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 تعديالت الئحة الدراسات العليا و اليت مت املوافقة عليه

 62/3/6102بتاريخ  878بالقرار الوزاري رقم

 الئحة الطب بعد التعديل الئحة الطب قبل التعديل

 : متطلبات منح الدرجة 

 مسار البحث العلمي 

 حبثي مشروع استكمال طالب كل على جيب
يقوم بنشر او االكلينيكية  االساسية العلوم يف مبتكر

 علمية حبث من الرسالة يف جملة علمية  جملة
 قيهللرت الدائمة اللجان من معتمدة

 : متطلبات منح الدرجة 

 مسار البحث العلمي
 حبثي مشروع استكمال طالب كل على جيب

 او االكلينيكية االساسية العلوم يف مبتكر

يقوم بنشر حبث من الرسالة يف جملة علمية 

علي ان تكون جملة دولية ) معتمدة و حمكمة 

 (يف حالة الدكتوراة

 شروط االمتحان والقيد لدرجة الدكتوراة ( 4)مادة 

ان يسدد الرسوم الدراسية ومصاريف التدريب ( 3)بند

 .واستهالك االجهزة 

 

 

ان يستوفى الطالب شروط القسم العلمى ان وجدت ( 0) 

كالئحة داخلية بعد موافقة جملس الكلية واعتمادها 

 .للقسم 

 

موافقة جملس القسم املختص وجلنة الدراسات ( 6)

نائب رئيس اجلامعة / د.العليا بالكلية واعتماد أ

 .للدراسات العليا 

 شروط االمتحان والقيد لدرجة الدكتوراة ( 4)مادة 

ان يسدد الرسوم الدراسية ومصاريف ( 3)بند

 لدورات التدريب واستهالك االجهزة واملقابل املاىل

احلاسب االىل واالنرتنت واللغة االجنليزية طبقا 

 .للقواعد التى حيددها جملس اجلامعة

 

ان يستوفى الطالب شروط القسم العلمى ان ( 0) 

 .وجدت بعد موافقة جملس الكلية

 

 

موافقة جملس القسم املختص وتوصية جلنة ( 6)

الدراسات العليا وموافقة جملس الكلية واعتماد 

 .ئب رئيس اجلامعة للدراست العليانا/ د.أ

 فتح باب التقدم للقيد( 2)مادة

ترسل االقسام الدارة الدراسات العليا بالكلية خالل  (0

كل عام اقرتاحاتها باالعداد  يونيو ونوفمربشهرى 

املسموح قبوهلا للقيد فى درجات الدبلوم واملاجستري 

والدكتوراة ويعلن عنها بعد موافقة جلنة الدراسات 

 .العليا

يفتح باب التقدم للقيد لدرجات الدبلوم واملاجستري ( 3

يناير والدكتوراة مرتني فى السنة خالل شهرى 

الدراسة فى على ان تبدا . من كل عام  واغسطس

االسبوع الثانى من الفصل الدراسى االول اعتبارا من 

على التواىل من  واالسبوع الثالث من سبتمرب فرباير

كل عام وجيوز للطالب البدء فى الربنامج التدريبى 

 فتح باب التقدم للقيد( 2)مادة

توافى اقسام الكلية ادراة الدراسات العليا  (0)

من كل عام  شهرى سبتمرب و مارسخالل 

اقرتاحاتها باالعداد املسموح قبوهلا للقيد فى 

درجات الدبلوم واملاجستري والدكتوراة ويعلن 

و موافقة بعد توصية جلنة الدراسات عنها 

 .جملس الكلية

يفتح باب التقدم للدبلوم ودرجتى املاجستري  (3

والدكتوراة مرتني فى العام الدراسى خالل 

من كل عام على ان  سبتمرب ومارسشهرى 

تبدا الدراسة فى الفصل الدراسى االول اعتبارا 

على التواىل من كل  من اول نوفمرب واول مايو
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 الئحة الطب بعد التعديل الئحة الطب قبل التعديل

