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 م٢٠١١

  جامعة أسيوط
  كلية الطب 

 



  
  

  
  

  رقم الصفحة  المـــحتــــــوى
٦  
٧  v 

   نبذة تاريخية عن الكلية-
   رسالة الدراسات العليا-
  ٨   تعريف بالدرجات العلمية التى تمنحها الكلية-

v ٩  .ةأهداف ودواعى تحديث الالئح  

 :الباب االول 
  تمـهيد

v ١٠  .المالمح الرئيسية لبرامج الدراسات العليا  

  :الباب الثانـى
المسميات والكود الرقمى لألقسام العلمية والوحدات 

  .والدرجات الممنوحة
١٦  

  :الباب الثالـث
قواعد إحتساب النقاط المعتمدة والنظام نظام الدراسة و

  .الكودى للمقررات
٢٦  

  :الباب الـرابع

  

 ى إلدارة البرنامج الهيكل التنظيم
  وقواعد توصيف البرامج والمقررات وتحديثها

٣١ 
  

  :الباب الخامس 

 شروط اإللتحاق والحصول على الدرجة العلمية 
  . ونظام ومواعيد اإلمتحانوقواعد القيد والتسجيل

 
٣٨  

  ٤٩  .األحكام اآلنتقالية  :الباب السادس

  ٥١  .متحانر ونظام اإلالنقاط المعتمدة لدرجات الماجستي  :الباب السـابع

  ١٦٠  .متحانالنقاط المعتمدة لدرجات الدكتوارة ونظام اإل  :الباب الثامـن

 ونظام العلمية المستحدثةدرجات لالنقاط المعتمدة ل  الباب التاسع
  .متحاناإل

٢٤٨ 
 

  )واحد(ملحق
  دليل ضمان الجودة فى التوصيف الوظيفى 

 مج ومعايير إختيار القيادات األكاديمية لبرا
  .ومقررات مرحلتى الدراسات العليا
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  فهرس األقسام الخاص بدرجات الماجستير

 م القسم رقم الصفحة
Ø األقسام العلمية األكاديمية 

 ١ التشريح اآلدمى وعلم األجنة ٥٣ -  ٥٢
 ٢ )علم األنسجة وبيولوجيا الخلية  ( قسم الهستولوجيا ٥٥ -  ٥٤
 ٣  الطبيةقسم الفسيولوجيا ٦٠ – ٥٦
 ٤ قسم الكيمياء الحيوية الطبية ٦٣ – ٦١
 ٥ قسم الباثولوجيا ٦٥ – ٦٤
 ٦ قسم الفارماكولوجيا الطبية ٦٩ – ٦٦
 ٧ قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ٧٢ – ٧٠
 ٨ قسم الطفيليات الطبية ٧٦ – ٧٣
٧٩ – ٧٧  
٨٢ – ٨٠ 

  قسم الصحة العامة وطب المجتمع 
 يئيالطب المهني و الب -

٩ 

 ١٠ اإلكلينيكيةقسم الطب الشرعى والسموم  ٨٥ – ٨٣
Ø األقسام العلمية اإلكلينيكية 

 ١١  قسم الجراحة ٨٨ – ٨٦
 ١٢ قسم جراحة المخ واألعصاب ٩١ – ٨٩
 ١٣ قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية ٩٤ – ٩٢
 ١٤ قسم جراحة العظام ٩٧ – ٩٥
١٠١ – ٩٨  
١٠٤ – ١٠٢  
١٠٧ – ١٠٥ 

  األمراض الباطنةقسم 
  أمراض الكلىوحدة  -
  أمراض الدموحدة  -

١٥ 

 ١٦ قسم األمراض الصدرية والتدرن ١١٠ – ١٠٨
 ١٧ قسم األمراض العصبية والنفسية ١١٣ – ١١١
 ١٨ قسم األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة ١١٦ – ١١٤
 ١٩ قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل ١٢٠ – ١١٧
 ٢٠ قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى ١٢٣ – ١٢١
 ٢١ قسم أمراض النساء والتوليد ١٢٦ – ١٢٤
 ٢٢ قسم طب األطفال  ١٢٩ – ١٢٧
 ٢٣ قسم طب وجراحة العيون ١٣٢ – ١٣٠
١٣٥ – ١٣٣  
١٣٨ – ١٣٦ 

  قسم عالج األورام والطب النووى
 الطب النووى -

٢٤ 

 ٢٥ قسم األشعة التشخصية ١٤١ – ١٣٩
 ٢٦ قسم التخدير والعناية المركزة  ١٤٤ – ١٤٢
١٤٧ – ١٤٥  
١٥٠ – ١٤٨  
١٥٣ – ١٥١ 

