كلية التمريض
جامعة عين شمس

أ.د  /سحز مىسٌ سلًناٌ
عنًد كلًُ التنزيض

أ.د  /سَاو جزجس راغب أ.د ًٍ /او رفعت طيطاوٍ
وكًل الللًُ لصئىٌ

للدراسات العلًا والبحىث

أ.د  /سحز ياسني حمند

وكًل الللًُ لصئىٌ

وكًل الللًُ لصئىٌ

خدمُ اجملتنع وتينًُ البًئُ

التعلًه والطالب

ىبذَ عً كلًُ التنزيض وعيىاىَا
عيىاٌ الللًُ  :كمية التمريض– جامعة عيف شمس– العباسية– القاىرة
تػـ أنشاء كمية التمريض – جامعة عيف شمس عػاـ  ،0871حصمت كمية
التمريض – جامعة عيف شمس عمي االعتماد والجودة مف الييئة القومية
لضماف جػػػودة التعميـ واالعتماد في  1100/7/10لتكوف أوؿ كميات
جامعة عيف شمس وثاني كمية تمريض عمي مستوي الجميورية تحصؿ
عمي االعتماد والجودة وحصمت الكمية عمى االعتماد لممرة الثانية لتكوف
أوؿ مف يحصؿ عمى االعتماد مرتيف متتاليتيف في جامعة عيف شمس في
 .1106/ 2/5وأيضا حصمت الكمية عمى شيادة األيزو 2015-9001
لتكوف أيضا أوؿ كمية تحصؿ عمى األيزو في جامعة عيف شمس في 15
. 1107/3/

وسًلُ االتصال بالللًُ :
العنواف البريدي  :كمية التمريض – جامعة عيف شمس رقـ بريدي 00455

الموقع اإللكتروني http://nursing.shams.edu.eg :
تميفوف 1113235520 :

تميفوف /فاكس 1113236187 :

الدرجات العلنًُ اليت متيحَا الللًُ :
تمنح الكمية الدرجات العممية التالية :

 -1درجة البكالوريوس في عموـ التمريض

 -2درجة البكالوريوس الثاني المكثؼ في عموـ التمريض ( برنامج خاص مصروفات )
 -3درجة الدبموـ الميني في التخصصات التمريضية المختمفة

 -4درجة دبموـ الدراسات العميا في التخصصات التمريضية المختمفة
 -5درجة الماجستير في عموـ التمريض في التخصصات المختمفة
 -6درجة الدكتوراه في عموـ التمريض في التخصصات المختمفة

أوال :مزحلُ البلالىريىس
الدرجات العلنًُ اليت متيحَا الللًُ يف مزحلُ البلالىريىس :
 -1درجة البكالوريوس في عموـ التمريض

 -2درجة البكالوريوس الثاني المكثؼ في عموـ التمريض ( برنامج خاص بمصروفات)
سوؼ يتـ شرحو في البرامج الجديدة الخاصة بالكمية .

درجُ البلالىريىس يف علىو التنزيض :
شزوط االلتحاق بالللًُ :
يتـ االلتحاؽ بكمية التمريض طبقاً لألحكاـ المقررة في الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات

رقـ ( )49لسنة  ، 1972ويشترط لقبوؿ الطالب مايمي :

 -1أف يكوف الطالب  /الطالبة حاصؿ عمي شيادة الثانوية العامػة الحديثػة بالقسػـ العممػي
(عممي عموـ ) أو عمي شيادة معادلة ليػا شػريطة حداثػة الم ىػؿ عمػي أف تكػوف الم ػة
اإلنجميزية ىي احدي الم ات التي تمت دراستيا في المرحمة الثانوية بشػرط أال تقػؿ عػف

 %77ويستثني مف ذلؾ خريجي المدارس األجنبية .

 -2ويجوز قبوؿ الطالب الحاصميف عمي الم ىالت اآلتية :
 مؤه ل للي ش ل لللمصو ل ل لدير( يد) ل للقي ث ل للو مة يد شيل ل لللص ( ثللقن م ل أ) ل

-

ي قدو ق س ( ال مزي

ث ل للو ي ل للي ل قي ل لل( لم ل لل(

يدشلمصلللو أق يدمصله ل يدم لدي( قيللمن للقي يدرث لل( لد د لل(

 %5م يدص يدمة قي .