بعد استيفاء الشروط املقررة قبل ان يتقدم للقيد 

وقبول الكلية للوافدين يكون طبقا ملا حتدده االدارة 

 ة للوافدين بوزارة التعليم العاىلالعام

ون طبقا ملا وقبول الكلية للوافدين يك. عام 

حتدده االدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم 

 .العاىل 

 مدة القيد(: 2)مادة

ال جيوز ان تزيد مدة القيد عن اربع سنوات لدرجة  

الدبلوم ومخس سنوات لدرجة املاجستري وست سنوات 

لدرجة الدكتوراة وفى حالة ايقاف القيد ال حتتسب 

وجيوز اضافة عام اخر . مدة االيقاف من مدة القيد 

ملدة القيد استنادا اىل التقارير السنوية من املشرف 

وجلنة الدراسات لس القسم الرئيسى وبعد موافقة جم

 .نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا/ د.واعتماد أ العليا

 

 مدة القيد(: 2)مادة

ال جيوز ان تزيد مدة القيد عن اربع سنوات 

لدرجة الدبلوم ومخس سنوات لدرجة املاجستري 

وفى حالة . وست سنوات لدرجة الدكتوراة

 ايقاف القيد ال حتتسب مدة االيقاف من مدة

وجيوز اضافة عام اخر ملدة القيد استنادا . القيد 

الي التقارير السنوية من املشرف الرئيسى وذلك 

توصية جلنة بعد اقرتاح جملس القسم و 

وموافقة جملس الكلية واعتماد  الدراسات العليا

 .نائب رئيس اجلامعة للداسات العليا / د.أ

 :وقف القيد( 7)مادة

ميكن وقف القيد قبل انتهاء مدته االصلية وذلك ملدة  

التتجاوز اربع فصول دراسية متتالية او غري متتالية 

وذلك لرعاية الطفل او مرافقة الزوج او الزوجة للخارج 

او رعاية الوالدين او التجنيد او املرض او اثناء املنح 

التدريبية واملهمات الرمسية على ان يتم ذلك بعد 

جملس القسم والكلية واجلامعة وبانتهاء مدة موافقة 

 .االيقاف على الطالب ان يتقدم بطلب لرفع ايقاف القيد

 

 :وقف القيد( 7)مادة

جيوز وقف القيد  قبل انتهاء مدته االصلية 

وذلك ملدة التتجاوز اربع فصول دراسية متتالية 

هو غري متتالية وذلك وذلك لرعاية الطفل او 

وجة للخارج او رعاية مرافقة الزوج او الز

الوالدين او التجنيد او املرض او اثناء املنح 

الرمسية او الى سبب من التدريبية واملهمات 

وذلك  االسباب املانعة من االنتظام فى الدراسة

بعد موافقة جملس القسم وموافقة الكلية 

واجلامعة وبانتهاء فرتة االيقاف على الطالب ان 

 .قيد واعادة قيدهبطلب  لرفع ايقاف اليتقدم 

 :نقل القيد( 9) مادة

جيوز قبول نقل القيد من والي كليات الطب  

باجلامعات املصرية االخري بعد احلصول علي اجلزء 

االول للماجستري او الدبلوم و ذلك بعد موافقة جملس 

نائب رئيس /  د.القسم وجلنة الدراسات العليا واعتماد  ا

 اجلامعة للدراسات العليا 

 :نقل القيد( 9) مادة 

جيوز قبول نقل القيد من والي كليات الطب 

باجلامعات املصرية االخري بعد احلصول علي 

و ذلك بعد اجلزء االول للماجستري او الدبلوم 

اقرتاح جملس القسم وتوصية جلنة الدراسات 

/  د.العليا و موافقة جملس الكلية واعتماد  ا

 البحوثنائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا و 

 :قيد احلاصلني علي الدبلوم لدرجة املاجستري(: 00)مادة

جيد  بتقدير الدبلوم درجة على حيصل ملن جيوز

(C+) لدرجة  للقيد بطلب يتقدم أن األقل على

 جملس موافقة بعد التخصص ذات فى املاجستري

 :قيد احلاصلني علي الدبلوم لدرجة املاجستري(: 00)مادة

 بتقدير الدبلوم درجة على حيصل ملن جيوز
 للقيد بطلب يتقدم أن األقل على( +C)جيد 

 اقرتاح بعد التخصص ذات فى لدرجة املاجستري
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 الئحة الطب بعد التعديل الئحة الطب قبل التعديل

