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رؤية كليات الطب للدراسات العليا
أن تحقق الدراسات العليا بكليات الطب  -جامعة األزهر تصنيفا ً متميزا ً في التعليم الطبي والبحث
العلمي وخدمة المجتمع على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

رسالة كليات الطب للدراسات العليا
إعداد خريج دراسات عليا قادر على التنمية المهنية المستدامة والتعليم الطبي المستمر والبحث العلمي
المرتبط بتلبية إحتياجات المجتمع والبيئة.

أهداف الئحة الدراسات العليا لكليات الطب بجامعة األزهر:
 .1تخريج أطباء متخصصين متميزين فى فروع الطب المختلفة على مستوى عال من المهارة
واإللتزام بأخالقيات المهنة لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين كاستثمار بشرى يساهم فى
خدمة البيئة وتقدم المجتمع.
 .2إعداد كوادر بشرية ذوى كفاءة عالية تمكنهم من المساهمة فى التعليم الطبى المتميز لألجيال
القادمة لتحقيق المكانة المثلى ألطباء مصر على المستوى اإلقليمى والدولى.
 .3تحقيق المستوى المنشود فى متابعة وتطبيق معايير الجودة وتطوير الهيكل الدراسى وآليات
التدريس والتدريب فى نظم الدراسات العليا وتوثيق إجراءاتها وفقا ً للواقع الفعلى القابل للتنفيذ.
 .4المشاركة فى منظومة البحث العلمى المتطور للمساهمة فى تحقيق الدولة لمكانة تليق بها ضمن
اإلنتاج العلمى اإلقليمى والعالمى عن طريق االلتزام بالنشر المحلى والدولى كشرط للحصول
على إحدى درجات الدراسات العليا فى المجال الطبى من جامعة األزهر.
 .5بناء التواصل األكاديمي بين الجامعة والمراكز البحثية اإلقليمية والعالمية.
 .6مواكبة التطور السريع فى منظومة التعليم الطبى طبقا للمعايير القومية والعالمية .
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الباب األول
نظام الدراسة للدراسات العليا بكليات الطب جامعة األزهر
مادة ( )1نظام الدراسة فى الدراسات العليا هو نظام الساعات المعتمدة وتمنح جامعة األزهر بناء على موافقة
مجلس كلية الطب من الكليات األربع الدرجات العلمية التالية:
 -1درجة الدبلوم
 -2درجة الماجستير
 -3درجة العالمية ( الدكتوراه)

مادة ( )2تعريف بنظام الساعات المعتمدة
تعتمد فلسفة نظام الساعات المعتمدة على المرونة فى النظام التعليمى والمقررات التى يدرسها الطالب فى
الفصل الدراسى وتتيح له الحرية فى اختيار المقررات في الحدود التي تضمن حسن سير العملية التعليمية بما
ال يتعارض مع اإلمكانات المتاحة والطبيعة الخاصة لكل قسم ،ويتم في النهاية التقييم الموضوعى لطالب
الدراسات العليا للحصول على خريج كفء قادر على المنافسة فى سوق العمل.

ما هو المقصود بالساعة المعتمدة:
الساعة المعتمدة هى وحدة قياس عدد الساعات التى يجب على الطالب أن يحضرها لمقرر معين خالل فصل
دراسى ،وتكافىء الساعة المعتمدة:
 oمحاضرات نظرية :ساعة واحدة اسبوعيا لمدة خمسة عشر أسبوع 15 :ساعة،
 oالدروس العملية أو اإلكلينيكية :ساعتان اسبوعيا لمدة خمسة عشر أسبوع 30 :ساعة ،
 oحضور ندوات أو حلقات علمية أو ورش عمل فى مجال التخصص أو حضور مؤتمرات علمية بواقع
أربع ساعات فعلية أسبوعيا لمدة خمسة عشر أسبوع 60 :ساعة.

مادة ( )3مواعيد الدراسة
يتكون العام الدراسى من ثالثة فصول دراسية هى كالتالى:
 -١الفصل األول :يبدأ في األسبوع األول من شهر اكتوبر من كل عام ويستمر خمسة عشر أسبوعا.
-2الفصل الثاني :يبدأ في األسبوع األول من شهر مارس ولمدة خمسة عشر أسبوع
-3فصل الصيف مكثف (اختيارى) :يبدأ فى األسبوع األول من شهر يوليو ولمدة ستة أسابيع.
ويعقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي ( 2-1اسبوع)
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مادة ( )4نظام الدراسة:
يمكن للطالب التسجيل في عدد من المقررات ال يزيد عدد ساعاتها عن  9ساعة معتمدة في الفصل الدراسي
الواحد كما يمكن التسجيل لعدد ال يزيد عن  6ساعات معتمدة في الفصل الصيفي.
وتحدد الالئحة عدد الساعات المعتمدة الخاصة بكل مقرر دراسى وتوزيعها على الفصول الدراسية والحد
األقصى لعدد الساعات المعتمدة التى يمكن للطالب أن يحضرها فى كل فصل دراسى.
تشكل لجنة معتمدة بكل قسم للبرامج والمقررات تتولى وضع المحتوى العلمي لهذه البرامج والمقررات الخاصة
بكل درجة علمية لهذا القسم.

مادة ( )5إجمالي الساعات المعتمدة للبرامج الدراسية:
درجة الدبلوم:
 30ساعة معتمدة تقسم إلى مقررات أساسية إجبارية /مقررات اختيارية  /كتيب األنشطة /تدريب عملي أو
إكلينيكي تخصصي.

درجة الماجستير:
 36ساعة معتمدة تقسم إلى مقررات أساسية إجبارية /مقررات اختيارية  /كتيب األنشطة /تدريب عملي أو
إكلينيكي تخصصي /رسالة الماجستير.

درجة الدكتوراه:
 96ساعة معتمدة منها  36ساعة تم دراستها أثناء الماجستير يضاف اليها  60ساعة معتمدة لدراسة الدكتوراه
موزعة بين المقررات الدراسية األساسية واالختيارية في فرع التخصص /كتيب األنشطة /تدريب عملي أو
إكلينيكي تخصصي /رسالة الدكتوراه.
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الباب الثانى
أقسام الكلية والدرجات العلمية التى تمنحها
مادة ( )6يوضح الجدول التالي األقسام العلمية بالكلية ومسمياتها وأكوادها طبقا لالئحة الحالية
المسمى الحالي للقسم

كود القسم

Department

م
.1

التشريح

Anat.

Anatomy

.2

علم االنسجة (الهستولوجيا)

His.

Histology

.3

علم وظائف االعضاء
(الفيسيولوجيا)

Phys.

Physiology

.4

الكيمياء الحيوية الطبية

Bio.

Medical
biochemistry

.5

علم األمراض (الباثولوجيا)

Path.

Pathology

.6

علم االدوية (الفارماكولوجيا)

Phar.

Pharmacology

.7

الطفيليات

Para.

Parasitology

.8

االحياء الدقيقة (الميكروبيولوجيا)

Micro.

Microbiology

.9

الصحه العامه وطب المجتمع

.10

الطب الشرعي و السموم
االكلينيكية

For.

.11

االمراض الباطنة

Inter.Med.

Internal Medicine

.12

الجراحة

Sur.

Surgery

.13

التخدير والعناية المركزة

Anaesth-S

Anaesthesia and
Intensive Care

Com.
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& Public Health
Community
MedicineOccupational
Medicine
Forensic Medicine
and Clinical
Toxicology

Obstetrics and
Gynecology
Dermatology and
Venereology

Gyn.Obs.

