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مقدمة
فى عصر يتميز باختفاءالفواصل الثقافية بين الشعوب كان لزاما علينا مواكبة التطوو الاالول فوى
شووتى المالوواالس مال وويما المالووا الطبووى مموون انووا وواءس ا ووتالابة كليووة الطووع لتطوووير التعلووي
الطبووى لتلبيووة اجتيا وواس الوووطن موون ااطبوواء ااكفوواء موون خووإ الالاووو الراميووة لووى الوصووو
بمستوى الخريالين لى أعلى المستوياس قليميا م مليا
ملقد أ ى مسئولو التعلي الطبى بكلية الطع امعة اإل كند ية اا س السليمة لتعزيوز مسوتوى
الخريالين من النواجى ااكا يمية مالعمليوة ماإلكلينيكيوة مللوإ لوى ااوع االلتوزا بناوا متطوو
لضمان و ة التعلي الطبى مالخدماس الطبية المقدمة كما تحرص الكلية علوى تزميود الخوريالين
فى ميو مراجول الد ا واس العليوا بماوا اس التعلوي الو اتى متشواليعا علوى مواكبوة التطوو اس
العالمية كل فى مالا اختصاصه

أوال -:أهداف الكلية فى مرحلة الدراسات العليا:
فووى طووا أاوودام الالامعووة مفووى عوووء مووا اووي عليووه قووااون تناووي الالامعوواس مأاوودام التعلووي
بالقطوواا الطبووى م ووعيا ك لمواكبووة التقوود المطوور فووى المالووا الطبووى فووى كوول التخصصوواس تنصووع
أادام الكلية فى:
 -1عدا الطبيع المتخصوي الكو ء مون أ ول المسواامة الفعليوة مااليالابيوة فوى تووفير الرعايوة
الصحية لكل فئاس المالتم
 -2تحقيق معايير الالو ة العالمية فى مالا التعلي الطبى مالتى تحقق المكااوة المثلوى مالمر ووة
لالامعتنا مكليتنا العريقة على خريطة التعلي الطبى
 -3تحقيق الخدمة الطبية التى ترقى لى أعلى المستوياس العالمية
 -4جث الباجثين على اتاج ماشر أبحاث لاس مستوى علمى متميز
 -5أن تكون الد اس العلمية المتاجة معترم باا عالميا
 -6ت و اب العلموواء مالبوواجثين المصووريين العوواملين بالخووا ج فووى طووإا الدا ووين مالبوواجثين
بالداخل بكل ما او ديد فى المالا الطبى
م قد ت تحديد الإلحوة الخاصوة بالد ا واس العليوا بكليوة الطوع امعوة اإل وكند ية كوى تحقوق موا
بق توعيحه من أادام متدف بكلية الطع لى المكااة العالمية التى اصبو الياـــا

ثانياً :تطوير إنشــاء الكلية بأقسامــها العلميــــة:
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أاشووئج امعووة فووا م اام باإل ووكند ية بصوودم المر ووو الملكووى ق و  )32فووى أطسووطس
 1942متعو فكرة اشاء الالامعة مكلية الطع لى الدكتو محمد بإ محفوظ مالدكتو محالووب
ثابج مالدكتو على باشا ابرااي جيث أ س الدكتو محمد بوإ محفووظ قسو العيوون عوا 1930
فى المستشفى ااميرى باإل كند ية مقد ت اشواء مستشوفى خواص للرمود فوى اإل وكند ية فوى
عا  1931ث عين مدير المستشفى ااميرى عا  1940ممن انا كااج المستشفى ااميورى اوواة
لكلية طع اإل كند ية التى اشتملج علـــى:
* مدرســـة الطــــب البشـــــرى.
* مدرســـة طـــب األسنـــــان.
* مدرســـة الصيــدلـــــــة.
فى  17مايو  1962صد القرا الالماو ى ق  1967لسونة  1962بإاشواء كليوة طوع ديودة بمدينوة طنطوا
بمحافاة الغربية تتب امعة اإل كند ية
 تعتبر كلية طع اإل كند ية من أملى كلياس الطع بمصر فى: -1التد يس اإلكلينيكى خا ج اطا الكلية مستشفى مناو التعليمى ،مستشفى أس التين العا )
ة بلو الطوا ئ
 -2اشاء قس مستقل للطوا ئ م اشاء
 -3اشاء مجدة العناية المركزة عا 1969
 -4اشاء قس للالراجة التالريبية فو مبنى قس الفسيولو ى
عند اشاء الكلية عا  1942كوان العود الكلوى لاقسوا المسوتقلة اوو  14قسوما فقود كااوج بعوأل ااقسوا تتبو
أقساما ك أخرى يرأس كل قس أ تال بكر ى ميال ليسا ك للقسو جتوى توا يإل اإلجالوة للمعواو ثو مصولج الكليوة
لى  30قسما ك مستقإك فى اااية عا  1994مأصبحج  33قسما فى عا 2009

ثالثا :تطور اللوائح الداخلية واألقسام بكلية الطب:
 -1الإلحووة الداخليووة للد ا وواس العليووا طبقووا للقوورا الووو ا ى ق و  595بتووا يإل  1973/11/17متعووديإتاا
المقر ة بالقرا اس الو ا ية:
ة كتو فى الطع فى راجة المإل مااعصاب
 ق  1055بتا يإل  1976/9/11بشأن عافة
ة الما ستير فى طع الطوا ئ
 ق  610بتا يإل  1978/9/7بشأن عافة
 ق  711بتا يإل  1986/8/10بشأن عقد امتحان تحريرى معملى مشفوى لد ة كتو فى الفلسفة
فى العلو الطبية اا ا ية بعد تقدي الر الة ممناقشتاا م ا تاا
وة كتوو الفلسوفة فوى العلوو الطبيوة اا ا وية
 ق  371بتا يإل  1988/5/3بشأن تعوديل مسومى
م راء امتحان تحريرى معملى مشفوى
 ق و  1128بتووا يإل  1988/10/27بشووأن تعووديل تووا يإل ووريان القوورا الووو ا ى ق و  711بتووا يإل
 1986/8/10فووى شووأن عقوود امتحووان تحريوورى معملووى مشووفوى لد ووة كتووو فووى العلووو الطبيووة
اا ا ية بالمي تخصصاتاا
 ق  962بتا يإل  1990/8/25بشأن بعأل التعديإس الداخلية لد ة الما ستير
وة كتوو فوى الطوع فوى راجوة القلوع
 -2القرا الو ا ى ق  304بتوا يإل  1991/4 /10بشوأن اشواء
مالصد بكلية الطع امعة اإل كند ية
 -3القرا الو ا ى ق  524بتا يإل  1993 /5 /13بشأن عافة بعوأل التخصصواس لود تى الما سوتير م
الوودكتو اا المنصوووص عليامووا بالمووا ة  )1موون الإلحووة الداخليووة لكليووة الطووع بالامعووة اإل ووكند ية ماووى
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تخصصوواس  :الطووع الحوورج مأمووراب التخاطووع مالمناعووة اإلكلينيكيووة مالو اثووة اإلكلينيكيووة مأمووراب
السمعياس
 -4القرا الو ا ى ق  1202بتا يإل  1994/9/8بشأن تعديل البند  )1من الما ة  )3مون الإلحوة الداخليوة
للد ا اس العليا بكلية الطع امعة اإل كند ية فى شرط قيد الطالع لد ة الما ستير
 -5القرا الو ا ى ق  1138بتا يإل  1994/8/28فى شأن تعديل بعأل أجكوا الإلحوة الداخليوة للد ا واس
العليا لكلية الطع بالامعة اإل كند ية بوإطإ فورص التقود المتحوان الد ا واس العليوا بلوو  -ما سوتير-
كتو اا)
 -6القرا الوو ا ى قو  1229بتوا يإل  1994/9/15بشوأن تعوديل البنود  7فقورة ب) مون الموا ة ااملوى مون
وة التخصوي فوى
الإلحة الداخلية للد ا واس العليوا بكليوة الطوع امعوة اإل وكند ية با وتبدا مسومى
العلو الطبية اا ا ية فى البكتريولو يا بالمسمى التالى  :الميكرمبيولو يا الطبية م المناعة
 -7تقا ير لالنة القطاا الطبى لتطووير التعلوي مالتود يع بكليواس الطوع فوى  2003/1/16مالتوى مافوق علياوا
الماللس ااعلى للالامعاس فى 2003/3/5
 -8صدم القرا الو ا ى ق  )518بتا يإل  2007/3/19فى شوأن أصودا الإلحوة الداخليوة لكليوة الطوع
امعة اال كند ية مرجلة الد ا اس العليا) طبقا لناا الساعاس المعتمدة
 -9صدم القرا الو ا ى ق  )2693بتا يإل  2010/9/2فى شأن أصدا الإلحة العامة للد ا واس العليوا
بالامعة اال كند ية طبقا لناا الساعاس المعتمدة
ة
 -10صدم قرا الماللس االعلى للالامعاس ق  )5216بتا يإل  2012/11/28بالموافقة على أاشاء
الما ستير فى التعلي الطبى
ة
 -11صدم قرا الماللس االعلى للالامعاس ق  )5216بتا يإل  2012/11/28بالموافقة على أاشاء
الدكتو اا فى طع الطوا ىء
ة
 -12صدم قرا الماللس االعلى للالامعاس ق  )236بتا يإل  2013/12/25بالموافقة على أاشاء
الما ستير فى راجة المإل ماالعصاب
وة
 -13صدم قرا الماللس االعلى للالامعاس ق  )2348بتا يإل  2015/6/14بالموافقوة علوى أاشواء
الدكتو اا فى راجة االطفا