نائب رئيس / د.القسم وجلنة الدراسات العليا و اعتماد ا

 العليااجلامعة للدراسات 

القسم وتوصية جلنة الدراسات العليا  جملس

نائب / د.وموافقة جملس الكلية و اعتماد ا

 رئيس اجلامعة للدراسات العليا

 قواعد الدراسة: الباب الثالث

 :نظام الدراسة ( 06)مادة 

الدراسة بنظام الساعات املعتمدة والعام اجلامعى يتكون 

من فصلني دراسني مدة كل منهما مخسة عشرة 

يبدا فصل اخلريف السبت . اسبوعا شامال االمتحانات

بالسبت الثانى الثالث من سبتمرب ويبدا فصل الربيع 

وجيوز فتح فصل دراسي صيفي يبدأ . من فرباير

شاملة ) اسابيع  8االسبوع االول من يوليو ملدة 

 .يف بعض اقسام الكلية حسب احلاجة ( االمتحانات 

  :نظام الدراسة ( 06)مادة  

الدراسة بنظام الساعات املعتمدة والعام اجلامعي 

يتكون من فصلني دراسيني مدة كال منهما 

يبدا .االمتحانات  مخسة عشر اسبوعا شاملة

االول من اول نوفمرب ويبدا الفصل الدراسى 

و  راسى الثانى اول مايومن كل عامالفصل الد

تعقد االمتحانات خالل شهر فرباير و اغسطس 

 .من كل عام

 :الربنامج التفصيلي للمقررات ( 03)مادة 

 الزامية واختيارية وخيتار)احملاضرات النظرية -0

الطالب مقرران اختياريان لكل فصل دراسي بشرط اال 

يتكرر نفس املقرر يف الفصول الدراسية املتعاقبة 

وتبني اجلداول يف الباب السابع . للدرجة العلمية 

املقررات االختيارية والساعات املعتمدة والنقاط املعتمدة 

وجيوز للجنة الدراسات العليا اضافة مقررات . هلا 

 .واعتمادها من جملس الكلية  اختيارية اخرى

 
. التدريب العملي واالكلينيكي واملعملي وامليداني  -3

ويعترب التدريب جزءا اساسيا من متطلبات احلصول 

ويسمى التدريب يف العام االول . على الدرجة العلمية 

تدريبا اساسيا ويكون القسم املانح للدرجة واالقسام ذات 

ي والثالث تدريبا ختصصيا الصلة ، ويسمى يف العام الثان

ويكون . ، ويف العام الرابع واخلامس تدريبا متقدما 

وجيوز . التدريب التخصصي واملتقدم يف االقسام املاحنة 

بعد ) ان يبدأ الطالب الربنامج التدرييب قبل القيد 

 استيفاء الشروط املقررة

 :الربنامج التفصيلي للمقررات ( 03)مادة 

الزامية واختيارية وخيتار )احملاضرات النظرية -0

 مقرر اختياري واحد لكل فصل دراسيالطالب 

بشرط اال يتكرر نفس املقرر يف الفصول الدراسية 

وتبني اجلداول يف . املتعاقبة للدرجة العلمية 

الباب السابع املقررات االختيارية والساعات 

س وجيوز جملل. املعتمدة والنقاط املعتمدة هلا 

الكلية بناءا على اقرتاح االقسام العلمية اضافة 

 .مقررات اختيارية اخرى

 

