عملي شفوي تحريري

 الفصل

 أ.ط

111 61 - - 21 21 2 - Supp 6501 المشاكل الصحية للمسنين 

111 61 - - 21 21 2 - Supp 6502  االحتياجات االساسية للمسنين 

111 61 - - 21 21 2 - Supp 6503 علم نفس المسن 

111 61 - - 21 21 2 - Supp 6504  تثقيف صحي للمسنين 

111 
61 - - 21 21 

2 
- Supp 6505 

أدارة و تقييم الخدمات الخاصة 

 لكبار السن 

111 
61 - - 21 21 

2 
- Supp 6506 

تمريض االتجاهات الحديثة في 

 المسنين

 

مجمدددددددددددددددددوع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات                                     

عدد سداعات 

 االمتحان

متطلبددات 

 التسجيل

 الرقم الكودي

 

 اسم المقرر

 

 أعمال فصلية         امتحان نهاية الفصل

امتحان منتصدف  عملي  شفوي  تحريري 

 الفصل 

 أ.ط

111 61 - - 21 21 2 - Elect 506  تنمية بشرية 

111 61 - - 21 21 2 - Elect 503 عالقات انسانية 

111 61 - - 21 21 2 - Elect 6501 الرعاية المنزلية للمسنين 

 

مجمدددددددددددددددددددوع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات                                       

عدددد سدداعات 

 االمتحان

متطلبدددددددددات 

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية         امتحان نهاية الفصل

أمتحدددددددددددددددددددددددان  عملي شفوى  تحريري 

 منتصف الفصل 

 أ.ط

251 111 51 51 25 25 3 - Nur 6501 تمريض المسنين 

111 61 21 - 11 11 2 - Med 6501  طب الشيخوخة 

111 61 - - 21 21 2 - Med 6502 علم االدوية 

111 61 - - 21 21 2 - Supp 6507  تغذية المسنين 

111 61 - - 21 21 2 - Med 6503 باثوفسيولوجي 
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 ساعات معتمدة 2االختيارية: يختار الطالب عدد المقررات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مجمدددددددددددددددددوع 

 الدرجات

 توزيع الدرجات                                      
عدددددددددددددددد 

سدددددداعات 

 االمتحان

متطلبدددددات 

 التسجيل
 اسم المقرر الرقم الكودي

 أعمال فصلية         امتحان نهاية الفصل

أمتحددددددددان منتصددددددددف  عملي  شفوى  تحريري 

 الفصل

 أ.ط

111 
61 - - 21 21 

2 
- Elect 6502  

الجوانب النفسية و 

 االجتماعية للمسنين

111 
61 - - 21 21 

2 
- Elect 502 

اداب المهنة و التشريعات 

 القانونية 

111 61 - - 21 21 2 - Elect 6503  البيئة الصحية للمسنين 
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 برامج الدبلوم في تخصصات قسم تمريض العناية الحرجة و الطوارئ بالساعات المعتمدة -7

 ساعة معتمدة( 31الدبلوم المهني في تمريض حاالت القلب الحرجة  7-1

 ساعة إختيارية( 2ساعة إجبارية +   13ساعة معتمدة  ) 15 الفصل الدراسي األول:

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

 عليةعدد الساعــات الف
 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 

 نظرى  عملي

5 6 3 Nur 7501 ( 1تمريض العناية المركزة للقلب)   

2 - 2 Med 7501 باثوفسيولوجى ألمراض القلب الحرجة 

2 - 2 Med 7502 علم االدوية ألمراض القلب الحرجة 

2 - 2 Med 7503 تشريح 

2 - 2 Med 7504  الحرجتغذية مرضى القلب 

 مجموع الساعات األسبوعية  - 11 6 13

 

 ساعة معتمدة( 2مقررات دراسية اختيارية )يختار الطالب عدد 

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية
 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 

 نظرى  عملي

2 - 2 Elect 7501 االمان البيئى في وحدات العناية المركزة 

2 - 2 Elect 7502  التمريض القائم على الدالئل 

2 - 2 Elect 7503 الجوانب النفسية  لمرضى الحاالت الحرجة 

 

 ساعة معتمدة إختيارية( 2ساعات إجبارية +   13ساعة معتمدة  ) 15مقررات الفصل الدراسي الثاني: 

 

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية
الدراسياسم المقرر  رقم الكود   

 نظرى  عملي

5 6 3 Nur 7502 ( 2تمريض العناية المركزة للقلب)   

2 - 2 Med 7505 طب القلب الحرج 

2 - 2 Supp 7501      اداب المهنة والتشريعات القانونية 

2 - 2 Med 7506  جراحة  الحاالت الحرجة للقلب 

2 - 2 Med 7507 للقلب  طب العناية المركزة 

 مجموع الساعات األسبوعية   11 6 13

 

 ساعة معتمدة 2مقررات دراسية اختيارية : يختار الطالب عدد 

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية
 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 

 نظرى  عملي

2 - 2 Elect 7504 المشورة فى العناية الحرجة 

2 - 2 Elect 503 العالقات االنسانية  

2  2 Elect 501    االزمات و الكوارث في التمريض 
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 ساعة معتمدة( 31برنامج الدبلوم المهني في تمريض حاالت القلب الحرجة بالساعات المعتمدة) 7-1

 (ساعة اختيارية   2ساعة  إجبارية +      12)    ساعة معتمدة     14 الفصل الدراسي األول: 

 

   ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد  –مقررات دراسية اختيارية 

 ساعة معتمدة اختياري(   2ساعة معتمدة  إجبارية +      11)    ساعة معتمدة     12الفصل الدراسي الثاني: 

 اسم المقرر

 الرقم الكودي

متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مجموع  توزيع الدرجات 

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية الدرجات 

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي  عملي 

تمريض العناية المركزة للقلب 

(1)   

Nur 7501 Co  Med 

7501 
3 

25 
25 51 51 111 251 

باثوفسيولوجى ألمراض القلب 

 الحرجة

Med 7501 Co Nur 

7501 
2 21 21 -- -- 61 

111 

علم االدوية ألمراض القلب 

 الحرجة

Med 7502 
- 2 21 21 -- -- 61 

111 

 Med 7503 - 2 21 21 -- -- 61 111 تشريح

 Med 7504 - 2 21 21 -- -- 61 111 تغذية مرضى القلب الحرج

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 

 مجموع الدرجات 
 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

االمان البيئى في وحدات 

 العناية المركزة للقلب

Elect 7501 
- 2 21 21 -- -- 61 

111 

لالتمريض القائم على الدالئ  Elect 7502   - 2 21 21 -- -- 61 111 

الجوانب النفسية  لمرضى 

 الحاالت الحرجة

Elect 7503 
- 2 21 21 -- -- 61 

111 

 اسم المقرر

 الرقم الكودي

متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 

 مجموع الدرجات 
 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

تمريض العناية المركزة للقلب 

(2)   

Nur 7502 Nur 

7501 

Co Med 

7505 

3 

25 

25 51 51 111 251 

 Med 7505 Co  Nur طب القلب الحرج

7502 

2 
11 11 -- 21 61 

111 

اداب المهنة والتشريعات 

 القانونية     

Supp 7501 
- 2 21 21 -- -- 61 

111 

جراحة  الحاالت الحرجة  

 للقلب

Med 7506 
- 

2 
11 11 -- 21 61 

111 

 Med 7507 Co 7502  11 11 -- 21 61 111 طب العناية المركزة للقلب
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   ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد  –مقررات دراسية اختيارية 
 

 

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 

مجموع 

 الدرجات 
 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

فى العناية المشورة 

 الحرجة

Elect 7504 
- 2 21 21 -- -- 61 

111 

 Elect 503 - 2 21 21 -- -- 61 111 العالقات االنسانية

االزمات و الكوارث في 

 التمريض  

Elect 501 
- 2 21 21 -- -- 61 

111 
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 ساعة معتمدة(  26الدبلوم المنهى في تمريض العناية المركزة بالساعات المعتمدة ) 7-2

  

 ساعة إختيارية( 2ساعة إجبارية +   12ساعة معتمدة  ) 14الفصل الدراسي األول:  

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات المعتمدة

 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 
 نظرى  عملي

4 6 2 Nur 7503  ( 1مقدمة في تمريض الحاالت الحرجة) 

2 - 2 Med 7508 باثوفسيولوجى 

2 - 2 Med 7509 علم االدوية لمرضى  الحاالت الحرجة و الطوارئ 

2 - 2 Med 7510 تشريح 

2 - 2 Supp 7502 تغذية مرضى الحاالت الحرجة و الطوارئ 

 مجموع الساعات األسبوعية  11 6 12

 

 ساعة معتمدة( 2مقررات دراسية اختيارية )يختار الطالب عدد 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 الساعــات المعتمدةعدد 

 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 
 نظرى  عملي

2 - 2 Elect 7505 األمان البيئي في وحدات العناية المركزة للقلب 

2 - 2 Elect 7506  التمريض القائم على الدالئل 

2 - 2 Elect 7507 الجوانب النفسية لمرضى الحاالت الحرجة 

 

 ساعة إختيارية( 2ساعات إجبارية +   11ساعة معتمدة  ) 12مقررات الفصل الدراسي الثاني: 

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات المعتمدة
 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 

 نظرى  عملي

4 6 2 Nur 7504 2تمريض الحاالت الحرجة و الطوارئ 

2 - 2 Med 7511  المركزة والتخديرطب العناية 

2 - 2 Med 7512     باطنى حاالت حرجة و الطوارئ 

2 - 2 Med 7513  جراحة  الحاالت حرجة و الطوارئ 

 مجموع الساعات األسبوعية  8 6 11

 

 ساعة معتمدة( 2مقررات دراسية اختيارية )يختار الطالب عدد 

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات المعتمدة
 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 

 نظرى  عملي

2 - 2 Elect 7508 المشورة فى العناية الحرجة 

2 - 2 Elect 7509 ئالتثقيف الصحى لمرضى الحاالت الحرجة و الطوار  

2 - 2 Elect 7510 اساسيات التأهيل لمرضى الحاالت الحرجة و الطوارئ 
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 ساعة معتمدة( (26 برنامج الدبلوم المهني في تمريض العناية المركزة و الطوارئ بالساعات المعتمدة 7-2

 ساعة اختيارية(   2ساعة  إجبارية +      12)    ساعة معتمدة 14الفصل الدراسي األول:  

 

  ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد  –مقررات دراسية اختيارية 

 ساعة معتمدة اختياري(   2ساعة معتمدة  إجبارية +      11)    ساعة معتمدة 12الفصل الدراسي الثاني: 

 

 اسم المقرر

 الرقم الكودي

متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مجموع  توزيع الدرجات 

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية الدرجات 

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

مقدمة في تمريض الحاالت 

 (1الحرجة  و الطوارئ ) 

Nur 7503 

- 3 20 20 40 40 80 

200 

 Med 7508 - 2 10 10 -- 20 60 100 باثوفسيولوجى

علم االدوية لمرضى  الحاالت 

 الحرجة و الطوارئ

Med 7509 

- 

2 

20 20 -- -- 60 

100 

 Med 7510 - 2 20 20 -- -- 60 100 تشريح

تغذية مرضى الحاالت الحرجة 

 و الطوارئ 

Supp 7502 

- 

2 

20 20 -- -- 60 

100 

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 

 مجموع الدرجات 
 أمتحان نهايةالفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

ات االمان البيئى في وحد

 العناية المركزة

Elect 7505 
- 2 20 20 -- -- 60 

100 

التمريض القائم على 

 الدالئل

Elect 7506 
- 

2 
20 20 -- -- 60 

100 

الجوانب النفسية  

 لمرضى الحاالت الحرجة

Elect 7507 
- 2 20 20 -- -- 60 

100 

 اسم المقرر

 الرقم الكودي

 متطلبات التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 

 مجموع الدرجات 
 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط
امتحان 
منتصف 
 الفصل

 التحريري  شفوي  العملي 

تمريض الحاالت الحرجة 
(2و الطوارئ)  

Nur 7504 Nur 7503 
Co Med 7511 

3 20 20 40 40 80 200 

طب العناية المركزة 
 والتخدير

Med 7511 
Co Nur750 

2 
10 10 -- 20 60 

100 

و   باطنى حاالت حرجة 
 الطوارئ    

Med 7512 
- 

2 
10 10 -- 20 60 

100 

و الطوارئ   جراحة  الحاالت حرجة    Med 7513 - 2 10 10 -- 20 60 100 
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   ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد  –مقررات دراسية اختيارية 
 

 

  

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 

مجموع 

 الدرجات 

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 التحريري  شفوي  العملي 

المشورة فى العناية 

 الحرجة

Elect 7508 
- 2 20 20 -- -- 60 

100 

ى التثقيف الصحى لمرض

الحاالت الحرجة و 

 الطوارئ

Elect 7509 

- 

2 

20 20 -- -- 60 

100 

ى اساسيات التأهيل لمرض

الحاالت الحرجة و 

 الطوارئ

Elect 7510 

- 

2 

20 20 -- -- 60 

100 
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 برامج الدبلوم في تخصصات قسم إدارة التمريض بالساعات المعتمدة -8

 ساعة معتمدة (  27الدبلوم المهني في ادارة التمريض )  8-1

 ساعة إختيارية( 2ساعة معتمدة إجبارية + 13ساعات معتمدة ) 15الفصل الدراسي األول: 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 عملي نظرى المعتمدة

 Nur 8501 2 6 4 اسس االدارة في التمريض

 Nur 8502 2 - 2 نظم المعلومات في التمريض

 Nur 8503 3 6 5 مهارات القيادة في التمريض

 Nur 8504 2 - 2 االتجاهات الحديثة في ادارة التمريض

 13 12 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب  -المقررات اختيارية 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 عملي نظرى المعتمدة

 Elect 503 2 - 2 العالقات االنسانية

 Elect 8501 2 - 2 احصاء

 Elect 506 2 - 2 تنمية بشرية

 

 ساعة إختيارية( 2ساعة معتمدة إجبارية + 11ساعات معتمدة ) 12الفصل الدراسي الثاني : 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 عملي نظرى المعتمدة

 Nur 8505 2 6 4 ادارة الموارد في التمريض 

 Supp 8501 2 6 4 التخطيط االستراتيجي

 Supp 8502 2 - 2 اداب المهنه والتشريعات القانونية

 11 12 6 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب  -المقررات االختيارية 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 عملي نظرى المعتمدة

 Elect 8502 2 - 2 الجودة في تعليم التمريض

 Elect 8503 2 - 2 سلوكيات العاملين في التمريض

 Elect 504 2 - 2 اقتصاديات الرعاية الصحية
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 ساعة معتمدة (  27الدبلوم المهني في ادارة التمريض )  8-1

 ساعة إختيارية( 2+ ساعة معتمدة إجبارية 13ساعات معتمدة ) 15الفصل الدراسي األول: 

 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان أخر الفصل أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 نظري شفهي عملي

 Nur 8501 -- 3 21 21 41 41 81 211 اسس االدارة في التمريض

المعلومات في نظم 

 التمريض

Nur 8502 -- 2 21 21 - - 61 111 

مهارات القيادة في 

 التمريض

Nur 8503 -- 3 25 
25 51 51 111 251 

االتجاهات الحديثة في ادارة 

 التمريض

Nur 8504 -- 2 11 11 -- 21 61 111 

 ساعة معتمدة 2يختار الطالب  - المقررات االختيارية

 

 

 اسم المقرر

 

 الرقمالكود / 

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 نظري لشفهي عملي

 Elect 503 - 2 21 21 -- -- 61 111 العالقات االنسانية

 Elect 8501 - 2 21 21 -- -- 61 111 احصاء

 Elect 506 - 2 21 21 -- -- 61 111 بشريةتنمية 

 ساعة إختيارية( 2ساعة معتمدة إجبارية + 11ساعات معتمدة )  12الفصل الدراسي الثاني : 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان أخر الفصل أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 نظري شفهي عملي

 Nur 8505 -- 3 21 21 41 41 81 211 ادارة الموارد في التمريض 

 Supp 8501 -- 3 21 21 41 41 81 211 التخطيط االستراتيجي

اداب المهنه والتشريعات 

 القانونية

Supp 8502 -- 2 21 21 -- -- 61 111 

  

 ساعة معتمدة 2الطالب يختار  - المقررات االختيارية
 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 نظري لشفهي عملي

 Elect 8502 - 2 21 21 -- -- 61 111 ادارة الجودة في تعليم التمريض

 Elect 8503 - 2 21 21 -- -- 61 111 سلوكيات العاملين في التمريض

 Elect 504 - 2 21 21 -- -- 61 111 اقتصاديات الرعاية الصحية
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 ساعة معتمدة (  28الدبلوم المهني في ادارة الجودة ) 8-2

 إختيارية(ساعة  2ساعة معتمدة إجبارية + 12ساعات معتمدة )  14الفصل الدراسي األول: 

 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 عملي نظرى المعتمدة

 Nur 8506 2 6 4 الجودة في الرعاية الصحية

 Supp 8503   2 6 4 ادارة المعلومات والتوثيق الطبي

 Supp 8504 2 6 4 طرق ومقاييس الجودة

 12 18 6 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب  -المقررات االختيارية 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 عملي نظرى المعتمدة

 Elect 8504 2 - 2 تنسيق المستشفيات

 Elect 8505 2 - 2 ادارة االزمات والكوارث

 Elect 503 2 - 2 العالقات االنسانية

 ساعة معتمدة أختيارية( ( 2ساعة معتمدة إجبارية +   12ساعة معتمدة ) 14الدراسي الثاني :الفصل 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 عملي نظرى المعتمدة

