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 تحت رعاية 
 
 

 

 أ.د/عبيد عبد العاطى صالح

رئيس جامعة دمنهور   

 أ.د/ هدى محمد جمال الدين دعبيس

 نائب رئيس الجامعة 

 للدراسات العليا و البحوث

 أ.م.د/ إيناس محمد إبراهيم

 عميد كلية التمريض

 أ.م.د/ ريم بسيونى محمود الليثى

 وكيل كلية التمريض

للدراسات العليا و البحوث    

 قسم التمريض الباطني والجراحي -1

 قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ -2

 قسم تمريض أمراض النساء والتوليد -3

 قسم تمريض األطفال -4

 قسم التمريض النفسي والصحة النفسية -5

 قسم تمريض صحة المجتمع -6

 قسم تمريض المسنين -7

 قسم إدارة التمريض -8

 قسم تعليم التمريض -9

 األقسام العلمية: 

  رؤيــة الكليــة

  رسالة الكليــة



جامعة دمنهور  -تمنح كلية التمريض

 الشهادات و الدرجات العلمية التالية: 
 

دبلللللوم الللدراسللات الللعللللليللا الللعللام فللي علللللوم -1

 التمريض.

 درجات الماجستير في علوم التمريض.-2

درجللات الللدكللتللوراف فللي فلللللسللفللة علللللوم -3

 التمريض.

 -مواعيد الدراسة:

فصل الخريف: يبدأ من السبت الثالث من -

دراسى شاملة  أسبوع 11شهر سبتمبر ولمدة 

 .االمتحانات

فصل الربيع: يبدأ من السبت الثاني من شهر - 

دراسى شاملة  أسبوع 11فبراير ولمدة 

 .االمتحانات

فصل الصيف: يبدأ من السبت األول من شهر -

دراسى شاملة  أسابيع 8يوليو ولمدة 

 .االمتحانات

 -نظام الدراسة:

يسمح للطالب بالتسجيل فى فصلى الخريف 

 11والربيع  فى عدد من الساعات ال يزيد عن 

ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد. كما 

يسمح للطالب التسجيل فى فصل الصيف فى 

ساعات  9عدد من الساعات ال يزيد عن 

معتمدة . و ال تحتسب ساعات تسجيل الرسالة 

  ضمن هذف الساعات.

جامعة دمنهور                                          -كلية التمريض  -الدراسات العليا  

 -الشروط العامة للقبول والتسجيل:
 

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكلاللوريلوس 

في التمريض من إحدى اللجلاملعلات اللملصلريلة 

المعترف بها من المجللس األعلللى للللجلاملعلات 

للدراسة ببرامج الدراسات العللليلا إاا اسلتلوفلى 

 -الشروط التالية:

أن يسللتللوفللى شللروط الللقللبللول بللالللبللرنللامللج  -1

 المتقدم له.

أن يستوفى الطالب شروط اللقلسلم اللعلللملى  -2

)ان وجدت( و الحصول على ملوافلقلة ملجلللس 

 .القسم المختص و مجلس الكلية

استلكلملال جلمليلع اللملسلتلنلدات و اللنلملاا   -3

 المطلوبة من إدارة الدراسات العليا بالكلية.

ال يعتبر الطالب مسجال فى أى مقرر إال بعلد  -4

 سداد الرسوم الدراسية

يختار الطالب المقررات الدراسية المناسلبلة  -1

و يمأل نموا  تسجيل مقررات و يلعلتلملدف ملن 

 المرشد األكاديمى و رئيس القسم.

التسجيل اجبارى للللطلاللب للكلى يسلملح لله  -1

 بالحضور و حساب المقررات الدراسية له.

الطالب الذى ال يقوم بالتسجيلل قلبلل نلهلايلة  -7

األسبوع الثانى من فصلى الخريف واللربليلع أو 

األسبوع األول من الفصل الصيفى ال يلحلل لله 

 حضور المحاضرات

الرسوم الدراسية لبرنامج الدراسات 

 -العليا :
 

تحدد في بداية العام الدراسي قيملة تسلجليلل 

الساعة المعتمدة لبرامج اللدراسلات اللعللليلا 

بناء على قرار رئيس اللجلاملعلة وبلملوافلقلة 

  مجلس الجامعة. 

 لالستعالم: 

جامعة دمنهور—كلية التمريض  

 قسم الدراسات العليا

 الموقع اإللكتروني
WWW.damanursing.alex.edu.eg 

E-Mail: 

nursing.of.damanhour@hotmail.com 

             041-   3300379هاتف 

              041-3300371فاكس 

   :Facebook 
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