التدريب العملي واالكلينيكي واملعملي -3

ويعترب التدريب جزءا اساسيا من . وامليداني 

. متطلبات احلصول على الدرجة العلمية 

ويسمى التدريب يف العام االول تدريبا اساسيا 

واالقسام ذات الصلة ، ويكون القسم املانح للدرجة 

ويسمى يف العام الثاني والثالث تدريبا ختصصيا ، 

ويكون . ويف العام الرابع واخلامس تدريبا متقدما 

 . التدريب التخصصي واملتقدم يف االقسام املاحنة 

 :التسجيل للفصل الدراسي ( 02)مادة 

التسجيل شرط اساسي لكي يسمح ( الفقرة االوىل ) 

فصل الدراسي وحساب املقررات للطالب حبضور ال

الدراسية له وال يعترب الطالب مسجال يف اي مقرر اال بعد 

والطالب . سداد الرسوم الدراسية خالل املواعيد املقررة 

 :التسجيل للفصل الدراسي ( 02)مادة 

التسجيل شرط اساسي لكي (الفقرة االوىل ) 

يسمح للطالب حبضور الفصل  الدراسي وحساب 

الطالب مسجال يف  املقررات الدراسية له وال يعترب

اي مقرر اال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل 
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 الئحة الطب بعد التعديل الئحة الطب قبل التعديل

اليقوم بانهاء اجراءات التسجيل قبل نهاية الذي 

االسبوع الثاني من فصلي اخلريف والربيع  او االسبوع 

ق له حضور احملاضرات ال حي االول من الفصل الصيفي

وحيق للطالب ان حيذف او يضيف اي مقرر قبل نهاية . 

االسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي اخلريف 

بعد  او نهاية االسبوع االول من فصل الصيفوالربيع  

واليسمح . تعبئة منوذج احلذف واالضافة واعتماده 

للطالب بالتسجيل يف مقرر دراسي اال اذا كان له 

وجيب عليه ان ( prerequisites)لب سابق متط

 .جيتاز املتطلب السابق اوال 

 

جيوز للطالب التسجيل يف مقررات : الفقرة الثانية

دراسية من خارج القسم او الكلية او اجلامعة ضمن 

برناجمه الدراسي و ذلك بعد موافقة جملس الكلية بناء 

املختص و موافقة جلنة علي اقرتاح جملس القسم 

كما يسمح للطالب بتحويل عدد من . الدراسات العليا

الساعات املعتمدة او املقررات اليت سبق له ان درسها يف 

جامعة اخري علي ان تكون من بني متطلبات احلصول 

علي الدرجة و ان يكون قد اجتازها بتقدير ال يقل عن 

(C+ ) او ما يعادهلا  و يشرتط اال يزيد جمموعها عن

لساعات الدراسية الالزمة للحصول من جمموع ا% 30

علي الدرجة و ذلك بعد موافقة جملس القسم املختص 

 و جملس الكلية جلنة الدراسات العلياو 

والطالب الذي اليقوم بانهاء . املواعيد املقررة 

.  الحيق له حضور احملاضرات اجراءات التسجيل 

وحيق للطالب ان حيذف او يضيف اي مقرر قبل 

نهاية االسبوع الثاني من بداية فصلي الدراسة 

. بعد تعبئة منوذج احلذف واالضافة واعتماده

واليسمح للطالب بالتسجيل يف مقرر دراسي اذا 

( prerequisites)كان له متطلب سابق 

 .وجيب عليه ان جيتاز املتطلب السابق اوال 

 

 

 