ثقن يدمصله يد ي( دثممديض

ص ( ممديض

در ) ي ( يدمؤهي قيد) قي ثو

مشمقع  %55ك) أ و م مشملقع دشللو يدل ثقن قيلمن لقي يدرث ل( لد د ل( يد ل يل(
ق س ل ( ال مزي ل

ل  %01م ل يدص ل يدمةي ل لد د لل( يد ل يلل( مللو يالدم لزين ث لقي

يدمصله يد ي( دثممديض م

 -3التفرغ الكامؿ لمدراسة .

ي يدمشثس ي

ثى دثشلمصلو .

رث لل(

 -4اجتياز الكشؼ الطبي .

 -5اجتياز اختبارات القبوؿ الموحدة التي يقرىا مجمس الكمية .

مدَ الدراسُ بالللًُ :
مدة الدراسة أربعة سنوات دراسية عممية باإلضافة إلي سنة تدريبية ( 01شير ) إجبارية (

االمتياز)  .تكوف الدراسة عمي أساس نظاـ الفصميف الدراسييف مدة كؿ فصؿ خمسة عشػر

أسبوعاً .

أقساو الللًُ :
 -1قسـ التمريض الباطني الجراحي ( أ ،ب)
 -2قسـ تمريض الحاالت الحرجة
 -3قسـ تمريض األطفاؿ

 -4قسـ تمريض األمومة وأمراض النساء

 -5قسـ التمريض النفسي والصحة النفسية
 -6قسـ تمريض صحة المجتمع
 -7قسـ تمريض المسنيف
 -8إدارة خدمات التمريض

ثاىًا :مزحلُ الدراسات العلًا
الدرجات العلنًُ اليت متيحَا الللًُ يف مزحلُ الدراسات العلًا :
تمنح كمية التمريض الدرجات العممية التالية بنظاـ الساعات المعتمدة فػي مرحمػة الدراسػات

العميا :

 -1درجة الدبموـ الميني في التخصصات التمريضية المختمفة .

 -2درجة دبموـ الدراسات العميا في التخصصات التمريضية المختمفة .
 -3درجة الماجستير في عموـ التمريض في التخصصات المختمفة .
 -4درجة الدكتوراه في عموـ التمريض في التخصصات المختمفة .

 -1الدبلىو املَين :
تمنح الكمية درجة الدبموـ الميني في :
القســـــه

الدبلىو املَين

انذبهىو انًهني في تكنىنىجيب انتعقيى انًركسي
تمريط باطني جراحي
تمريط األمومة وأمراض النساء انذبهىو انًهني في انصحت انجنسيت
انذبهىو انًهني في رعبيت األغفبل روي االحتيبجبث انخبصت
تمريط األطفال
التمريط النفسي والصحة النفسية انذبهىو انًهني في اإلرشبد اننفسي
انذبهىو انًهني في سىء استخذاو انًىاد انًخذرة وانعقبقير
انذبهىو انًهني في رعبيت صحت انًسنيٍ
تمريط صحة المجتمع
انذبهىو انًهني في إدارة انًىارد انبشريت
إدارة التمريط
انذبهىو انًهني في إدارة انًستشفيبث
انذبهىو انًهني في األسعبفبث االونيت
دبلومات عام
انذبهىو انًهني في انتحكى في انعذوي
انذبهىو انًهني في انتؤهيم انصحي
انذبهىو انًهني في األرشبد وانتثقيف انصحي
انذبهىو انًهني في انتعهيى اإلكهينيكي في انًنشؤث انصحيت
وانتعهيًيت .
شروط القبول والقيد :
أف يكػػوف الطالػػػب حاصػػػؿ عمػػػي درجػػػة البكػػػالوريوس فػػػي التمػػػريض مػػػف إحػػػدي الجامعػػػات
المصرية أوعمي درجة معادلة أو مف خريجي الكميات العممية .
مواعيد التقديم والقيد :
يتـ القيد لمدبموـ الميني مف أوؿ مايو حتي اخر يوليو مف كؿ عاـ