 Supp 8505 2 6 4 المراجعة الداخلية

 Supp 8506   2 6 4 ادارة المخاطر واالمان

 Supp 8507 2 6 4 مشروعات الجودة 

 12 18 6 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب  -المقررات االختيارية 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 عملي نظرى المعتمدة

 Elect 8502 2 - 2 ادارة الجودة في تعليم التمريض

 Elect 8503 2 - 2 العاملين في التمريضسلوكيات 

 Elect 504 2 - 2 اقتصاديات الرعاية الصحية
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 دبلوم المهني في ادارة الجودة بالساعات المعتمدةال8-2

  ساعة معتمدة( 28عدد الساعات المعتمدة الكلية =   )

 ساعة إختيارية( 2ساعة معتمدة إجبارية + 12ساعات معتمدة)  14الفصل الدراسي األول: 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط
امتحان 

 منتصف الفصل

 نظري شفهي العملي

 Nur 8506 -- 3 21 21 41 41 81 211 الجودة في الرعاية الصحية

 Supp 8503 -- 3 21 21 41 41 81 211 ادارة المعلومات والتوثيق الطبي

 Supp 8504 -- 3 21 21 41 41 81 211 طرق ومقاييس الجودة

 

 المقررات االختيارية

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط
امتحان منتصف 

 الفصل

 نظري شفهي العملي

 Elect 8504 - 2 21 21 -- -- 61 111 تنسيق المستشفيات

 Elect 8505 - 2 21 21 -- -- 61 111 ادارة االزمات والكوارث

 Elect 503 - 2 21 21 -- -- 61 111 العالقات االنسانية

 

 ساعة معتمدة أختيارية(  2ساعة معتمدة إجبارية +   12ساعة معتمدة ) 14الفصل الدراسي الثاني :

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط
امتحان 

 منتصف الفصل

 نظري شفهي العملي

 Supp 8505 -- 3 21 21 41 41 81 211 المراجعة الداخلية

ادارة المخاطر 

 واالمان

Supp 8506 -- 3 21 
21 41 41 81 211 

 Supp 8507 -- 3 21 21 41 41 81 211 مشروعات الجودة 

 المقررات االختيارية

 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 نظري شفهي العملي

 Elect 8502 - 2 21 21 -- -- 61 111 ادارة الجودة في تعليم التمريض

 Elect 8503 - 2 21 21 -- -- 61 111 سلوكيات العاملين في التمريض

 Elect 504 - 2 21 21 -- -- 61 111 اقتصاديات الرعاية الصحية
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 التمريض علوم في المختلفة التخصصات في الماجستير درجة: ثانيا

  الماجستير درجة على الحاصل الخريج خصائص
 : على قادرا الماجستير طالب يصبح الماجستير برنامج دارسة نهاية فى

 (. إدارة أو تدريس)  الوظيفي الدور تنمية و التمريض ممارسة لدعم العلوم فى المتقدمة المعرفة اكتساب 

 العلمي الدليل على القائمة المتقدمة التمريضية للممارسة كأساس العلميه النظريات و التمريض نظريات تطبيق. 

 التمريض مجال فى متخصص وظيفي بدور المرتبطة المهارات و المعرفة اكتساب. 

 التمريض مجال فى البحث إجراء فى ميدانية كفاءة اكتساب. 

 الجديدة االكتشافات بتطبيق التمريضية الرعاية بممارسة االرتقاء . 

 الصحية الرعاية لتحسين المطلوبة القيادة مهارة اكتساب. 

 البحثي المجال فى الصحية الرعاية تحسين بغرض الصحي الفريق أعضاء مع التعاون. 

 احدي فى التمريض علوم في الماجستير درجة التمريض كلية مجلس موافقة على بناء   أسيوط جامعة تمنح

  :التالية التخصصات
 الجراحي - الباطني التمريض   
 والعقلية النفسية الصحة تمريض                    

 الوالدة وحديثي األم صخة تمريض    

 األطفال تمريض          

 المجتمع و األسرة صحة تمريض    

 المسنين تمريض         

 الطوارئ و الحرجة العناية تمريض   

  التمريض إدارة         
ً  الدقيقة والتخصصات  المجتمع الحتياجات  مالئمة التمريض كليات من المقترحة للتخصصات طبقا

 .العمل سوق ومتطلبات

 : التسجيل شروط (21) مادة
 (3) مادة في الواردة للشروط باإلضافة الماجستير لدرجة الطالب تسجيل في  يشترط   

 األقل على جيد عام بتقدير التخصص فروع في التمريض في البكالوريوس درجة على حاصال يكون أن ) +(C أو 

 أخرى جامعة من لها معادلة درجة على أو العربية مصر جمهورية جامعات إحدى من التقدير هذا يعادل ما

  للجامعات األعلى المجلس من بها معترف

 االمتياز سنة بعد مقيم كنائب سنة أو التمريض مهنة ممارسة في األقل على سنة أمضى قد المتقدم يكون أن. 

 :السابقة الشروط جانب إلى الوافدين للطالب

 للجامعات األعلى والمجلس الوافدين إدارة من الصادرة واللوائح القواعد تطبق. 

 داخل من مستخرجة اإليدز مرض من بالخلو صحية شهادة ، للجامعات األعلى المجلس من الشهادة معادلة 

 استيفاء بعد العليا الدراسات إدارة من سبق فيما الموضحة اإلقرارات جميع تسحب و العربية مصر جمهورية

 .الدمغة رسوم

 التمويل جهة وتحديد الدراسة على السفارة موافقة. 
 االمتحان و الدراسة و القيد مواعيد (22) مادة
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 في الماجستير لدرجة التمهيدية للدراسة القيد عن عام كل من يونيو شهر في أسيوط بجامعة التمريض كلية تعلن -1
 تبدأ و عام كل من يوليو أول من اعتبارا شهر لمدة المستوفاة بالطلبات التقدم موعد ويكون التالي الدراسي العام

 لرسوم والمسددين القيد لشروط والمستوفين المقبولين للطالب وذلك أكتوبر شهر من الثالث األسبوع بداية فى الدراسة
 .الدراسة

 :التالي النحو علي  دارسيين فصلين إلى للماجستير التمهيدية للدراسة بالنسبة األكاديمية السنة تقسم -2
 .االمتحانات شامل غير دراسي أسبوع 15 ولمدة أكتوبر شهر من الثالث األسبوع من يبدأ: األول الفصل
 يكون و االمتحانات شامل  غير دراسي أسبوع 15 ولمدة فبراير شهر من الثالث األسبوع من يبدأ: الثانى الفصل

 .الدراسي الفصل امتحانات بداية هو دارسي فصل كل من عشر السادس األسبوع
 . الحاجة حسب األقسام بعض فى أسابيع 8 لمدة مكثف صيفي دراسي فصل فتح يمكن  -3
 له فرصة آخر تكون أن على للماجستير فقط مرات ثالث تكون أن على االمتحانات لدخول التقدم مرات عدد يحدد -4

 .لالمتحان فيها يتقدم مرة كل في االمتحان دخول رسوم يسدد أن على المختص القسم مجلس بموافقة
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  :المعتمدة الساعات تحويل ( 23) مادة
 : يلي ما مراعاة مع الجامعة مجلس موافقة بعد  بالكلية قسم إلى قسم من و الكلية إلى و من الطالب تحويل يجوز

 ضرورية العلمي القسم يراها أخرى شروط أي و المحول الطالب فى القبول شروط توافر. 

 لآلتي طبقا سابقا درسها التى الدراسية الساعات عدد احتساب يجوز : 
o مجموع من( معتمدة ساعة 11) %31 عن درسها أن سبق التى المعتمدة الساعات مجموع يزيد أال 

 أو شهادة على دراستها بموجب  الطالب وحصول الدرجة على للحصول الالزمة المعتمدة الساعات
 .أخرى علمية درجة

o (.جيد) عن المعادلة المقررات فى تقديره يقل أال 
o مجلس موافقة و المقرر يتبعه الذي العلمي القسم مجلس من بتوصية المحول للطالب علمية مقاصة إجراء 

 .الكلية
o و المختص القسم مجلس من توصية على بناءً  آخر إلى قسم من فقط واحدة لمرة التحويل للطالب يجوز 

 . الجامعة موافقة و الكلية مجلس موافقة

o عدد أى يحول أن أسيوط بجامعة تمريضية الغير العليا الدراسات برامج أحد في المسجل للطالب يسمح 
 من المقررات هذه كانت إذا األقل على C+بتقدير فيها نجح التى المعتمدة بالساعات المقررات من

 يكون أال بشرط CGPA للدرجات التراكمى المتوسط حساب في الساعات هذه وتدخل البرنامج متطلبات
 .الماجستير درجة على حصوله وحتى المقرر إجتيازه تاريخ من سنوات ثالث من أكثر مر قد

 :الماجستير لدرجة الدراسة نظام ( 24) مادة
 رغبة على  بناءً  و الدراسة طبيعة تتطلبه ما على  بناءً  التسجيل فترة سنوات على التخصص مقررات  توزع -

 أن الماجستير درجة على الطالب لحصول ويشترط. الرسالة على المشرفين وتوجيه إشراف وتحت الطالب

 مجال تخدم والتي حدة على دارس كل لتخصص المؤهلة المقررات من األقل على معتمدة ساعة 36 يدرس

 مجلس ويقرها الالئحة بهذه المرفقة بالجداول الموضحة المقررات بين من وتٌختار مشرفيه مع بالتنسيق دراسته

 .الكلية مجلس من وتعتمد المختص القسم

 .عام كل من وفبراير أكتوبر شهري في الدراسة بدء -

 و الرسالة ساعات فيهم بما معتمدة ساعة 45 إلى معتمدة ساعة 36 بين ما تترواح للماجستير المعتمدة الساعات -

 .للرسالة العلمية النتائج يناقش أن الطالب على و ساعات 9 هى

 النظرية الساعات استيفاء الطالب وعلى تخصصية ومقررات تمهيدية مقررات على الماجستير برنامج يحتوي

 .للبرنامج والعملية

 ويقوم المعنى القسم مجلس طريق عن إختيارها يتم موضوعات في ندوات شكل على النظرية الدراسة تتم -

 .والمدرسين المساعدين األساتذة و األساتذة من التدريس هيئة من أعضاء بتدريسها

 اهدافه مع يتماشى بما المقرر وتوصيف للقسم تدريبية خطة على بناءً  واالكلينكي العملي التدريب يكون -

 .المقرر وتوصيف Log Book)  (العملي التدريب كتيب ويحكمها

ً  معتمدة ساعة 24 عدد اجتياز بعد البحث خطة تسجيل يجوز -  بعد أو بنجاح المعتمدة الساعات لالئحة طبقا

 أخالقيات لجنة من يعتمد أن على القسم مجلس موافقة وبعد التخصصي الثانى الدراسي الفصل في  النجاح

 العليا الدراسات لجنة ثم المختص، القسم قبل من ويعتمد البرتوكول لمناقشة إستماع ولجنة العلمي البحث

 .األقل على التسجيل من عام بعد والتحكيم للمناقشة تقدم رسالة في نتائجه ويقدم الكلية ومجلس والبحوث

 %21 السنة وأعمال %21 النهائي والعملي %21 والشفهى %41النهائي التحريرى اإلمتحان درجة تحدد -

 41 و النهائي لالختبار %61 درجة تخصص النظرية المواد حالة وفي. شفوى جزء بها التى و العملية للمواد

 %21 و النهائي التحريري لالختبار %81 تكون شفوي اختبار وجود عدم حالة وفي السنة وأعمال للشفوي %

 .السنة ألعمال
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 وقت وحتى المقرر إجتيازه تاريخ من سنوات ثالث من أكثر عليه ومر درسه الذى المقرر للطالب يحسب ال -
 .الماجستير على الحصول

   و c+ عن يقل ال CGPA للدرجات تراكمى بمتوسط بالدرجة الخاصة المقررات جميع في الطالب نجاح بعد -

 .القسم مجلس على الرسالة صالحية تقرير عرض يتم الرسالة موضوع من األنتهاء

       التراكمى المعدل أو التقدير يرصد و العلمية رسالتهم مناقشة يجتازون الذين للطالب الماجستير درجة تمنح -

 .الماجستير شهادات في للدرجات

 -:كاآلتى الدراسة مدة تقسم -

 -:الماجستير من األول الجزء

  (تمهيدية دراسة  )(أسبوع 15)  أول دراسي فصل لمدة. 

 بحث طرق – حيوى إحصاء:  التالية المقررات تتضمن أن على دراستها المطلوب المواد الكلية تحدد – 

 . عليها مقررات ثالث أو مقررين إضافة ويجوز وانسانية مجتمعية علوم –تدريس طرق-  العلمية الكتابة

 أسبوعين لمدة إمتحان التمهيدية الدراسة يعقب. 

 -:الماجستير من الثانى الجزء

 دراسي فصل لكل أسبوع 15 ويخصص دراسيين فصلين لمدة تخصصية دراسة. 
 ويقوم المعنى القسم مجلس طريق عن إختيارها يتم موضوعات في ندوات شكل على النظرية الدراسة تتم 

  .المدرسين وأقدم المساعدين واألساتذة األساتذة من التدريس هيئة من أعضاء بتدريسها
 درجات في تدخل ال والرسالة الجامعة مجلس يقره ما أو وشفوى وعملي تحريرى إمتحان يجرى CGPA. 

 لجنة تقبلها علمية ونتائج مناقشات ذات بحثية برسالة يتقدم أن عليه السابقة للمتطلبات الطالب اجتياز إلى باإلضافة -
 .االمتحان

 الطالب على وجب إال و +C عن يقل ال CGPA  بتقدير بنجاح الدراسية المقررات الطالب إجتياز من البد -
 .الدرجات تقدير متوسط لتحسين المقررات بعض إعادة أو إضافية مقررات في التسجيل

 والدكتوراه الماجستير لرسائل العامة القواعد (25) مادة
 للكلية البحثية الخطة مع وتتفق والجدية بالحداثة تتسم أن والدكتوراه الماجستير موضوعات اختيار عند يراعى -1

 .والجامعة
 عدد اجتياز بعد أو الثاني الدراسي الفصل في النجاح بعد الدكتوراه أو الماجستير رسالة بحث خطة تسجيل يتم -2

 .األقل على معتمدة دراسية ساعة 24
 تسجيل على الكلية مجلس موافقة تاريخ من األقل على عام مرور بعد الماجستير رسالة مناقشة للطالب يسمح -3

 .األقل على معتمدة ساعة 18 عدد إجتياز أو البحث خطة
 خطة تسجيل على الكلية مجلس موافقة تاريخ من عامين مرور بعد الدكتوراه رسالة مناقشة للطالب يسمح  -4

 . الشامل  االختبار اجتاز قد يكون ان على البحث
 جلسة في مناقشتها طريق عن القسم مجلس خالل من الدكتوراه أو الماجستير لرسالة البحث خطة مراجعة يتم -5

 . الكلية مجلس من اعتمادها قبل علمية
 داخل من) للباحث األصلي التخصص غير في العلمية الخبرات بذوي االستعانة الرسالة موضوع استدعى إذا -6

 .اإلشراف لجنة إلى المعنية األقسام من التدريس هيئة عضو إضافة يراعى( العربية مصر جمهورية خارج أو
ً  تغييراً  الرسالة موضوع تغيير حالة في -7  موافقة تاريخ من أشهر ستة مضي قبل للحكم الرسالة تقدم ال جوهريا

 موضوع تغيير حالة وفي الدرجة على للحصول مدة أقل و بأقصى يخل ال بما ذلك و التعديل على الكلية مجلس
ً  غير تغييراً  الرسالة عنوان أو  للرسالة األول التسجيل بتاريخ يعمل جديد مشرف إضافة أو جوهريا

 الخاصة للدراسة تسجيله منذ األقل على عامان مرور قبل الماجستير درجة على الحصول للطالب يجوز ال -8
 .الدكتوراه لطالب بالدرجة الخاصة للدراسة تسجيله منذ األقل على أعوام ثالثة مرور وقبل بالدرجة
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 -:االستماع لجنة (26) مادة
 . العلمي القسم بحضور و الرسالة موضوع تسجيل قبل استماع لجنة بعمل الدكتوراه أ الماجستير في سواء الطالب يقوم

  العلمي البحث أخالقيات لجنة( 27) مادة
 لخطة التسجيل قبل المبدئية الموافقة ألخذ العلمي البحث أخالقيات لجنة إلى( البرتوكول) البحثية بالخطة الطالب يتقدم

 .الكلية مجلس على لعرضه تمهيداً  إلقراره العليا الدراسات لجنة على عرضه قبل وذلك. البحث
 

   :والدكتوراه الماجستير رسائل على المشرفين السادة اختيار قواعد( 28) مادة
 رسائل على اإلشراف لجان تشكيل قواعد الكلية مجلس موافقة ثم األقسام رأي أخذ بعد العليا الدراسات لجنة تقترح

 :اآلتية المبادئ يحقق بما والدكتوراه الماجستير
ً  والبحوث العليا الدراسات لجنة وموافقة المختص القسم مجلس اقتراح علي بناءً  الكلية مجلس يعتمد -1  مشرفا

 ً  في المدرسين أحد إشراك ويجوز بالكلية المساعدين األساتذة أو األساتذة بين من الطالب علي رئيسيا
 المتخصصين األساتذة من مستواهم في من اإلشراف في يشارك أن الكلية مجلس بموافقة ويجوز. اإلشراف

 عدد يزيد وال الماجستير لدرجة ثالثة عن المشرفين عدد يزيد ال الحاالت جميع وفي الكلية خارج من
 على المشرفين عدد يزيد أن يجوز اجنبي مشرف وجود حاالت وفي. الدكتوراه لدرجة أربعة عن المشرفين