جيوز للطالب التسجيل يف : ثانيةالفقرة ال

مقررات دراسية من خارج القسم او الكلية او 

اجلامعة ضمن برناجمه الدراسي و ذلك بعد 

موافقة جملس الكلية بناء علي اقرتاح جملس 

كما يسمح للطالب بتحويل . القسم املختص  

عدد من الساعات املعتمدة او املقررات اليت سبق 

ري علي ان تكون من له ان درسها يف جامعة اخ

بني متطلبات احلصول علي الدرجة و ان يكون 

او ما (  C)قد اجتازها بتقدير ال يقل عن 

من % 30يعادهلا  و يشرتط اال يزيد جمموعها عن 

جمموع الساعات الدراسية الالزمة للحصول علي 

الدرجة و ذلك بعد موافقة جملس القسم 

 املختص و جملس الكلية

 :لدراسة للدبلوم واملاجستري نظام ا( 07)مادة 

عام كامل ) مدته فصالن دراسيان : اجلزء االول   -0

وخيصص له مثانى عشر ساعة معتمدة جيتاز ( 

واليشرتط النجاح فيه  بعدها الطالب امتحانا

بالكامل لالنتقال للدراسة فى اجلزء الثانى او 

وحيدد منهج الدراسة .لتسجيل رسالة املاجستري 

والتدريب فى اجلزء االول بني االقسام املعنية 

بالتدريس والتدريب االساسي طبقا حلاجة االقسام 

 .املاحنة للدرجة 

 

 : نظام الدراسة للدبلوم واملاجستري( 07)مادة 

عام ) مدته فصالن دراسيان : اجلزء االول  -0

وخيصص له مثانى عشر ساعة ( كامل 

معتمدة جيتاز بعدها الطالب االمتحان يف 

ويكون االمتحان نهاية كل فصل دراسي 

 .  نهائيا ملواد هذا الفصل من اجلزء االول

يشرتط النجاح يف مواد اجلزء االول بالكامل ال 

الثانى وحيدد لالنتقال للدراسة فى اجلزء 

منهج الدراسة والتدريب فى اجلزء االول بني 

االقسام املعنية بالتدريس والتدريب 

االساسي طبقا حلاجة االقسام املاحنة 
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 للدرجة