رابعا :اقـــسام الكليـــة:
القسم
التخدير مالعناية المركزة الالراجية
أمراب القلع ماالمعية الدموية
راجة القلع مالصد
اامراب الصد ية
الباثولو يا اإلكلينيكية مالكيميالية
الفا ماكولو يا ااكلينيكية
طع المالتم
الطع الحرج

Department
Anesthesia & Surgical Intensive Care
Cardiology and Angiology
Cardiothoracic Surgery
Chest Diseases
Clinical and Chemical Pathology
Clinical Pharmacology
Community Medicine
Critical Care Medicine

اامراب الاللدية مالتنا لية مطع ال كو ة

Dermatology, Venereology and Andrology

طع الطوا ىء
الطع الشرعى مالسمو االكلينيكية
راجة المسالإ البولية مالتنا لية
عل االاسالة مبيولو يا الخلية
التشريح اال مى معل اال نة

Emergency Medicine
Forensic Medicine and Clinical Toxicology

Genitourinary Surgery
Histology and Cell Biology
Human Anatomy & Embryology
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Code
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514

اامراب الباطنة
الكيمياء الحيوية الطبية
التعلي الطبى
الميكرمبيولو يا الطبية مالمناعة
الطفيلياس الطبية
الفسيولو يا الطبية
امراب المإل ماالعصاب مالطع النفسى
راجة المإل مااعصاب
التوليد مأمراب النساء
عإ ج اام ا مالطع النومى
طع م راجة العين
راجة العاا مالكسو ماالصاباس

االن م ااا
عل اامراب
طع ااطفا

مالحنالرة

الطع الطبيعى مالرمماتيز مالتأايل

ااشعة التشخيصية مالتدخلية
الالراجة
طع المناطق الحا ة

Internal Medicine
Medical Biochemistry
Medical Education
Medical Microbiology and Immunology
Medical Parasitology
Medical Physiology
Neuropsychiatry

Neurosurgery
Obstetrics and Gynecology
Oncology and Nuclear Medicine
Ophthalmology
Orthopedic Surgery & Traumatology
Otorhinolaryngology
Pathology
Pediatrics
Physical Medicine, Rheumatology &Rehabilitation

Radiodiagnosis and Intervention
Surgery
Tropical Medicine

0515
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523
0524
0525
0526
0527
0528
0529
0530
0531
0532
0533

يتب كو الكلية مكو القس العلمى المختي باا قا  700 :للدبلو المانى –  800للما ستير –  900للدكتو اا
ث كو المقر المحد من ااقسا العلمية المعنية
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الباب األول :القواعد األساسية
تمنح جامعة اإلسكندرية الشهادات والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مجلس كلية الطب:
مادة
(1
)

 -1الدبلوماس المانية
-2

اس الما ستير

-3

اس كتو اا الفلسفه فى الطع

مواعيد الدراسة( :تقسم السنة الدراسية الى ثالثة فصول)
مادة
(2
)

 -1فصل الخري  :يبدأ السبج الثالث من بتمبر ملمدة  15أ بوا
 -2فصل الربي  :يبدأ السبج الثااي من فبراير ملمدة  15أ بوا
 -3فصل الصي  :يبدأ السبج اام من يوليو ملمدة  8أ ابي

ا ي شامل االمتحاااس
ا ي شامل االمتحاااس

ا ية شاملة االمتحاااس

نظام الدراسة:
مادة
(3
)

يُسمح للطالع بالتساليل في فصلي الخري مالربي في عد من الساعاس ال يزيد عن 12
اعة معتمدة لكل فصل كما يسمح للطالع التساليل في فصل الصي في عد من الساعاس ال
يزيد عن  6اعاس معتمدة
الساعة المعتمدة:
الساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد ،وهى تعادل:

مادة
(4
)

أ)

اعة

ا ية اارية ماجدة في اا بوا

ب) أم اعتين تطبيقيتين أم اعتين من التد يباس المعملية أم اإلكلينيكية في اا بوا
ج) أم أ ب

اعاس من التد يباس الميدااية في اا بوا

مللإ طوا الفصل الد ا ي المحد ممدته خمسة عشر أ بوعا ك
الشروط العامة للقبول والتسجيل:
مادة
(5
)

ة البكالو يوس فى الطع مالالراجة من جدى الالامعاس
 -1يقبل الطالع الحاصل على
المعترم باا من الماللس ااعلى للالامعاس للد ا ة ببرامج الد ا اس العليا لا أ توفي
شرمط القبو بكل براامج
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 -2أن يكون الطالع قد أمضى السنة التد يبية

نة االمتيا )

 -3أن يستوفي الطالع شرمط القس العلمي ن م دس) بعد عرعاا على لالنة الد ا اس
العليا مماللس الكلية مأعتما اا كإلحة اخلية للقس مبما اليتعا ب م السيا اس العامة
م ؤية م الة الكلية
 -4أن يستوفي الطالع المستنداس مالنمالج المطلوبة في ا ة الد ا اس العليا
 -5يختووا الطالووع المقوور اس المنا ووبة ميمووا امووولج تسوواليل مقوور اس ميعتموودا موون المرشوود
ااكا يمي م ليس ماللس القس
 -6التساليل شرط أ ا ي لكي يسمح للطالع بالحضو مجساب المقر اس الد ا ية له
 -7ال يعتبر الطالع مسالإك في أي مقر ال بعد دا الر و الد ا ية خإ المواعيد
المقر ة
 -8الطالع ال ي ال يقو بإاااء راءاس التساليل قبل اااية اا بوا الثااي من فصلى الخري
مالربي أم اا بوا اام من الفصل الصيفي ال يحق له جضو المحاعراس
قواعد دراسة مقرر:

 -1يقر ماللس الكلية الحد اا اى لعد الطإب لفتح مقر اس

ا ية

 -2يحق للطالع أن يح م /يضي أي مقر قبل اااية اا بوا الثااي من بداية الفصل
الد ا ي الخري – الربي ) أم اااية اا بوا اام من فصل الصي بعد تعبئة امولج
الح م ماإلعافة ماعتما ا من المرشد ااكا يمي من أن ياار المقر ال ي ت ج فه في
الله الد ا ي

مادة
(6
)

 -3يسمح للطالع باالاسحاب من المقر الد ا ي قبل اااية اا بوا الثااي عشر من بداية
فصلي الربي مالخري أم اا بوا السا س من الفصل الصيفي بعد تعبئة امولج
االاسحاب ماعتما ا من المرشد ااكا يمي مفي ا ا الحالة ال تحسع للطالع اعاس ا ا
المقر ميرصد للطالع تقدير منسحع ) Withdrawal (wفي الله الد ا ي
 -4ال يسمح للطالع بدخو االمتحان الناالي ال لا جضر  %75على ااقل من الساعاس
التد يسية للمقر  ،فإلا تالام س اسبة طيابه  %25من مالموا عد الساعاس التد يسية
للمقر  ،يخطر الطالع بحرمااه من خو امتحان اااية الفصل ميرصد له في الله
Forced Withdrawal (FW
الد ا ي منسحبا ااسحابا با يا من المقر
 -5يحصل الطالع على تقدير طير مكتمل  Incomplete )Iلا تع عليه خو االمتحان
الناالي لمقر أم تما بعأل متطلباته ا باب قارية يقبلاا ماللس القس متقراا لالنة
الد ا اس العليا مماللس الكلية شريطة أن يكون قد جضر مأ ى  %75على ااقل من
متطلباس المقر معليه أ اء االمتحان خإ الفصل الد ا ى أم فى اااية الفصل الد ا ى
با ي .(FW
التالى م ال جصل على تقدير منسحع
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 -6يسمح للطالع باالاسحاب من المقر الد ا ى بعد التساليل عند أ تدعاله ال اء الخدمة
العسكرية ميرصد له تقدير منسحع ال اء الخدمة العسكرية Military withdrawal )MW
فى الله الد ا ى مال تحسع ا ة الفترة عمن مدة صإجية المقر اس
 -7المقر اس التي يحصل فياا الطالع على تقدير
ا ية مال تدخل في جساب المتو ط التراكمي للد

)(I, W, FW or MW

 -8يحق للطالع عا ة التساليل في أي مقر
تقديرا في ا ا المقر

ال تحسع له كساعاس

اس

بق له النالاح أم الر وب فيه بغرب تحسين

 -9يرصد في الل الطالع الد ا ي  Transcriptمي تقديراته الحاصل علياا في المقر اس
في مي محامالته مفى جالة وب الطالع اكثر من مرة فى افس المقر يحسع للطالع
اتيالة المحاملة التى االح فياا باالعافة الى اتيالة المحاملة التى جصل فياا على اعلى
تقدير فى المحامالس التى ع فياا بحيث اليزيد الو ن النسبى للمقر عن عع م اه
اال ا ى عند اجتساب المعد التراكمى معد اجتساب كل مراس الر وب فى ا ة
الحاالس
 -11يالو للطالع التساليل في مقر اس ا ية من خا ج القس أم الكلية أم الالامعة عمن
برااماله الد ا ي مللإ بعد موافقة لالنة الد ا اس العليا م ماللس الكلية بنا كء على اقتراح
ماللس القس المختي متدخل ا ا المقر اس في جساب المتو ط التراكمي للد اس
)Grade Point Average (GPA

 -11ال يحسع للطالع المقر عمن الساعاس المطلوبة للحصو على الد ة لا جصل فيه
على تقدير اقل من  ،Cميالع عليه عا ة ا ة المقر لا كان با يا ك ميحق للطالع
ا ة مقر بديل لا كان اختيا يا ك م مراعاا تطبيق البند ق  )9من افس الما ة
 -12في جاله شطع الطالع من البراامج ال يحق له التساليل لنفس البراامج مرة أخرى في
لاس التخصي
ه ممر عليه أكثر من خمس نواس من تا يإل
 -13ال يحسع للطالع المقر ال ي
ا تيا ا المقر مجتى مقج الحصو على الدبلو المانى أم الما ستير أم ب نواس
جتى مقج الحصو على الدكتو اا
 -14جساب المتو ط التراكمي للد

اس:

أ -اقاط تقدير المقر = عد الساعاس المعتمدة للمقر  xاقاط المقر
ب  -المتو ط التراكمي للد
للمعا لة:
= GPA

اس  GPAلكل فصل

ا ي اقرب ثإثة أ قوا عشورية) مفقوا ك

[اقاط تقدير المقر [ + ]1اقاط تقدير المقر + ]2
مالموا الساعاس المعتمدة لكل المقر اس الد ا ية التي أكملاوا الطالوع فوي
9

الفصل الد ا ي
ج  -يت جساب مالي المتو ط التراكمي للد

اس  CGPAمفقا للمعا لة:

مالموا اقاط تقدير مي المقر اس التي أكملاا الطالع

= CGPA

مالموا الساعاس المعتمدة لكل المقر اس الد ا ية
Sum of points of credit hours of all courses
Sum of numbers of credit hours of all courses

CGPA 

ا ي كمستم من خو االمتحان مفي جالة
 -15يمكن للطالع التساليل في مقر
جضو الطالع  %75من الساعاس التد يسية للمقر أم أكثر يرصد للطالع تقدير مستم
)Listener (L

 -16ال يسمح للطالع بالتساليل فوي مقور
يالتا المتطلع السابق أمالك

ا وي لا كوان لوه متطلوع وابق ميالوع عليوه أن
والة

 -17يرصد تقدير الطالع في السالل الد ا ي ) In Progress (IPأثناء تقدمه في بحث
الما ستير أم الدكتو اا ،مترصد له اتيالة مناقشة الر الة بتقدير مرعوي )Satisfactory (S
أم طير مرعي ) Unsatisfactory (Uمال تدخل في جساب متو ط اقاط التقدير GPA
قواعد تقييم المقرر:
 -1يخصووي  %61موون الد ووة لإمتحووان الناووالي ميخصووي بوواقي الد ووة  )%41لإختبووا اس
الدم ية مالتقيي المستمر مفي جالة تعو تطبيوق او ا الوني علوى بعوأل التخصصواس فوي الكليوة
يعرب اامر على ماللس القسو المخوتي ملالنوة الد ا واس العليوا مماللوس الكليوة لوعو القاعودة
الخاصة بكل تخصي
 -2يكون نظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يلي:

مادة
(7
)

ترصد ا ا التقديراس للطلبة ال ين اظارما أ اء عاليا ك
Very high graduate caliber

ترصد ا ا التقديراس للطلبة ال ين أظارما أ اء مرعيا ك
Satisfactory Performance

ترصد او ا التقوديراس للطلبوة الو ين اظاورما أ اء أقول مون
المتوق منا
10

Grade
المعد /التقدير

Points
النقاط

A

4.000

A-

3.666

B+

3.333

B

3.000

B-

2.666

C+

2.333

C

2.000

C-

1.666

D+

1.333

The Performance of the student is less than
expected

يرصد ا ا التقدير للطلبة ال ين اظارما أ اء طير مرب
Unsatisfactory Performance

D

1.000

يرصد للطالع ا ع
Fail

F

0.000

W

---

FW

---

I

---

MW

---

L

---

IP

---

يرصوووود للطالووووع عنوووود مناقشووووة الر ووووالة العلميووووة بنالوووواح

S

---

وووبه فووي مناقشووة الر ووالة العلميووة

U

---

يرصد للطالع المنسحع من مقر
Withdrawal

يرصوووووود للطالووووووع المنسووووووحع با يووووووا ك موووووون المقوووووور
Forced Withdrawal