التوليد وامراض النساء

.14

Derm-M

االمراض الجلدية و التناسلية

.15

Cardiology

Card-M

امراض القلب و االوعية الدموية

.16

Chest

Ches-M

االمراض الصدرية

.17

طب المخ واالعصاب

.18

Neuro-Medicine
Hepatology,
gastroenterology &
infectious diseases
Rheumatology and
Rehabilitation
Ear, Nose and
Throat

Neur-M

 امراض الكبد والجهاز الهضمى.19
واالمراض المعدية

HepGID-M
RR-M

الروماتيزم و التأهيل الطبي

.20

ENT-S

جراحة االنف و االذن والحنجرة

.21

Urology

Uro-S

جراحة المسالك البولية

.22

Orthopedics

Ortho-S

جراحة العظام

.23

Ophthalmology

Opth-S

جراحة و طب العين

.24

Pediatrics

Ped.

طب االطفال

.25

Radio-diagnosis

Rad-S

االشعة التشخيصية

.26

Clinical Pathology

Cli-Path-M

الباثولوجيا االكلينيكية

.27

Psychiatry

Psych-M

االمراض النفسية

.28

Neurosurgery

Neuro-S

جراحة المخ و االعصاب

.29

Endocrinology

Endo-M

الغدد الصماء وااليض

.30

Cardiosurgery

Card-Thor-S

جراحة القلب و الصدر

.31

Vasc-S

جراحة االوعية الدموية

.32

Vascular surgery
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Plastic
&reconstructive
surgery
Clinical oncology
&nuclear medicine
Medical emergency
& critical care
Geriatrics &
gerontology
Surgical oncology

Plast-Rec-S

جراحة التجميل والحروق

.33

CONM

عالج األورام والطب النووى

.34

EMCC-M

طب الطوارئ والحاالت الحرجة

.35

GM

طب وصحة المسنين وعلوم
االعمار

.36

Sur-Onc

جراحة األورام

.37
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الدرجات العلمية التي تمنحها كليات الطب جامعة األزهر
مادة ( :)7تمنح كليات الطب  -جامعة األزهر الدرجات الموضحة بالجدول التالى بناء على طلب مجالس
األقسام وبموافقة مجالس كليات الطب ومجلس الجامعة.
**مقترح إضافة درجات علمية جديدة للقسم ال بد من اعتماده من مجالس األقسام للكليات األربعة ومجلس
كل كلية.
القسم
)(Department

م
.1

التشريح

.2

علم االنسجة (الهستولوجيا)

.3

علم وظائف االعضاء (الفيسيولوجيا)

.4
.5

الكيمياء الحيوية الطبية
علم األمراض (الباثولوجيا)

.6

علم االدوية (الفارماكولوجيا)

.7

الطفيليات

.8

.9

االحياء الدقيقة (الميكروبيولوجيا)

الصحه العامه و طب المجتمع

الدرجات العلمية الحالية التى يمنحها القسم
)(Degree

كود الدرجة

ماجستير التشريح
دكتوراه التشريح

Anat.900
Anat.1000

ماجستير علم االنسجة (الهستولوجيا)
دكتوراه علم االنسجة (الهستولوجيا)
ماجستير علم وظائف االعضاء
(الفيسيولوجيا)
دكتوراه علم وظائف االعضاء (الفيسيولوجيا)
ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية
دكتوراه الكيمياء الحيوية الطبية
دبلوم علم األمراض (الباثولوجيا)
ماجستير علم األمراض (الباثولوجيا)
دكتوراه علم األمراض (الباثولوجيا)
ماجستير علم األدوية (الفارماكولوجيا)
دكتوراه علم األدوية (الفارماكولوجيا)
دبلوم الطفيليات
ماجستير الطفيليات
دكتوراه الطفيليات
دبلوم األحياء الدقيقة (الميكروبيولوجيا)
ماجستير األحياء الدقيقة (الميكروبيولوجيا)
دكتوراه األحياء الدقيقة (الميكروبيولوجيا(
دبلوم الصحة العامة وطب المجتمع
ماجستير الصحة العامة و طب المجتمع
دكتوراه الصحة العامة وطب المجتمع

His.900
His.1000
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Phys.900
Phys.1000
Bio.900
Bio.1000
Path.800
Pat.900
Path.1000
Phar.900
Phar.1000
Para.800
Para.900
Para.1000
Micro.800
Micro.900
Micro.1000
Com.800
Com.900
Com.1000

 .10الطب الشرعي و السموم اإلكلينيكية

.11

االمراض الباطنة

 .12الجراحة

 .13التخدير والعناية المركزة

 .14التوليد وامراض النساء

دبلوم الصحة المهنية و طب الصناعات
ماجستير الصحة المهنية وطب الصناعات
دكتوراه الصحة المهنية وطب الصناعات
دبلوم الطب الشرعي والسموم
ماجستير الطب الشرعي والسموم
دكتوراه الطب الشرعي والسموم
دبلوم السموم اإلكلينيكية
ماجستير السموم اإلكلينيكية
دكتوراه السموم اإلكلينيكية
دبلوم االمراض الباطنة
ماجستير الباطنة العامة
دكتوراه الباطنة العامة
دبلوم الجراحه
ماجستير الجراحه
دكتوراه الجراحه
دبلوم التخدير
ماجستير التخدير والعناية المركزة
دكتوراه التخدير والعناية المركزة
ماجستير عالج األلم
دبلوم التوليد وامراض النساء
ماجستير التوليد وامراض النساء
دكتوراه التوليد و امراض النساء
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Occup.800
Occup.900
Occup.1000
For.800
For.900
For.1000
CT.800
CT.900
CT.1000
Inter.Med. 800
Inter. Med.900
Inter. Med. 1000
Sur.800
Sur.900
Sur.1000
Anaesth.S-800
Anaesth.S-900
Anaesth.S-1000
P-900
Gyn-Obs 800
Gyn-Obs 900
Gyn-Obs 1000

.15
االمراض الجلدية و التناسلية

دبلوم االمراض الجلدية و التناسلية
ماجستير االمراض الجلدية والتناسلية
دكتوراه االمراض الجلدية والتاسلية

Derm-M800
Derm-M 900
Derm-M1000

 .16امراض القلب و االوعية الدموية

دبلوم امراض القلب و االوعية الدموية
ماجستير القلب و االوعية الدموية
دكتوراه القلب واالوعية الدموية

 .17االمراض الصدرية

دبلوم االمراض الصدرية
ماجستير االمراض الصدرية
دكتوراه االمراض الصدرية

 .18طب المخ واالعصاب

دبلوم طب المخ و االعصاب والطب النفسي
ماجستير طب المخ االعصاب والطب النفسي
دكتوراه طب المخ واالعصاب

امراض الكبد والجهاز الهضمى
.19
واالمراض المعدية

دبلوم امراض الكبد والجهاز الهضمى
واالمراض المعدية
ماجستير امراض الكبد والجهاز الهضمى
واالمراض المعدية
دكتوراة امراض الكبد والجهاز الهضمى
واالمراض المعدية

 .20الروماتيزم و التأهيل الطبي

دبلوم الروماتيزم و التأهيل الطبي
ماجستير الروماتيزم و التأهيل الطبي
دكتوراه الروماتيزم و التأهيل الطبي

 .21جراحة االنف و االذن والحنجرة

دبلوم جراحة االذن و االنف و والحنجرة
ماجستير جراحة االذن واالنف والحنجرة
دكتوراه جراحة االذن واالنف والحنجرة