 .الشأن هذا في الجامعة مجلس قرارات مراعاة مع خمسة إلى الدكتوراه رسالة
 .الرسالة وموضوع اإلشراف لجنة أعضاء تخصص بين التوافق مراعاة  -2
ً  تقريراً   الرسالة علي المشرفون يحرر  -3  خطة تسجيل تاريخ من أشهر ستة كل الطالب تقدم مدي عن دوريا

 يقوم اإلشراف لجنة أعضاء آراء اختالف حالة وفي مجتمعة اإلشراف لجنة قبل من عليه التوقيع ويتم.  البحث
 العليا الدراسات ولجنة القسم مجلس من التقارير اعتماد و المناسب القرار واتخاذ الحالة بدراسة العلمي القسم

 في تقدمه مدى عن اإلشراف لجنة برأي بالكلية العليا الدراسات إدارة قبل من الطالب إخطار ويتم بالكلية
 ( .الرسالة تسجيل إلغاء أو إنذاره أو التسجيل استمرار)  الرسالة

 إنذارات ثالثة توجيه بعد وذلك مرضي غير أداءه بأن دورية تقارير ثالثة له حررت إذا الطالب تسجيل يلغى  -4
 . له

 عنوان بإرسال العلمية الدرجة علي الطالب حصول بعد والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل يقوم  -5
 ومراكز المصرية بالجامعات المعنية الكليات جميع إلي واإلنجليزية العربية باللغتين والملخص الرسالة
 .لإلحاطة العلمي البحث وأكاديمية البحوث

 .اإلشراف توزيع في الواحد والتخصص الواحد القسم في التدريس هيئة أعضاء بين العدالة مراعاة  -6

 وفاة أو إعارة حالة في الدكتوراه أو الماجستير رسالة على المشرف باستبدال خاصة قواعد (29) مادة
 .التدريس هيئة عضو

 كاملة سنة مرور قبل إعارته تمت إذا الدكتوراه أو الماجستير رسالة على اإلشراف لجنة من المشرف اسم يرفع  .1
 .آخر تدريس هيئة عضو إلى اإلشراف يسند الحالة هذه وفي الرسالة موضوع تسجيل تاريخ من

 تقريراً  سيادته يقدم الرسالة موضوع تسجيل على عام مضى بعد إعارته أو الرسالة على المشرف سفر حال وفي .2
 ً ً  الرسالة على اإلشراف مدة خالل البحث في الطالب تقدم مدى عن علميا  ضوء وفي المشرفين باقي من عليه موقعا
 .مشرف إضافة أو حذف المختص العلمي القسم مجلس على يتعين ذلك

 باقي تقرير على بناءً  آخر عضو إلى اإلشراف يسند الدكتوراه/  الماجستير رسالة على المشرفين أحد وفاة عند .3
 .القسم مجلس على بناءً  و اإلشراف لجنة أعضاء

 .الوفاة قبل ااإلشراف فى المدة نصف قضى إذا المتوفي المشرف باسم االحتفاظ .4
 .اإلشراف مكافأة من جزء المتوفي المشرف يستحق .5

 :للمناقشة الدكتوراه/  الماجستير رسالة صالحية اعتماد قواعد( 31) مادة
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 الحكم لجنة على للعرض صالحة الرسالة أن يفيد المختص القسم لمجلس تقرير الطالب على اإلشراف لجنة تقدم 
 .بالكلية البحوث و العليا الدراسات لجنة على التقرير هذا يعرض ثم المناقشة و

 للمناقشة الرسالة من بنسخة مشفوعا للمناقشة الرسالة بصالحية نهائي تقرير الطالب على اإلشراف لجنة تقدم 
 .المناقشة و الحكم لجنة لتشكيل القسم بمجلس

 الدكتوراه/ الماجستير لرسائل الحكم لجان تشكيل قواعد (31)مادة
   ًإلى الرسالة على الحكم لجنة بتشكيل اقتراحا اإلشراف لجنة تقدم للمناقشة الرسالة صالحية تقرير على  بناء 

ً  المسافر المشرف يرسل المشرفين أحد سفر حالة وفي القسم مجلس  يفيد أسبوعين خالل فاكس أو خطابا
 تقرير تقديم على أسبوعين خالل موافقته ورود عدم حالة وفي ، الصالحية تقرير في جاء ما على موافقته

 .الموافقة بمثابة ذلك يعتبر الصالحية

 ثالثة من الدكتوراه رسالة على الحكم لجنة المختص القسم مجلس اقتراح على بناءً  الكلية مجلس يعتمد 
 بالجامعات المساعدين واألساتذة األساتذة بين من اآلخران والعضوان الرسالة على المشرف أحدهما أعضاء
 لهم يكون أن على اللجنة في يشتركوا أن يجوز المشرفين تعدد حالة وفي األساتذة أقدم اللجنة رئيس ويكون
 على أحدهم يكون أن بشرط وذلك السابقين األساتذة من أحدهما أو العضوان يكون أن ويجوز. واحد صوت
 .والبحوث العليا للدراسات الجامعة رئيس نائب من الحكم لجنة تشكيل اعتماد ويتم.  الكلية خارج من األقل

 المشرفين حضور تعذر حالة في الحكم لجنة في اإلشراف لجنة ممثلي أحد بحضور المناقشة تتم أن يجوز 
 .اآلخرين

 تشكيل تغيير يجوز الحكم لجنة لتشكيل الجامعة اعتماد تاريخ من أشهر ستة خالل الرسالة تناقش لم إذا 
 .أخرى بلجنة اللجنة

 تقريراً  محكم كل ويقدم بالكلية علنية جلسة في الرسالة نتائج بعرض الطالب يقوم  ً  يقدم كما الرسالة عن فرديا
ً  تقريراً  مجتمعين المحكمون  .عدمه من الرسالة بقبول جماعيا

  مالحظاتها الستكمال مهلة الطالب بمنح فيه توصى المختص للقسم جماعي تقرير بتقدم الحكم لجنة تقوم 
 إجازة على تفوضه من أو الحكم لجنة توافق أن على المناقشة تاريخ من األكثر على أشهر سته خالل

 .الرسالة
 للدراسات الجامعة رئيس نائب الدكتور األستاذ من ثم الكلية مجلس من الرسالة على الحكم لجنة قرار اعتماد يتم

 .والبحوث العليا
 الدكتوراه و للماجستير (االنسحاب) القيد الغاء( 32) مادة
 :اآلتية الحاالت في الماجستير لدرجة الطالب قيد بإلغاء الكلية مجلس يقوم 

 بالالئحة عليها المنصوص االستثنائية أو القانونية المدة انتهاء. 

 السلوك و السير حسن الطالب فقد إذا. 

 على يوافق أن المختص القسم مجلس و البحوث و العليا الدراسات لجنة موافقة على  بناءً  الكلية لمجلس يجوز 
 .القيد إلغاء بطلب تقدم إذا الطالب قيد إلغاء

  فى جديته عدم أو الدراسة عن الطالب انقطع إذا القيد إلغاء بطلب يتقدم أن الرسالة على للمشرف يجوز 
 فى المشرفين من تقرير على  وبناءً  والبحوث العليا الدراسات ولجنة المختص القسم مجلس بموافقة ذلك و البحث
 .متتاليين عامين

 من أقل تقدير على حصل إذا البرنامج من الطالب يشطب C من %30 إلى ساعاتها تصل مقررات في مقبول 
 .الدراسي برنامجه لمقررات المطلوبة الساعات

 :الماجستير درجة منح شروط( 33) مادة

 الرسالة تسجيل بدء على األقل على ميالدية سنة مرور. 
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 اإلنجليزية اللغة في النجاح يشترط كما المقررات جميع امتحان في الطالب نجاح (ELPT)   وفقا 

 .الحكم لجنة تشكيل قبل وذلك أسيوط جامعة مجلس بموافقة المطبقة للشروط

 االلى الحاسب لقيادة الدولية الرخصة على الحصول ICDL لنيل شرط األجنبية اللغة مستوى وتحديد 

ً  الرسالة مناقشة قبل وذلك الماجستير درجة  .الجامعة مجلس من الصادرة المنظمة للقرارات ووفقا

 الدرجة بمنح والتوصية الحكم لجنة من الرسالة قبول. 

 على العلمية اللجان من معتمدة دولية أو محلية علمية مجلة في الرسالة من مقدم بحث بنشر الطالب قيام 

 النشر قبول يفيد ما الطالب يقدم أن ويجوز(   Plagairism) االقتباس معدل عن تقرير الطالب يقدم أن

 .الرسالة لمناقشة الحكم لجنة تشكيل قبل دولية مجلة في

 بناءً  رابع لعام المد الكلية لمجلس يجوز و سنوات ثالث هو األقصى الحد و سنتين الماجستير درجة لنيل فترة أقل 

  .البحوث و العليا للدراسات الجامعة رئيس نائب/ د.أ اعتماد و الكلية مجلس و القسم توصية على
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 ساعة معتمدة(  45الجراحى بالساعات المعتمدة ) -برنامج الماجستير في التمريض الباطنى  -1

 ساعة رسالة9ساعة اختيارى+ 6+ اجبارى ساعة  31

 ساعة اختيارى( 2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة ) 12 :الفصل الدراسي األول: تمهيدي: 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي 

 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 Supp601 1 2 2 إحصاء حيوى

 Supp  602 2 - 2 البحث طرق

 Supp 603 2 - 2 طرق تدريس

 Supp604 2 - 2 الكتابة العلمية

 Supp  605 2 - 2 تنمية بشرية وتطوير الذات

 11 2 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

الساعات اجمإلى  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 أخالقيات مهنة التمريض

 االتجاهات الحديثة في التمريض

 التثقيف الصحي

 نظم المعلومات واالتصاالت

 Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

 

2 

2 

2 

2 

 8 - 8  مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة اختيارى(  2ساعة اجبارى +  12ساعة معتمدة  14الفصل الدراسي الثانى: 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 Nur1601 2 6 4 (1التمريض الباطني والجراحي العام )

 Med 1601 2 - 2 باثوفسيولوجى

 Med 1602 2  2 باطنة عامة

 Med 1603 2 - 2 جراحة عامة

 Nur1602 1 2 2 التقييم الصحي

 12 8 9 مجموع الساعات األسبوعية 
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 :ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد المقرر االختياري: 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 الباطنى و الجراحىالمشورة في التمريض 

 التغذية العالجية

 العالقات االنسانية

Elect 1601 

Elect1602 

Elect503 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

 ساعة رسالة( 2ساعة اختيارى +  2ساعة معتمدة اجبارى +  8ساعة ) 12الفصل الدراسي الثالث: 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 Nur1603 2 6 4 (2تمريض باطني وجراحي خاص)

 Med 1604  2 - 2 الباطنة الخاصة 

 Med 1605 2 - 2 الجراحة الحاصة

 8 6 6 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

 :ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد المقرر االختياري: 

 

 المقرراسم 

 

 الرقم الكودي

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 التثقيف الصحي

 فن اإلتيكيت

 

Elect 1603 

Elect 1604 

2 

2 

 

- 

- 

- 

2 

2 

 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -
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 ساعة معتمدة ( 45والجراحى بالساعات المعتمدة )برنامج الماجستير في تمريض التمريض الباطنى  -1

 (ساعات للرسالة 9ساعة اختياري +    6ساعة  إجبارية +  31

  ساعة اختيارى( 2ساعة +  11ساعة معتمدة ) 12الفصل الدراسي األول: تمهيدي :

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 Supp601 --- 2 11 11 21 - 61 111 إحصاء حيوى

 Supp602 --- 2 11 11  - 81 111 طرق البحث

 Supp603 --- 2 11 11  - 81 111 طرق تدريس

 Supp604 --- 2 11 11  - 81 111 الكتابة العلمية

 Supp605 --- 2 11 11  - 81 111 و تطوير الذاتتنمية بشرية 

 

 :ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد المقررات االختيارية: 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود  الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا. ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 أخالقيات مهنة التمريض

االتجاهات الحديثة في 

 التمريض 

 التثقيف الصحي

 واالتصاالت نظم المعلومات

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

--- 

-- 

--- 

--- 

2 

2 

2 

2 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

81 

81 

81 

111 

111 

111 

111 

     

 ساعة اختيارى( 2+ ساعات  إجبارية 12ساعة معتمدة  ) 14 -:الفصل الدراسي الثاني

 

 اسم المقرر

 

 الكود  الرقم

 

متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 اإلمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 Nur1601 --- 3   21 21 41 41 81 211 التمريض الباطني والجراحي العام 

 Med 1601 --- 2 - - - 21 81 111 باثوفسيولوجى

 Med 1602 --- 2 - - - 21 81 111 باطنة عامة

 Med 1603 --- 2 - - - 21 81 111 جراحة عامة 

 Nur1602 --- 2 11 11 21 - 61 111 التقييم الصحي
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 :ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد المقررات االختيارية: 

 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا. ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 و الجراحى شورة في التمريض الباطنىالم

 التغذية العالجية

 العالقات اإلنسانية

 

Elect 1601  

  Elect 1602 

Elect 505  

-- 

--- 

--- 

 

2 

2 

2 

 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

81 

81 

111 

111 

111 

 

 ساعة رسالة(2اختيارى+ساعة 2ساعة اجبارى+ 8ساعات  معتمدة  ) 12 -:الفصل الدراسي الثالث

 

 اسم المقرر

 

 الكود  الرقم

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 اإلمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 Nur1603 Nur1601 3   21 21 41 41 81 211 تمريض باطني وجراحي خاص

 Med الباطنة الخاصة

1604 

Med 1602 
2 

11 11 - - 81 111 

 Med1605 Med 1603 2 11 11 - - 81 111 الجراحة الخاصة
 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

 ساعة معتمدة 2المواد االختيارية: يختار الطالب 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا. ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 التثقيف الصحي

 فن اإلتيكيت

      

 

Elect 1603 

Elect 1604 

 

--- 

--- 
 

 

11 

11 

 

 

 11 

11 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

81 

81 

 

111 

111 

 

 

 

 الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوعساعات  7عدد  -
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 ساعة معتمدة( 41برنامج الماجستير في تمريض الصحة النفسية  والعقلية بالساعات المعتمدة ) -2

 ساعات للرسالة( 9ساعة معتمدة أختيارية +  6ساعة معتمدة إجبارية +  26)
 

 ساعة اختيارى( 2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة )  12 :الفصل الدراسي األول: تمهيدي

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي 

 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 Supp 601 1 2 2 إحصاء حيوى

 Supp 602 2 - 2 طرق البحث

 Supp 603 2 - 2 طرق تدريس

 Supp 604 2 - 2 الكتابة العلمية

 Supp 605 2  2 و تطوير الذات تنمية بشرية

 11 2 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 أخالقيات مهنة التمريض

 االتجاهات الحديثة في التمريض

 التثقيف الصحي

 نظم المعلومات واالتصاالت

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

 ساعة أختيارى( 2ساعة معتمدة +  11ساعة معتمدة )  12الفصل الدراسي الثانى:   

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

 الفعلية  عدد الساعــات
 اسم المقرر الكود / الرقم

 نظرى عملي

4 6 2 Nur 2601 ( 1تمريض نفسي وصحة نفسية( 

2 - 2 Med 2601 طب نفسي 

2 - 2 Supp 2601 علم نفس فسيولوجى 

2 - 2 Med 2602 علم الدواء النفسى 

 مجموع الساعات األسبوعية  8 6 11

 ساعة معتمدة ( 2مقررات اختيارية ) يختار الطالب  

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية
 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم

 نظرى عملي

2 - 2 Elect 2601 الطرق البديلة وطرق عالج االمراض النفسية 

2 -- 2 Elect 2602 المشورة فى التمريض النفسى 

 ساعة معتمدة رسالة( 2ساعة اختيارى +  2ساعة معتمدة +  6ساعة معتمدة ) مقررات إجبارية  10لفصل الدراسي االثالث: ا       

اجمإلى الساعات 

 المعتمدة
 عدد الساعــات الفعلية

 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم

 نظرى عملي 

4 6 2 Nur 2602 ( 2تمريض نفسي وصحة نفسية) 

2 - 2 Supp 2602    نظريات علم نفس 

 مجموع الساعات األسبوعية  4 6 6

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -      

 ساعة معتمدة ( 2مقررات اختيارية ) يختار الطالب 

اجمإلى الساعــات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات  الفعلية
 الكود / الرقم

 اسم المقرر الدراسي

  نظرى عملي

2 - 2 Elect 2603 االبحاث والمشاكل النفسية في مصر 

2 -- 2 Elect 2604 طوارئ الطب النفسي 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -
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 ساعة معتمدة( 41برنامج الماجستير لقسم تمريض الصحة النفسية والعقلية  بالساعات المعتمدة ) 

 ساعات للرسالة( 9ساعة معتمدة أختيارية +  6ساعة معتمدة إجبارية +  26)

  ساعة اختيارى( 2ساعة +  11ساعة معتمدة ) 12األول: تمهيدي :الفصل الدراسي 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 Supp 601 --- 2   11 11 21 - 61 111 إحصاء حيوى

 Supp 602 --- 2 11 11  - 81 111 طرق البحث

 Supp 603 --- 2 11 11  - 81 111 طرق تدريس

 Supp 604 ---- 2 11 11  - 81 111 الكتابة العلمية

و تطوير تنمية بشرية 

 الذات

Supp 605 ---- 
2 

11 11  - 81 111 

 :ساعة معتمدة 2عدد  يختار الطالبالمقررات االختيارية: 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود  الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا. ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 أخالقيات مهنة التمريض