 :نظام الدراسة للدكتوراة ( 09)مادة 

فصلني دراسيني ( ان وجد ) مدته : اجلزء االول  -0

وخيصص له مثانى عشر ساعة معتمدة وحيدد 

الدراسة والتدريب فى اجلزء االول بني منهج 

االقسام املعنية بالتدريس والتدريب طبقا حلاجة 

 .االقسام املاحنة للدرجة 

جيتاز بعدها الطالب امتحانا اليشرتط النجاح فيهما 

بالكامل لالنتقال للدراسة فى اجلزء الثانى او 

 . لتسجيل رسالة الدكتوراة  

 :للدكتوراة نظام الدراسة ( 09)مادة 

فصلني ( ان وجد ) مدته : اجلزء االول  -0

دراسيني وخيصص له مثانى عشر ساعة 

معتمدة وحيدد منهج الدراسة والتدريب 

فى اجلزء االول بني االقسام املعنية 

بالتدريس والتدريب طبقا حلاجة االقسام 

 .املاحنة للدرجة 

جيتاز بعدها الطالب امتحانا  يف نهاية كل 

ويكون االمتحان نهائيا ملواد هذا فصل دراسي 

واليشرتط النجاح فيهما   الفصل من اجلزء االول

بالكامل لالنتقال للدراسة فى اجلزء الثانى او 

 التسجيل رسالة الدكتوراة  

 قواعد و احكام رسائل املاجستري و الدكتوراة: الباب الرابع

 : ماهية الرسالة( 61)مادة

و علي موافقة  -------------الرسالة هي حبث علمي 

  ------جملس القسم وان تقره جلنة الدراسات العليا  

 : ماهية الرسالة( 61)مادة

و علي موافقة --------الرسالة هي حبث علمي 

و جملس القسم وان تقره جلنة الدراسات العليا 

------    جملس الكلية

 :املاجستري والدكتوراة تسجيل رسالة ( 60)مادة 

يقدم الطالب خالل الفصل الدراسي االول مقرتحا بعدد 

رسالة املاجستري  ويتم تسجيلمن النقاط البحثية 

 .والدكتوراة بعد الفصل الدراسي االول مباشرة 

 :تسجيل رسالة املاجستري والدكتوراة ( 60)مادة 

يقدم الطالب خالل الفصل الدراسي االول 

وجيوز ن النقاط البحثية مقرتحا بعدد م

رسالة املاجستري والدكتوراة بعد  تسجيل

 .الفصل الدراسي االول  

 :االشراف على رسائل املاجستري والدكتوراة (66)مادة

يتم تشكيل جلنة االشراف مبعرفة جملس القسم 

والجيوز ان يقل عدد املشرفني على رسالة املاجستري عن 

املساعدين وجيوز اشرتاك اثنني من االساتذة او االساتذة 

احد املدرسني كذلك ال جيوز ان يقل عدد املشرفني 

على رسالة الدكتوراة عن اثنني و اليزيد عن اربعة 

 من االساتذة وجيوز اشرتاك احد االساتذة املساعدين

 :االشراف على رسائل املاجستري والدكتوراة (66)مادة

يتم تشكيل جلنة االشراف على رسائل 

مبوافقة جملس الكلية والدكتوراة املاجستري 

بناءا على اقرتاح جملس القسم املختص وذلك 

وفقا لقانون تنظيم اجلامعات والئحته 

التنفيذية وللقواعد والقررات اجلامعية 

 املنظمة يف هذا الشأن

 :املناقشة واحلكم على رسائل املاجستري والدكتوراة ( 63)مادة 

 

دء امتحان اجلزء جيب مناقشة الرسالة قبل ب( 3)بند

. الثاني للماجستري والدكتوراة بشهرين على االقل 

املناقشة واحلكم على رسائل املاجستري ( 63)مادة 

 :والدكتوراة 

جيب مناقشة الرسالة قبل بدء امتحان ( 3)بند

اجلزء الثاني للماجستري والدكتوراة بشهرين 
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وجيب على الطالب قبل مناقشة الرسالة استيفاء 

, متطلبات القسم املانح للدرجة والكلية واجلامعة 

وكذلك احلصول على الرخصة الدولية لقيادة 

واجتياز اختبار اتقان اللغة   ICDLاحلاسب االلي 

للدبلوم  60بنجاح بتقدير  TOEFLاالجنليزية لشهادة 

 5بتقدير   IELTSللدكتوراة أو شهادة  80واملاجستري و

 للدكتوراة 7للدبلوم واملاجستري و

 

جيب قبول نشر ما اليقل عن حبث واحد ( 8)بند 

مستنبط من الرسالة يف جملة علمية معتمدة من 

على ان تكون جملة دولية يف ) اللجان الدائمة للرتقيات 

 .وذلك قبل احلصول على الدرجة ( الدكتوراة حالة 

بشرط استيفاء الطالب متطلبات . على االقل 

دورتي  القسم والكلية واجلامعة واحلصول على

احلاسب االلي واللغة االجنليزية وفقا للقواعد 

والنظم اليت حيددها جملس اجلامعة يف هذا 

 . الشأن 

 

 

 