 .22جراحة المسالك البولية

دبلوم جراحة المسالك البوليه
ماجستير جراحة المسالك البوليه
دكتوراه جراحة المسالك البوليه
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Card-M 800
Card-M 900
Card-M 1000
Ches-M 800
Ches-M 900
Ches-M 1000
Neur-M 800
Neur-M 900
Neur-M 1000
HepGID-M800
HepGID-M900
HepGIDM1000
RR-M800
RR-M 900
RR-M 1000
ENT-S 800
ENT-S 900
ENT-S 1000
Uro-S 800
Uro-S 900
Uro-S 1000

 .23جراحة العظام

.24

طب وجراحة العين

دبلوم جراحة العظام
ماجستير جراحة العظام
دكتوراه جراحة العظام
دبلوم طب وجراحة العين
ماجستير طب وجراحة العين
دكتوراه طب وجراحة العين

Ortho-S 800
Ortho-S 900
Ortho-S 1000
Opth-S 800
Opth-S 900
Opth-S 1000

 .25طب االطفال

دبلوم طب االطفال
ماجستير طب االطفال
دكتوراه طب االطفال

 .26االشعة التشخيصية

دبلوم االشعة التشخيصية
ماجستير االشعة التشخيصية
دكتوراه االشعة التشخيصية

 .27الباثولوجيا االكلينيكية

دبلوم الباثولوجيا االكلينيكية
ماجستير الباثولوجيا االكلينيكية
دكتوراه الباثولوجيا االكلينيكية

Cli-Path-M 1000

 .28االمراض النفسية

دكتوراه االمراض النفسية

Psych-M 1000

 .29جراحة المخ و االعصاب

ماجستير جراحة المخ و االعصاب
دكتوراه جراحة المخ و االعصاب

 .30الغدد الصماء وااليض

دبلوم الغدد الصماء وااليض
ماجستير الغدد الصماء وااليض
دكتوراه الغدد الصماء وااليض

 .31جراحة القلب و الصدر

دكتوراه جراحة القلب و الصدر

Card-Thor-S
1000

 .32جراحة االوعية الدموية

ماجستيرجراحة االوعية الدموية
دكتوراه جراحة االوعية الدموية

VASC.S-900

 .33جراحة التجميل والحروق

ماجستير جراحة التجميل والحروق
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Ped. 800
Ped. 900
Ped. 1000
Rad-S 800
Rad-S 900
Rad-S 1000
Cli-Path-M 800
Cli-Path-M 900

Neuro-S 900
Neuro-S 1000
Endo-M 800
Endo-M 900
Endo-M 1000

VASC.S-1000
Plast-Rec-S
900

دكتوراه جراحة التجميل والحروق

Plast-Rec-S
1000

ماجستير جراحة األطفال
دكتوراه جراحة األطفال

Ped-S900
Ped-S1000

 .35عالج االورام والطب النووى

ماجستيرعالج االورام والطب النووى
دكتوراه عالج االورام والطب النووى

CONM 900

 .36وحدة طب السمع واإلتزان

ماجستيرطب السمع واإلتزان
دكتوراه طب السمع واإلتزان

 .37طب الطوارئ والحاالت الحرجة

ماجستير طب الطوارئ والحاالت الحرجة
دكتوراة طب الطوارئ والحاالت الحرجة

 .38طب االسرة

دبلوم طب االسرة
ماجستير طب االسرة
دكتوراة طب االسرة

FM800
FM900
FM1000

 .39طب وصحة المسنين وعلوم االعمار

دبلوم طب وصحة المسنين وعلوم االعمار
ماجستير طب وصحة المسنين وعلوم االعمار
دكتوراة طب وصحة المسنين وعلوم االعمار

GM800
GM900
GM1000

 .40امراض الكلى

ماجستير امراض الكلى
دكتوراة امراض الكلى

IM-Ren900
IM-Ren1000

 .41جراحة االورام

دكتوراه جراحة االورام

Sur-Onc1000

 .34جراحة اطفال
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CONM 1000
Audio 900
Audio 1000
EMCC-M900
EMCC-M1000

الباب الثالث
دبلوم " الدراسات العليا " فى الطب
•

مادة ()8

يحق لحملة بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة األزهر أو الجامعات المصرية
األخرى أو ما يعادلها التقدم لدرجة الدبلوم ومدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم 24
شهرا ً (أربعة فصول دراسية) يجتاز فيها الطالب برنامجا ً تدريبيا ً طبقا ً للساعات
المعتمدة المخصصة لكل تخصص والموضحة فيما بعد (مادة  )12ويستوفى خاللها
المطلوب منه في كتيب متابعة األنشطة.

• يشترط فى قيد الطالب لدرجة التخصص (دبلوم الطب):
 .1أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة العالية (البكالوريوس) فى الطب والجراحة
من جامعة األزهر أو إحدى الجامعات فى جمهورية مصر العربية أو على درجة
معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة على أال يقل التقدير فى
مادة التخصص عن "جيد"+C
 .2أن يكون قد أمضى السنة التدريبية (االمتياز).
 .3أن يستكمل الشروط الخاصة بالقسم المختص بعد عرضها على مجلس الكلية
واعتمادها.

مادة ()9

 .4أن يتفرغ للدراسة لمدة سنة على األقل (فصليين دراسيين) قبل دخول االمتحان،
ويقوم بالعمل كطبيب زائر لمدة سنة علي األقل في قسم التخصص اإلكلينيكي
ويستثنى من هذا الشرط األطباء العاملين بالشرطة أو الجيش نظرا ً لطبيعة
عملهم.
 .5موافقة جهة العمل على التسجيل للدرجة والتفرغ.
 .6مراعاة متطلبات الجامعة في الدراسة واالمتحانات (المواد اإلسالمية لغير
خريجي جامعة األزهر).
 .7مراعاة متطلبات الكلية التي تتضمن الحصول على شهادة التويفل فى اللغة
االنجليزية بمجموع  450درجة على األقل (أو نظائرها األعلى) وحضور
دورات معتمدة من لجنة الدراسات العليا بالكلية في مجال منهج البحث العلمى
واإلحصاء الطبي وأخالقيات البحث العلمي.
 .8تسديد الرسوم وفقا ً لما يقرره مجلس الجامعة واستيفاء المستندات المطلوبة.
 .9ويجوز أن يشترط لدبلوم الدرجات المتخصصة الدقيقة الحصول على دبلوم عام
قبل التقدم للدرجة.
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 .1يفتح باب التقدم للقيد لدرجة الدبلوم مرة واحدة فى العام تبدأ فى أول شهر يوليو
وتنتهي في آخر شهر أغسطس وتبدأ الدراسة لدرجة التخصص (دبلوم الطب)
فى شهر أكتوبر من كل عام.
 .2توزع الدراسة فى كل عام جامعى على فصلين دراسيين مدة كل منهما خمسة
عشر أسبوعا ً يبدأ األول فى أول شهر أكتوبر ويبدأ الثانى فى أول شهر مارس
ويجوزتنظيم فصل دراسى صيفى مكثف لمدة ستة أسابيع

مادة ()10

 .3يتم التسجيل للقيد للفصل الدراسى قبل أسبوعين من بدايته على األقل ويشمل كل
فصل دراسى  6ساعات معتمدة على األقل.
 .4يجوز للطالب أن يزيد العبء الدراسى عن  6ساعات معتمدة فى أى فصل
دراسي بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على األسباب التى تستدعى ذلك.
كما يجوز تعديل المقررات خالل أسبوعين من بداية الفصل الدراسى (بالحذف
واإلضافة  .)Drop and addويجوز االنسحاب من أحد المقررات (مقرر
دراسى واحد فقط) في خالل  6أسابيع دون إحتساب الطالب راسبا ً فيه.
•

مادة ()11

تتولى لجنة البرامج والمقررات بكل قسم وضع المحتوى العلمى لبرنامج ومقررات
درجة الدبلوم فى حدود الساعات الواردة بهذه الالئحة ويعتمد ذلك من مجلس الكلية
بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا.

• يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص (دبلوم الطب) فى أحد الفروع اإلكلينيكية
أو علوم الطب األساسية:
 .1استيفاء الساعات المعتمدة الخاصة باألنشطة الدراسية التي يقدمها مجلس القسم
ويقرها مجلس الكلية بحيث يكون إجمالي متطلبات الحصول على درجة الدبلوم
 30ساعة موزعة كما يلي:

مادة ()12

 6 -ساعات معتمدة للجزء األول

  18ساعة معتمدة للمقررات الدراسية األساسية واالختيارية في فرعالتخصص.
  6ساعات معتمدة لكتيب األنشطة.وتشمل هذه الساعات المعتمدة الدروس العملية /التدريب اإلكلينيكى واألنشطة
الدراسية األخرى ويقوم الطالب بتسجيل كل األنشطة العلمية فى كتيب األنشطة
وتعتمد من مسئول النشاط المختص وال يحق للطالب دخول االمتحان النهائى إال
بعد استيفاء الحد األدنى من الساعات المعتمدة.
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 .2حضور المقررات الدراسية والعملية باإلضافة إلى التدريبات اإلكلينيكية فى
األقسام اإلكلينيكية على أال تقل نسبة الحضور عن  %75فى كل مقرر.
فإذا تجاوزت نسبة غيابه ( %25بدون عذر مقبول) من مجموع عدد الساعات
التدريسية للمقرر يخطر الطالب بحرمانه من دخول امتحان نهاية الفصل ويرصد
له في سجله الدراسي منسحبا ً انسحابا ً إجباريا ً من المقرر ( Forced
 )Withdrawalويعتبر راسبا ً فى هذا المقرر.
 .3أن يستوفى كتيب األنشطة بنسبة  %75على األقل على أن يعتمد من لجنة مشكلة
ومعتمدة من قبل مجلس القسم المختص.
 .4أن ينجح فى امتحان جميع مقررات الفصول الدراسية الثالث.
• التقدير النهائى لدرجة التخصص (الدبلوم) درجاته  1200درجة توزع على الوجه
التالى:
  300درجة ( )%25المتحان الجزء األول. -يقبل كتيب االنشطة بدون تقدير أو درجات.

مادة ()13

  900درجة (  )%75المتحان الجزء الثانى.ويكون النجاح فى كل مادة من الدبلوم بعد الحصول على  %60من الدرجة الكلية لكل
لجان المادة مجتمعة ويكون النجاح فى اإلمتحان التحريرى لكل مادة من .%60
•

مادة ()14

تعقد إمتحانات الجزء الثانى فى دورى نوفمبر ومايو من كل عام و يجوز للطالب أن
يتقدم بطلب دخول االمتحان مستوفيا ً لكتيب األنشطة وموافقة القسم المختص بعد 24
شهر من تاريخ القيد بشرط استيفاء الحد األدنى للساعات المعتمدة ويغلق باب التقدم
بطلب دخول االمتحان قبل بدء االمتحان بأسبوعين.
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 .1فى حالة الرسوب فى مادة او مجموعة من المقررات يتم اإلعادة فى المادة أو
المجموعة فقط ويتم احتساب التقدير الفعلى ألول إعادة فقط اما إذا تكرر
الرسوب فيحسب له عند النجاح تقدير  %60فقط ويجوز فى حالة الرغبة فى
زيادة المعدل التراكمى أن يسجل الطالب مقررا ً اختياريا ً إضافيا ً واحدا ً أو أن
يعيد أحد المقررات السابق إجتيازها لمرة واحدة على أن يتم حساب الدرجة
األعلى وعند حساب المعدل التراكمى يتم إضافة الساعات المعتمدة.

مادة ()15

 .2يسمح للطالب بدخول االمنحانات الشفههية ةالعملية واالكلينيكية اربع مرات
متصلة بعد اجتيازة االمتحان التحريرى بنجاح وعند استنفاذ األدوار األربعة يعيد
الطالب االمتحان التحريرى ,إذا لم یتم تجاوز مدة القید.
•

مادة ()16

اليجوز للطالب أن يبقى مقيدا ً لدراسة درجة التخصص (دبلوم الطب) أكثر من
ثالث سنوات من بدء القيد (كمدة قانونية) وفى حالة إيقاف القيد ال تحتسب مدة
اإليقاف من مدة القيد ويجوز لمجلس الكلية الموافقة على المد عام رابع كمدة
استثنائية وإذا لم يحصل الطالب على الدرجة خالل أربع سنوات يلغى تسجيله نهائيا ً
وفى جميع األحوال يلتزم الطالب بتسديد تكاليف القيد سنويا ً طبقا ً لما يقرره مجلس
الجامع وتسدد الرسوم مضاعفة حتى المنح بعد انتهاء المدة األصلية.
.1

مادة ()17
.2
.3
.4

يكون وقف القيد قبل انتهاء المدة القانونية للقيد لألسباب اآلتية( :رعاية الطفل -
مرافقة الزوج أو الزوجة للخارج  -مرافقة الوالدين للعالج  -التجنيد  -المرض -
المهمات الرسمية والمنح التدريبية) وذلك بعد تقديم المستندات المعتمدة وموافقة
الكلية والجامعة.
ال تحتسب مدة اإليقاف من مدة القيد.
بانتهاء المدة على الطالب أن يقدم طلب لرفع اإليقاف.
الحد األقصى لإليقاف  3سنوات.

• تبدأ إجراءات اإللغاء للقيد لألسباب اآلتية:

مادة ()18

 استنفاذ المدة القانونية واإلستثنائية للقيد المنصوص عليهما بالالئحة. -عدم سداد الرسوم الدراسية
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• تقسم الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى كل مقرر على الوجه التالى:
 %90 .1فأكثر

مادة ()19

 4 :نقاط

A

 .2من  %85حتى أقل من  3.67 : %90نقاط

A-

 .3من  %80حتى أقل من  3.33 : % 85نقاط

B+

 .4من  %75حتى أقل من  3.00 : %80نقاط

B

 .5من  %70حتى أقل من  2.67 : %75نقاط

B-

 .6من  %65حتى أقل من  2.33 : %70نقاط

C+

 .7من  %62حتى أقل من  2.00 : %65نقاط

C

 .8من  %60حتى أقل من  1.67 : %62نقاط

C-

 :صفر

 .9أقل من %60

F

ويتم حساب المعدل الفصلى ) (GPAعلى أساس مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر
مضروبا ً فى عدد ساعاته المعتمدة مقسوما ً على الساعات المعتمدة للمقررات التى درسها
الطالب فى الفصل الدراسى.
ويتم حساب المعدل التراكمى للطالب ) (CGPAعلى أساس مجموع حاصل ضرب
النقاط التى حصل عليها الطالب فى كل مقرر مضروبا ً فى عدد ساعاته المعتمدة مقسوما ً
على مجموع الساعات المعتمدة الكلية.

