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: الدبلــــوم  
ً
  أوال

 א����א������	وמ��א�د�����	ط����د�א�ط����د �

�� ی�ق�م لالل��اق ب�بل�م ال�راسات العل	ا ما �أتى : �	�  ��� �-   

�ــال�ر��س فــى علــ�م ال��ــ��� أو درجــة جام
	ــة أولــى  -�أن #��ن حاصًال علــى درجــة ال
�ر�ة م-� الع�3	ــة فى م2ال له عالقة /ال�.-, ال��ق)م له م( اح)' جامعات ج�ه

  م( جامعة أخ�' مع��ف بها.  أو على درجة معادلة

  Cامل).  @�ال م)ة ال)راسة (عام م>الد'  ةأن ت:�ن م�ف�غ -

-  Dن ق) زاول ال�ه�� ل�)ة عام على األقل /ع) الDGة ال�)ر�F	ة.  ةوأن #

�ة ل)بل�م إدارة ال�ML�G	ات #K��L الJ-�ل علــى دبلــ�م إدارة ت�ــ��� قFــل ال�قــ)م  -GDال/
�ة ل.��2ات Cل	ات ال����� فقN.  ل)GDات /ال	ML�Gبل�م إدارة ال�  

  شــــــــــــه�) 12مــــــــــــ)ة ال)راســــــــــــة لD>ــــــــــــل دبلــــــــــــ�م ال)راســــــــــــات العل	ــــــــــــا ســــــــــــDة م>الد#ــــــــــــة ( -
   .ت��Lل على ثالثة ف-�ل دراس	ة

-   QالRق>) ال NقG#ل علــى الــ)بل�م خــالل إ-J# Sة مــ( تــار�خ الق>ــ)  3ذا ل	ات دراســ�Dســ
لــى ال�Gــ2>ل ل�ــ)ة عــام آخــ� /عــ) أخــZ رأ' م2لــY ذا رأ' م2لــY ال:ل	ــة اإل/قــاء عإال إ

  القSG ال�.�, و لD2ة ال)راسات العل	ا /ال:ل	ة.

ــاد إ - ذا رســــQ الRالــــQ فــــى احــــ) ال�قــــ�رات یــــ[د' االم�Jــــان \	�ــــا رســــQ \	ــــه فــــى م	عــ
 م�ات. 3ك`� م(  أ#�Gح ب)خ�ل االم�Jان فى ال�ق�ر ال�اح)   وال االم�Jان ال�الى

  ) M.Sc.Nالتمريض ( ثانيا: درجة املاجستري فى علوم  
 ط�	:������	ن����دמ�������ل���ذ��א�د���−�� �

�ــال�ر��س فــى علــ�م ال��ــ��� ب�قــ)ی� عــام (ج>ــ)) علــى األقــل مــ(  -�الJ-ــ�ل علــى درجــة ال
احــ)' ال2امعــات ال�-ــ��ة أو علــى درجــة معادلــة لهــا و ب�قــ)ی� (ج>ــ))على األقــل فــى مــادة 

  ال�.-,.
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درجــة و مeاولــة  �e<500ــة (ال���فــل) /Jــ) أدنــى لــى اج�	ــاز ام�Jــان اللغــة اإلن2لإ/اإلضــافة  -
Dع>ــ) /ال2امعــة ل�ــ)ة عــام علــى األقــل ة  ال�ه�C أو زاول الع�ــل Qة ال�ــ)ر�D( /عــ) ســ<�Dل�ــ)ة ســ

ســـ�Dات قFـــل  5عـــ(  ال #�ـــ�ن قـــ) انقRـــع عـــ( مeاولـــة ال�هDـــة مـــ)ة ت�eـــ)f/عـــ) ســـDة ال�ـــ)ر�Q و 
 .ال�2G>ل لل)راسة

لJـــ>( االن�هـــاء مـــ( دراســـة الف-ـــ�ل ی�ف�غــ�ا الRــالب ال�ق>ـــ)ی( مـــ( خـــارج ال:ل	ـــة و�2ـــQ أن  -
  . ال)راس	ة ال`الثة

 :א���	א�د����−�د �

ســ�Dات مــ( تــار�خ م�افقــة م2لــY ال:ل	ــة علــى تGــ2>ل  4ال تقــل عــ( ســ�D>( و /Jــ) أق-ــى  -
.jJ�  م�Lوع ال

 ال /ع) م�ور عام م( ت2G>ل م�Lوع ال�jJ .إوال #�2ز ال�DاقLة  -

ال بDـــاء علـــى الق>ـــ) ل�ـــ)ة عـــام آخـــ� قابـــل لل�2)یـــ) بDـــاء علـــى تق��ـــ� إو�2ـــ�ز ل�2لـــY ال:ل	ـــة  -
  ال��Lف.