يرصووووود للطالوووووع الووووو ي لووووو يكمووووول متطلبووووواس المقووووور
Incomplete
يرصد للطالع المنسحع ا اء الخدمة العسكريةMilitary
Withdrawal

يرصووووووووووووووووود للطالوووووووووووووووووع المسوووووووووووووووووالل مسوووووووووووووووووتم
Listener

يرصووود للطالوووع المسوووالل لسووواعاس الر وووالة العلميوووة ملووو
تكتمل بعد In Progress
Satisfactory

يرصوود للطالووع عنوود
Unsatisfactory

الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا:
مادة ()8

تحد في بداية كل عا ا ي قيمة تساليل الساعة المعتمدة لبورامج الد ا واس العليوا بقورا مون
ليس الالامعة بناء على موافقة ماللس الالامعة
المرشد األكاديمي:

يحد القس لكل طالع أم عد من الطإب مرشودا أكا يميوا ميفضول أن يكوون مون أعضواء ايئوة
التوود يس موون افووس التخصووي كلمووا أمكوون ،مللووإ لتقوودي النصووح ماإل شووا خووإ فتوورة ا ووته
مادة ( )9ملمسوواعدته فووي اختيووا المقوور اس الد ا ووية اا ا ووية م التكميليووة الإ مووة لمالووا تخصصووه
ميكون أي المرشد ااكا يمي ا تشا يا مليس لزاميا للطالع مللإ جتى ااايوة ا وة الطالوع
توي الما سوتير مالودكتو اا
للمقر اس ،ميستبد المرشد ااكا يمي بالمشرم العلمي لطالع
عند تساليل الر الة
11

تحويل الساعات المعتمدة:

 -1بعد موافقة ماللس الكلية مبناء على اقتراح ماللس القس المختي متوصوية لالنوة الد ا واس
اا في امعة أخورى
العليا يسمح للطالع بتحويل عد من الساعاس المعتمدة بق له أن
على أن تكون من بين متطلباس الحصو على الد ة مان يكون قد االح فياا بتقدير ال يقول
عن  Cأم ما يعا له بشرط:
أ) أال يزيد مالموا الساعاس المحولة عن  %31من مالموا الساعاس الد ا وية الإ موة
للحصو على الد ة،
ب) أال تكون قد اجتسبج له مجصل بمو ع

مادة
()10

ا تاا على شاا ة أم

ة علمية أخرى،

ج) ال توودخل تلووإ السوواعاس المعتموودة المحولووة موون امعووة أخوورى فووي جسوواب المتو ووط
التراكمي للد اس GPA
 -2يسمح للطالع المسالل في أجد برامج الد ا اس العليا بالامعة اإلٌ كند ية أن يحو أي عد
اا فوي
من الساعاس المعتمدة التي االح فياا بتقدير  Cعلى ااقل أم ما يعا له بق مأن
امعووة اإل ووكند ية فووي براووامج التعلووي المسووتمر أم براووامج لو يسووتكمل لووى أي موون بوورامج
الد ا اس العليا التي يرطع في االلتحا باا لا كااج ا ا المقر اس من متطلباس البراوامج
متدخل ا ا الساعاس في جساب المتو ط التراكمي للد اس GPA
بشرط ال يكون قد مر أكثر من خموس ونواس مون توا يإل ا تيوا ا المقور مجتوى جصووله
ة الدكتو اا
ة الما ستير م ب نواس جتى جصوله على
علي شاا ة الدبلو أم
 -3اليسمح للطالع بالتساليل فى أجد برامج التعلي الطبى المستمر أثناء تساليله فى أجد بورامج
الد ا اس العليا فى افس التخصي
 -4فى جالة جصو طالع الد ا اس العليا على شاا ة العضوية أم الزمالة مالمعا لة من
الماللس االعلى للالامعاس فى تخصصه يعفى من ا ة مأ تيا المقر اس اال ا ية
ماالختيا ية الخاصة ببراامج تخصصه ،مللإ بعد العرب على ماللس القس المختي
ملالنة الد ا اس العليا مماللس الكلية-:
أ -يشترط تساليل الة الما ستير فى لاس التخصي فى كلية الطع لمدة عا مأ تيا
مناقشتاا بنالاح مقبولاا من لالنة الد ا اس العليا مالبحوث مماللس الكلية مللإ لمعا لة
شاا ة الزمالة مالعضوية بد ة الما ستير المصرية
ب -يشترط تساليل الة كتو اا فى كلية الطع لمدة عامان ماشر أم قبو اشر مقالة من
الر الة فى ماللة علمية معتمدة م مراعاا تطبيق البند ق  )6من الما ة )19
ممناقشتاا بنالاح مأعتما اا من لالنة الد ا اس العليا مالبحوث مماللس الكلية ،مللإ
لمعا لة شاا ة الزمالة م العضوية بد ة الدكتو اا المصرية

مادة
( ) 11

إلغاء (شطب) التسجيل:
يتم الغاء التسجيل الدراسى للدبلومات المهنية ومرحلتى الماجستير أو الدكتوراه فى الحاالت االتية:
12

 -1الا ل يحصل على الد ة المسالل لاا خإ خمس نواس فى الدبلوماس المانية ممرجلة
الما ستير م بعة نواس فى مرجلة الدكتو اا من تا يإل التساليل م فضج لالنة االشرام
مد التساليل م تقدي تقريراك مفصإ ب لإ معتمداك من لالنة االشرام ميعرب على ماللس
القس ملالنة الد ا اس العليا مماللس الكلية
 -2ألا أخل بالمثل مالتقاليد الالامعية مجسن السير مالسلوك مفقا ك للتحقيق ال ى يت معه
 -3ألا تقدمج لالنة االشرام بثإثة تقا ير م ية تفيد بأن أ اءا طير مرعى مبعد تو يه ثإث
أا ا اس م ية متتالية له مبعد موافقة ماللس القس المختي ملالنة الد ا اس العليامالبحوث
ماللس الكلية

الباب الثاني :برامج الدراسات العليا
تمنح جامعة اإلسكندرية الشهادات والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مجلس الكلية:
 -1الدبلوماس المانية
-2

اس الما ستير

-3

اس كتو الفلسفه فى الطع.

اوالً الدبلومات المهنية:

الودبلو المانووى العاقوواس الالاووا العصووبى فووى
ااطفا
الرعاية التلطيفية مالعإج الدعمى لإم ا

Palliative and Supportive Cancer Care

عل اال نة التالريبى
مادة
()12

Professional Diploma of Pediatric
Neuro-Disability
Experimental Embryology

الطع االاالابى

Reproductive Medicine

راجة العمو الفقرى

Spine Surgery

االخإقياس الطبية

Medical Ethics

ثانياً :درجات الماجستير:
 درجات الماجستير فى فروع التخصص االكلينيكية االتية:التخدير مالعناية المركزة الالراجية

Anaesthesia and Surgical Intensive Care

أمراب القلع ماامعية الدمويــــة

Cardiology and Angiology

اامراب الصد يــــة

Chest Diseases

الباثولو يا االكلينيكية مالكيميالية
الصووووحة العامووووة
ماال تماعى

Clinical and Chemical Pathology

مالطووووع الوقووووالى

Public Health, Preventive and Social
Medicine
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طع اا رة