مادة ()20

• يجوز للحاصلين على درجة الدبلوم بتقدير  C+على األقل استكمال درجة
الماجستير بتسجيل رسالة الماجستير خالل أربع سنوات من الحصول على درجة
الدبلوم ويحصل على الدرجة بعد استيفاء متطلبات الجامعة والكلية ومناقشة الرسالة
بنجاح.
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الباب الرابع
درجة التخصص "الماجستير" فى الطب
•

يحق لحملة بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة األزهر أو الجامعات المصرية
األخرى أو ما يعادلها التقدم لدرجة الماجستير ومدة الدراسة لنيل الماجستير 24
شهرا ً (أربعة فصول دراسية) تقسم إلى جزئين ,جزء أول وجزء ثاني يجتاز فيها
الطالب برنامجا ً تدريبيا ً طبقا ً للساعات المعتمدة المخصصة لكل تخصص
والموضحة فيما بعد (مادة  )25ويستوفى خاللها المطلوب منه في كتيب متابعة
األنشطة.

•

يشترط فى قيد الطالب لدرجة التخصص (ماجستير الطب):

مادة ()21

.1

.2

مادة ()22
.3
.4
.5

.6
.7

أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة العالية (البكالوريوس) فى الطب والجراحة
من جامعة األزهر أو إحدى الجامعات فى جمهورية مصر العربية أو على درجة
معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة على أال يقل التقدير فى
مادة التخصص عن "جيد".
ويشترط في قيد الطالب لدرجة ماجستير عالج األلم أن يكون حاصال على درجة
أعلى من البكالوريوس في أي تخصص طبى إكلينيكى.
ويشترط في قيد الطالب لدرجة ماجستير طب الكلى أن يكون حاصال على درجة
دبلوم او ماجستير في الباطنة العامة..
أن ال يقل تقدير الطالب عن (جيد  )C+فى اإلجازة العالية (البكالوريوس) أو
تقدير مقبول بشرط الحصول على دبلوم فى مجال التخصص بتقدير عام
(جيد % 65الى  )C+ % 70على األقل فى خالل  4سنوات من الحصول على
درجة الدبلوم.
أن يكون قد أمضى السنة التدريبية (االمتياز).
أن يستكمل الشروط الخاصة بالقسم المختص بعد عرضها على مجلس الكلية
واعتمادها.
أن يتفرغ للدراسة لمدة سنة على األقل (فصليين دراسيين) قبل دخول امتحان
الجزء الثاني ،ويستثنى من هذا الشرط األطباء العاملين بالشرطة أو الجيش نظرا ً
لطبيعة عملهم.
موافقة جهة العمل على التسجيل للدرجة والتفرغ.
مراعاة متطلبات الجامعة في الدراسة واالمتحانات (المواد اإلسالمية لغير
خريجي جامعة األزهر).
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 .8مراعاة متطلبات الكلية التي تتضمن الحصول على شهادة التويفل فى اللغة
االنجليزية بمجموع  450درجة على األقل (أو نظائرها األعلى) وحضور
دورات معتمدة من لجنة الدراسات العليا بالكلية في مجال منهج البحث العلمى
واإلحصاء الطبي وأخالقيات البحث العلمي.
 .9تسديد الرسوم وفقا ً لما يقرره مجلس الجامعة واستيفاء المستندات المطلوبة.
 .10يجوز أن يشترط لماجستيرالدرجات المتخصصة الدقيقة الحصول على ماجستير
عام قبل التقدم للدرجة.
 .1يفتح باب التقدم للقيد لدرجة الماجستير مرة واحدة فى العام تبدأ فى أول شهر
يوليو وتنتهي في آخر شهر أغسطس وتبدأ الدراسة لدرجة التخصص (ماجستير
الطب) فى شهر أكتوبر من كل عام.
 .2توزع الدراسة فى كل عام جامعى على فصلين دراسيين مدة كل منهما خمسة
عشر أسبوعا ً يبدأ األول فى أول شهر أكتوبر ويبدأ الثانى فى أول شهر مارس
ويجوزتنظيم فصل دراسى صيفى مكثف لمدة ستة أسابيع.

مادة ()23

 .3يتم التسجيل للقيد للفصل الدراسى قبل أسبوعين من بدايته على األقل ويشمل كل
فصل دراسى  6ساعات معتمدة على األقل.
 .4يجوز للطالب أن يزيد العبء الدراسى عن  6ساعات معتمدة فى أى فصل
دراسي بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على األسباب التى تستدعى ذلك.
كما يجوز تعديل المقررات خالل أسبوعين من بداية الفصل الدراسى (بالحذف
واإلضافة  .)Drop and addويجوز اإلنسحاب من أحد المقررات (مقرر
دراسى واحد فقط) في خالل  6أسابيع دون إحتساب الطالب راسبا ً فيه.
 .5يفتح باب التسجيل لرسالة الماجستير طوال العام

مادة ()24

• تتولى لجنة البرامج والمقررات بكل قسم وضع المحتوى العلمى لبرنامج ومقررات
درجة الماجستير فى حدود الساعات الواردة بهذه الالئحة ويعتمد ذلك من مجلس
الكلية بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا.
• يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص (ماجستير الطب) فى أحد الفروع
اإلكلينيكية أو علوم الطب االساسية:
 .1استيفاء الساعات المعتمدة الخاصة باألنشطة الدراسية التي يقدمها مجلس القسم

مادة ()25

ويقرها مجلس الكلية بحيث يكون إجمالي متطلبات الحصول على درجة
الماجستير  36ساعة موزعة كما يلي:
▪  6ساعات معتمدة للرسالة و يجوز زيادتها في أقسام العلوم األساسية مع االلتزام
بالعدد اإلجمالى للساعات المعتمدة.
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▪  24ساعة معتمدة للمقررات الدراسية األساسية واالختيارية في فرع التخصص.
▪  6ساعات معتمدة لكتيب األنشطة.
وتشمل هذه الساعات المعتمدة الدروس العملية /التدريب اإلكلينيكى واألنشطة
الدراسية األخرى ويقوم الطالب بتسجيل كل األنشطة العلمية فى كتيب األنشطة
وتعتمد من مسئول النشاط المختص وال يحق للطالب دخول االمتحان النهائى إال بعد
استيفاء الحد األدنى من الساعات المعتمدة وإجازة الرسالة.
 .2حضور المقررات الدراسية والعملية باإلضافة إلى التدريبات اإلكلينيكية فى األقسام
اإلكلينيكية على أال تقل نسبة الحضور عن  %75في كل مقرر.
فإذا تجاوزت نسبة غيابه ( %25بدون عذر مقبول) من مجموع عدد الساعات
التدريسية للمقرر يخطر الطالب بحرمانه من دخول امتحان نهاية الفصل ويرصد
له في سجله الدراسي منسحبا ً انسحابا ً إجباريا ً من المقرر ( Forced
 )Withdrawalويعتبر راسبا ً فى هذا المقرر.
 .3أن يقوم بالعمل كطبيب مقيم أصلى أو طبيب زائر لمدة سنة (فصليين دراسيين)
على األقل فى قسم التخصص اإلكلينيكى ،ويستثنى من هذا الشرط األطباء العاملين
بالشرطة أو الجيش نظرا ً لطبيعة عملهم.
 .4أن يقوم بإعداد بحث علمى ينتهى بإعداد رسالة يتم تسجيلها فى أى وقت من العام
بعد انتهاء الفصل الدراسى األول فى موضوع يقره مجلس الجامعة بعد موافقة
مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية ويتم مناقشة الرسالة بعد مدة ال
تقل عن سنة من تاريخ التسجيل وذلك فى جلسة علنية تقبلها لجنة الحكم بشرط
االنتهاء من دراسة الفصول الدراسية الثالث األولى ونشر بحث من الرسالة فى
مجلة متخصصة أونشر دولى على أن يكون قبل التقدم المتحان مقررات الفصل
الدراسى الرابع بشهر على األقل وال يخصص لها درجات أو تقدير.
 .5أن يستوفى كتيب األنشطة بنسبة  %75على األقل على أن يعتمد من لجنة مشكلة
ومعتمدة من قبل مجلس القسم المختص.
 .6أن ينجح فى امتحان جميع مقررات الفصول الدراسية األربعة.