                   ـــع مـــ�اد الف-ـــل ال)راســـى األول و ال`ـــانى	2ـــاح ج�Dـــازه ب	عـــ) اج�/ jـــJ�#قـــ)م الRالـــQ مLـــ�وع ال
 س�Dات م( تار�خ ق>)ه دون ت2G>ل م�Lوع ال�jJ. 3ك`� م( أذا م� إو #QRL ق>)ه 

 ة ال�سLاقDال #�2ز م .jJ� الة قFل م�ور عام م( ت2G>ل م�Lوع ال

  

 :����د"�א�!� ��א!#�$� �−���ط�����ل�א�ط�����د	���א�������	�

  إذا Cانn تقار�� ال��Lف>( ال)ور�ة غ>� م�ض	ة خالل ف��ة ال�2G>ل.  - 1

�S ال�سالة م�ت>( م��ال>�>(.  - 2Jة الD2ل noإذا رف 

  ثالثا :درجة الدكتوراه فى علوم التمريض 
 

 ح ج$�  ة ال���3راه فى عل�م ال���0/.  درجامعة القاه�ة ب$اء على اق��اح ال&ل	ة  ت

 :�$ض�������	وמ�א����&�$���−���	ط����د�א�ط�����د	���א�د'�و	א�� �

جــ)ًا علــى األقــل مــ( إحــ)'  الJ-�ل على درجة ال�اج�G>� فى عل�م ال����� ب�قــ)ی� ج>ــ) -
  جامعات ج.م.ع أو على درجة معادلة .
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ال #�ــ� أك`ــ� مــ( ســDة واحــ)ه علــى آخــ� إدرجــة علــى   500ل���فل /J) أدنى  اج�	از اخ��ار ا -
 م�ة دخل ف>ها االم�Jان.

ــ)ة ال)راســــــ  - ــى ال��ــــــ���  ةمــــ ــ)��Cراه فــــ ــة الــــ ــى درجــــ ــل                     4للJ-ــــــ�ل علــــ ــى األقــــ ــ�Dات علــــ ســــ
   ســـ�Dات مـــ( تـــار�خ ال��افقـــة علـــى تGـــ2>ل مLـــ�وع ال�Jـــj و #2ـــ�ز اإل/قـــاء             3وJ3ـــ) أق-ـــى 

ال إخ�' مJ)ده /عــام قابــل لل�2)یــ) /��افقــة ال�Lــ�ف وال #2ــ�ز ال�DاقLــة أعلى ال�2G>ل ل�)ة  
 /ع) م�ور عام>( على األقل م( تار�خ ال��افقة على ال�2G>ل. 

 :و���ط��)�د�א�ط����−�� �

  م�ات) 3إذا ت2اوز ع)د م�ات ال�س�ب فى االم�Jان الDهائى لل)��Cراه ( -

 ج�	از الRالQ االم�Jان الDهائى ول2G# Sل ال�سالة.ذا م� أك`� م( عام>( على اإ -

-  Yوع إال إذا رأ' م2ل�L2>ل مGات م( تار�خ ت�Dال�سالة خالل ثالث س QالRق)م ال# Sإذا ل
 ال:ل	ة اإل/قاء على ال�2G>ل ل�)ة أخ�' مJ)دة لعام قابل لل�2)ی). 

 إذا Cانn تقار�� ال��Lف>( ال)ور�ة غ>� م�ض	ة خالل ف��ة ال�2G>ل.  -

�S ال�سالة م�ت>( م��ال>�>(.  إ -Jة الD2ل noذا رف� �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


	التمريض.pdf (p.1)
	شروط كلية التمريض.pdf (p.2-4)