Family Medicine

طع الصناعاس مالصحة المانية

Industrial Medicine and Occupational
Health

الطع الحــــرج
ااموووراب الاللديوووة مالتنا ووولية مطووووع
ال كو ة

Critical Care Medicine
Dermatology, Venereology and Andrology

طع الطوا ىء
الطع الشرعى مالسمو االكلينيكية

Emergency Medicine
Forensic Medicine and Clinical Toxicology

راجـــة المإل ماالعصاب

Neurosurgery

راجة المسالإ البولية مالتنا لية

Genitourinary Surgery

اامراب الباطنــــة

Internal Medicine

أمراب الد

Hematology

أمووووراب المووووإل مااعصوووواب مالطووووع
النفسى

Neuropsychiatry

التوليد مأمراب النســـاء
عإج اام ا مالطع النومى

Obstetrics and Gynaecology
Clinical Oncology and Nuclear Medicine

طع م راجة العيـــــن

Ophthalmology

راجة العاا مالكســو ماإلصاباس
االن مااا

Orthopedic Surgery and Traumatology

مالحنالـــرة

Otorhinolaryngology

أمراب السمعياس

Audiology

أمراب التخاطع

Phoniatrics

طع االطفـــــا

Pediatrics

الطع الطبيعى مالرمماتيز مالتأايـــل

Physical Medicine, Rheumatology and
Rehabilitation

ااشعة التشخيصيــــة مالتدخلية

Radiodiagnosis and Intervention

الالراجة

Surgery

طع المناطق الحا ة

Tropical Medicine

 درجات الماجستير فى العلوم الطبية االساسية:الو اثة االكلينيكية

Clinical Genetics
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الفا ماكولو يا اإلكلينيكية

Clinical Pharmacology

عل اااسالة مبيولو يا الخلية

Histology and Cell Biology

التشريح اال مى معل اا نــــة

Human Anatomy and Embryology

الكيمياء الحيوية الطبيــــة

Medical Biochemistry

التعلي الطبى

Medical Education

الميكرمبيولو يا الطبية مالمناعة

Medical Microbiology and Immunology

الطفيليـــاس الطبية

Medical Parasitology

الفسيولو يا الطبية

Medical Physiology

عل اامراب

Pathology

ثالثاً :درجاات دكتاوراه الفلسافة فاى الطاب فيماا تمنحهاا ماا درجاات الماجساتير ماعادا التعلايم
الطبى وطب االسرة باالضافة إلى:
راجة القلــــع مالصد

Cardiothoracic Surgery

راجة اامعية الدموية

Vascular Surgery

راجة التالميل ماإلصإح

Plastic and Reconstructive Surgery

أمراب المإل ماالعصاب

Neurology

الطع النفسى

Psychiatry

راجة االطفا

Pediatric Surgery

الباب الثالث :قواعد الدبلومات المهنية
شروط التسجيل:
يشترط ما يلي في تساليل الطالع لنيل أي مون الودبلوماس المانيوة باإلعوافة للشورمط الووا ة فوي
الما ة :)5

مادة
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ة البكالو يوس فى الطع مالالراجة أم على
 -1أن يكون جاصإك على
مؤ سة علمية معترم باا من الالامعة ممن الماللس ااعلى للالامعاس

ة معا لة لاا من

 -2يالو لماللس الكلية بنا كء على توصية ماللس القس ملالنة الد ا اس العليا مالبحوث قبو
ة البكالو يوس في طير التخصي بعد ا تيا ا عد اك من
تساليل الطالع الحاصل على
المقر اس الد ا ية التكميلية التي يحد اا ماللس القس المختي بحيث ال يتالام عد
المقر اس التكميلية عن أ بعة مقر اس بشرط أال تكون متطلبا ك ابق للمقر اس اا ا ية
مفي جالة يا تاا عن أ بعة مقر اس يقضي الطالع نة تأايلية للنالاح في ا ا المقر اس
كشرط لتساليل مقر اس الدبلو ميالع ال يقل المتو ط التراكمي لتلإ المقر اس عن  ,Cمال
تحسع له ا ا المقر اس عمن اعاس البراامج
15

الساعات الدراسية للبرنامج:

مادة
()14

لكي يحصل الطالع على الدبلو المانى يالع أن يد س عد من الساعاس المعتمدة بياااا
كالتالي:





24

اعة معتمدة للحصو على الدبلو الماني

مدة الد ا ة فى مرجلة الدبلو المانى نة ماص
االقل)
ميرصد التقدير مالمعد التراكمي للد

على االقل ثإثة فصو

ا ية على

اس في شاا ة الدبلو

الباب الرابع :القواعد العامة للحصول على درجة الماجستير
شروط التسجيل:
ة الما ستير باإلعافة للشرمط الوا ة في ما ا :)5

يشترط ما يلي في تساليل الطالع لد
ة البكالو يوس فى الطع مالالراجة من أجدى امعاس ماو ية
 -1أن يكون جاصإك على
ة معا لة لاا من مؤ سة علمية معترم باا من الالامعة ممن
مصر العربية أم على
يد على االقل )(C+
الماللس االعلى للالامعاس بتقدير عا

مادة
()15

 -2على الطالع الحاصل على تقدير مقبو فى البكالو يوس ميرطع فى التساليل لد ة
الما ستير طبقا ك للقواعد المعلنة من الكلية ,ما الحصو على بلو التخصي بتقدير يد
 ) C+على االقل من أجدى كلياس الطع مالالراجة المعترم باا من الماللس االعلى
للالامعاس أم أ تيا مقر اس تكميلية التقل عن  6اعاس معتمدة بشرط اال تكون متطلبا ك
ابق للمقر اس اال ا ية للبراامج ال ى يرطع الطالع التساليل فيه مللإ بتقدير اليقل عن
يد )C+
 -3يبدأ التساليل لر الة الما ستير بعد أ تيا  12اعة معتمدة على االقل بتقدير أ مالى
للمتو ط التراكمى للد اس  )CGPAاليقل عن  )Cمأن يكون الطالع قد أ تا بنالاح مقر
ا ا ياس البحث العلمى بتقدير  )Cعلى االقل
ة الما ستير مللإ قبل مناقشة الر الة ممفقا ك
 -4تحديد مستوى اللغة اال نبية شرط لنيل
للقرا اس المنامة الصا ة من ماللس الالامعة
 -5يالع اشر أم قبو اشر مقالة مستنبطة من الة الما ستير فى ماللة علمية معترم باا أم
ألقاء المقالة أم عرعاا على شكل  )Posterفى أى مؤتمر محلى أم أقليمى أم ملى مللإ
قبل مناقشة الر الة
 -6بعد االاح الطالع فى مي المقر اس الخاصة بالد ة بمتو ط تراكمى للد اس )CGPA
اليقل عن  ,)C+ 2.333ماال م ع على الطالع التساليل فى مقر اس أعافية أم عا ة
بعأل المقر اس لتحسين المتو ط التراكمى م مراعاا تطبيق البند ق  )9من الما ة )6
 ,ماالاتااء من موعوا الر الة يت عرب تقرير صإجية الر الة على ماللس القس
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 -7تقس اعاس الر الة على فصلين ا ين على االقل ممكن أن يكون مناما فصل الصي )
ماليالو مناقشة الر الة قبل مرم تة أشار على أعتما خطة البحث من ماللس الكلية
ممرم عامين من تا يإل تساليل المقر اس على االقل
ة الما ستير للطإب ال ين يالتا من مناقشة
 -8تمنح
المعد التراكمي للد اس في شاا ة الما ستير

التا العلمية مال يرصد التقدير أم

الساعات الدراسية للبرنامج:
مادة
()16

ة الما ستير يالع أن يد س 32اعة معتمدة مقر اس
 -1لكي يحصل الطالع على
ا ية من بيناا مقر اك م اه  3اعاس معتمدة يد س فياا الطالع االجصاء  ,القواعد
العلمية لكتابة الر الل ماالبحاث مطر البحث باإلعافة لى  8اعاس معتمدة للر الة
 -2ا لحد اا اى للحصو على
الخاصة بالد ة