   األنف واألذن والحنجرة جراحةقسم
  التخاطب -
 السمعيات -

٢٧ 

 ٢٨ قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  ١٥٦ – ١٥٤
 ٢٩ قسم طب القلب واألوعية الدموية ١٥٩ -  ١٥٧

  الخاصة بالدرجات المستحدثةاألقسام العلمية 
  
٢٥٢- ٢٤٩  
٢٥٧- ٢٥٣  

  قسم الصحة العامة وطب المجتمع 
  طب األسرة  

  الدراسات السكانية والصحة االنجابية       

١  

  قسم جراحة التجميل والحروق   ٠٢٦- ٢٥٨
  جراحة التجميــــل والتكميل

٢  

  قسم األمراض الباطنة  ٤٢٦- ١٢٦
  طب  الحاالت الحرجة

٢  

  قسم التخدير والعناية المركزة  ٨٢٦- ٢٦٥
  طوارئطب ال

٤  

٣  



  فهرس األقسام الخاص بدرجات الدكتوراة
 م القسم رقم الصفحة

Ø األقسام العلمية األكاديمية 
 ١ التشريح اآلدمى وعلم األجنة ١٦٣ – ١٦٢
 ٢ )علم األنسجة وبيولوجيا الخلية  ( قسم الهستولوجيا ١٦٥ – ١٦٤
 ٣ قسم الفسيولوجيا الطبية ١٦٨ – ١٦٦
 ٤ الحيوية الطبيةقسم الكيمياء  ١٧١ – ١٦٩
 ٥ قسم الباثولوجيا ١٧٣ – ١٧٢
 ٦ قسم الفارماكولوجيا الطبية ١٧٥ – ١٧٤
 ٧ قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ١٧٧ – ١٧٦
 ٨ قسم الطفيليات الطبية ١٧٩ – ١٧٨
١٨٢ – ١٨٠  
١٨٤ – ١٨٣ 

  قسم الصحة العامة وطب المجتمع 
 الطب المهني و البيئي -

٩ 

 ١٠ اإلكلينيكية الطب الشرعى والسموم قسم ١٨٦ – ١٨٥
Ø األقسام العلمية اإلكلينيكية 

 ١١  قسم الجراحة ١٨٨ – ١٨٧
 ١٢ قسم جراحة القلب والصدر ١٩٠ – ١٨٩
 ١٣ قسم جراحة التجميل والحروق ١٩٢ – ١٩١
 ١٤ قسم جراحة المخ واألعصاب ١٩٤ – ١٩٣
 ١٥  والشرايين قسم جراحة األوعية الدموية ١٩٧ – ١٩٥
 ١٦ قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية ٢٠٠ – ١٩٨
 ١٧ قسم جراحة العظام ٢٠٢ – ٢٠١
٢٠٥ – ٢٠٣  
٢٠٧ – ٢٠٦  
٢١٠ – ٢٠٨ 

  قسم األمراض الباطنة
  أمراض الكلى -
 أمراض الدم -

١٨ 

 ١٩ قسم األمراض الصدرية والتدرن ٢١٢ – ٢١١
  

٢١٤ – ٢١٣  
٢١٧ – ٢١٥ 

  قسم األمراض العصبية والنفسية
  مراض العصبيةاأل -
 الطب النفسي -

٢٠ 

 ٢١ قسم األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة ٢١٩ – ٢١٨
 ٢٢ قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل ٢٢١ – ٢٢٠
 ٢٣ قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى ٢٢٣ – ٢٢٢
 ٢٤ قسم أمراض النساء والتوليد ٢٢٥ – ٢٢٤
 ٢٥ قسم طب األطفال  ٢٢٧ – ٢٢٦
 ٢٦ قسم طب وجراحة العيون ٢٢٩ – ٢٢٨
٢٣١ – ٢٣٠  
٢٣٣ – ٢٣٢ 

  قسم عالج األورام والطب النووى
 الطب النووى -

٢٧ 

 ٢٨ قسم األشعة التشخصية ٢٣٥ – ٢٣٤
 ٢٩ قسم التخدير والعناية المركزة  ٢٣٧ – ٢٣٦
٢٣٩ – ٢٣٨  
٢٤١ – ٢٤٠  
٢٤٣ – ٢٤٢ 

  األنف واألذن والحنجرةجراحة قسم 
  التخاطب  -
 سمعياتال -

٣٠ 

 ٣١ قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  ٢٤٥ – ٢٤٤
 ٣٢ قسم طب القلب واألوعية الدموية ٢٤٧ – ٢٤٦

  
  

٤  
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    األول البـاب 

  العلــيا الدراسـات رسـالة          

  أسـيـوط جـامعـة الطـب بكـليـة     
 



  
  
  
  

  
   مقدمة عن كلية الطب- :أوالً

  -:نشأة الكلية
 محرم سنة ٢٠ر فى  الصاد١٩٦٠ لسنة ١٢٩٥ت كلية الطب جامعة ٍأسيوط بالقرار الجمهورى رقم أنشئ