مدة ونظام الدراسة وتسجيل المقررات :
 مدة الدراسة لنيؿ الدبموـ الميني سنة دراسية (12شير ) تنقسػػـ الدراسػػة الػػي فصػػمييف دراسػػييف مػػدة كػػؿ منيمػػا  15أسػػبوع وتشػػمؿ دراسػػةتخصصػػية فػػي فػػرع التخصػػص فػػي إحػػدي مجػػاالت الرعايػػة الصػػحية باإلضػػافة الػػي
الفصؿ الدراسي الثالث الذي ي دي الطالب تدريب تطبيقي إكمينيكي لمدة  15أسػبوع
أخري .
 يجػػب عمػػي الطالػػب أف يسػػجؿ  37سػػاعة معتمػػدة كحػػد أقصػػي إلحػػدي تخصصػػاتالدبموـ الميني وتشػمؿ  24سػاعة معتمػدة لمدراسػة التخصصػية متضػمنة المقػررات
اإلختيارية ويضاؼ إلييا  6ساعات لمتدريب .
شروط الحصول علي درجة الدبلوم المهني :
 يحصؿ الطالب عمي دبموـ الدراسات المينية في فرع التخصص إذا أتـ دراسة جميعالمقررات المحددة لدراسة الدبموـ بنجاح وبمتوسط نقاط ال يقؿ عف . CGPA 2.00

 -2دبلىو الدراسات العلًا :
تمنح الكمية درجة دبموـ الدراسات العميا في :
القســـــه

درجُ الدبلىو

درجت انذبهىو في تًريط انحبالث انحرجت
تمريط باطني جراحي
درجت انذبهىو في تًريط انعًهيبث وانجراحت
درجت انذبهىو في تًريط يرظي األوراو
درجت انذبهىو في تًريط يرظي انكهي واألستصفبء انكهىي
درجت انذبهىو في تًريط زراعت األععبء وانخاليب انجسعيت
تمريط األمومة وأمراض النساء درجت انذبهىو في انقببنت
درجت انذبهىو في تًريط اننسبء وانتىنيذ
درجت انذبهىو في تًريط األغفبل حذيثي انىالدة
تمريط األطفال
درجت انذبهىو في تًريط األغفبل روي انحبالث انحرجت
درجت انذبهىو في تًريط األغفبل انًصببيٍ بؤيراض انذو
وانسرغبٌ
التمريط النفسي والصحة النفسية درجت انذبهىو في انتًريط اننفسي وانصحت اننفسيت
درجت انذبهىو في تًريط صحت انًجتًع وانبيئت
تمريط صحة المجتمع
درجت انذبهىو في تًريط انصحت انًذرسيت
درجت انذبهىو في تًريط انصحت انًهنيت
درجت انذبهىو في إدارة انًنشآث انصحيت وانتعهيًيت
إدارة التمريط
درجت انذبهىو في تًريط انطىارئ واإلصبببث
دبلومات عامة
درجت انذبهىو في تًريط صحت األسرة
درجت انذبهىو في تًريط صحت انًسنيٍ

شروط القبول والقيد :
أف يكػػوف الطالػػب حاصػػؿ عمػػي درجػػة البكػػالوريوس فػػي التمػػريض بتقػػدير عػػاـ مقبػػوؿ مػػف

احدي الجامعات المصرية أوعمي درجة معادلة.

مواعيد التقديم والقيد :
يتـ القيد لدرجة دبموـ الدراسات العميا مف أوؿ مايو حتي اخر يوليو مف كؿ عاـ
مدة ونظام الدراسة وتسجيل المقررات :
 مدة الدراسة لنيؿ دبموـ الدراسات العميا في التمريض سنة دراسية ( )12شير تنقسػػـ الدراسػػة الػػي فصػػمييف دراسػػييف مػػدة كػػؿ منيمػػا  15أسػػبوع وتشػػمؿ دراسػػةتخصصية في فػرع التخصػص فػي التمػريض باالضػافة الػي الفصػؿ الدراسػي الثالػث
الذي ي دي الطالب تدريب تطبيؽ إكمينيكي لمدة  16أسبوع أخري .
 يجػػب عمػػي الطالػػب أف يسػػجؿ  37سػػاعة معتمػػدة كحػػد أقصػػي إلحػػدي تخصصػػاتدبمػػوـ الدراسػػات العميػػا وتشػػمؿ  24سػػاعة معتمػػدة لمدراسػػة التخصصػػية متضػػمنة
المقررات اإلختيارية ويضاؼ إلييا  6ساعات لمتدريب التطبيؽ اإلكمينيكي.
شروط الحصول علي درجة دبلوم الدراسات العليا :
 يحصػػؿ الطالػػب عمػػي دبمػػوـ الدراسػػات العميػػا فػػي فػػرع التخصػػص إذا أتػػـ دراسػػةجميػػع المقػػررات المحػػددة لدراسػػة الػػدبموـ بنجػػاح وبمتوسػػط نقػػاط ال يقػػؿ عػػف
. CGPA 2.00