جيب قبول نشر ما اليقل عن حبث ( 8)بند 

واحد مستنبط من الرسالة يف جملة علمية 

علي ان تكون جملة دولية يف حالة ) معتمدة

وحمكمة وذلك قبل تشكيل جلنة ( الدكتوراة

ناقشة واحلكم على الرسالة وقبل احلصول امل

 .علي الدرجة

 التقييم املستمر ( 64) مادة 

يرصد يف سجل الطالب مجيع تقديراته : الفقرة الثانية

وال حيسب ------------احلاصل عليها يف املقررات 

 -----( (Cللطالب مقرر حصل فيه علي تقدير اقل من 

ويعقد امتحان نهائي شامل حتريريا و : الفقرة الثالثة

عمليا و اكلينيكا يف درجة التخصص بعد اجتياز 

املقررات الدراسية بنجاح و مبتوسط تراكمي ال يقل 

 +Cعن 

 التقييم املستمر ( 64) مادة 

يرصد يف سجل الطالب مجيع : الفقرة الثانية

------------تقديراته احلاصل عليها يف املقررات 

وال حيسب للطالب مقرر حصل فيه علي تقدير 

 -----( (-Cاقل من 

ويعقد امتحان نهائي شامل : الفقرة الثالثة

حتريريا و عمليا و اكلينيكا يف درجة التخصص 

بعد اجتياز املقررات الدراسية بنجاح و مبتوسط 

 -Cتراكمي ال يقل عن 

 نظام االمتحان ( 62)مادة

 :0بند 

الدراسات العليا بالكلية مواعيد االمتحانات تعلن ادارة 

التحريرية و الشفوية و االكلينيكية و العملية و 

كذلك مواعيد التصحيح قبل بداية االمتحانات بشهر 

 .علي االقل

 نظام االمتحان ( 62)مادة

 :0بند 

تعلن ادارة الدراسات العليا بالكلية مواعيد 

االمتحانات التحريرية و الشفوية و 

االكلينيكية و العملية و كذلك مواعيد 

التصحيح قبل بداية االمتحانات بشهر علي 

و ذلك بعد موافقة جملس الكلية و . االقل

نائب رئيس اجلامعة للدراسات / د.اعتماد ا

المتحانات و تتم اعمال ا. العليا و البحوث

التحريرية وفقا لقانون تنظيم اجلامعات 

والئحته التنفيذية و طبقا لقرارات الصادرة 

من جملس اجلامعة و جملس الدراسات العليا و 

القرارات اجلامعية االخري املنظمة العمال 
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 .االمتحانات

 :شروط التقدم المتحان الدبلوم واملاجستري :  (67) مادة

 :امتحان اجلزء االول 

يشرتط استكمال الطالب للربنامج التدرييب املطلوب 

عام كامل من ) واجتياز فصلني دراسيني بنجاح 

% 75واستيفاء نسبة حضور التقل عن ( تاريخ القيد 

من الساعات املعتمدة لكل مادة من مواد اجلزء االول وان 

يتقدم بطلب دخول االمتحان مرفقا به كتيب املتابعة 

(log book )االقسام قبل بداية االمتحان  معتمدا من

 . بشهر على االقل 

 