ة الما ستير عامان علي ااقل من تساليل الطالع للد ا ة

هيئة اإلشراف:

مادة
()17

 -1يقر ماللس الكلية تشوكيل لالنوة اإلشورام علوى الطالوع المسوالل لد وة الما سوتير بنواء علوى
اقتراح ماللوس القسو ملالنوة الد ا واس العليوا ممفوق خطوة القسو البحثيوة مون بوين اا وات ة أم
اا ووات ة المسوواعدين ميالووو للمد ووين االشووتراك فووي اإلشوورام كمشوورم مشووا ك علووى أن
تكون لا خبرة مميزة فى الالزء العملى من الر الة بحيث ال يزيد عد المشرفين عون أ بعوة
ماال يزيود عوود المشورفين موون افوس التخصووي عون ثإثووة أعضواء معلووى أن يكوون المشوورم
الرليسووي مأطلبيووة أعضوواء لالنووة االشوورام موون امعووة اال ووكند ية مموون الممكوون اال ووتعااة
بأعضاء من خا ج الالامعة فى ايئة االشورام ألا عوج الحا وة لو لإ مبموا يتفوق مموعووا
الر ووالة م و تقوودي بيووان بالسوويرة ال اتيووة لسوويا ته متوعوويح الوودم ال و ى وويقو بووه فووى مالووا
االشرام على الر والة ميعورب للوإ علوى ماللوس القسو ملالنوة الد ا واس العليوا مالبحووث
ميعتمد من ماللس الكلية
 -2يراعى عند تشكيل لالان االشرام ملالان الحك على الر الة عد وا توا د االقا ب جتى
الد ة الرابعة واء بين أعضاء اللالنة أم بين الطالع مأجد أعضاء اللالنة
 -3اليالو أن ينفر عضو ايئة التد يس باالشرام على الة الما ستير مفى جالة الضورم ة
يت اال تعااة بأقسا مماثلة اخل الالامعة أم امعاس اخرى
 -4فووي جالووة قيووا الطالووع ببحووث خووا ج الالامعووة يالووو بموافقووة ماللووس القس و المخووتي ملالنووة
الد ا اس العليا مالبحووث مماللوس الكليوة أن يشوترك فوي اإلشورام اجود المتخصصوين جملوة
ة الدكتو اا أم من لمي الخبرة في مالا التخصي مون الالاوة التوي يالورى فياوا البحوث
مفووى مي و االجوووا التزيوود لالنووة االشوورام عوون أ بعووة أعضوواء معلووى أن يكووون المشوورم
الرليسى من الكلية
 -5في جا فر أجد المشرفين ملو يموأل علوى شورافه عوا فلماللوس الكليوة أن يرفو ا ومه مون
لالنة اإلشرام بناء علوى اقتوراح ماللوس القسو م لالنوة الد ا واس العليوا مالبحووث مفوي جالوة
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ف ا

المشرم المعا يوصي الماللس بتو يه الشكر لية في اداء الر الة

 -6مفي جا فر المشرم على الر الة بعد مضى عا على التساليل يقد يا ته تقريوراك علميوا ك
عون مودى تقود الطالوع فوي البحوث خوإ موودة اإلشورام علوى الر والة موقعوا ك عليوه مون بوواقي
المشوورفين مو االجتفوواظ بحقووه فووي اشوور اتوالج الر ووالة مفووي تقريوور الصووإجية يكتفووي بتقريوور
المشرم أم المشرفين بالداخل
 -7يحر المشرفون على الر الة تقريراك م يا ك عن مدى تقد الطالوع مللوإ لكول فصول ا وى
علووى جوودا  ،ميووت التوقي و عليووه موون قبوول لالنووة اإلشوورام مالتمعووة ،مفووي جالووة اخووتإم اء
أعضوواء لالنووة اإلشوورام يقووو القسو العلمووي بد ا ووة الحالووة ماتخووال القوورا المنا ووع م تعتموود
التقا ير من ماللس القس م لالنوة الد ا واس العليوا مماللوس الكليوة م يوت خطوا الطالوع عون
طووـريق ا ة الد ا وواس العليووا بالكليووة بوورأي لالنووة اإلشوورام عوون موودى تقدمووه فووي الر ووالة
ا تمرا التساليل أم ا ا الطالع أم لغاء تساليل الر الة)
لجنة الحكم:
تتقد لالنة اإلشورام علوى الر والة بعود االاتاواء مون عودا اا لوى ماللوس القسو المخوتي تمايوداك
للعرب على لالنة الد ا اس العليا مالبحوث مماللس الكلية باآلتي:
 -1تقرير عون صوإجية الر والة للمناقشوة موعوحا ك بوه موا قوا بوه الباجوث ،م يقوو بوالتوقي عليوه
مي المشرفين كما تقد لالنة اإلشرام اقتراجا ك بتشكيل لالنة الحك على الر الة

مادة
()18

 -2يشكل ماللس الكلية بناء على اقتراح ماللس القس المختي ملالنة الد ا واس العليوا مالبحووث
لالنوووه الحكووو علوووى الر وووالة مووون ثإثوووة أعضووواء أجوووداما المشووورم الرليسوووى علوووى الر وووالة
مالعضوان اآلخران من بين اا ات ة أماا ات ة المساعدين بالالامعاس م يكوون لويس اللالنوة
أقد اا ات ة مفي جالة تعد المشرفين يالو أن يشترك عضوان مونا فوى لالنوة الحكو علوى
أن يكون لا صوس ماجد ميشترط أن يكون أجد أعضواء لالنوة الحكو علوى االقول مون خوا ج
الكلية ,م يت اعتما تشكيل لالنة الحك من االع ليس الالامعة للد ا اس العليا م البحوث
 -3يالو أن تت المناقشة بحضو أجود عضووى لالنوة اإلشورام فوي لالنوة الحكو فوي جالوة تعو
جضو المشرم اآلخر
 -4لا ل تناقش الر الة خإ ثإثوة أشوار مون توا يإل اعتموا الالامعوة لتشوكيل لالنوة الحكو يعوا
اعتما اللالنة بنفس ااعضاء مرة أخرى مفي جالة عد ااعقا اللالنة يت تغيير تشكيل اللالنوة
بلالنة أخرى
 -5للالنة الحك أن توصى بإعا ة الر الة لى الباجث ال تكما ما تراا من اقوي علوى أن تتقود
بتقرير ماعي للقس المختي توصى فيه بمنح الطالع مالة ال تكما مإجااتاا خإ تة
أشوووار علوووى ااكثووور مووون توووا يإل المناقشوووة ميرصووود للطالوووع خوووإ اووو ة المرجلوووة )U
 Unsatisfactoryفووى ووالله الد ا ووى ميووت أ ووتبدالاا  Satisfactory )Sبعوود أ تيووا الطالووع
مناقشة الر الة) على أن توافق لالنة الحك أم من تفوعه على ا ة الر الة
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الباب الخامس :القواعد العامة للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى الطب MDPhD
شروط التسجيل:
ة الدكتو اا باإلعافة للشرمط الوا ة في ما ا :)5

يشترط التالي في تساليل الطالع لد
ة الما ستير في فرا التخصوي مون أجود كليواس الطوع المعتورم
 -1أن يكون جاصإك على
باا من الماللس ااعلى للالامعاس بقدير يد على االقل )C+