 االتجاهات الحديثة في التمريض 

 التثقيف الصحي

 واالتصاالت نظم المعلومات

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

---- 

---- 

---- 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

81 

81 

81 

111 

111 

111 

111 

 ساعة اختياري(2ساعة معتمدة إجبارية +  11) ساعة معتمدة 12  -الفصل الدراسي الثاني :

مجموع 

 الدرجات

 

 توزيع الدرجات

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

   متطلب التسجيل 

 الكود / الرقم

 

 اسم المقرر

 أعمال فصلية إمتحانات نهاية الفصل  

امتحان  عملى شفوى  تحريرى 

منتصف 

 العام

 أ . ط 

211 81 41 41 21 21 3 Co Med 2601 Nur 2601  تمريض نفسي وصحة

 )1نفسية )

 111 61 21 - 11 11 2 Co Nur 2601 Med 2601 طب نفسي 

111 61 21 - 11 11 2 -- Supp 2601 علم نفس فسيولوجى 

111 61 21 - 11 11 2 -- Med 2602 علم الدواء النفسى 

ساعة معتمدة ( 2مقررات دراسية اختيارية ) يختار الطالب   

مجموع 

 الدرجات

 

 توزيع الدرجات

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

متطلب  

 التسجيل 

 

 الكود / الرقم

 

 اسم المقرر

 أعمال فصلية إمتحانات نهاية الفصل  

امتحان  علىم شفوى  تحريرى 

اممنتصف الع  

 أ . ط 

111 81 - - 11 11 2  Elect 2601  الطرق البديلة وطرق عالج

 االمراض النفسية

111 81 - - 11 11 2  Elect 2602  التمريض النفسىالمشورة فى 
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 ساعة معتمدة رسالة(2ساعة معتمدة إختيارية +  2ساعة معتمدة إجبارية +  6ساعة معتمدة ) 11الفصل الدراسي الثالث:

مجموع 

 الدرجات

  

 توزيع الدرجات

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

لمتطلب التسجي   

 الكود / الرقم

 

 

 اسم المقرر

 أعمال فصلية إمتحانات نهاية الفصل

امتحان  عملي شفوى  تحريرى 

منتصف 

 الفصل

 أ .ط

211 81 41 41 21 21 2 Nur 2601 Nur 2602  تمريض نفسي وصحة

 (2نفسية ) 

111 61 21 - 11  11 2 --- Supp 2602    نظريات علم نفس 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

  ساعة معتمدة ( 2مقررات اختيارية ) يختار الطالب 

مجموع 

 الدرجات

  

 توزيع الدرجات

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

متطلب 

 التسجيل

 

 الكود / الرقم

 

 

 اسم المقرر

 أعمال فصلية إمتحانات نهاية الفصل

امتحان  عملي شفوى  تحريرى 

منتصف 

 الفصل

 أ .ط

111 81  - 11 11 2 --- Elect 2603  االبحاث والمشاكل النفسية

 في مصر

111 81  - 11 11 2 --- Elect 2604 طوارئ الطب النفسي 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -
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 ساعة معتمدة (41برنامج  الماجستير  في تخصص تمريض صحة األم وحديثي الوالدة بالساعات المعتمدة )  -3

 ساعة معتمدة للرسالة(  9ساعة معتمدة احتيارى+  6ساعة معتمدة اجبارى +  26)                              

 ساعة اختيارىة( 2+ اجبارىة ساعة  11ساعة معتمدة )12 الفصل الدراسي األول تمهيدي:

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي 

 

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 Supp 601 1 2 2 إحصاء حيوى

 Supp 602 2 - 2 طرق البحث

 Supp 603 2 - 2 طرق تدريس

 Supp 604 2 - 2 الكتابة العلمية

 Supp 605 2  2 تنمية بشرية و تطوير الذات

 11 2 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 أخالقيات مهنة التمريض

االتجاهات الحديثة في 

 التمريض

 التثقيف الصحي

 نظم المعلومات واالتصاالت

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

 

 اختيارية(                                         2ساعات إجبارية +  11ساعة معتمدة ) 12الفصل الدراسي الثاني: 

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر   

 عملي نظري المعتمدة

تمريض أمراض النساء وتنظيم 

 األسرة

Nur 3601 2 3 3 

 Nur 3602 2 3 3 التوليدتمريض 

 Med 3601 2 - 2 تشريح الجهاز التناسلي لالثني

 Med 3602 2 - 2 طب النساء والتوليد

 11 6 8 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعة معتمدة 2المقررات االختيارية : يختار الطالب عدد 

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Elect 3601 2 - 2 علم نفس المرأة

 Elect 3602 2 - 2 التثقيف الصحي أثناء الحمل والوالدة
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 ساعات للرسالة (  2ساعة اختيارىة+  2ساعات اجبارية +  7ساعة معتمدة ) 11الفصل الدراسي الثالث :

الساعــات اجمإلى  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Nur 3603 2 3 3 خدمات رعاية األمومة والطفولة  

 Med 3603 2 - 2 علم األجنة والوراثة

علم األدوية في أمراض النساء 

 والتوليد  

Med 3604 2 __ 2 

 7 3 6 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

 ساعة معتمدة 2االختيارية : يختار الطالب عدد المقررات 

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Elect 3603 2 - 2 العالج البديل في أمراض النساء

قوانين وآداب المهنة فى تمريض 

 النساء و التوليد

Elect 3604 2 - 2 

 

 الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوعساعات  7عدد  -
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 ساعة معتمدة (41برنامج  الماجستير  في تخصص تمريض صحة األم وحديثي الوالدة بالساعات المعتمدة )  - 3

  ساعة معتمدة للرسالة 9ساعة معتمدة احتيارى+  6ساعة معتمدة اجبارى +  26)                              

  ساعة اختيارى( 2ساعة +  11ساعة معتمدة ) 12اسي األول: تمهيدي :الفصل الدر

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 الدرجات

امتحان  ا.ط

 منتصف الفصل

  النظري الشفهي العملي

 Supp 601    11 11 21 - 61 111 إحصاء حيوى

 Supp 602   11 11 - - 81 111 طرق البحث

 Supp 603   11 11 - - 81 111 طرق تدريس

 Supp 604   11 11 - - 81 111 الكتابة العلمية

و تطوير تنمية بشرية 

 الذات

Supp 605  
 

11 11 - - 81 111 

 :معتمدةساعة  2يختار الطالب عدد المقررات االختيارية: 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود  الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا. ط
امتحان منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 أخالقيات مهنة التمريض

االتجاهات الحديثة في 

 التمريض 

 التثقيف الصحي

 واالتصاالت نظم المعلومات

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

 

 

 

 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

81 

81 

81 

111 

111 

111 

111 

اختياري 2ساعات إجبارية + 11ساعة معتمدة(  12الفصل الدراسي الثانى  :)   

متطلبات  الرقم الكودي اسم المقرر الدراسي

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية الدرجات

 أ . ط

 

امتحان 

منتصف 

 الفصل 

 تحريري شفوي عملي

تمريض أمراض النساء وتنظيم 

 األسرة

Nur 3601 Co Med 3602 3 15 15 31 31 61 151 

 Nur 3602 - 3 15 15 31 31 61 151 تمريض التوليد

 Med 3601 - 2 11 11 - 21 61 111 تشريح الجهاز التناسلي لالثني

 Med 3603 Co Nur 3601 2 11 11 - 21 6 111 طب النساء والتوليد

 

ساعة معتمدة2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد   

 متطلبات الرقم الكودي اسم المقرر الدراسي

لالتسجي  

عدد 

ساعات 

 االمتحان

الدرجاتتوزيع  مجموع  

فصلية أعمال الدرجات  امتحان نهاية الفصل 

امتحان منتصف  أ . ط

 الفصل 

 تحريري شفوي عملي

 Elect 3601 - 2 11 11 - - 81 111 علم نفس المرأة

 Elect 3602 - 2 11 11 - - 81 111 التثقيف الصحي أثناء الحمل والوالدة

 

ساعات ارسالة ( 2ساعة اختيارى+  2ساعات اجبارية +  7ساعات معتمدة)  11لفصل الدراسي الثالث  :ا  
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الرقم  اسم المقرر الدراسي

 الكودي

متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

  الدرجات

 أ . ط

امتحان 

ل منتصف الفص  

 امتحان نهاية الفصل

 تحريري شفوي عملي

 Nur 3603 - 3 15 15 31 31 61 151 األمومة والطفولةخدمات رعاية 

 Med علم األجنة والوراثة

3603 

- 2 11 11 - - 81 111 

علم األدوية في أمراض النساء 

 والتوليد

Med 

3604 

- 2 11 11 - - 81 111 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

معتمدةساعة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد   

 متطلبات الرقم الكودي اسم المقرر الدراسي

لالتسجي  

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

  الدرجات

 أ . ط

 امتحان منتصف

 الفصل 

 امتحان نهاية الفصل

 تحريري شفوي عملي

 Elect 3603 - 2 11 11 - - 81 111 العالج البديل في أمراض النساء

المهنة فى تمريض  قوانين وآداب

 النساء و التوليد

Elect 3604 - 2 11 11 - - 81 111 

 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -
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 ساعة معتمدة (   42بالساعات المعتمدة )  برنامج الماجستير في تمريض األطفال -4        

 ساعة معتمدة للرسالة( 9ساعة معتمدة اختيارية +  6ساعة معتمدة اجبارية +  27)                 

 ساعة اختيارى( 2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة ) 12 :الفصل الدراسي األول: تمهيدي

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي 

 

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 Supp 601 1 2 2 إحصاء حيوى

 Supp 602 2 - 2 طرق البحث

 Supp603 2 - 2 طرق تدريس

 Supp 604 2 - 2 الكتابة العلمية

 Supp 605 2  2 تنمية بشرية و تطوير الذات

 11 2 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب               

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 أخالقيات مهنة التمريض

االتجاهات الحديثة في 

 التمريض

 التثقيف الصحي

نظم المعلومات 

 واالتصاالت

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

 

2 

2 

2 

2 

 ساعة اختياري(                                       2ساعات إجبارية + 11ساعة معتمده  ) 12الفصل الدراسي الثاني: 

 

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Nur 4601 2 3 3 تمريض األطفال

 Med 4601 2 -- 2 طب األطفال 

 Med 4602 2 -- 2 باثو فسيولوجي

تمريض طوارئ و إصابات  

 األطفال
Nur 4602 2 3 

3 

 11 6 8  مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

 اسم المقرر الرقم الكودي عدد الساعات الفعلية اجمإلى الساعــات المعتمدة

 نظري عملى 

2 - 2 

 
Elect 4601 حقوق الطفل 

2 - 

 

2 

 
Elect 4602 

ض التقنية التطبيقية في تمري

 األطفال
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ساعة معتمدة رسالة  ( 2ساعة معتمدة اختياري  +    2ساعة معتمدة +   7ساعة معتمدة  )  11الفصل الدراسي الثالث :    

اجمإلى الساعــات 

 المعتمدة

 المقرراسم  الرقم الكودي عدد الساعات الفعلية

 نظرى عملى

3 3 2 Nur 4603 تمريض العناية المركزة لألطفال  

2 - 2 Supp4601 التغذية العالجية لألطفال  

2 - 2 Supp4602 الوسائل التشخيصية لألطفال  

 مجموع الساعات األسبوعية   6 3 7

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

 

 ساعات معتمدة 2الطالب عدد المقررات االختيارية: يختار 

اجمإلى الساعــات 

 المعتمدة

 اسم المقرر الرقم الكودي عدد الساعات الفعلية

 نظرى عملى

2 - 2 

 
Elect4603 الحوادث في األطفال 

2 - 

 

2 

 
Elect 4604 

  ندوات بحثية فى تمريض األطفال

 

 الموضوعساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل  7عدد  -
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 ساعة معتمدة (   42بالساعات المعتمدة )  برنامج الماجستير في تمريض األطفال -4       

 ساعة معتمدة للرسالة( 9ساعة معتمدة اختيارية +  6ساعة معتمدة اجبارية +  27)                 

 اختيارى(ساعة  2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة ) 12 :الفصل الدراسي األول: تمهيدي

  

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 Supp 601 --- 2 11 11 21 - 61 111 إحصاء حيوى

 Supp 602 --- 2 11 11 - - 81 111 طرق البحث

 Supp603 --- 2 11 11 - - 81 111 طرق تدريس

 Supp 604 --- 2 11 11 - - 81 111 الكتابة العلمية

و تنمية بشرية 

 تطوير الذات

Supp 605 --- 
2 

11 11 - - 81 111 

 

 :ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد المقررات االختيارية: 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود  الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا. ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 أخالقيات مهنة التمريض

االتجاهات الحديثة في 

 التمريض

 التثقيف الصحي

 واالتصاالت نظم المعلومات

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

---- 

---- 

---- 

---- 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

81 

81 

81 

111 

111 

111 

111 

 

ساعة معتمدة اختياري  (   2ساعة معتمدة +     11ساعة معتمدة  )    12 :الفصل الدراسي الثانى    

 

 

 التسجيلمتطلبات  الرقم الكودي اسم المقرر

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

 Nur 4601 Co  Med 4601 3 15 15 31 31 61 151 تمريض األطفال

 Med 4601 Co  Nur 4601 2 11 11 - 21 61 111 طب األطفال

 Med 4602 -- 2 11 11 - 21 61 111 باثو فسيولوجي

تمريض طوارئ و 

 إصابات  األطفال
Nur 4602 -- 3 15 15 31 31 61 151 
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 مقررات اختياري

 ساعة معتمدة رسالة( 2ساعة معتمدة اختياري  +     2ساعة معتمدة +     7معتمدة ) ساعة      11:  الفصل الدراسي الثالث 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

 مقررات  اختيارية

 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم الكودي اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 عملي  نظري
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

عمل

 ي 
 تحريري  شفوي 

 حقوق الطفل
Elect 4601 2 2 -- -- 2 11 11 -- -- 81 111 

التقنية التطبيقية في 

 تمريض األطفال
Elect 4602 2 2 -- -- 2 11 11 -- -- 81 111 

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

تمريض العناية المركزة 

 لألطفال
Nur 4603 Nur 4601 3 15 15 31 31 61 151 

 Supp4601 -- 2 11 11 - 21 61 111 التغذية العالجية لألطفال

 Supp4602 -- 2 11 11 - 21 61 111 الوسائل التشخيصية لألطفال

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

 Elect 4603 -- 2 11 11 -- - 81 111 الحوداث في األطفال

 Elect 4604 -- 2 11 11 -- - 81 111 ندوات بحثية وتمريض األطفال
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 ساعة معتمدة( 45برنامج الماجستير في  تمريض صحة األسرة و المجتمع بالساعات المعتمدة )  -5

  معتمدة للرسالة(ساعة  9ساعة معتمدة اختيارى +  6ساعة معتمدة اجبارى +  31)              

 ساعة اختيارى( 2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة ) 12الفصل الدراسي األول )تمهيدي(:  

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي 

 

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 Supp 601 1 2 2 إحصاء حيوى

 Supp 602 2 - 2 طرق البحث

 Supp 603 2 - 2 طرق تدريس

2 Supp 604 2 - 2 

 Supp 605 2  2 تنمية بشرية و تطوير الذات

 11 2 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 أخالقيات مهنة التمريض

 االتجاهات الحديثة في التمريض

 التثقيف الصحي

 نظم المعلومات واالتصاالت

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

 

 اختياري(                                        2ساعات إجبارية + 11ساعة معتمده  ) 12الفصل الدراسي الثاني: 

 

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 عملي نظري المعتمدة

 Nur 5601 2 4 3       ( 1تمريض صحة المجتمع )

 Supp 5601 2 -- 2   األسرة و المجتمع و الدراسات السكانية

 Supp 5602 2 -- 2   إدارة البرامج الصحية في المجتمع

 Supp 5603 2 2 3   تثقيف صحى لألسرة و المجتمع

 11 6 8 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

اجمإلى الساعــات 

 المعتمدة

 اسم المقرر الرقم الكودي عدد الساعات الفعلية

 نظري نظري

2 - 2 

 

Elect 5601 علم النفس التعليمي 

2 - 2 Elect 5602  الكوارثتمريض   
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 ساعة معتمدة رسالة  ( 2ساعة معتمدة اختياري  +     2ساعة معتمدة  اجبارى +     11ساعة معتمدة ) 14 :الفصل الدراسي الثالث   

اجمإلى 

الساعــات 

 المعتمدة

 اسم المقرر الرقم الكودي عدد الساعات الفعلية

 نظرى عملي

4 8 2 Nur 5602  (2)تمريض صحة المجتمع 

2 - 2 Supp5604 استراتيجيات تعليم التمريض  

2 - 2 Med 5601 أساسيات التغذية 

2 - 2 Med 5602 وبائيات 

 مجموع الساعات األسبوعية  8 8 11

 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية: يختار الطالب عدد 

اجمإلى 

الساعــات 

 المعتمدة

 اسم المقرر الرقم الكودي عدد الساعات الفعلية

 نظرى عملي

2 - 2 

 

Elect 5603 دراسة المجتمع و مشاكلة الصحية 

2 - 

 

2 

 

Elect 5604 الرعاية المنزلية لالسرة   

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -
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 ساعة معتمدة( 45و المجتمع بالساعات المعتمدة )  برنامج الماجستير في  تمريض صحة األسرة -5

  ساعة معتمدة للرسالة( 9ساعة معتمدة اختيارى +  6ساعة معتمدة اجبارى +  31)      

 ساعة اختيارى( 2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة ) 12الفصل الدراسي األول )تمهيدي(:  

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 Supp 601 --- 2 11 11 21 - 61 111 إحصاء حيوى