 :شروط التقدم المتحان الدبلوم واملاجستري (  : 67) مادة

 :امتحان اجلزء االول 

يشرتط استكمال الطالب للربنامج التدرييب 

عام ) املطلوب واجتياز فصلني دراسيني بنجاح 

واستيفاء نسبة حضور التقل ( من تاريخ القيد 

الساعات املعتمدة لكل مادة من من % 75عن 

مواد اجلزء االول وان يتقدم بطلب دخول 

 log)االمتحان مرفقا به كتيب املتابعة 

book ) معتمدا من االقسام قبل بداية

االمتحان بشهر على االقل ويكون االمتحان يف 

نهاية كل فصل دراسي امتحانا نهائيا ملواد 

 هذا الفصل من اجلزء االول

 :جلان امتحان الدبلوم و املاجستري(: 69)مادة 

 :الفقرة االولي

يتم تشكيل جلنةوضع االمتحان التحريري من ثالثة 

وتشكل جلان االمتحان التحريري . -----------اساتذة 

  .من االساتذة و االساتذة املساعدين مبعرفة القسم

 :جلان امتحان الدبلوم و املاجستري(: 69)مادة 

 :الفقرة االولي

يتم تشكيل جلنةوضع االمتحان التحريري من 

وتشكل جلان . -----------ثالثة اساتذة 

االمتحان الشفوي و االمتحان التحريري  وجلان 

من االساتذة و االساتذة  العملي و االكلينيكي

    وذلك وفقا الحكام. املساعدين مبعرفة القسم

قانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية و 

ارات اجلامعية املنظمة للعمل يف هذا طبقا القر

 الشان  

 :شروط نيل شهادة الدبلوم و درجة املاجستري( 30)مادة 

من % 75استيفاء نسبة حضور ال تقل عن : 0بند 

الساعات املعتمدة و اجتياز املقرارات الدراسية بنجاح و 

   -----------  +Cمبتوسط تراكمي ال تقل عن 

 الي اخر الفقرة 

قبول نشر ماال يقل عن حبث واحد مستنبط : 7بند 

من الرسالة يف جملة علمية معتمدة من اللجان الدائمة 

 للرتقيات

 :شروط نيل شهادة الدبلوم و درجة املاجستري( 30)مادة 

% 75استيفاء نسبة حضور ال تقل عن : 0بند 

من الساعات املعتمدة و اجتياز املقرارات 

ال تقل الدراسية بنجاح و مبتوسط تراكمي 

 تلغي باقي الفقرة.  C- عن 

قبول نشر ماال يقل عن حبث واحد : 7بند 

معتمدة و مستنبط من الرسالة يف جملة علمية 

 حمكمة

 :شروط التقدم المتحان الدكتوراة ( 34)مادة 

 :امتحان اجلزء االول 

يشرتط استكمال الطالب لسنة من الربنامج التدرييب 

 :التقدم المتحان الدكتوراة شروط ( 34)مادة 

 :امتحان اجلزء االول 

يشرتط استكمال الطالب لسنة من الربنامج 
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عام من تاريخ ) دراسيني بنجاح املتقدم واجتياز فصلني 

من % 75واستيفاء نسبة حضور التقل عن ( القيد 

الساعات املعتمدة لكل مادة من مواد اجلزء االول وان 

يتقدم بطلب دخول االمتحان مرفقا به كتيب املتابعة 

(log book ) معتمدا من االقسام قبل بداية االمتحان

 . بشهر على االقل 

 

 

التدرييب املتقدم املطلوب واجتياز فصلني 

( عام من تاريخ القيد ) دراسيني بنجاح 

من % 75واستيفاء نسبة حضور التقل عن 

الساعات املعتمدة لكل مادة من مواد اجلزء 

ب دخول االمتحان مرفقا االول وان يتقدم بطل

معتمدا من ( log book)به كتيب املتابعة 

ويكون االمتحان . االقسام قبل بداية االمتحان

يف نهاية كل فصل دراسي امتحانا نهائيا ملواد 

 .هذا الفصل من اجلزء االول

 جلان امتحان الدكتوراة: 32مادة 

  2-0بند 

 جلان امتحان الدكتوراة: 32مادة 

 : ال تغيري و يضاف يف نهاية البنود عبارة 2-0بند 

قانون تنظيم اجلامعات     وذلك وفقا الحكام

والئحته التنفيذية و طبقا القرارات اجلامعية 

 املنظمة للعمل يف هذا الشان

 : شروط نيل درجة الدكتوراة: 37مادة 

من % 75استيفاء نسبة حضور ال تقل عن : 0بند 

اجتياز املقرارات الدراسية بنجاح و الساعات املعتمدة و 

   -----------  +Cمبتوسط تراكمي ال تقل عن 

 الي اخر الفقرة

قبول نشر ماال يقل عن حبث واحد مستنبط : 7بند 

من الرسالة يف جملة علمية معتمدة من اللجان الدائمة 

 للرتقيات

 : شروط نيل درجة الدكتوراة: 37مادة 

% 75استيفاء نسبة حضور ال تقل عن : 0بند 

من الساعات املعتمدة و اجتياز املقرارات 

الدراسية بنجاح و مبتوسط تراكمي ال تقل 

 تلغي باقي الفقرة.  C- عن 

قبول نشر ماال يقل عن حبث واحد : 7بند 

معتمدة و مستنبط من الرسالة يف جملة علمية 

 حمكمة

 

 

  تغيري هذا اجلدول   مت
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