مادة ()26

• التقدير النهائى لدرجة التخصص (الماجستير الطب ) درجاته  1200درجة توزع
على الوجه التالى:
  300درجة ( )%25المتحان الجزء األول. تقبل الرسالة وكتيب األنشطة بدون تقدير أو درجات.  900درجة (  )%75المتحان الجزء الثانى.ويكون النجاح فى كل مادة من الماجستير بعد الحصول على  %60من الدرجة الكلية
لكل لجان المادة مجتمعة ويكون النجاح فى اإلمتحان التحريرى لكل مادة من .%60

مادة ()27

 .1تعقد امتحانات الجزء األول فى دوري أبريل وسبتمبر من كل عام ويجوز للطالب
أن يتقدم بطلب دخول االمتحان مستوفيا ً لكتيب األنشطة وموافقة القسم المختص بعد
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ستة أشهر من تاريخ القيد وقبل موعد االمتحان بشهر ،ويغلق باب التقدم بطلب
دخول االمتحان قبل بدء االمتحان بأسبوعين.
 .2تعقد امتحانات الجزء الثانى فى دوري نوفمبر ومايو من كل عام بعد النجاح فى
الجزء األول فيجوز للطالب أن يتقدم بطلب دخول االمتحان مستوفيا ً لكتيب
األنشطة وموافقة القسم المختص بعد  24شهر من تاريخ القيد بشرط استيفاء الحد
األدنى للساعات المعتمدة ومناقشة الرسالة وإجازتها من لجنة الحكم على الرسالة
واعتماد قرار لجنة الحكم من قبل مجلس القسم المختص قبل موعد اإلمتحان بشهر
على األقل  ،ويغلق باب التقدم بطلب دخول االمتحان قبل بدء االمتحان بأسبوعين.

مادة ()28

 .1فى حالة الرسوب فى مادة أو مجموعة من المقررات يتم اإلعادة فى المادة أو
المجموعة فقط ويتم احتساب التقدير الفعلى ألول إعادة فقط اما إذا تكرر الرسوب
فيحسب له عند النجاح تقدير  %60فقط ويجوز فى حالة الرغبة فى زيادة المعدل
التراكمى أن يسجل الطالب مقررا ً اختياريا ً إضافيا ً واحدا ً أو أن يعيد أحد المقررات
السابق إجتيازها لمرة واحدة على أن يتم حساب الدرجة األعلى وعند حساب
المعدل التراكمى يتم إضافة الساعات المعتمدة.
 .2يسمح للطالب بدخول االمنحانات الشفهية والعملية واالكلينيكية اربع مرات متصلة
بعد اجتيازة االمتحان التحريرى بنجاح وعند استنفاذ األدوار األربعة يعيد الطالب
االمتحان التحريرى ,إذا لم یتم تجاوز مدة القید.

مادة ()29

• اليجوز للطالب أن يبقى مقيدا ً لدراسة درجة التخصص (ماجستير الطب) أكثر من
أربع سنوات من بدء القيد (كمدة قانونية) وفى حالة إيقاف القيد ال تحتسب مدة
اإليقاف من مدة القيد ويجوز لمجلس الكلية الموافقة على المد عام خامس وعام سادس
كمدة استثنائية وإذا لم يحصل الطالب على الدرجة خالل ست سنوات يلغى قيده نهائيا ً
وفى جميع األحوال يلتزم الطالب بتسديد تكاليف القيد سنويا ً طبقا ً لما يقرره مجلس
الجامعة،وتسدد الرسوم مضاعفة حتى منح الدرجة فى حالة انتهاء األربع سنوات
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مادة ()30

 .1يكون وقف القيد قبل انتهاء المدة القانونية للقيد لألسباب اآلتية( :رعاية الطفل -
مرافقة الزوج أو الزوجة للخارج  -مرافقة الوالدين للعالج  -التجنيد  -المرض -
المهمات الرسمية والمنح التدريبية) وذلك بعد تقديم المستندات المعتمدة وموافقة الكلية
والجامعة.
 .2ال تحتسب مدة اإليقاف من مدة القيد.
 .3بانتهاء المدة على الطالب أن يقدم طلب لرفع اإليقاف.
 .4الحد األقصى لإليقاف ثالث سنوات.
• تبدأ إجراءات اإللغاء للقيد لألسباب اآلتية:

مادة ()31

 استنفاذ المدة القانونية واإلستثنائية للقيد المنصوص عليهما بالالئحة. تقرير المشرفين على الرسالة بعدم االنتظام والجدية. -عدم سداد الرسوم الدراسية
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• تقسم الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى كل مقرر على الوجه التالى:
 %90 .1فأكثر

مادة ()32

 4 :نقاط

A

 .2من  %85حتى أقل من  3.67 : %90نقاط

A-

 .3من  %80حتى أقل من  3.33 : % 85نقاط

B+

 .4من  %75حتى أقل من  3.00 : %80نقاط

B

 .5من  %70حتى أقل من  2.67: %75نقاط

B-

 .6من  %65حتى أقل من  2.33 : %70نقاط

C+

 .7من  %62حتى أقل من  2.00 : %65نقاط

C

 .8من  %60حتى أقل من  1.67 : %62نقاط

C-

 :صفر

 .9أقل من %60

F

ويتم حساب المعدل الفصلى ) (GPAعلى أساس مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر
مضروبا ً فى عدد ساعاته المعتمدة مقسوما ً على الساعات المعتمدة للمقررات التى درسها
الطالب فى الفصل الدراسى.
ويتم حساب المعدل التراكمى للطالب ) (CGPAعلى أساس مجموع حاصل ضرب
النقاط التى حصل عليها الطالب فى كل مقرر مضروبا ً فى عدد ساعاته المعتمدة مقسوما ً
على مجموع الساعات المعتمدة الكلية.
يبين في شهادة درجة الماجستير في الطب موضوع رسالة الماجستير.
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الباب الخامس
درجة التخصص ( العالمية) الدكتوراه فى الطب

مادة ()33

• يحق لحملة ماجستير الطب فى مادة التخصص أو إحدى المواد المتصلة بها التقدم
لدرجة الدكتوراه ومدة الدراسة لنيل درجة الدكتوراه هى  36شهر (أى  6فصول
دراسية)  -يجوز أن تقسم إلى جزئين  -ويجتاز فيها الطالب برنامجا ً تدريبيا ً متكامالً
بالقسم المختص طبقا ً للساعات المعتمدة ويستوفى خاللها المطلوب منه فى كتيب
األنشطة ،ومدة دراسة الجزء األول إن وجد فصل دراسى واحد يجتاز فيه امتحان
وال يشترط النجاح فيه بالكامل لالنتقال للدراسة فى الجزء الثانى.
• يشترط في قيد الطالب لدرجة العالمية (دكتوراه الطب) ما يلى:
 .1أن يكون حاصالً على ماجستير الطب في مادة التخصص أو إحدى المواد المتصلة
بها بتقدير جيد على األقل من جامعة األزهر أو من إحدى جامعات جمهورية مصر
العربية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة على أن
يكون ممارسا ً للتخصص وقت التقدم للقيد.
 .2فى حالة عدم وجود درجة ماجستير فى مادة التخصص يشترط الحصول على
ماجستير فى إحدى المواد ذات الصلة بمادة التخصص بتقدير جيد على األقل.
(جيد % 65الى )C+ % 70

