
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدرجة الدبلوم    شروط القبول و التسجيل

 والماجستير و الدكتوراة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 الشروط العامة للقبول والتسجيل:(5) مادة 

 

يقبل الطالببا الصا ببل دربب  لبكببو الب بباللبيلي  بب  الدىببليا  ابب    بب   ال اا ببا   -1

ببلااج ال باسا  ال ريببا   ا تسببدل   الى دلف بها ا  الى رس األدر  لر اا ا  لر باسو  

 شلوط القبلل ب ل بلنااج.

ان يسدل   الطالا شلوط االخدياب الد  يض ها كل قسم درىبب  دربب   بب   سببلا  تكانبب   -2

لى ىلدو ا  الطالب او ل ل  الو ت بي بذاتها وان يصصببل دربب  الا قببو ا رببس القسببم 

 الىخدص وا رس ال ريو.

 ىا ج الىطرلبو     لاب  ال باسا  ال ريا.تن يسدل   الطالا الىسدن ا  والن  -3

تابيخ تس يل الطالا يب ت ا  تابيخ تس يل تول اقببلب ابب  الىقببلبا  ال باسببيو و  ا لببم  -4

 يقم الطالا بدس يل اقلبا     تول  صل لباس  ب   تس يره يرغ  الدس يل له.

ىلشبب  يخداب الطالا الىقلبا  الىناسبو ويىببن نىببل ج تسبب يل اقببلبا  وي دىبب   ابب  ال -5

 األكاليى  وبئيس ا رس القسم ووكيل ال ريو لر باسا  ال ريا والبصلث.

 الدس يل شلط تساس  ل   يسىح لرطالا بالصضلب و ساب الىقلبا  ال باسيو له. -6

ال ي دبل الطالا اسبب الف  بب  تر اقببلب  ال ب بب  سبب ال اللسببلال ال باسببيو خببالل الىلاديبب   -7

 الىقلب 

 ا  تسبب يل الىقببلبا  قبببل نهايببو األسبببلن ال ببان  ابب  الطالا الذر ال يقلال بإنها   كلا -8

 صببر  الخليببل واللبيببأل تو األسبببلن األول ابب  ال صببل الصببي   ال يصبب  لببه  ضببلب 

 الىصاضلا .

  



 

 

 

 

 

 شروط التسجيل:( 12)مادة  

 دبلومات الدراسات العليا المهنية او التخصصييةيشدلط اا ير     تس يل الطالا لنيل تر ا  

 (:5باإلضا و لرشلوط اللابل     الىال  )   التمريضفى علوم  

ابب    بب   ال اا ببا ا الى ا بب     بب  الدىببليا    تن ي لن  ا الف در  لبكببو الب بباللبيلي -1

 الى دلف بها ا  الى رس األدر  لر اا ا .

ي لز لى رس ال ريو بنا ف دربب  تل ببيو ا رببس القسببم قبببلل تسبب يل الطالببا الصا ببل دربب   -2

الب اللبيلي    غيل الدخصص ب بب  اكديبباز  بن بباً دبب لاف ابب  الىقببلبا  ال باسببيو لبكو  

الد ىيريو الد  يص ل ا ا رس القسم الىخدص    اسدلر الب اللبيلي. بصيث ال يد اوز د ل 

ف سبباب  لرىقببلبا   الىقببلبا  الد ىيريببو دبب  تبب ببو اقببلبا  بشببلط تال ت ببلن ادطربببا

و اقلبا  يقض  الطالا سنو تأ يريببو لرن بباً  بب   ببذ  األساسيو.و    الو زيالتها د  تبب 

الىقلبا  كشلط لدس يل اقلبا  ال برلاو, وال تصسا لببه  ببذ  الىقببلبا  ضببى  سببادا  

 .البلنااج

  



 

 

 

 

 شروط التسجيل:

   درلال الدىليا باإلضبا و لرشبلوط البلابل   ب  ابال   لدرجة الماجستيريشدلط اا ير     تس يل الطالا 

(5:) 

تن ي لن  ا الف در  لبكو الب اللبيلي    الدىليا تو ااي الله     لن الدخصص بدق يل داال   -1

ا          2.333اليقل د    CGPAكي  در  األقل تو بىدلسط نقاط الدق يل الدلاكى  لر بكا  

 ن الدخصص ا  الى رس األدر  لر اا ا . ال اا ا ا الى ا   الى دلف بها     ل

ي لز لى رس ال ريو بنا  در  اقدلاً ا رس القسم الىخدص قبلل تس يل الطالا الصا ل در  لبكو  -2

الب اللبيلي    غيل  لن الدخصص و لك ب   اكدياز  بن اً د لاف ا  الىقلبا  ال باسيو الد ىيريو 

القسبم ضبلوبيو. بصيبث ال يد باوز دب ل الىقبلبا     اسدل  الب اللبيلي تو ال برلاو الد  يلا ا  

ف ساب  لرىقلبا  األساسيو و    الو زيالتها دب   الد ىيريو د  تبب و اقلبا  بشلط تال ت لن ادطربا

تبب و اقبلبا  يقضب  الطالبا سبنو تأ يريبو لرن باً  ب   بذ  الىقبلبا  كشبلط لدسب يل اقبلبا  

 البلنااج. الىاكسديل وال تصسا له  ذ  الىقلبا  ضى  سادا  

ف  -3 در  الطالا الصا ل در  تق يل اقبلل    الب اللبيلي ويلغا    الدس يل ل بكو الىاكسديل طبقا

و ب  درب  األقبل  2.333لالئصو ال ريو  اا الصصلل در  لبرلاو تخصصيو    ا ال ال باسو بدقب يل

 ا ال ريبو بنبا اف اكدياز اقبلبا  ت ىيريبو تصب ل در  الطالا    قسم الو د ال وكلل لبرلاو تخصصيو بال

ويطبب   ب    بم   2.333ال يقبل دب  CGPAدر   قدلاً ا ربس القسبم بدقب يل ادلسبط تلاكىب  

 ا   ذ  الالئصو. 2البن   12الىقلبا  الد ىيريو   م الىال  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 شروط التسجيل: 

 (:  5باإلضا و لرشلوط اللابل     اال  ) الدكتوراهل بكو يشدلط الدال     تس يل الطالا 

تن ي لن  ا الف در  لبكو الىاكسديل     لن الدخصص ا       ال اا ا  الى دلف بها ا   -1

 الى رس األدر  لر اا ا . 

ي لز لى رس ال ريوبنا  در  اقدلاً ا رس القسم الىخدص قبلل تس يل الطالا الصا ل در  لبكبو  -2

الىاكسديل    غيل  لن الدخصص. و لك ب    كدياز بن اً د ل ا  الىقلبا  ال باسيو الد ىيريو    

ال تو الىاكسبديل والدب  يلا با القسبم ضبلوبيو . بصيبث الدخصص   اسدل  الب اللبيلي تو ال برلال  

يد بباوز دبب ل الىقببلبا  الد ىيريببو دبب  تبب ببو اقببلبا  بشببلط تال ت ببلن ادطرببا سبباب  لرىقببلبا  

األساسيوو    الو زيالتها د  تبب و اقلبا  يقض  الطالا سنو تأ يريو لرن اً  ب   بذ  الىقبلبا  

 كشلط لرقي     ال باسو الدىهي يو تو الدس يل لرلسالو وال تصسبا لبه  بذ  الىقبلبا  ضبى  سبادا  

 البلنااج.

 

 

 

 

 