 Supp 602 --- 2 11 11 - - 81 111 طرق البحث

 Supp 603 --- 2 11 11 - - 81 111 طرق تدريس

 Supp 604 --- 2 11 11 - - 81 111 الكتابة العلمية

و تطوير تنمية بشرية 

 الذات

Supp 605 --- 
2 

11 11 - - 81 111 

 

 :ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد المقررات االختيارية: 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود  الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا. ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 أخالقيات مهنة التمريض

االتجاهات الحديثة في 

 التمريض 

 التثقيف الصحي

 واالتصاالت نظم المعلومات

 

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

--- 

---- 

---- 

---- 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

11 

11 

11 

11 

 

11 

11 

11 

11 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

81 

81 

81 

81 

 

111 

111 

111 

111 

 

 ساعة إختيارية ( 2ساعة  إجبارية + 11ساعة معتمدة ) 12الفصل الدراسي الثانى  :  

 

 أسم المقرر

 

 كود المقرر

 

متطلبات 

 التسجيل

 

 عدد

ساعات 

 االمتحان

مجموع  توزيع الدرجات

 امتحان نهاية الفصل فصليةأعمال  الدرجات

 أ.ط  

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي عملي

تمددددريض صددددحة المجتمددددع 

(1 ) 

      Nur 5601 - 2 15 15 31 31 61 151 

األسدددددددددرة و المجتمدددددددددع و 

   الدراسات السكانية

Supp 5601 - 2 11 11 - 21 61 111 

إدارة البددرامج الصددحية فددي 

   المجتمع

Supp 5602 - 2 11 11 - 21 61 111 

تثقيددددف صددددحى لألسددددرة و 

   المجتمع

Supp 5603 - 2 15 15 31 31 61 151 
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 ساعات معتمدة  2المقررات االختيارية : يختار الطالب عدد 

 

 أسم لمقرر

 

 اكود المقرر

 

متطلبات 

 التسجيل

 

 عدد

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

 

مجموع 

 الدرجات

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط  

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي عملي

 Elect 5601 --- 2 11 11 - - 81 علم النفس التعليمي
111 

 Elect 5602 --- 2 11 11 - -- 81 تمريض الكوارث
111 

 

 للرسالة( ساعة 2ساعة إختيارية  +  2ساعة  إجبارية +  11ساعة معتمدة ) 14الفصل الدراسي الثالث: 

 

 أسم المقرر

 

 كود المقرر 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

 عدد

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي عملي

 Nur 5602 Nur 5601 2 21 21 41 41 81 211 (2تمريض صحة المجتمع )

استراتيجيات تعليم 

 التمريض
Supp5604 - 2 11 11 - 21 61 111 

 Med 5601 - 2 11 11 - 21 61 111 أساسيات التغذية

 Med 5602 - 2 11 11  21 61 111 وبائيات

 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

 ساعات معتمدة  2المقررات االختيارية : يختار الطالب عدد 

 

 أسم المقرر

 

 المقرركود 

متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي عملي

دراسدة المجتمدع و مشدداكلة 

 الصحية

Elect 5603 - 2 11 11 - - 81 111 

 Elect 5604 - 2 11 11 - - 81 111 الرعاية المنزلية لالسرة 

 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -
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 ساعة معتمدة( 43برنامج الماجستير في تمريض المسنين بالساعات المعتمدة ) -6  

 ساعة معتمدة للرسالة 9ساعة معتمدة اختيارى +  6ساعة معتمدة اجبارى +  28

 ساعة اختيارى( 2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة ) 12الفصل الدراسي األول تمهيدي: 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي 

 

اجمإلى  عدد الساعات الفعلية

الساعــات 

 المعتمدة
 عملي نظرى

 Supp 601 1 2 2 إحصاء حيوى

 Supp 602 2 - 2 طرق البحث

 Supp 603 2 - 2 طرق تدريس

 Supp 604 2 - 2 الكتابة العلمية

 Supp 605 2  2 بشرية و تطوير الذاتتنمية 

 11 2 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

اجمإلى  عدد الساعات الفعلية

الساعــات 

 المعتمدة
 عملي نظرى

 أخالقيات مهنة التمريض

 االتجاهات الحديثة في التمريض

 التثقيف الصحي

 نظم المعلومات واالتصاالت

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604  

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

 ساعة معتمدة اختياري(  2ساعة معتمدة إجبارية +   11ساعة معتمدة )   13الفصل الدراسي الثانى=   

اجمإلى 

الساعــات 

 المعتمدة

الفعليةعدد الساعات   اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم 

 نظرى عملي

3 3 2 Nur 6601  1تمريض المسنين 

2 - 2 Med 6601 فسيولوجى المسنين 

2 - 2 Supp 6601 تغذية المسنين 

2 - 2 Med 6602 طب المسنين 

2 - 2 Supp 6602 االجتماعية  للمسنين النفسية و الجوانب 

 مجموع الساعات األسبوعية   11 3 11

 ساعات معتمدة  2المقررات االختيارية : يختار الطالب عدد 

اجمإلى 

الساعــات 

 المعتمدة

الفعليةعدد الساعات   اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم 

 نظرى عملي

2 2 2 Elect 6601 علم نفس المسنين 

2 2 2 Elect 6602 رعاية طوارئ المسنين 
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 ساعة معتمدة للرسالة( 2ساعة معتمدة اختياري +   2ساعة معتمدة  إجبارية +      7معتمدة )  ساعة  11الفصل الدراسي الثالث:    

اجمإلى الساعــات 

 المعتمدة

الفعليةعدد الساعات   اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم 

 نظرى عملي

3 3 2 Nur 6602 ( 2تمريض المسنين) 

2 - 2 Med 6603 علم االدوية للمسنين 

2  2 Sup 6603 االرتقاء بصحة المسنين 

 مجموع الساعات األسبوعية  6 3 7

 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

 ساعات معتمدة  2المقررات االختيارية : يختار الطالب عدد 

اجمإلى الساعــات 

 المعتمدة

الفعليةعدد الساعات   اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم 

 نظرى عملي

2 - 2 Elect 6603  التثقيف الصحى للمسنين 

2 - 2 Elect 6604 الخدمات الخاصة لكبار السن 

 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -
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 ساعة معتمدة( 43برنامج الماجستير في تمريض المسنين بالساعات المعتمدة ) -6  

 ساعة معتمدة للرسالة 9اختيارى + ساعة معتمدة  6ساعة معتمدة اجبارى +  28

 ساعة اختيارى( 2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة ) 12الفصل الدراسي األول تمهيدي: 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 Supp 601 --- 2 11 11 21 - 61 111 إحصاء حيوى

 Supp 602 --- 2 11 11 - - 81 111 طرق البحث

 Supp 603 --- 2 11 11 - - 81 111 طرق تدريس

 Supp 604 --- 2 11 11 - - 81 111 الكتابة العلمية

و تطوير تنمية بشرية 

 الذات

Supp 605 --- 
2 

11 11 - - 81 111 

 :ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد المقررات االختيارية: 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود  الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا. ط
امتحان منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 أخالقيات مهنة التمريض

االتجاهات الحديثة في 

 التمريض

 التثقيف الصحي

 واالتصاالت نظم المعلومات

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

--- 

---- 

---- 

---- 

 

2 

2 

2 

2 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

81 

81 

81 

111 

111 

111 

111 

 

 

 ساعة معتمدة اختياري(  2ساعة معتمدة +    11ساعة معتمدة )13الفصل الدراسي الثانى:  

 

 المقررات

 

 كود المقرر

 

 متطلبات التسجيل

 عدد

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات                  

مجموع 

 الدرجات

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

أمتحان  أ.ط

منتصف 

 الفصل

 تحريرى  شفوى  عملي 

 Nur 6601 Co Med 6602 3 15 15 31 31 61 151 1المسنين تمريض 

 Med 6601 - 2 11 11 - 21 61 111 المسنين  فسيولوجى

 Supp 6601 - 2 11 11 - 21 61 111 تغذية المسنين

 Med 6602 Co Nur 6601 2 11 11 - 21 61 111 طب المسنين

 النفسية و الجوانب

 االجتماعية  للمسنين

Supp 6602 - 2 11 11 - 21 61 111 
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 ساعات معتمدة 2المقررات االختيارية : يختار الطالب عدد 

 

 المقررات

 

 كود المقرر

 

متطلبددددات 

 التسجيل

 عدد

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات                  

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية مجموع الدرجات

أمتحان  أ.ط

منتصف 

 الفصل

 تحريرى  شفوى  عملي 

 Elect 6601 - 2 11 11 - - 81 111 علم نفس المسنين

 Elect 6602 - 2 11 11 - - 81 111 رعاية طوارئ المسنين

 

 ساعة معتمدة للرسالة( 2 +  ساعة معتمدة اختياري  2ساعة معتمدة +      7ساعة معتمدة )   11الفصل الدراسي الثالث:  =    

 

 المقررات

 

 كود المقرر

 

متطلبددددددددددددددددددددددات 

 التسجيل

 عدد

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات                  

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية مجموع الدرجات

أمتحان  أ.ط

منتصف 

 الفصل

 تحريرى  شفوى  عملي 

 Nur 6602 Nur 6601 2 15 15 31 31 61 151 (2تمريض المسنين )

 Med 6603 - 2 11 11 - 21 61 111 علم االدوية للمسنين

 Sup 6603 - 2 11 11 - 21 61 111 االرتقاء بصحة المسنين

 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة 2عدد  -

 ساعات معتمدة  2المقررات االختيارية : يختار الطالب عدد  

 

 المقررات

 

 كود المقرر

 

متطلبددددات 

 التسجيل

 عدد

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات                  

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية مجموع الدرجات

أمتحان  أ.ط

منتصف 

 الفصل

 تحريرى  شفوى  عملي 

 التثقيف الصحى للمسنين 
Elect 

6603 

- 2 11 11 - - 81 111 

 الخدمات الخاصة لكبار السن
Elect 

6604 

- 2 11 11 - - 81 111 

 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -
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 ساعة معتمدة(43بالساعات المعتمدة )  برنامج الماجستير في تمريض العناية الحرجة والطوارئ -7

 ساعة معتمدة للرسالة 9ساعة معتمدة اختيارى +  6ساعة معتمدة اجبارى +  28

 ساعة اختيارى( 2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة ) 12 الفصل الدراسي األول تمهيدي: 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي 

 

 اجمإلى الساعــات المعتمدة عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى

 Supp 601 1 2 2 إحصاء حيوى

 Supp 602 2 - 2 طرق البحث

 Supp 603 2 - 2 طرق تدريس

 Supp 604 2 - 2 الكتابة العلمية

 Supp 605 2  2 بشرية و تطوير الذاتتنمية 

 11 2 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

 اجمإلى الساعــات المعتمدة عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى

 أخالقيات مهنة التمريض

 االتجاهات الحديثة في التمريض

 التثقيف الصحي

 نظم المعلومات واالتصاالت

 Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

 ساعة معتمدة اختياري(   2ساعة معتمدة اجبارى +      9ساعة معتمدة )11الفصل الدراسي الثانى:  

اجمإلى 

الساعــات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية

 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 
 نظرى  عملي

3  3 2 Nur 7601 1تمريض العناية الحرجة والطوارئ      

2 - 2 Med 7601  التشريح 

2 - 2 Med 7602  باثوفسيولوجى 

2 - 2 Med 7603  علم االدوية للحاالت الحرجة والطوارئ  

 مجموع الساعات األسبوعية  8 3 9

 ساعة معتمدة( 2)يختار الطالب عدد مقررات دراسية اختيارية 

اجمإلى 

الساعــات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية

 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 
 نظرى  عملي

2 2 2 Elect 7601  التقنية التطبيقية فى تمريضالحرجة والطوارئ 

2 2 2 Elect 7602 االمان البيئ داخل العنايات المركزة والطوارئ 
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 ساعة معتمدة للرسالة(  2+ساعة معتمدة اختيارية 2ساعة إجبارية +   9ساعة معتمدة )  13الفصل الدراسي الثالث:   

 

اجمإلى 

الساعــات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية

 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 
 نظرى  عملي

3 3 2 Nur 7602 2تمريض الحاالت الحرجة و الطوارئ  

2 - 2 Med 7604 جراحة حاالت حرجة وطوارئ 

2 - 2 Med 7605  طب الحاالت الحرجة 

2 - 2 Supp7601      طرق التخكم فى العدوى فى  وحدات العناية المركزة 

 مجموع الساعات األسبوعية  8 3 9

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

 

 معتمدة(ساعة  2مقررات دراسية اختيارية )يختار الطالب عدد 

اجمإلى 

الساعــات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية

 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 
 نظرى  عملي

2 - 2 Elect 7603 جة دور العالج الطبيعى فى نواتج مرضى الحاالت الحر  

2 - 2 Elect7604  التغذية العالجية لمرضى الحاالت الحرجة والطوارئ 

2 - 2 Elect 7605  العالج النفسى للحاالت الحرجة 

 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -
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 ساعة معتمدة(43بالساعات المعتمدة )  برنامج الماجستير في تمريض العناية الحرجة والطوارئ -7

 ساعة معتمدة للرسالة 9ساعة معتمدة اختيارى +  6ساعة معتمدة اجبارى +  28

 ساعة اختيارى( 2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة ) 12 الفصل الدراسي األول تمهيدي: 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 Supp 601 -- 2 11 11 21 - 61 111 إحصاء حيوى

 Supp 602 -- 2 11 11 - - 81 111 طرق البحث

 Supp 603 -- 2 11 11 - - 81 111 طرق تدريس

 Supp 604 -- 2 11 11 - - 81 111 الكتابة العلمية

و تطوير تنمية بشرية 

 الذات

Supp 605 -- 
2 

11 11 - - 81 111 

 

 :ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد المقررات االختيارية: 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود  الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا. ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 أخالقيات مهنة التمريض

االتجاهات الحديثة في 

 التمريض

 التثقيف الصحي

 نظم المعلومات

 واالتصاالت

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

--- 

---- 

---- 

---- 

2 

2 

2 

2 

 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

81 

81 

81 

111 

111 

111 

111 

 

 

 ساعة معتمدة اختيارية( 2+ساعات معتمدة إجبارية   11الفصل الدراسي الثانى: )

   

 الرقم الكودي اسم المقرر
 متطلبات

لالتسجي  

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 

مجموع 

 الدرجات 

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

تمريض العناية الحرجة 

(1والطوارئ)      

Nur 7601 - 3 15 15 31 31 61 151 

 Med 7601 - 2 التشريح 
11 11 - 21 

61 111 

 Med 7602 - 2 باثوفسيولوجى 
11 11 - 21 

61 111 

 علم االدوية للحاالت الحرجة

  والطوارئ 

Med 7603 - 2 11 11 - 21 61 111 
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 ساعة معتمدة  2مقرارات اختيارية يختار الطالب عدد  

 

 ساعة رسالة( 2ساعة اختيارية +  2ساعات معتمدة  إجبارية +  11ساعة معتمدة ) 15الفصل الدراسي الثالث : 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

 ساعة معتمدة( 2المقرارات اختيارية )يتم أختيار 

 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -

 الرقم الكودي اسم المقرر
 متطلبات

لالتسجي  

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 

مجموع 

 الدرجات 

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

التقنية التطبيقية فى تمريضالحرجة 

 والطوارئ

Elect 7601 
- 2 11 11 - - 81 111 

زة المركاالمان البيئ داخل العنايات 

 والطوارئ

Elect 7602 
- 2 11 11 -- -- 81 111 

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 

مجموع 

 الدرجات 

فصليةأعمال   أمتحان نهاية الفصل 

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

  تحريري شفوي  عملي 

تمريض الحاالت الحرجة و 

2الطوارئ  

Nur 7602 Nur 7601 3 15 15 31 31 61 151 

جراحة حاالت حرجة 

 وطوارئ

Med 7604  Co   Med 

7605 

2 11 11 - 21 61 111 

 Med 7605 Co  Med طب الطوارئ

7604 

2 11 11 - 21 61 111 

طرق التخكم فى العدوى فى  

 وحدات العناية المركزة     

Supp7601 
- 

2 11 11 - - 81 111 

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 

مجموع 

 الدراجات 

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

  تحريري شفوي  عملي 

دور العالج الطبيعى فى نواتج 

 مرضى الحاالت الحرجة  
Elect 7603 - 2 11 11 - - 81 111 

 التغذية العالجية لمرضى الحاالت

 الحرجة  
Elect7604 - 2 11 11 -- -- 81 111 

 Elect 7605 - 2 11 11   81 111 العالج التنفسى للحاالت الحرجة
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 ساعة معتمدة( 39نامج الماجستير في ادارة التمريض بالساعات المعتمدة )بر-8  

 ساعة معتمدة للرسالة 9ساعة معتمدة اختيارى +  6ساعة معتمدة اجبارى +   24

 ساعة اختيارى( 2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة  )12 الفصل الدراسي األول: تمهيدي: 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي 

 

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 Supp 601 1 2 2 إحصاء حيوى

 Supp 602 2 - 2 طرق البحث

 Supp 603 2 - 2 طرق تدريس

 Supp 604 2 - 2 الكتابة العلمية

  Supp 605 2 تنمية بشرية و تطوير الذات
2 

 11 2 9 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعة معتمدة 2المقرر االختياري: يختار الطالب 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية

 عملي نظرى المعتمدة

 أخالقيات مهنة التمريض

 االتجاهات الحديثة في التمريض

 التثقيف الصحي

 نظم المعلومات واالتصاالت

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

 

 ساعة أختيارية( 2ساعة إجبارية +  9ساعات معتمدة )    11الفصل الدراسي الثاني: 