 -3درجُ املاجستري :
تمنح الكمية درجة الماجستير في :
القســـــه

درجُ املاجستري

درجت انًبجستير في انتًريط انببغني انجراحي
تمريط باطني جراحي
درجت انًبجستير في تًريط انحبالث انحرجت
تمريط األمومة وأمراض النساء درجت انًبجستير في تًريط األيىيت وأيراض اننسبء
درجت انًبجستير في تًريط األغفبل
تمريط األطفال
درجت انًبجستير في تًريط األغفبل حذيثي انىالدة
درجت انًبجستير في تًريط األغفبل روي انحبالث انحرجت
التمريط النفسي والصحة النفسية درجت انًبجستير في انتًريط اننفسي وانصحت اننفسيت
درجت انًبجستير في تًريط صحت انًجتًع وانبيئت
تمريط صحة المجتمع
درجت انًبجستير في تًريط صحت األسرة
درجت انًبجستير في تًريط انصحت انًهنيت
درجت انًبجستير في إدارة انتًريط
إدارة التمريط
شروط القبول والقيد :
أف يكػػوف الطالػػب حاصػػؿ عمػػي درجػػة البكػػالوريوس فػػي التمػػريض بتقػػدير جيػػد فػػي مػػادة

التخصص مف احدي الجامعات المصرية أوعمي درجة معادلة أو الحصوؿ عمي درجة دبمػوـ
الدراسات العميا بتقدير (جيد ) عمي األقؿ.

مواعيد التقديم والقيد :
يتـ القيد لدرجة الماجستير مف أوؿ مايو حتي اخر أغسطس مف كؿ عاـ

مدة ونظام الدراسة وتسجيل المقررات :
 تنقسـ الدراسة الي ثالث فصوؿ دراسية مدة كؿ منيما  15أسبوع الفصؿ الدراسي األوؿ ويشمؿ دراسة تمييدية لجميػع المتقػدميف – فصػؿ دراسػي ثػانيوثالث وتشمؿ دراسة تخصصية في فرع التخصص في التمريض .
 يجػػػب عمػػػي الطالػػػب اف يسػػػجؿ  67سػػػاعة معتمػػػدة كحػػػد أقصػػػي إلحػػػدي تخصصػػػاتالماجسػػػتير فػػػي عمػػػوـ التمػػػريض متضػػػمنة المقػػػررات االختياريػػػة وتشػػػمؿ  12سػػػاعة
معتمدة لمدراسة التمييدية لمفصؿ الدراسي األوؿ و  37ساعة معتمدة لمفصؿ الدراسػي
الثػاني والثالػث لمدراسػة التخصصػية ويضػاؼ إلييػا  18سػاعة معتمػدة متصػمة ألعػػداد
رسالة الماجستير عمي أف يكوف موضوع الرسالة ضمف خطة أبحاث القسـ المختص
شروط الحصول علي درجة الماجستير :
 يحصػػػؿ الطالػػػب عمػػػي درجػػػة الماجسػػػتير فػػػي إحػػػدي فػػػروع التخصػػػص التمريضػػػيإذا أتـ د ارسة جميع المقررات المحددة لمدراسة التمييدية ومقررات الماجستير لمفصؿ
الدراسػػي األوؿ والثػػاني بنجػػاح وبمتوسػػط نقػػاط ال يقػػؿ عػػف  CGPA 2.00ويقدمػػو
ببحث منشور مف الرسالة ورسالة مقبولة مف لجنة تقييـ يشكميا القسـ.

 -4درجُ الدكتىراه :
تمنح الكمية درجة الدكتوراه في :
القســـــه

درجُ املاجستري

درجت انذكتىراه في تًريط انحبالث انحرجت
تمريط باطني جراحي
درجت انذكتىراه في انتًريط انببغني انجراحي
تمريط األمومة وأمراض النساء درجت انذكتىراه في تًريط األغفبل روي انحبالث انحرجت
درجت انذكتىراه في تًريط األغفبل
تمريط األطفال
درجت انذكتىراه في تًريط األغفبل حذيثي انىالدة
درجت انذكتىراه في تًريط األيىيت وأيراض اننسبء
التمريط النفسي والصحة النفسية درجت انذكتىراه في انتًريط اننفسي وانصحت اننفسيت
درجت انذكتىراه في تًريط صحت انًجتًع وانبيئت
تمريط صحة المجتمع
درجت انذكتىراه في تًريط صحت األسرة
درجت انًبجستير في تًريط انصحت انًهنيت
درجت انذكتىراه في إدارة انتًريط
إدارة التمريط
شروط القبول والقيد :
أف يكوف الطالب حاصؿ عمي درجة الماجستير في مػادة التخصػص بتقػدير جيػد عمػي األقػؿ
مف إحدي الجامعات المصرية أوعمي درجة معادلة ليا أو بمعػدؿ تراكمػي  CGPA 2.7فػي
حالة الدراسة بنظاـ الساعات المعتمدة .