مادة ()34

 .3لمجالس األقسام تحديد أي ضوابط أخري تراها شرطا ً للقيد على أن تعرض على
مجلس الكلية للنظر في إقرارها.
 .4أال يكون قد مضى فترة أكثر من عشر سنوات من تاريخ حصوله على درجة
الماجستير.
 .5موافقة جهة العمل على التسجيل لدرجة الدكتوراه.
 .6مراعاة متطلبات الجامعة في الدراسة واالمتحانات (المواد اإلسالمية لغير خريجي
جامعة األزهر).
 .7مراعاة متطلبات الكلية التي تتضمن الحصول على شهادة التويفل فى اللغة
اإلنجليزية بمجموع  550درجة على األقل (أو نظائرها األعلى) وحضور
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الدورات المعتمدة من لجنة الدراسات العليا بالكلية في مجال منهج البحث العلمى
واإلحصاء الطبي وأخالقيات البحث العلمي.
 .8تسديد الرسوم وفقا ً لما يقرره مجلس الجامعة واستيفاء المستندات المطلوبة.
 .1يفتح باب التقدم للقيد لدرجة الدكتوراه مرتين فى العام:
 تبدأ المرة األولى فى أول شهر يوليو وتنتهى بنهاية شهر أغسطس وتبدأ الدراسةفى شهر أكتوبر.
 تبدأ المرة الثانية فى أول شهر يناير وتنتهى بنهاية الشهر وتبدأ الدراسة فى شهرمارس.

مادة ()35

مادة ()36

 .2توزع الدراسة فى كل عام جامعى على فصلين دراسيين مدة كل منهما خمسة
عشر أسبوعا يبدأ األول فى أول شهر أكتوبر ويبدأ الثانى فى أول شهر مارس.
 .3يقوم الدارس لدرجة الدكتوراه بتسجيل موضوع الرسالة خالل سنة من تاريخ
القيد للدرجة ،وال يجوز مناقشة الرسالة قبل مرور عامين ( 24شهر) من
التسجيل وال يخصص لها درجات أو تقدير.
• تتولى لجنة البرامج والمقررات بكل قسم وضع المحتوى العلمى لبرنامج ومقررات
درجة الدكتوراه فى حدود الساعات الواردة بهذه الالئحة ويعتمد ذلك من مجلس الكلية
بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا.
•

مادة ()37

يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية ( الدكتوراه) فى الطب ما يلي:
 .1حضور المقررات الدراسية بنسبة  %75على األقل ،فإذا تجاوزت نسبة غيابه
( %25بدون عذر مقبول) من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر يخطر
الطالب بحرمانه من دخول امتحان نهاية هذا المقرر ويرصد له في سجله
الدراسي منسحبا ً انسحابا ً إجباريا ً ( )Forced Withdrawalويعتبر راسبا ً فى
هذا المقرر.
 .2استيفاء الساعات المعتمدة الخاصة باألنشطة الدراسية التي يقدمها مجلس القسم
ويقرها مجلس الكلية بحيث يكون إجمالي متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه
 96ساعة معتمدة منها  36ساعة تم دراستها أثناء الماجستير يضاف اليها 60
ساعة معتمدة لدراسة الدكتوراه موزعة كما يلي:
  15ساعة معتمدة للرسالة ويجوز زيادتها في أقسام العلوم األساسية مع االلتزامبالعدد الكلى للساعات المعتمدة.
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-

 30ساعة معتمدة للمقررات الدراسية األساسية واالختيارية في فرع التخصص
(منها  6ساعات معتمدة للجزء األول إن وجد).

-

 15ساعة معتمدة لكتيب األنشطة.

وتشمل هذه الساعات المعتمدة الدروس العملية /التدريب اإلكلينيكى واألنشطة
الدراسية األخرى ويقوم الطالب بتسجيل كل األنشطة العلمية فى كتيب األنشطة
وتعتمد من مسئول النشاط المختص وال يحق للطالب دخول االمتحان النهائى إال بعد
استيفاء الحد األدنى من الساعات المعتمدة وإجازة الرسالة.
 .3استيفاء كتيب األنشطة بنسبة %75على األقل على أن يعتمد كل نشاط علمي من
مسئول النشاط المختص ثم يعتمد من لجنة مشكلة ومعتمدة من قبل مجلس القسم
المختص.
 .4القيام ببحث مبتكر (رسالة) في موضوع يقره مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس
الكلية على أن يتم مناقشة الرسالة بعد  24شهر على األقل من تاريخ التسجيل ونشر
بحث من الرسالة فى مجلة متخصصة أو نشردولى وأن تجيز لجنة الحكم الرسالة
بعد مناقشتها مناقشة علنية وفقا ً لما هو مبين بالالئحة ،وال يخصص لها درجات أو
تقدير.
 .5اجتياز اختبار شامل (نظري  -شفوي  -عملي/إكلينيكي) وفقا ً لما هو مبين بالالئحة
والنجاح فى امتحان جميع مقررات الفصول الدراسية الستة.
 .6بالنسبة لغير خريجي جامعة األزهر يشترط استيفاء دراسة المواد اإلسالمية وفقا ً لما
تقرره الجامعة واجتياز امتحاناتها بنجاح.

مادة ()38

• التقدير النهائى لدرجة العالمية (الدكتوراه) مجموع درجاته  1500يخصص منها
 300درجة المتحان الجزء األول إن وجد وتقبل الرسالة وكتيب األنشطة بدون تقدير
أو درجات.
ويكون النجاح فى كل مقرر من مقررات درجة الدكتوراه بعد الحصول على %60
من درجة التحريرى والشفوى والعملي/اإلكلينيكى كل على حدى.

مادة ()39

• تعقد إمتحانات الدور األول فى شهرنوفمبر من كل عام وتعقد امتحانات الدور الثانى
فى شهرمايو من كل عام ويجوز للطالب أن يتقدم بطلب دخول االمتحان مستوفيا ً
لكتيب األنشطة وموافقة القسم المختص بعد  36شهر من تاريخ القيد بشرط استيفاء
الحد األدنى للساعات المعتمدة ومناقشة الرسالة وإجازتها من لجنة الحكم على
الرسالة واعتماد قرار لجنة الحكم من قبل مجلس القسم المختص قبل موعد اإلمتحان
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بشهر على األقل  ،ويغلق باب التقدم بطلب دخول االمتحان قبل بدء االمتحان
بأسبوعين.
 .1فى حالة الرسوب فى مادة أو مجموعة من المقررات يتم اإلعادة فى المادة أو
المجموعة الراسب فيها فقط ويتم احتساب التقدير الفعلى ألول إعادة فقط أما إذا تكرر
الرسوب فيحسب له عند النجاح تقدير  %60فقط.