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 عملي نظرى المعتمدة

االستراتيجيات االدارية في التمريض 

(1) 

Nur 8601 2 3 3 

 Nur 8602  2 - 2 نظريات االدارة في التمريض

 Nur 8603 2 - 2 القيادة واإلشراف في التمريض

 Supp 8601 2 - 2 ادارة المؤسسات التعليمية

 9 3 8 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعات معتمدة  2مقررات اختيارية يختار الطالب 

اجمإلى الساعــات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 عملي نظرى المعتمدة

 Elect 8601 2 - 2 تنسيق المستشفيات 

 Elect 8602 2 - 2 االقتصاد الصحي 

 Elect 8603 2 - 2 التمريضادارة الجودة في تعليم 
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 ساعة للرسالة( 2ساعة إختيارية +  2ساعة إجبارية +  5ساعات معتمدة ) 9الفصل الدراسي الثالث: 

اجمإلى  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

الساعــات 

 المعتمدة

 عملي نظرى

 Nur 8604 2 3 3 (2االستراتيجيات االدارية في التمريض )

 Supp 8602 2 -- 2 نظم الخامات والرعاية الصحية

 5 3 4 - مجموع الساعات األسبوعية

 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

 ساعة معتمدة  2يختار الطالب  -مقرارت اختيارية 

اجمإلى  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

الساعــات 

 المعتمدة

  عملي نظرى

 Elect 8604 2 -- 2 األزمات والكوارثادارة 

 Elec 8605 2 -- 2 ( 2مناهج تعليم التمريض )

 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -
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 ساعة معتمدة( 39نامج الماجستير في ادارة التمريض بالساعات المعتمدة )بر-8

 ساعة معتمدة للرسالة 9اختيارى + ساعة معتمدة  6ساعة معتمدة اجبارى +   24

 ساعة اختيارى( 2+ اجبارى ساعة  11ساعة معتمدة  )12 الفصل الدراسي األول: تمهيدي: 

 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي
 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

 منتصف الفصل

 النظري الشفهي العملي

 Supp 601 -- 2 11 11 21 - 61 111 إحصاء حيوى

 Supp 602 -- 2 11 11 - - 81 111 طرق البحث

 Supp 603 -- 2 11 11 - - 81 111 طرق تدريس

 Supp 604 -- 2 11 11 - - 81 111 الكتابة العلمية

 Supp 605 -- 2 11 11 - - 81 111 و تطوير الذاتتنمية بشرية 

 

 :ساعة معتمدة 2يختار الطالب عدد المقررات االختيارية: 

 

 

 اسم المقرر

 

 

  الرقم الكودي

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا. ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 أخالقيات مهنة التمريض

االتجاهات الحديثة في 

 التمريض 

 التثقيف الصحي

 واالتصاالت نظم المعلومات

 

Elect 601 

Elect 602 

Elect 603 

Elect 604 

---- 

---- 

---- 

--- 

 

2 

2 

2 

2 

 

11 

11 

11 

11 

 

11 

11 

11 

11 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

81 

81 

81 

81 

 

111 

111 

111 

111 

  

 الفصل الداسي الناثي : 

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 نظري شفهي عملي

االستراتيجيات االدارية في 

 (1التمريض )

Nur 8601 -- 3 15 15 31 31 61 151 

 Nur 8602  -- 2 11 11 -- -- 81 111 نظريات االدارة في التمريض

القيادة واإلشراف في 

 التمريض

Nur 8603 -- 2 11 11 -- -- 81 111 

 Supp 8601 -- 2 11 11   81 111 ادارة المؤسسات التعليمية
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 ساعة معتمدة 2يختار الطالب  -المقررات االختيارية: 

 

 

 المقرراسم 

 

  الرقم الكودي

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط
امتحان منتصف 

 الفصل

 لنظري شفهي عملي

 Elect 8601 -- 2 11 11 -- -- 81 111 تنسيق المستشفيات 

 Elect 8602 -- 2 11 11 -- -- 81 111 االقتصاد الصحى

ادارة الجودة في تعليم 

 التمريض

Elect 8603 -- 2 11 11 -- -- 81 111 

 ساعة للرسالة( 2ساعة معتمدة إختيارية +  2ساعة معتمدة إجبارية + 8ساعات معتمدة ) 14الفصل الدراسي الثالث: 

 

 

 

 اسم المقرر

 

  الرقم الكودي

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 نظري شفهي عملي

االستراتيجيات االدارية في 

 (2التمريض )

Nur 8604  Nur 

8601 

3 15 15 31 31 61 151 

 Supp 8602 -- 2 11 11 -- 21 61 111 نظم الخدمات والرعاية الصحية

 

 ساعة لتسجيل بروتوكول الرسالة  2عدد  -

ساعة معتمدة  2يختار الطالب  -المقررات االختيارية:   

 

 

 اسم المقرر

 

  الرقم الكودي

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 لنظري شفهي عملي

 Elect 8604 -- 2 11 11 -- -- 81 111 ادارة االزمات والكوارث

 Elec 8605 -- 2 11 11 -- -- 81 111 مناهج تعليم التمريض 

 

 

 ساعات الستكمال خطوات الرسالة بعد قبول وتسجيل الموضوع 7عدد  -
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 -:التمريض علوم في المختلفة التخصصات في الدكتوراه درجة: ثالثا

  الدكتوراه درجة على الحاصل الخريج خصائص
 :على قادرا الدكتوراه طالب يصبح الدكتوراه برنامج دارسة نهاية فى

 .التمريض مهنة ممارسة أثناء الضرورية بالقيم الخاصة المفاهيم و الكفاءات و المهارات و المعلومات ربط 

 فى الصحيحة القرارات اتخاذ فى استخدامها و بعمق العلمية النواحي و االجتماعية و النفسية و الطبية العلوم استيعاب

 . المهنة مزاولة أثناء التمريضي األداء

 و اإلرشاد و النصح و التعاون و العمل فريق لبناء توجيهها و المعلومات تكنولوجيا و االتصال مهارات استخدام

 . التمريض مجال فى اإلدارة و القيادة و لإلشراف المسئوليات لتوزيع

 .التمريض مجال فى تطبيقها و نقدها كذلك و البحوث إجراء

 . المريض رعاية أثناء التطبيقي الجانب و النظرية النواحي بين الموازنة

 فى المتبعة الحديثة االتجاهات و العلمي التقدم مع يتماشى بما للمجتمع الصحية االحتياجات فى التغيرات تحديد

 .الصحية المؤسسات

 الرعاية فى جودة أعلى لتحقيق الدليل على القائمة الممارسات و المشاكل حل مهارات و النقدي التفكير أسلوب استخدام

 .التمريضية

 التخصصات إحدي فى التمريض علوم في الدكتوراه درجة التمريض كلية مجلس موافقة على بناءً  أسيوط جامعة تمنح

 :التالية
   الجراحي - الباطني التمريض
                    والعقلية النفسية الصحة تمريض

    الوالدة وحديثي األم صخة تمريض

          األطفال تمريض

    المجتمع و األسرة صحة تمريض

         المسنين تمريض

   الطوارئ و الحرجة العناية تمريض

        التمريض إدارة 

ً  الدقيقة التخصصات و  ومتطلبيات المجتميع احتياجيات ميع متماشيية التميريض كليات من المقترحة للتخصصات طبقا

 .العمل سوق

 االمتحان و الدراسة و القيد مواعيد   (34) مادة
 القيد شروط استيفاء بعد  عام كل من سبتمبر و يناير شهري خالل مرتين التمريض فى الدكتوراه لدرجة القيد يتم

 .المقررة الرسوم ودفع
 : التالي النحو علي الدكتوراه لطالب األكاديمية السنة تقسم

 :يناير شهر فى المقيدون الطالب -ا
 . أسبوع 15 لمدة و فبراير شهر من الثالث األسبوع من يبدأ: األول الدراسي الفصل
 .يونيو شهر من الثالث األسبوع من يبدأ: األول الدراسي الفصل امتحان
 . أسبوع 15 لمدة و أكتوبر شهر من الثالث األسبوع من يبدأ: الثاني الدراسي الفصل
 .فبراير شهر من الثالث األسبوع من يبدأ: الثاني الدراسي الفصل امتحان

 :سبتمبر شهر فى المقيدون الطالب  -ب
 .أسبوع 15 لمدة و أكتوبر شهر من الثالث األسبوع من يبدأ: األول الدراسي الفصل
 .فبراير شهر من الثالث األسبوع من يبدأ: األول الدراسي الفصل امتحان
 . أسبوع 15 لمدة و فبراير شهر من الثالث األسبوع من يبدأ: الثاني الدراسي الفصل
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 .يونيو شهر من الثالث األسبوع من يبدأ: الثاني الدراسي الفصل امتحان

 :التسجيل شروط (35) مادة
 (:3) مادة في الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب تسجيل في التالي يشترط

 . األقل على جيد بتقدير الماجستير درجة على الطالب حصول

 من C+ األقل على جيد بتقدير بها المتصلة المواد أحد أو التخصص مادة في الماجستير درجة على حاصل يكون أن

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

 .األقل على عام لمدة بالكلية للدراسة يتفرغ أن

 ICDL اآللي الحاسب لقيادة الدولية الرخصة على الحصول
 أسيوط بجامعة المطبقة للشروط وفقا( ELPT) على حاصل الطالب يكون أن

 (االنسحاب)القيد الغاء( 36) مادة
 :اآلتية الحاالت في التمريض في الدكتوراه لدرجة الطالب قيد بإلغاء الكلية مجلس يقوم 

 .الرسالة الحكم لجنة رفضت إذا  -
 إنجاز في جديته عدم مع الدراسة عن الطالب انقطع إذا القيد إلغاء بطلب يتقدم أن الرسالة على للمشرف يجوز -

 المشرفين من تقرير على وبناءً  والبحوث العليا الدراسات ولجنة المختص القسم مجلس بموافقة وذلك الرسالة
 .إنذاره بعد كامل عام في

 من %30 إلى ساعاتها تصل مقررات في مقبول C من أقل تقدير على حصل إذا البرنامج من الطالب يشطب -
 .الدراسي برنامجه لمقررات المطلوبة الساعات

 

 :الدكتوراه لدرجة الدراسة نظام (73) مادة
 .عام كل من فبراير و أكتوبر شهري في الدراسة بدء

 للرسالة المعتمدة الساعات ذلك في بما معتمدة ساعة 45-41 من تتراوح الدكتوراه لدراسة المعتمدة الساعات

 (  Major & Minor) التمريض فروع أحد في دقيق تخصص و عام تخصص الطالب يختار

 أسبوع 15 دراسي فصل كل مدة دراسية فصول ثالثة الدراسة تشمل

 الدراسي للفصل معتمدة ساعات 5 و الثاني و األول الدراسي الفصل من لكال أسبوعيا ساعات 11 الطالب يدرس

 .للرسالة معتمدة ساعة 21-15 من يخصص و الثالث

 -:تشمل أن على األول الدراسي الفصل في المقررات الكلية تحدد

 .متقدم طبية إحصاء

 .التمريض في الحديثة االتجاهات

 Grant Propsal المشاريع إقتراح إعداد

 Research critique البحثي النقد

 Psychosocial studies واالجتماعية النفسية الدراسات

 -:تشمل أن على الثاني الدراسي الفصل في المقررات الكلية تحدد

 .التخصص فروع في عالقة لها التي األساسية العلوم في ندوات

 .التخصص مجال في ندوات

 .Evidence based nursing الدالئل على المبنى التمريض

 .Nursing informatics التمريضية المعلومات نظم

 -:تشمل أن على الثالث الدراسي الفصل في المقررات الكلية تحدد

 الرسالة موضوع في ندوات

 .التخصص مجال في دراسية حلقة
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 يسجل أن المقررات من لعدد إجتيازه بعد للطالب يسمح أن الكلية لمجلس يجوز الرسالة بحث طبيعة حسب
 موضوع مناقشة من أشهر سته خالل يجتازه أن على الشامل اإلمتحان إجتيازه قبل وذلك الرسالة موضوع
ً  الدكتوراه لدرجة الشامل األمتحان أداء آلية وتطبق. الرسالة  .الجامعة مجلس بقرار ورد لما طبقا

 الحصول وقت وحتى المقرر إجتيازه تاريخ من سنوات اربع من أكثر عليه ومر درسه الذى المقرر للطالب يحسب ال
 .الدكتوراه على

 .الدكتوراه درجة لنيل األقل علي B 2.7- قدره نقاط متوسط على الدكتوراه مقررات في الطالب يحصل أن يجب

 شفوي %21 و سنة أعمال %21 تحريري %61:الدراسية للمقررات التقييم نظام

 ونوفمبر مايو في العام في مرتين الشامل الدكتوراه إمتحان يعقد

 شامل امتحان للطالب يعقد Comprehensive Exam   ً  االنتهاء بعد التخصص مجال في شفويا و تحريريا

 استيعاب في ، وشموالً  عمقا الطالب قدره قياس إلى الشامل االمتحان ويهدف .الرسالة مناقشة من

 المنهجية الطالب قدره قياس إلى ويهدف المساندة الفرعية والتخصصات الرئيسي التخصص موضوعات

 . أسئلة من عليه يعرض لما المناسبة الحلول واقتراح واالستنتاج والتحليل التأمل على

 رسوم يسدد أن على الكلية مجلس موافقة بعد استثنائية ومرة مرات 4 الشامل اإلمتحان دخول مرات عدد 

 .لالمتحان فيها يتقدم مرة كل فى االمتحان دخول

 -: من الشامل النهائي اإلمتحان يتكون و

 ساعات 3 لمدة  الدقيق و  العام التمريض تخصص في تحريري إختبار. 

 (.الرسالة موضوع) البحث خطة و الدقيق و  العام التمريض تخصص في شفوي إختبار 

 الجامعة خارج من وممتحن الجامعة أو الكلية داخل من ممتحن( 2) عدد اإلمتحان وتصحيح بتحضير يقوم 

 للتخصص %31 و العام للتخصص %51 كاآلتي الشامل االمتحان درجات توزع و. ممتحنين 3 أقصى بحد

 .الشفوي لالمتحان %21 و الدقيق

 العام التمريض تخصص) المادتين في % 61 على حصل اذا الشامل االمتحان في ناجح الطالب يعد 

 (.والدقيق

 -:الدكتوراه درجة منح شروط (38) مادة
 من االنتهاء و الدرجة متطلبات إنجاز بعد العلمية رسالته مناقشة يجتاز الذى للطالب الدكتوراه درجة تمنح

 و الكلية مجلس وموافقة القسم مجلس اقتراح على بناءً  وذلك  الحكم لجنة قبل من للرسالة المطلوبة التعديالت

 .الدكتوراه شهادات في للدرجات التراكمي المعدل أو التقدير يرصد

 ويجوز سنوات خمسة أقصى وبحد أعوام أربعة هي التمريض علوم في  الدكتوراه درجة على للحصول األدنى الحد 

 واعتماد الكلية ومجلس القسم مجلس وموافقة اإلشراف لجنة تقرير ضوء في سادس لعام المد

 .والبحوث العليا للدراسات الجامعة رئيس نائب/ د.أ 

 .الكلية و الجامعة لقواعد طبقا اللغة متطلبات استيفاء

 .بنجاح الشاملة النهائية اإلمتحانات إجتياز

 .الدرجة بمنح والتوصية الحكم لجنة من الرسالة قبول

 نشر  يتم أن على العلمية اللجان من معتمدة علمية مجلة في الرسالة من األقل على بحث 2 عدد بنشر الطالب قيام

 في النشر قبول يفيد ما الطالب يقدم أن ويجوز تأثير معامل ذات دولية مجلة في األقل على بحث واحد عدد

  .دولية مجلة

 

 :أخرى جامعات مع المشتركة البرامج (39) مادة
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 بنظام أو  Dual Degree الثنائية البرامج بنظام أخرى جامعات مع مشتركة علمية درجات أو شهادات منح يجوز

ً   Joint Degree المشتركة الدرجة  . الجامعة مجلس يحددها التي للضوابط وفقا
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           ساعة معتمدة( 45الجراحي بالساعات المعتمدة ) -الدكتوراه في التمريض الباطني  برنامج  -1

  ساعة للرسالة 21ساعة إجبارية +             25

 ساعة معتمدة اجبارية 11الفصل الدراسي األول: 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي 

 

 الساعات المعتمدةاجمإلى  عدد الساعات الفعلية

  عملي نظرى

 Supp 1701 2 - 2 اعداد اقتراح المشاريع

 Supp 1702 2 النقد البحثى
- 

2 

 Supp 1703 2 الدراسات النفسية واالجتماعية
- 

2 

 Supp 701 2 احصاء طبية متقدمة
- 

2 

االتجاهات الحديثة في تمريض الباطنى 

 والجراحى

Supp 1704 2 
- 

2 

 11 - 11 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة اجبارية 11الفصل الدراسي الثانى: 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي 

 

 اجمإلى الساعات المعتمدة عدد الساعات الفعلية

  عملي نظرى

 Nur 1701 2 ندوات في التمريض الباطنى والجراحى
- 

2 

نظم المعلومات في التمريض الباطمى 

 والجراخى

Nur 1702 2 
- 

2 

ندوات في فروع التخصص )الباطنة 

 العامة والحاصة(

Med 1701 2 
- 

2 

ندوات في فروع التخصص )الجراحة 

 العامة والخاصة(

Med 1702 2 
- 

2 

 Nur 1703 2 - 2 التمريض المبنى على الدالئل

 11 - 11 مجموع الساعات األسبوعية 

 اجباريةساعة معتمدة  11الفصل الدراسي الثالث: 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي

 