مادة
()19

ة كتو الفلسوفة فوى الطوع فوى التخصصواس  :راجوة
 -2يشترط على الطالع ال ى يسالل
المووإل ماالعصوواب ,راجووة االمعيووة الدمويووة ,راجووة التالميوول ماالصووإح  ،راجووة القلووع
ة الما سوتير فوي الالراجوة أم فوى افوس
مالصد م راجة االطفا أن يكون جاصإك على
اس الما ستير فى بعأل الالامعواس فوى افوس التخصوي ) مون
التخصي فى جالة منح
جودى الالامعوواس المعتوورم باووا مون الماللووس ااعلووى للالامعوواس بقودير يوود علووى االقوول )C+
معلى أن يكون قد أمضى  31شاراك على االقول كطبيوع مقوي فوى افوس قسو التخصوي مأن
يكون موعوا بحث الة الما ستير له عإقة بنفس التخصي المشا ليه
 -3يالووو لماللووس الكليووة بنوواء علووى اقتووراح ماللووس القسوو المخووتي م لالنووة الد ا وواس العليووا
وة الما سوتير مون جودى كليواس الطوع فوي
مالبحوث قبو تساليل الطالع الحاصول علوى
طيوور فوورا التخصووي مفووي جالووة قوورا عوود موون المقوور اس الد ا ووية التكميليووة فووي مسووتوى
البكالو يوس أم أعلى مالتي يرااا القس عرم ية فإاه يالوع علوى الطالوع ا تيا اوا بنالواح
بحيث ال يتالام عد المقر اس التكميلية عن أ بعة مقر اس بشورط أال تكوون متطلوع وابق
للمقر اس اا ا ية مفي جالة يا تاا عن أ بعة مقر اس يقضي الطالع نة تأايليوة للنالواح
فوي او ا المقوور اس كشورط للقيود فووى براوامج الوودكتو اا مال تحسوع لوه او ا المقور اس عوومن
اعاس البراامج
 -4يبوودأ التسوواليل لر ووالة الوودكتو اا بعوود أ تيووا  6وواعاس معتموودة علووى االقوول بتقوودير أ مووالى
للمتو ووط التراكمووى للوود ا اس  )CGPAاليقوول عوون  )Cمأن يكووون الطالووع قوود أ تووا بنالوواح
مقر ا ا ياس البحث العلمى بتقودير  )Cعلوى االقول ماال يكوون قود مور عليوه أكثور مون وب
وونواس موون تووا يإل أ تيووا ا المقوور مجتووى أعتمووا خطووة البحووث موون لالنووة الد ا وواس العليووا
19

مماللس الكلية
ووة الودكتو اا مللوإ قبوول مناقشوة الر والة ممفقوا ك
 -5تحديود مسوتوى اللغوة اال نبيووة شورط لنيول
للقرا اس المنامة الصا ة من ماللس الالامعة
 -6يالع اشر أم قبو اشر بحث ماجد مستنبط من الر الة على االقل فى أجدى المالإس
العلمية المتخصصة مالمفار ة فى  )Scopusملاا اشا اس مر عية مللإ قبل تشكيل لالنة
الحك ممناقشة الر الة
 -7بعد االاح الطالع فى مي المقر اس الخاصة بالد ة بمتو ط تراكمى للد ا اس )CGPA
اليقل عن  )2.333 ,)C+ماال م ع على الطالع التساليل فى مقر اس أعافية أم عا ة
بعأل المقر اس لتحسين المتو ط التراكمى م مراعاة تطبيق البند ق  )9من الما ة ق
 , ) )6ماالاتااء من موعوا الر الة يت عرب تقدير صإجية الر الة على ماللس
القس
ا ية على االقل بما فياا فصل الصي
 -8تقس اعاس الر الة على أ بعة فصو
مناقشة الر الة قبل مرم عا ماص على أعتما خطة البحث من ماللس الكلية

ماليالو

 -9يعقود للطالووع امتحوان صووإجية شوامل فووى مالوا التخصووي بعود ا تيووا المقور اس الد ا ووية
بنالوواح ممتو ووط تراكمووي للوود اس  CGPAال يقوول عوون )2.333 ، C+م ال م ووع علووي
الطالووع التسوواليل فووي مقوور اس عووافية أم عووا ة بعووأل المقوور اس لتحسووين متو ووط تقوودير
اس.
الد
ياودم االمتحوان الشوامل لوى قيواس قود ة الطالوع عمقوا ك مشوموالك ،فوي ا وتيعاب موعوووعاس
التخصي الرليسي مالتخصصاس الفرعية المساادة ميادم لى قياس قد ة الطالوع المنااليوة
على التأمل مالتحليل ماال تنتاج ماقتراح الحلو المنا بة لما يعرب عليه من أ ئلة
متطبق ليوة أ اء االمتحوان الشوامل لد وة الودكتو اا طوـبقا ك لموا م بقورا ماللوس الالامعوة
ق  17لسنة  2114المنصوص علية في ملحقاس ا ا الإلحة
ة الدكتو اا للطالع ال ي يالتا مناقشوة والته العلميوة موـالمي متطلبواس الد وة
 -10تمنح
مللإ بنا كء على اقتراح ماللس القس ملالنة الد ا اس العليا مموافقة ماللوس الكليوة مال يرصود
التقرير أم المعد التراكمي للد اس في شاا ة الدكتو اا
الساعات الدراسية للبرنامج:
مادة
()20

مادة

ة الدكتو اا يالع أن يد س  32اعة معتمدة مقر اس
 -1لكي يحصل الطالع على
ا ية باإلعافة لى  21اعة معتمدة للر الة
 -2الحد اا اى للحصو على
للد ا ة الخاصة بالد ة

ة الدكتو اا ثإثة أعوا علي ااقل من تساليل الطالع

هيئة اإلشراف:
 -1يقر ماللوس الكليوة تشوكيل لالنوة اإلشورام علوى الطالوع المسوالل لد
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وة الودكتو اا بنواء علوى