مادة ()40

ويجوز فى حالة الرغبة فى زيادة المعدل التراكمى أن يسجل الطالب مقررا ً اختياريا ً
إضافيا ً واحدا ً أو أن يعيد أحد المقررات السابق اجتيازها لمرة واحدة على أن يتم
حساب الدرجة األعلى  -وعند حساب المعدل التراكمى يتم إضافة الساعات المعتمدة.
 .2ويسمح للطالب بدخول االمتحانات الشفهية والعملية واإلكلينيكية أربع مرات متصلة
بعد اجتيازه االمتحان التحريرى بنجاح وعند إستنفاذ األدوار األربعة يعيد الطالب
االمتحان التحريري اذا لم يتجاوز مدة القيد

مادة ()41

مادة ()42

• اليجوز للطالب أن يبقى مقيدا ً لدراسة درجة العالمية (دكتوراه الطب) أكثر من ستة
سنوات من بدء القيد (كمدة قانونية) وفى حالة إيقاف القيد ال تحتسب مدة اإليقاف من
مدة القيد ويجوز لمجلس الكلية الموافقة على المد عام سابع وعام ثامن كمدة استثنائية
 وإذا لم ينتهي الطالب من استيفاء شروط دخول االمتحان (كتيب األنشطة ومناقشةالرسالة وإجازتها) للحصول على الدرجة خالل ثمانى سنوات يلغى تسجيله نهائيا ً
وفى جميع األحوال يلتزم الطالب بتسديد تكاليف القيد سنويا ً طبقا ً لما يقرره مجلس
الجامعة وتسدد الرسوم مضاعفة حتى المنح بعد انتهاء المدة األصلیة.
 .1يكون وقف القيد قبل انتهاء المدة القانونية للقيد لألسباب اآلتية( :رعاية الطفل -
مرافقة الزوج أو الزوجة للخارج  -مرافقة الوالدين للعالج  -التجنيد  -المرض -
المهمات الرسمية والمنح التدريبية) وذلك بعد تقديم المستندات المعتمدة وموافقة
الكلية والجامعة.
 .2ال تحتسب مدة اإليقاف من مدة التسجيل.
 .3بانتهاء المدة على الطالب أن يقدم طلب لرفع اإليقاف.
 .4الحد األقصى لإليقاف ثالث سنوات.
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• تبدأ إجراءات اإللغاء للقيد لألسباب اآلتية:
 استنفاذ المدة القانونية واالستثنائية للقيد المنصوص عليهما بالالئحة. تقرير المشرفين على الرسالة بعدم اإلنتظام والجدية. -عدم سداد الرسوم الدراسية.

مادة ()43

•

تقسم الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى كل مقرر على الوجه التالى:
 %90 .1فأكثر

مادة ()44

 4 :نقاط

A

 .2من  %85حتى أقل من  3.67 : %90نقاط

A-

 .3من  %80حتى أقل من  3.33 : % 85نقاط

B+

 .4من  %75حتى أقل من  3.00 : %80نقاط

B

 .5من  %70حتى أقل من  2.67 : %75نقاط

B-

 .6من  %65حتى أقل من  2.33 : %70نقاط

C+

 .7من  %62حتى أقل من  2.00 : %65نقاط

C

 .8من  %60حتى أقل من  1.67 : %62نقاط

C-

 :صفر

 .9أقل من %60

F

ويتم حساب المعدل الفصلى ) (GPAعلى أساس مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر
مضروبا ً فى عدد ساعاته المعتمدة مقسوما ً على الساعات المعتمدة للمقررات التى درسها
الطالب فى الفصل الدراسى.
ويتم حساب المعدل التراكمى للطالب ) (CGPAعلى أساس مجموع حاصل ضرب
النقاط التى حصل عليها الطالب فى كل مقرر مضروبا ً فى عدد ساعاته المعتمدة مقسوما ً
على مجموع الساعات المعتمدة الكلية.

مادة ()45

•

يبين في شهادة درجة العالمية (دكتوراه) فى الطب موضوع الرسالة.
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الباب السادس
قواعد واحكام عامة
مادة ( : )46يجوز ان يعفي الطالب من دراسة بعض المقررات و امتحانها اذا ثبت انه اجتازها خالل خمسة
اعوام في كلية الطب جامعة االزهر او اي جامعة معتمدة في الداخل و الخارج علي أن تكون لنفس الدرجه أو
األعلي منها وذلك بعد موافقة االقسام المعنية و مجلس الكلية والجامعة و يتم تحويل الساعات المعتمدة
والمعدل الحاصل عليه الطالب و ذلك بحد اقصي  %٢٥من الساعات المطلوبة للدرجة
مادة ( : )47يحدد القسم لكل طالب دراسات عليا مرشدا اكاديميا من بين اعضاء هيئة التدريس بتقديم النصح
واالرشاد خالل فترة دراسته ويكون المشرف الرئيسي علي الرسالة هو المرشد االكاديمي لطالب الماجستير
او الدكتوراه
مادة ( : )48ال يجوز اشراف عضو هيئة التدريس علي الرسائل العلمية او االشتراك في لجنة الحكم او
امتحان اي طالب من اقاربه حتي الدرجة الرابعة
مادة ( : )49ال يجوز اشتراك عضو هيئة التدريس مع احد اقاربه حتي الدرجة الرابعة في االشراف او
مناقشة الرسالة العلمية
مادة ( : )50تطبق ضوابط لجان امتحان التحريري والشفوي و العملي/او االكلينيكي
مادة ( : )51يجوز تعديل نتيجة الطالب الراسب للنجاح في حدود  %٢من درجة اي من لجان االمتحان
(تحريري أو شفوى أواكلينيكي/عملى و ذلك بناء علي قرار لجنة الممتحنين المشكلة من رئيس القسم و
رئيس الكنترول و وكيل الكلية للدراسات العليا
مادة ( :)52يجوز ان يتعدد المشرفون من بين اعضاء هيئة التدريس بحيث يكون هناك مبررأ بدءأ من
المشرف الثالث لرسالة الماجستير والمشرف الرابع لرسالة الدكتوراة
مادة ( : )53يتم تحديد المشرف الرئيسي علي رسالة الماجستير بحيث يكون أستاذا أو أستاذا مساعدا
للماجستير وأستاذا للدكتوراه وذلك وفقا لنظام توزيع اشراف الرسائل المتبع في القسم .و يشترك في االشراف
االساتذة المساعدون او المدرسون في رسالة الماجستير و االساتذة المساعدون او المدرسون الذي مضي علي
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تعيينهم سنة بوظيفة مدرس و فقا لنظام توزيع اشراف الرسائل المتبع في القسم .و يمكن االستعانه بمشرف
خارجي سواء من من ذوي الخبرات العلمية ( استشاري او استشاري مساعد) داخل جمهورية مصر العربيه
أو خارجها.
مادة ( :)54يرفع اسم المشرف من لجنة االشراف علي رسالة الماجستيرأو الدكتوراه اذا تمت اعارته و في
هذه الحالة يعتمد مجلس الكلية بعد اخذ رأي مجلس القسم عضو هيئة تدريس مناظر له في الدرجة لالشراف
علي الرسالة.
مادة ( :)55يعين مجلس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس القسم و اعتماده في مجلس الكلية لجنة الحكم علي
الرسالة (ماجستير – دكتوراه) من ثالثة اعضاء احدهم المشرف علي الرسالة و العضوان االخران من
االساتذة في رسالة الماجستير الدكتوراة او االساتذة المساعدين في رسالة الماجستير بالجامعة او الجامعات
األخري او من في مستواهم العلمي من االستشاريين علي ان يكون احد اعضاء اللجنة من خارج الكلية
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