 اجمإلى الساعات المعتمدة عدد الساعات الفعلية

  عملي نظرى

 Nur 1704 3 - 3 تطوير المناهج في الباطنى والجراحى

 Med 1703 2 - 2 ندوات في موضوع الرسالة

 5 - 5 مجموع الساعات األسبوعية الساعات األسبوعية

 

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -
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 ) ساعة معتمدة( 45التمريض الباطنى والجراحى بالساعات المعتمدة  برنامج الدكتوراه في  -1

 ساعة للرسالة( 21ساعة معتمدة اجبارية +  25(

 ساعة معتمدة  إجبارية ( 11ساعات  )  11 -:الفصل الدراسي األول

 

 

 اسم المقرر

  الرقمالكود  

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 اإلمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 Supp اعداد اقتراح المشاريع

1701 
--- 

2 
 11 11 - 21 61   111 

 Supp النقد البحثى

1702 

-- 
2 

11 11 - 21 61 111 

 Supp الدراسات النفسية واالجتماعية

1703 

-- 
2 

11 11 - 21 61 111 

 -- Supp 701 احصاء طبية متقدمة
2 

11 11 - 21 61 111 

االتجاهات الحديثة في تمريض الباطنى 

 والجراحى
Supp 

1704 

-- 
2 

11 11 - 21 61 111 

 ساعة معتمدة  إجبارية  11: الفصل الدراسي الثانى

 الكود / الرقم المقرراسم 

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 اإلمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 الدرجات

امتحان  ا.ط

منتصف 

 الفصل

  النظري الشفهي العملي

 Nur 1701 Co Med ندوات في التمريض الباطنى والجراحى

1701  

Co Med 

1702 

2 21 - - 21 61 111 

 Nur 1702  2 21 - - 21 61 111 نظم المعلومات في التمريض

ندوات في فروع التخصص )الباطنة العامة 

 والخاصة(

Med 1701 Co Nur 

1701 

2 21 - - 21 61 111 

ندوات في فروع التخصص )الجراحة العامة 

 والخاصة(

Med 1702 Co Nur 

1701 

2 21 - - 21 61 111 

 الدالئلالتمريض المبنى على 
Nur 1703 

 2 21 - - 21 61 111 

 ساعات معتمدة رسالة 5ساعات معتمدة  إجبارية +   5الفصل الدراسي الثالث:          

 

 اسم المقرر

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 اإلمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع  أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

امتحان  ا.ط الدرجات

منتصف 

 الفصل

 النظري الشفهي العملي

 Nur 1704  3 31 - - 31 91 151 تطوير المناهج في الباطنى والجراحى

 Med 1703  2 21 - - 21 61 111 ندوات في موضوع الرسالة

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -
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 ساعة معتمدة 45والعقلية بالساعات المعتمدة برنامج الدكتوراه  لقسم تمريض الصحة النفسية  -2 

 

 ساعة للرسالة( 21ساعة معتمدة اجبارية +  25) 

 

 ساعة معتمدة( 11الفصل الدراسي األول تمهيدى:  )مقررات إجبارية = 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية
 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم

 نظري عملي 

2 - 2 Supp 2701 أعداد اقتراح المشاريع 

2 -- 2 Supp 2702 النقد البحثى 

2 -- 2 Supp 2703  الدراسات النفسية واالجتماعية 

2 -- 2 Supp 701 أحصاء طبية متقدمة 

2 - 2 Supp 2704 االتجهات الحديثة في التمريض النفسى  

 مجموع الساعات األسبوعية  11  11

 

 الفصل الدراسي الثانى                                

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم عدد الساعــات الفعلية

   نظري عملي 

2 - 2 Nur 2701 ( 1ندوات في التمريض النفسى) 

2 -- 2 Nur 2702 نظم المعلومات في التمريض 

2 -- 2 Med 2701  في الطب النفسىندوات 

2 -- 2 Nur 2703 التمريض المبنى على الدالئل 

2  2 Nur 2704 تطوير المناهج في التمريض النفسى  

 مجموع الساعات األسبوعية 11  11

 

 ساعة معتمدة للرسالة( 5ساعة معتمدة اجبارى +  5ساعات معتمدة ) 11الفصل الدراسي الثالث : 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

الساعــات الفعليةعدد   
 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم

 نظري عملي 

3 - 3 Nur 2705 (2)  ندوات في التمريض النفسى  

2 -- 2 Med 2702 ندوات في موضوع الرسالة 

 مجموع الساعات األسبوعية 5  5

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -
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 ساعة معتمدة( 45تمريض الصحة النفسية والعقلية بالساعات المعتمدة )برتامج الدكتوراه  في  -2

 ساعة للرسالة( 21ساعة معتمدة اجبارية +  25)

 ساعات معتمدة إجبارية   11الفصل الدراسي األول تمهيدى:  

مجموع 

 الدرجات

 

 توزيع الدرجات

عدد 

ساعات 

 االمتحان

متطلب 

  التسجيل

 اسم المقرر الكود / الرقم

 أعمال فصلية إمتحانات نهاية الفصل

تحرير

 ى 

امتحان  عملي   شفوى

منتصف 

 الفصل

أعمال 

 طالبية

111 61 21 - 11 11 2 - Supp 2701 أعداد اقتراح المشاريع 

111 61 21 - 11 11 2 - Supp 2702 النقد البحثى 

111 61 21 - 11 11 2 - Supp 2703  الدراسات النفسية واالجتماعية 

111 61 21 - 11 11 2 - Supp 701 أحصاء طبية متقدمة 

111 61 21 - 11 11 2 - Supp 2704  االتجهات الحديثة في التمريض

  النفسى

 

 ساعات معتمدة إجبارية 11لفصل الدراسي الثانى : ا

مجموع 

 الدرجات

 

 توزيع الدرجات

 

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 

 

  متطلب التسجيل

 

 

 الكود / الرقم

 

 

 أعمال فصلية إمتحانات نهاية الفصل اسم المقرر

امتحان  عملي  شفوى  تحريرى 

منتصف 

 الفصل

 أ . ط

111 61 21 - - 21 2 Co Med 2701 Nur 2701  ندوات في التمريض النفسى

(1) 

111 61 21 - - 21 2 -- Nur 2702  التمريضنظم المعلومات في 

111 61 21 - - 21 2 Co Nur 2701 Med 2701 ندوات في الطب النفسى 

111 61 21 - - 21 2 -- Nur 2703 التمريض المبنى على الدالئل 

111 61 21 - - 21 2 -- Nur 2704  تطوير المناهج في التمريض

  النفسى

 

 ساعة معتمدة رسالة(  5+ ساعة معتمدة اجبارية    5ساعة  )   11الفصل الدراسي الثالث  : 

مجموع 

 الدرجات

  توزيع الدرجات

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 

 

متطلب 

 التسجيل

 

 

 الكود / الرقم

 

 

 اسم المقرر

 

 

 

 أعمال فصلية إمتحانات نهاية الفصل

امتحان  عملي شفوى تحريرى

منتصف 

 الفصل

 أ . ط

151 91 31 - - 31 3 Nur 2701 Nur 2705  (2التمريض النفسى )ندوات في 

111 61 21 - - 21 2 -- Med 2702 ندوات في موضوع الرسالة 

 

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -
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 ساعة معتمدة ( 45برنامج الدكتوراه  في تخصص تمريض صحة المرأة و حديثى الوالدة بالساعات المعتمدة ) -3

 ساعة رسالة 21ساعة اجبارية + 25

 ساعات معتمدة إجبارية   11الفصل الدراسي األول ) تمهيدى( : 

 اسم المقرر

 

 الرقم الكودي 

 
اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية

 المعتمدة

  عملي نظرى

 Supp 3701 2 - 2 اعداد اقتراح المشاريع

 Supp 3702 2 - 2 النقد البحثى

 Supp 3703 2 - 2 الدراسات النفسية واالجتماعية

 Supp 701 2 - 2 احصاء طبية متقدمة

 Supp 3704 2 - 2 االتجاهات الحديثة في تمريض النساء

 11 - 11 مجموع الساعات األسبوعية

                                        

 ساعات معتمدة إجبارية                                                                                      11الفصل الدراسي الثاني: 

 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

 المعتمدة

  عملي نظري

 Nur 3701 3 __ 3 ندوات في تمريض صحة المرأة 

 Nur 3702 2 - 2 نظم المعلومات في التمريض

 Med 3711 3 __ 3 ندوات في طب النساء والتوليد

 Nur 3703 2 __ 2 التمريض المبنى علي الدالئل

 11 - 11 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 الرسالة ساعة 5+ إجبارية مقررات ساعة 5:  الثالث الدراسي الفصل

اجمإلى الساعات  الساعات الفعلية عدد الرقم الكودي اسم المقرر

 المعتمدة

  عملي نظري

 Nur 3704 3 - 3 تطوير المناهج في تمريض صحة المرأة 

 Med 3702 2  2  ندوات فى موضوع الرسالة

 5  5  مجموع الساعات االسبوعية

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة 21عدد  -
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 ساعة معتمده ( 45تمريض صحة المرأة و حديثى الوالدة ) برامج الدكتوراه في تخصصات - -3

 ساعة رسالة 21ساعة اجبارية + 25

 ساعات معتمدة إجبارية   11الفصل الدراسي األول) تمهيدى (:

 

 

 اسم المقرر الدراسي

 

 

 الرقم الكودي

 

 

 متطلبات

لالتسجي  

 

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

 

مجموع 

 الدرجات
فصليةأعمال   امتحان نهاية الفصل 

 أ . ط

 

 امتحان منتصف

 الفصل 

 تحريري شفوي عملي

 Supp 3701 __ 2  11 11 - 21 61 111 إعداد اقتراح المشاريع

 Supp 3702 __ 2 11 11 - 21 61 111 النقد البحثي

 Supp 3703 __ 2 11 11 - 21 61 111 الدراسات النفسية واالجتماعية

 Supp 701 __ 2 11 11 - 21 61 111 متقدمةأحصاء طبية 

االتجاهات الحديثة في تمريض النساء 

 والتوليد والصحة اإلنجابية
Supp 3704  2 11 11 - 21 61 111 

 

 ساعات معتمدة إجبارية 11الفصل الدراسي الثانى  

 

 

 اسم المقرر الدراسي

 

 

 

 الرقم الكودي

 

 

لمتطلبات التسجي  

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

 

مجموع 

 الدرجات

 امتحان نهاية الفصل أعمال  فصلية

امتحان  أ . ط 

منتصف 

 الفصل 

 تحريري شفوي عملي

ندوات في تمريض صحة 

 المرأة 

Nur 3701 Co Med 3701 3 31 - - 31 91 151 

 Nur 3702 - 2 21 - - 21 61 111 نظم  المعلومات في التمريض

 Med 3701 Co Nur 3701 3 31 - - 31 91 151 النساء والتوليدندوات في طب 

 Nur 3703 - 2 21 - - 21 61 111 التمريض المبنى  علي الدالئل

 

 الرسالة ساعة 5+ إجبارية مقررات ساعة 5:  الثالث الدراسي صل

 

 

 اسم المقرر الدراسي

 

 

 الرقم الكودي

 

 

 متطلبات

لالتسجي  

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

الدرجاتتوزيع    

مجموع 

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية الدرجات

امتحان  أ . ط

 منتصف

  الفصل

 تحريري شفوي عملي

 Nur 3704 __ 3 31 - __ 31 91 151  تطوير المناهج في تمريض صحة المرأة

 Med 3702  2 21 - - 21 61 111  ندوات فى موضوع الرسالة

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -
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 ساعة معتمدة( 45برنامج الدكتوراه  في تمريض األطفال بالساعات المعتمدة )-4

 )ساعة للرسالة   21ساعة اجبارية +  25)

 ساعات معتمدة إجبارية   11الفصل الدراسي األول ) تمهيدى( : 

 اسم المقرر

 
 الرقم الكودي 

 
اجمإلى الساعات  المعتمدةعدد الساعات 

 المعتمدة

  عملي نظرى

 اعداد اقتراح المشاريع

 

Supp 4701 2 
- 

2 

 Supp4702 2 النقد البحثى
- 

2 

 Supp4703 2 الدراسات النفسية واالجتماعية
- 

2 

 Supp 701 2 احصاء طبية متقدمة
- 

2 

 Supp4704 2 االتجاهات الحديثة في تمريض ألطفال
- 

2 

 11 - 11 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعة معتمدة  مقررات دراسية إجبارية  11الفصل الدراسي الثاني : 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 الكود / الرقم عدد الساعــات المعتمدة
 اسم المقرر الدراسي

  عملي نظرى 

2 -- 2 Nur 4701 ندوات في تمريض االطفال 

2 -- 2 Nur 4702  المعلومات في التمريضنظم 

2 -- 2 Med 4701 ندوات في طب االطفال 

2 -- 2 Med 4702 ندوات في جراحة االطفال 

2 -- 2 Nur 4703 التمريض المبنى على الدالئل 

 مجموع الساعات األسبوعية  11 -- 11

 

 ساعة الرسالة 5ساعة مقررات إجبارية + 5الفصل الدراسي الثالث:  

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات المعتمدة
 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم

 نظري عملي 

3 -- 
3 

Nur 4704 
 تطوير المناهج في تمريض االطفال

2 -- 
2 

Med 4703 
 ندوات في موضوع الرسالة

 مجموع الساعات األسبوعية   5 -- 5

 

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة 21عدد  -
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 ساعة معتمدة ( 45برنامج  الدكتوراه  في تمريض األطفال بالساعات المعتمدة  ) -4

 ساعة للرسالة ( 21ساعة إجبارية + 25) 

 الفصل الدراسي األول ) تمهيدى ( :مقررات إجبارية = 11 ساعة معتمدة 

 

 ساعة معتمدة   11الفصل الدراسي الثاني :مقررات دراسية إجبارية : 

 

 ساعة معتمدة  الرسالة   5ساعة معتمدة   مقررات دراسية إجبارية +  5:  الفصل الدراسي الثالث

 

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة 21عدد  -

  

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات 

 مجموع

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

 Supp 4701 -- 2  11 11 - 21 61 111 اعداد اقتراح المشاريع

 النقد البحثى
Supp4702 

-- 
2 11 11 - 21 61 111 

 الدراسات النفسية واالجتماعية
Supp4703 

-- 
2 11 11 - 21 61 111 

 احصاء طبية متقدم
Supp 701 

-- 
2 11 11 - 21 61 111 

االتجاهات الحديثة في  تمريض 

 األطفال

Supp4704 
-- 

2 11 11 - 21 61 111 

 متطلبات التسجيل الرقم الكودي اسم المقرر

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مجموع  توزيع الدرجات 

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية الدرجات

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 عملي 
شفو

 ي 
 تحريري 

 Nur 4701 ندوات في تمريض االطفال
Co Med 4701 

Co  Med 4702 
2 20 - -- 20 

60 100 

نظم المعلومات في 

 التمريض

Nur 4702  2 
20 - -- 20 

60 100 

 Med 4701 Co Nur 4701 2 20 - -- 20 60 100 في طب االطفالندوات 

 Med 4702 Co Nur 4701 2 20 - - 20 60 100 ندوات في جراحة االطفال

التمريض المبنى على 

 الدالئل
Nur 4703 -- 

2 
20 - -- 20 

60 100 

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

االمتحا

 ن

  توزيع الدرجات 

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري  شفوي  عملي 

 المناهج في تمريض االطفالتطوير 
Nur 4704 

-- 3 31 - -- 31 
91 151 

 ندوات في موضوع الرسالة
Med 4703 

-- 
2 

21 - -- 21 
61 111 
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 ساعة معتمدة ( 45برنامج  الدكتوراه  في تمريض صحة األسرة والمجتمع بالساعات المعتمدة  )  -5

 )ساعة للرسالة   21اجبارية +  25) 

 ساعة معتمدة إجبارية                        11الفصل الدراسي األول )تمهيدى(:  

اجمإلى  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودي اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

  عملي نظرى 

 Supp 5701 2 - 2 اعداد اقتراح المشاريع

 Supp5702 2 - 2 النقد البحثى

 Supp5703 2 - 2 الدراسات النفسية و االجتماعية

 Supp 701 2 - 2 إحصاء طبية متقدم

 Supp5704 2 - 2 االتجاهات الحديثة في تمريض صحة المجتمع

 11  11 مجموع الساعات األسبوعية 

 ساعة معتمدة   11مقررات دراسية إجبارية =  الفصل الدراسي الثاني :

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات  الفعلية 
 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم

 نظرى عملي 

2 -- 2 Nur 5701  ندوات في  تمريض صحة المجتمع 

2 -- 2 Nur 5702 نظم المعلومات في التمريض 

2 -- 2 Med 5701 ندوات في طب المجتمع 

2 -- 2 Nur 5703 التمريض المبنى على الدالئل 

2 -- 2 Nur 5704 تطوير المناهج في تمريض صخة المجتمع 

 مجموع الساعات األسبوعية  11 -- 11

 

 ساعة معتمدة  الرسالة 5ساعة معتمدة مقررات إجبارية +5 (ةساعة معتمد11الفصل الدراسي الثالث: 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية
 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم

 ن ع 

3 -- 3 Nur 5705 دراسة مستقلة في تمريض صحة المجتمع 

2 -- 2 Med 5702 ندوات في موضوع الرسالة 

 مجموع الساعات األسبوعية  5 -- 5

 

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -
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 ساعة معتمدة (45المجتمع بالساعات المعتمدة )  االسرة درجة الدكتوراه في تمريض صحة -5

 )ساعة للرسالة   21اجبارية +  25)

 ساعة مقررات إجبارية 11الفصل الدراسي األول ) تمهيدى(: 

 

 أسم المقرر

 