()21

مادة
()22

اقتووراح ماللووس القسو ملالنووة الد ا وواس العليووا ممفووق خطووة القسو البحثيووة موون بووين اا ووات ة م
اا ووات ة المسوواعدين ميالووو للمد ووين االشووتراك فووي اإلشوورام كمشوورم مشووا ك علووى أن
تكون لا خبرة مميزة فى الالزء العملى من الر الة بحيث ال يزيد عد المشرفين عون أ بعوة
ماال يزيوود عوود المشوورفين موون افووس التخصووي عوون ثإثووة أعضوواء علووى أن يكووون المشوورم
الرليسووي موون الالامعووة ميفضوول اال ووتعااة بمشوورفين موون االقسووا االخوورى التووى تخوود خطووة
البحث
 -2يراعى عند تشكيل لالان االشرام ملالان الحك على الر الة عد وا توا د االقا ب جتى
الد ة الرابعة واء بين أعضاء اللالنة أم بين الطالع مأجد أعضاء اللالنة
 -3اليالو أن ينفر عضو ايئة التد يس باالشرام على الة الدكتو اا مفوى جالوة الضورم ة
يت اال تعااة بأقسا مماثلة اخل الالامعة أم امعاس اخرى
 -4فووي جالووة قيووا الطالووع ببحووث خووا ج الالامع وة يالووو بموافقووة ماللووس القس و المخووتي ملالنووة
وة
الد ا اس العليا م ماللس الكلية أن يشترك في اإلشورام اجود المتخصصوين مون جملوة
الدكتو اا ام من لمى الخبرة في مالا التخصي مون الالاوة التوي يالورى فياوا البحوث مفوي
مي ااجوا ال تزيد لالنة اإلشرام عن أ بعة أعضاء م على أن يكوون المشورم الرليسوى
من الكلية
 -5في جا فر أجد المشرفين ملو يموأل علوى شورافه عوا فلماللوس الكليوة أن يرفو ا ومه مون
لالنة اإلشرام بناء على اقتراح ماللس القس ملالنة الد ا اس العليا مالبحوث مفي جالة فو
ا المشرم المعا يوصي الماللس بتو يه الشكر ليه في اداء الر الة
 -6مفي جا فر المشرم على الر الة بعد مضى عا على التساليل يقد يا ته تقريوراك علميوا ك
عون مودى تقود الطالوع فوي البحوث خوإ موودة اإلشورام علوى الر والة موقعوا ك عليوه مون بوواقي
المشرفين مو االجتفواظ بحقوه فوي اشور اتوالج الر والة مفوي تقريور الصوإجية يكتفوي بتقريور
المشرم أم المشرفين بالداخل
 -7يحر المشرفون على الر الة تقريراك م يوا ك عون مودى تقود الطالوع كول فصول ا وى علوى
جدا ،ميت التوقي عليه من قبل لالنة اإلشرام مالتمعة ،مفي جالة اختإم اء أعضاء لالنة
اإلشرام يقو القس العلمي بد ا ة الحالة ماتخال القرا المنا ع متعتمد التقا ير من ماللس
القس ملالنة الد ا اس العليا مماللس الكلية ميت خطا الطالع عون طوـريق ا ة الد ا واس
العليا بالكلية برأي لالنة اإلشرام عن مدى تقدمه فوي الر والة ،أ وتمرا التسواليل أم او ا
الطالع أم لغاء تساليل الر الة)
لجنة الحكم:
تتقد لالنة اإلشرام على الر الة بعد االاتااء من عدا اا لى ماللس القس المختي تمايدا
للعرب على لالنة الد ا اس العليا مالبحوث مماللس الكلية باآلتي:
 -1تقرير عن صإجية الر الة للمناقشة موعح به مستوااا العلمي مالبحثي ماإلعافاس العلمية
التي قا باا الباجث م يقو بالتوقي عليه مي المشرفين كما تقد لالنة اإلشرام اقتراجا ك
بتشكيل لالنة الحك على الر الة
 -2يشكل ماللس الكلية بناء على اقتراح ماللس القس المختي ملالنة الد ا اس العليا مالبحوث
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المختي لالنه الحك على الر الة من ثإثة أعضاء أجداما المشرم الرليسى على الر الة
مالعضوان اآلخران من بين اا ات ة بالالامعاس م يكون ليس اللالنة أقد اا ات ة مفي جالة
تعد المشرفين يالو أن يشترك عضوان منا فى لالنة الحك على أن يكون لا صوس
ماجد ميشترط أن يكون أجد أعضاء لالنة الحك على االقل من خا ج الالامعة م يت اعتما
تشكيل لالنة الحك من االع ليس الالامعة للد ا اس العليا م البحوث
 -3يالو أن تت المناقشة بحضو أجد ممثلي لالنة اإلشرام في جالة تع
اآلخر

جضو المشرم

 -4لا ل تناقش الر الة خإ ثإثة أشار من تا يإل اعتما الالامعة لتشكيل لالنة الحك يعا
اعتما اللالنة بنفس ااعضاء مرة أخرى مفي جالة اشتراك ممتحن أ نبي يالو أن تمتد ا ا
الفترة لى أ بعة أشار مفي جاله عد ااعقا اللالنة يت تغيير تشكيل اللالنة بلالنة أخرى
 -5للالنة الحك أن توصى بإعا ة الر الة لى الباجث ال تكما ما تراا من اقي على أن تتقد
بتقرير ماعي للقس المختي توصى فيه بمنح الطالع مالة ال تكما مإجااتاا خإ تة
أشار على ااكثر من تا يإل المناقشة ميرصد للطالع خإ ا ة المرجلة )U
 Unsatisfactoryفى الله الد ا ى ميت أ تبدالاا  Satisfactory )Sبعد أ تيا الطالع
مناقشة الر الة) على أن توافق لالنة الحك أم من تفوعه على ا ة الر الة
مادة
()23

البرامج المشتركة مع جامعات أخرى:
اس علمية مشتركة م امعاس أخرى بناا البرامج الثنالية
يالو منح شاا اس أم
ك
 Degreeأم بناا الد ة المشتركة  Joint Degreeمفقا للضوابط التي يحد اا ماللس الالامعة

Dual

الباب السادس :التعليم المستمر

مادة

 -1يحق للطالع أن يسالل في مقر اس ا ية من برامج الد ا اس العليا من خإ براامج
التعلي المستمر مللإ بعد موافقة ماللس القس المختي ملالنة الد ا اس العليا مالبحوث
مماللس الكلية ،متبلغ الالامعة بأ ماء الطلبة المقبولين في براامج التعلي المستمر جتى
اا بوا الثالث من بدء الد ا ة كحد أقصي

()24

 -2في جاله ا تيا الطالع المقر ممتطلباته بنالاح يمنح فا ة ب لإ
 -3يالو للطالع أن يقو بتحويل ا ا المقر اس لى أجد براامج الد ا اس العليا لا ما ا توفي
شرمط القبو بالبراامج علي أال يمر أكثر من خمس نواس علي ا تاا بالنسبة لبرامج
نواس لبرامج الدكتو اا.
الدبلو مالما ستير م ب
البرامج التبادلية

:

مادة
()25

 -1يالو لماللس الكلية بناء على اقتراح ماللس القس المختي ملالنة الد ا اس العليا مالبحووث
ماعتمووا الالامعووة السووماح لطووإب الد ا وواس العليووا بد ا ووة بعووأل مقوور اس الد ا وواس العليووا
بالالامعاس اا نبية المرتبطة م امعة اإل كند ية باتفاقياس تفاا ثنالية ميت اجتساب او ا
المقر اس عمن متطلباس منح الد ة ميسمح للطالع أن يحو أي عد من او ا المقور اس
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التوي االوح فياوا بتقودير  Cعلوى ااقول أم موا يعا لوه لوى أي مون بورامج الد ا واس العليوا التوي
يرطع في االلتحا باا لا كااج ا ا المقور اس مون متطلبواس البراوامج متودخل واعاس او ا
المقر اس في جساب المتو ط التراكمي للد اس  GPAبشورط عود مورم أكثور مون خموس
نواس على ا تاا بالنسبة لبرامج الدبلو مالما ستير م ب نواس لبرامج الدكتو اا
 -2يالو لماللس الكلية بناء على اقتراح ماللس القس المختي ملالنة الد ا اس العليا مالبحووث
السماح للطإب اا ااع المقيدين بالامعواس أ نبيوة بد ا وة بعوأل مقور اس الد ا واس العليوا
بالكلية مفي جالة ا تيا الطالع المقر ممتطلباته بنالاح يمنح فا ة ب لإ
 -3يالو لماللس الكلية بناء على اقتراح ماللس القس المختي ملالنة الد ا اس العليا مالبحووث
السماح لا ات ة من امعاس أ نبية متميزة بتد يس بعأل مقر اس الد ا اس العليا بالكلية
التعليم عا بعد:
مادة
()26

مادة
()27

يالو لماللس الكلية بناء علوى اقتوراح القسو المخوتي ملالنوة الد ا واس العليوا مالبحووث السوماح
للطإب المصريين ماا ااع بااللتحا ببرامج الد ا اس العليا المشتركة م الالامعاس اا نبيوة
المرتبطوووة مووو امعوووة اإل وووكند ية باتفاقيووواس ثقافيوووة عووون طوووـريق التعلوووي عووون بعووود أم التعلوووي
اإللكترماي
للكلية الحق في فتح تخصصواس ديودة للودبلوماس المانيوة ملود تي الما سوتير مالودكتو اا التوي
تمنحاووا ااقسووا بعوود أقتووراح مموافقووة لالنووة الد ا وواس العليووا مالبحوووث م ماللووس الكليووة مماللووس
الالامعة مالالااس المختصة من م ا ة التعلي العالي
يعتمد،،،
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