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 توزيع االشراف على الرسائل العلمية

 مقدمه

شهدت السنوات القليلة الماضية تقدما سريعا فى جميع المجاالت البحوث العلمية سواء البحوث االكاديمية 

ث العلمية فى جميع االقسام بكليه الطب جامعه نتيجة الى العدد الكبير من االبحاأو البحوث التطبيقية .و

توضيح بعض مواد الئحة الدراسات العليا الخاصة باالشراف على الرسائل  طنطا تزايدت الحاجة الى

العلمية حتى يتثنى لالقسام عداله توزيع هذه الرسائل بين جميع أعضاء هيئة التدريس باالقسام دون تمييز 

 الى من أعضاء هيئة التدريس دون االخرين.

بإنه  49فى الئحته التنفيذية الماده  9427لسنه  94وقد نص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 

يشرف على تحضير الرساله وللمجلس  اقتراح مجلس القسم المختص استاذا   يعين مجلس الكلية بناًء على

من الئحة الدراسات العليا  77أن يعهد باالشراف على الرسالة احد االساتذه المساعدين ووفقا للمادة 

 7192لعام  929وتعديالتها بالقرار الوزارى  7197لعام  7274 بنظام الساعات المعتمده بقرار وزارى

مع قرارات  71/4/7192فى  979.وبناء على قرارا مجلس الجامعه بقواعد االشراف بالقرار رقم 

مجلس الكلية المعتمدة من مجلس الجامعه بالنسبة لتسجيل الرسائل فى الدراسات العليا بكلية الطب جامعه 

فإن قواعد لحاليه وتنفيذاً للقانون والالئحة وقرارات مجلس الجامعه فى هذا الشأن طنطا وحسب الالئحة ا

 االشراف على الرسائل ايضاحاً وتفصيالً تتضمن النقاط االتيه:

يتم عمل جداول اشراف منفصلة لكل من الدكتوراه والماجستير وفصل طالب من الداخل )معيدين  -9

 ومدرسين مساعدين( عن الطالب من الخارج 

دول االشراف للماجستير يتم بين االساتذه واالساتذه المساعدين حيث يجوزان يكون فى ج -7

 المشرف الرئيسى أستاذاً مساعداً 

 فى جدول االشراف للدكتوراه تتم بين االساتذه كمشرفين رئيسين  -7

يجوز اشراك المدرسين فى حال التعدد بحيث ال يزيد عن مدرس واحد فى االشتراك سواء  -9

 كتوراهماجستير ود
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كمدرس ان  يجوز اشراك عضو من الخارج فى حالة االستفادة ووجود مبررات لذلك ويتم معاملته -2

 ترقيات التخصصمن جهه عمله ولجنه لم يكن معه لقب اكاديمى 

أشهر فقط من القيد ويتم مناقشتها بعد عام فى حاله الماجستير بعد  6يجوز تسجيل الرساله بعد  -6

 وذلك من تاريخ الجامعه لتسجيل الرساله عاميين فى حاله الدكتوراه

عند ترقيه استاذ مساعد الى درجة استاذ او مدرس الى درجة استاذ مساعد يكون اشرافه وفقا  -2

بها فى دوره بالمسمى قبل لالقدميه فى الدورة القادمه بعد انتهاء الدورة الحالية والتى يحتفظ 

 الترقيه

اى من أعضاء هيئة التدريس من الخارج يكون دوره فى نهايه الدورة الحالية حسب  ةعند عود -9

 وظيفته 

يفضل أن يكون هناك عدد اليقل عن اثنين من االساتذه واالساتذه المساعدين فى لجنه االشراف  -4

 من القسم المانح حرصاً على مصلحة الطالب فى حال سفر أحداهما 

 ن فى حال الدكتوراهيفضل أن يكون عدد االساتذه اثني -91

 ف كامال أى ثالثه فى الماجستير وأربعه فى الدكتوراهاريفضل أن يكون عدد لجنه االش -99

يجب تقديم تقارير التقدم كل سته أشهر )يونيو وديسمبر من كل عام( من كل المشرفين الى ادارة  -97

 الدراسات العليا 

تسجيله الرساله يتم إلغاء قيده  يتم احاطة االقسام بإنه فى حال قيد الطالب لمدة عامين دون -97

 وجوبيا بنص الالئحة من قبل ادارة الدراسات العليا وعلى االقسام مراعاه ذلك

يتم مناقشة الرساله سواء فى الماجستير أو الدكتوراه قبل التقدم لالمتحان النهائى بشهرين على  -99

 االقل حسب نص الالئحة 

مجالس االقسام واحاطة ادارة الكلية بذلك تبعا  يجب اعتماد قواعد االشراف من قبل االقسام فى -92

للفروق البينيه بين االقسام وما تراه لمصحلتها دون االخالل باللوائح والقواعد والقوانين المنظمه 

 لذلك
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يجب نشر بحث واحد مستنبط من الرساله فى مجلة علمية معتمدة من اللجان الدائمه للترقيات فى  -96

ليه فى حال الدكتوراه( وذلك قبل الحصول على الدرجة طبقا لنص التخصص )على ان يكون مجلة دو

 77لالئحة فى المادة 

م كتابه أسماء المؤلفين على البحث المشتق على الرساله حسب قواعد مدونه االماته العلمية يت -92

كاالتى:الطالب )االول( والمشرف الرئيسى )االخير(  7196من المجلس االعلى للجامعات فى ابريل 

 المشرفين بينهما وترتيب أسمائهم حسب دور كل منهم وبدون اى مؤلف شرفى أو ضيف وباقى

 يجب أحاطه كافه أعضاء هيئة التدريس بكافه االقسام بهذه القواعد  -99

 

  ى مجلس لجنه فعدالة توزيع االشراف على الرسائل العلمية تم مناقشة

 97/4/7192الدراسات العليا بتاريخ 

 فى مجلس الكلية  عدالة توزيع االشراف على الرسائل العلمية تم اعتماد

71/4/7192  
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