 كود المقرر

متطلبات 

 التسجيل

 عدد

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط  

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي عملي

 Supp 5701 - 2 11 11 - 21 61 111 اعداد اقتراح المشاريع

 Supp5702 - 2 11 11 - 21 61 111 النقد البحثى

الدراسددددددددددددددات النفسددددددددددددددية و 

 االجتماعية

Supp5703 
- 2 11 11 - 21 61 111 

 Supp 701 - 2 11 11 - 21 61 111 إحصاء طبية متقدم

االتجاهددددددددات الحديثددددددددة فددددددددي 

 المجتمعتمريض صحة 

Supp5704 
- 2 11 11 - 21 61 111 

 ساعة معتمدة مقرارت اجبارية 11 الفصل الدراسي الثانى:

 

 أسم المقرر

 

 

 كود المقرر

متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي عملي

نددوات فدي  تمدريض صددحة 

 المجتمع 
Nur 5701 

Co Med 

5701 
2 21 - - 21 61 111 

نظددددددددم المعلومددددددددات فددددددددي 

 التمريض
Nur 5702 - 2 21 - - 21 61 111 

 ندوات في طب المجتمع
Med 5701 

Co Nur 

5701 
2 21 - - 21 61 111 

التمدددددريض المبندددددى علدددددى 

 الدالئل
Nur 5703 - 2 21 - - 21 61 111 

تطوير المناهج في تمريض 

 صخة المجتمع
Nur 5704 - 2 21 - - 21 61 111 

 ساعة معتمدة 5ساعة معتمدة مقرارات اجبارية  + الرسالة:  5  الفصل الدراسي الثالث :

 

 أسم المقرر

 

 كود المقرر

 

متطلبدددات 

 التسجيل

 

عدددددددددددددددددد 

سددددددداعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات
 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية        

 أ.ط  

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي عملي

دراسة مستقلة في تمريض 

 صحة المجتمع

Nur 5705 
- 3 31 - - 31 91 151 

 Med 5702 - 2 21 - - 21 61 111 ندوات في موضوع الرسالة

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة 21عدد  -
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 ساعة معتمدة( 45برنامج الدكتوراه في تمريض المسنين بالساعات المعتمدة )  -6

 ساعة للرسالة ( 21ساعة إجبارية +  25) 

 ساعة معتمدة إجبارية 11الفصل الدراسي األول ) تمهيدى (:  

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم عدد الساعات الفعلية

 نظرى عملي 

2 - 2 Supp 6701 اعداد اقتراح المشاريع 

2 - 2 Supp 6702 النقد البحثى 

2 - 2 Supp 6703 الدراسات النفسية و االجتماعية 

2 - 2 Supp 701 إحصاء طبية متقدم 

2 - 2 Supp 6704 االتجاهات الحديثة في تمريض المسنين 

 مجموع الساعات األسبوعية   11 - 11

 ساعة معتمدة إجبارية 11الثانى: الفصل الدراسي 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم عدد الساعات الفعلية

 نظرى عملي 

2 - 2 Nur 6701   تمريض المسنينندوات في 

2 - 2 Nur 6702 نظم المعلومات في التمريض 

2 - 2 Nur 6703 تطوير مناهج تمريض المسنين 

2  -  2 Med 6701 طب المسنين 

2 - 2 Nur 6704 التمريض المبنى على الدالئل 

 مجموع الساعات األسبوعية   11 - 11

 ساعة للرسالة 5ساعة معتمدة  إجبارية +  5الفصل الدراسي الثالث: 

 اجمإلى الساعات

 المعتمدة

 اسم المقرر الدراسي الكود / الرقم عدد الساعات الفعلية

 نظرى عملي 

3 - 3 Nur 6705 دراسات  مستقلة في تمريض المسنين 

2 - 2 Med 6702  موضوع الرسالةندوات في  

 مجموع الساعات األسبوعية   5 - 5

 

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -
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 ساعة معتمدة(45برنامج الدكتوراه في تخصص قسم تمريض المسنين بالساعات المعتمدة ) -6

 ساعة للرسالة ( 21إجبارية + ساعة  25)  

 ساعة معتمدة إجبارية 11الفصل الدراسي األول:  

متطلبددددات  كود المقرر المقررات

 التسجيل

 عدد

ساعات 

 االمتحان

  توزيع الدرجات                  

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية مجموع الدرجات

أمتحان  أ.ط

منتصف 

 الفصل

 تحريرى  شفوى  عملي 

 Supp 6701 - 2  11 11 - 21 61 111 اعداد اقتراح المشاريع 

 Supp 6702 - 2 11 11 - 21 61 111 النقد البحثى

 Supp 6703 - 2 11 11 - 21 61 111 الدراسات النفسية و االجتماعية 

 Supp 701 - 2 11 11 - 21 61 111 إحصاء طبية متقدم

االتجاهييات الحديثيية فييي تمييريض 

 المسنين 

Supp 6704 - 2 11 11 - 21 61 111 

 

 ساعة معتمدة 11الفصل الدراسي الثانى : مقرارت اجبارية 

متطلبات  كود المقرر المقررات

 التسجيل

عددددددددددد 

سدددددداعا

ت 

االمتحا

 ن

  توزيع الدرجات                      

مجمدددددددددددددددددوع 

 الدرجات

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية      

امتحان  أ.ط

منتصف 

 الفصل

تحريدددددر شفوى  عملي

 ى 

تمييييييييريض نييييييييدوات فييييييييي  

 المسنين

Nur 6701 Co Med 

6701  

2 21 - - 21 61 111 

نظييييييييم المعلوميييييييييات فيييييييييي 

 التمريض

Nur 6702 - 2 21 - - 21 61 111 

تطوير مناهج تمريض 

 المسنين

Nur 6703 - 2 21 - - 21 61 111 

المسنينطب   Med 6701 Co Nur 6701 2 21 - - 21 61 111 

التمريض المبنى على 

 الدالئل

Nur 6704 - 2 21 - - 21 61 111 

 

 ساعة للرسالة 5ساعة معتمدة +  5مقرارات اجبارية :الفصل الدراسي الثالث 

 

 المقررات

 

 كود المقرر

 

متطلبددددددددات 

 التسجيل

 

عددد سدداعات 

 االمتحان

مجموع  توزيع الدرجات

 امتحان نهاية الفصل أعمال فصلية الدرجات

امتحان  أ.ط

منتصف 

 الفصل

 تحريرى  شفوى  عملي

دراسات  مستقلة في تمريض 

  المسنين

Nur 6705 - 3 31 - - 31 91 151 

 Med 6702 - 2 21 - - 21 61 111   موضوع الرسالةندوات في 

 

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -
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 ساعة معتمدة( 45برامج الدكتوراه في تمريض العناية الحرجة والطوارئ بنظام الساعات المعتمدة ) -7

 ساعة للرسالة (  21ساعة أجبارية +  25) 

 ساعة إجبارية  11الفصل الدراسي األول ) تمهيدى (: 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 الفعلية  الساعــاتعدد 
 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 

 نظرى  عملي 

2 - 2 Supp7701 اعداد اقتراح المشاريع 

2 - 2 Supp 7702 النقد البحثى 

2 - 2 Supp 7703 الدراسات النفسية واإلجتماعية 

2 - 2 Supp 701 احصاء طبية متقدم 

2 - 2 Supp 7704  الحاالت الحرجة والطوارئاالتجاهات الحديثة في  تمريض 

 مجموع الساعات األسبوعية 11  11

 ساعة إجبارية 11الفصل الدراسي الثاني: 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية
 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 

 نظرى  عملي 

2 - 2 Nur 7701   الحرجة والطوارئتمريض الحاالت ندوات في 

2 - 2 Nur 7702 نظم المعلومات في التمريض 

2 - 2 Med 7701 الحرجة والطوارئالحاالت  ندوات فى طب 

2 - 2 Med 7702 الحرجة والطوارئالحاالت  ندوات فى جراخة 

2 - 2 Nur 7703 التمريض المبنى على الدالئل 

 مجموع الساعات األسبوعية 11  11

 ساعة للرسالة 5إجبارية +  ساعة معتمدة  5مقررات الفصل الدراسي الثالث: 

اجمإلى 

الساعات 

 المعتمدة

 عدد الساعــات الفعلية
 اسم المقرر الدراسي رقم الكود 

 نظرى  عملي 

3 - 3 Nur 7704 الطوارئ   يض الخاالت الحرجةحلقة دراسية في تمر 

2 - 2 Med 7703  موضوع الرسالةندوات في   

 مجموع الساعات االسبوعية  5 - 5

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -
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 ساعة معتمدة(  45)  برامج الدكتوراه في تمريض الحاالت الحرجة و الطوارئ بنظام الساعات المعتمدة -7

 ساعة للرسالة( 21ساعة إجبارية +    25)   

 ساعة معتمدة إجبارية 11 الفصل الدراسي األول ) تمهيدى (:

  

 

 

 ساعة إجبارية 11الفصل الدراسي الثاني: 

 

 

 الرسالة   ساعة معتمدة 5ساعة معتمد إجبارية +  11: الدراسي الثالثالفصل 

 

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -

 الكوديالرقم  اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مجموع  توزيع الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية الدرجات

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي  عملي 

 Supp7701 -- 2  11 11 - 21 61 111 اعداد اقتراح المشاريع

 Supp 7702 -- 2 11 11 - 21 61 111 النقد البحثى

 Supp 7703 -- 2 11 11 - 21 61 111 الدراسات النفسية واألجتماعية

 Supp 701 -- 2 11 11 - 21 61 111 احصاء طبية متقدم

االتجاهات الحديثة في  تمريض 

 الحاالت الحرجة و الطورائ

Supp 7704 
-- 

2 11 11 - 21 61 111 

 الرقم الكودي المقرراسم 
متطلبات 

 التسجيل

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مجموع  توزيع الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية الدرجات

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي  عملي 

تمدددددريض الحددددداالت الحرجدددددة نددددددوات فدددددي  

 والطورائ

Nur 7701 
-- 2 21 - -- 21 

61 111 

 Nur 7702 -- 2 21 - -- 21 61 111 في التمريضنظم المعلومات 

 Med 7701 -- 2 21 - -- 21 61 111 الحرجة والطوارئالحاالت  ندوات فى طب

 Med 7702 -- 2 21 - -- 21 61 111 الحرجة والطوارئالحاالت  ندوات فى جراخة

 Nur 7703 -- 2 21 - -- 21 61 111 التمريض المبنى على الدالئل

 الرقم الكودي اسم المقرر
متطلبات 

 التسجيل

عدد ساعات 

 االمتحان

مجموع  توزيع الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية الدرجات

 أ.ط

امتحان 

منتصف 

 الفصل

 تحريري شفوي  عملي 

حلقة دراسية في تمريض  الحاالت 

 الحرجة والطوارئ 

Nur 7704 
-- 3 31 - -- 31 

91 151 

 Med 7703 -- 2 21 - -- 21 61 111   موضوع الرسالةندوات في 
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 ساعة معتمدة (                           45برنامج الدكتوراه في ادارة التمريض ) -8    

 ساعة الرسالة  21ساعة مقررات إجبارية +    25 

 ساعة معتمدة 11الفصل الداسي األول : مقررات اجبارية 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 المعتمدة

  عملي نظرى

 Supp 8701 2 -- 2 اعداد اقتراح المشاريع

 Supp 8702 2 -- 2 النقد البحثى

 Supp 8703 2 -- 2 الدراسات النفسية واألجتماعية

 Supp 701 2 -- 2 احصاء طبية متقدم

 Supp 8704 2 -- 2 االتجاهات الحديثة في  ادارة التمريض 

 11  11 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 سااعة معتمدة 11الداسي الناثي : مقررات اجبارية الفصل 

اجمإلى الساعات  عدد الساعات الفعلية الرقم الكودى اسم المقرر

 المعتمدة

  عملي نظرى

 Nur 8701 2 -- 2 ندوات فى ادارة التمريض

 Nur 8702 2 -- 2 نظم المعلومات فى التمريض

 Supp 8705 2 -- 2 السلوكيات االداريه

 Nur 8703 2 -- 2 المناهج في ادارة التمريضتظوير 

 Nur 8704 2 -- 2 التمريض المبنى على الدالئل

 11  11 مجموع الساعات األسبوعية 

 

 ساعة للرسالة 5ساعة معتمدة +  5مقرارات اجبارية :الفصل الدراسي الثالث 

اجمإلى  الفعلية   عدد الساعات الرقم الكودى اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

  عملي نظرى

 Nur 8705 3 -- 3 ادارة التمريضحلقة دراسية في 

 Nur 8706 2 -- 2   موضوع الرسالةندوات في 

 5  5  مجموع الساعات االسبوعية

 

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -
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 معتمدة(ساعة  45)الدكتوراه في  ادارة التمريض بالساعات المعتمدة برنامج  -8

 ساعة الرسالة( 21ساعة  مقررات إجبارية +   25) 

 ساعة معتمدة  11الفصل الدراسي األول: تمهيدي :

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط
امتحان منتصف 

 الفصل

 نظري شفهي عملي

 Supp 8701 -- 2  11 11 - 21 61 111 اعداد اقتراح المشاريع

 Supp 8702 -- 2 11 11 - 21 61 111 النقد البحثى

الدراسات النفسية 

 واألجتماعية

Supp 8703 -- 2 11 11 - 21 61 111 

 Supp 701 -- 2 11 11 - 21 61 111 احصاء طبية متقدم

الحديثة في  ادارة االتجاهات 

 (2التمريض )
Supp 8704 

-- 2 11 11 - 21 61 111 

 

  

 معتمدة إجباريةساعة   11الفصل الداسي الثاني :  

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات

 أمتحان نهاية الفصل أعمال فصلية

 ا.ط
امتحان منتصف 

 الفصل

 نظري شفهي عملي

 Nur 8701 -- 2 21 -- -- 21 61 111 ندوات فى ادارة التمريض

نظم المعلومات فى 

 التمريض

Nur 8702 -- 2 21 -- -- 21 61 111 

 Supp 8705 -- 2 21 -- -- 21 61 111 السلوكيات االدارية

تطوير المناهج في 

 التمريض

Nur 8703 -- 2 21 -- -- 21 61 111 

التمريض المبنى على 

 الدالئل

Nur 8704 -- 2 21 -- -- 21 61 111 

 ساعة للرسالة( 5ساعة معتمدة إجبارية +     5ساعات معتمدة ) 10الفصل الدراسي الثالث:

 

 

 اسم المقرر

 

 الكود / الرقم

 

 

متطلبات 

 التسجيل

 

عدد 

ساعات 

 األمتحان

 توزيع الدرجات

مجموع 

 الدرجات
 أمتحان نهاية الفصل فصليةأعمال 

 ا.ط
امتحان منتصف 

 الفصل

 نظري شفهي عملي

حلقة دراسية في ادارة 

 التمريض

Nur 8705 -- 3 31 -- -- 31 91 151 

 Nur 8706 -- 2 21 -- -- 21 61 111   موضوع الرسالةندوات في 

 

 ساعة لتسجيل واستكمال خطوات الرسالة  21عدد  -
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  بعد عن التعليم( 41) مادة
 ببرامج بااللتحاق واألجانب المصريين للطالب السماح المختص القسم إقتراح على بناءً  الكلية لمجلس يجوز 

 بعد عن التعليم طريق عن ثقافية باتفاقيات أسيوط جامعة مع المرتبطة األجنبية الجامعات مع المشتركة العليا الدراسات

 .اإللكتروني التعليم أو

 االنتقالية األحكام
 .بها بالعمل الوزاري القرار صدور تاريخ من الالئحة هذه أحكام تطبق   (41) مادة

 المقيدين للطالب______   بتاريخ)     (  رقم العليا الدراسات لمرحلة الداخلية بالالئحة العمل يستمر  (42) مادة

 .الدرجة على حصولهم حتى والدكتوراه الماجستير درجة و للدبلوم

 

 عامة أحكام

 بعد األقسام تمنحها التي والدكتوراه الماجستير ولدرجتي للدبلومات جديدة تخصصات فتح في الحق للكلية (43) مادة

 .التنفيذية الئحته و الجامعات تنظيم قانون ألحكام وفقا الجامعة ومجلس الكلية مجلس موافقة

 عدد و مسمياتها و االختيارية المقررات تعديل يجوز و به الخاصة االختيارية المقررات القسم يحدد( 44) مادة

 موافقة و المختص القسم مجلس اقتراح على بناءً  بها االمتحانات مسميات و زمن كذلك و مقرر بكل الخاصة الساعات

 .بالجامعة العليا الدراسات مجلس اعتماد و الكلية مجلس

 المقررات تلك تعتمد و القيد تاريخ من شهر خالل اإلضافة أو بالحذف االختيارية المقررات تغيير يجوز( 45) مادة

 مجلس موافقة و العليا الدراسات لجنة على العرض و المختص القسم مجلس اقتراح بعد بها العمل يتم و االختيارية

 .العلمي محتواه و المقرر مسمى على الكلية

 .التخصص و الرسالة موضوع الدكتوراه و الماجستير شهادة فى يوضح (46) مادة

 أو الحكم لجنة فى االشتراك أو العلمية الرسائل على اإلشراف فى التدريس هيئة عضو اشتراك يجوز ال( 47) مادة

 .الرابعة الدرجة حتى األقارب من طالب أي امتحان

  (48) مادة

 .الماجستير امتحانات لجان فى لالشتراك مساعد أستاذ درجة عن العلمية المرتبة تقل ال

الشامل الدكتوراه امتحانات لجان فى لالشتراك أستاذ درجة عن العلمية المرتبة تقل ال



 

 

 