مواعيد التقديم والقيد :
يتـ القيد لدرجة الدكتوراه مف أوؿ مايو حتى أخر أغسطس مف كؿ عاـ

مدة ونظام الدراسة وتسجيل المقررات :
 تنقسـ الدراسة فصمييف دراسييف مػدة كػؿ منيمػا  15أسػبوع وتشػمؿ دراسػة تخصصػيةفي فرع التخصص في التمريض .
 يجػػػب عمػػػي الطالػػػب أف يسػػػجؿ  67سػػػاعة معتمػػػدة كحػػػد أقصػػػي ألحػػػدي تخصصػػػاتالدكتوراه في عموـ التمريض متضمنة المقررات اإلختيارية وتشػمؿ  37سػاعة معتمػدة
لمدراسػػة التخصصػػية ( 12سػػاعة معتمػػدة لمفصػػؿ الدراسػػي األوؿ و 18سػػاعة معتمػػدة
لمفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني ) ويضػػاؼ إلييػػا  37سػػاعة معتمػػدة متصػػمة ألعػػداد رسػػالة
الدكتوراه في مايو أو نوفمبر مف كؿ عاـ .
شروط الحصول علي درجة الدكتوراه :
 يحصػػػؿ الطالػػػب عمػػػي درجػػػة الػػػدكتوراه فػػػي عمػػػوـ التمػػػريض إذا أتػػػـ دراسػػػة جميػػػعالمقررات المحددة لمدراسة في الفصؿ الدراسػي األوؿ والثػاني بنجػاح وبمتوسػط نقػاط
ال يقػؿ عػف  CGPA 2.00ويقػدـ بحثػيف مػف الرسػالة وأحػد منشػور واألخػر مقبػوؿ
النشػػر وقبػػوؿ الرسػػالة مػػف لجنػػة تقيػػيـ يشػػكميا القسػػـ وأف يجتػػاز بنجػػاح االمتحػػاف
الشامؿ في التمريض

البرامج الجديدة
بكلية التمريض
بنظام الساعات المعتمدة

الربىامج امللجف يف علىو التنزيض
بيظاو الساعات املعتندَ خاص مبصزوفات
الدرجات العلنًُ اليت متيح ملقًدٍ الربىامج :
درجة البكالوريوس المكثؼ في عموـ التمريض
شىط القبىل والقًد بالربىامج امللجف :
 -1أف يكوف الطالب  /الطالبة حاصؿ عمي البكالوريوس  /الميسانس بمعدؿ تراكمػي
ال يقؿ عف . %67
 -2أف يكوف الطالب  /الطالبة حاصؿ عمي شيادة الثانوية العامة بالقسـ العممي.
 -3فػػي حالػػة حصػػوؿ الطالػػب عمػػي شػػيادة الثانويػػة العامػػة بالقسػػـ العممػػي رياضػػة
يجب أف يسجؿ لدراسة مادة األحياء .
 -4أف تكوف الم ة اإلنجميزية ىي الم ة األجنبية األولي .
 -5اجتياز الكشؼ الطبي والفحوصات .
 -6اجتياز اختبارات القبوؿ الموحدة
مدَ وىظاو الدراسُ :
مدة الدراسة  13شير باإلضافة الي سنة تدريبية ( 01أشير ) ( االمتياز ) إجباريػة
مػػا يعػػادؿ ( 013سػػاعة معتمػػدة

 13سػػاعة معتمػػدة لالمتيػػاز ) يتضػػمف البرنػػامج

ستة فصوؿ بدوف فواصؿ باإلضافة إلي البرنامج التمييدي.

األوراق املطلىبُ للتقديه يف الربىامج امللجف :
 -1أصؿ شيادة الميالد
 -2أصؿ شيادة الثانوية العامة

 2صور

 -3أصؿ شيادة الم ىؿ الدراسي 2صور
 -4بياف درجات الم ىؿ الدراسي

 2صور

 -5صحيفة الحالة الجنائية مف وزارة الداخمية
 -6شيادة تأميف الخدمة العسكرية لمذكور
 -7عدد ( )6صور شخصية بخمفية بيضاء
 -8صورة بطاقة الرقـ القومي .