 وألحقت أقسام الصيدلة بكلية الطب بنفس القرار المشار إلية لتكون ١٩٦٠ يوليو ١٤ الموافق ١٣٨٠
  .نواة مستقلة لكلية الصيدلة بجامعة أسيوط بعد ذلك

لعلوم وكانت فى مبانى كلية ا١٩٦١/ ١٩٦٠فى العام الجامعى بدأت الدراسة بكلية الطب جامعة أسيوط 
  -: بعدد كلينيكية كانت فى المستشفى الجامعى القديموالدراسة اإل

  . قسما١٥ •
  . عضو هيئة تدريس١٧ •
 ). طالبة ٢١ – طالب ١٢٥(  طالب وطالبة ١٤٦ •
 خبرات طالبها ثراءمنذ تأسيسها وهي تسعي جاهدة بكل قوة إلي تفعيل إمكانياتها وقدراتها وإكلية وال

ة ألساتذتها ومستندة في ذلك لكافة المستحدثات معتمدة في ذلك كله علي الخبرات العلمية والفكري
واألساليب العلمية والتكنولوجية إلي جانب الرؤى االجتماعية الفاعلة من أجل خدمة كافة قطاعات 

   .المجتمع المحيط
  
ر وإستحداث برامج ومقررات  طوال مسيرتها إلي تطوير برامجها ومقرراتها باستمراالكليةوتسعي       

 حريصة علي إنشاء تخصصات الكلية يتناسب مع المتغيرات العلمية واألكاديمية كما أن علي نحوجديدة 
  . لسوق العملجديدة تتناسب مع االحتياجات العلمية والمتطلبات التنموية المختلفة،

الدراسات العليا   ثالثة قطاعات وهي قطاع شئون التعليم والطالب، وقطاع الكليةتضمو
من أجل خدمة ورعاية ، و تعمل الكلية جاهدة البيئةتنمية المجتمع وة خدموالبحوث، وقطاع شئون 

بدءا من خلق بيئة جامعية وتربوية تعمل علي  أهم عنصر في العملية األكاديمية أال وهو الطالب
 المختلفة من حيث البرامجستحداث في  إلي التطوير واإلصقل وتنمية الشخصية المتكاملة وصوًال

التي تسعي لتعريف الطالب الطالبية س هذا باإلضافة للبرامج واألنشطة المناهج وطرق التدري
كما تمتد هذه الرعاية إلي الجامعات األخرى،  بطالب الكليات األخرى فى نفس الجامعة وطالب

تتوافر فيها سبل الرعاية ات من خالل ادارة الجامعة من خدمالكلية المتميزين من أبنائها بما توفره 
.                                                                                                                     طبية ة وتوجيه نفسي وكذلك رعايةمن إقامة وتغذي

 
  
  
  
  
  
  
٦  

 نبذة تاريخية عن الكلية    



  
  
  
  

  

  -:قادر على الممارسة الجيدة فى المجاالت األتية عداد طبيب متميزإ

 ديم خدمة طبية متخصصة للمرضى مع إتباعالمجال اإلكلينيكى من خالل تق -١

ى مستجدات فى مجال الرعاية وأداب مهنة مزاولة الطب ومواكبة أأخالقيات 

الصحية خاصة المبنية على الدليل وتطبيق معايير ضمان جودة الممارسة 

  .اإلكلينكية

 من خالل تقديم خدمة تدريبية وتدريسية وفقًا    "اإلكاديمى"المجال العلمى  -٢

 .عايير ضمان جودة التعليم الطبى   لم

 بحاث ذات مستوى علمى متميز يسهم  أالمجال البحثى من خالل انتاج ونشر  -٣

  .  الخدمة الصحية المقدمة لهين  فى حل مشكالت المجتمع وتحس

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
٧  



  

 

  

  
v رـيتـاجسـدرجة الم:  

  -: تهدف الى  علميةكاديميةأدرجة       

 لكل ة قياسية محددةكاديميأساسى وفقا لمعايير و العلمى األأ الطبى هيل لممارسة التخصصأالت -١

  .تخصص

  . والقدرة على التعليم الطبى المستمرةحقالالهيل لمتابعة الدراسة فى المراحل أالت -٢

  . على الدليله ومبنيةخالقيأ وعلمية وةمنآ ةهيل لممارسة طبيأالت -٣

  .ةينيكيكلنيكى ومبادىء الحوكمة اإليكلت البحث العلمى والتدقيق اإلاساسيأتقان  إ-٤

  . فى مجال تخصصهةنيكييكلإلرات العلمية وااهيل لممارسة دوره كمدرب للمهأالت -٥

 

v  درجـة الـدكتـوراة: 
  -:تؤهل حاملها لتحقيق التميز فى مجاالتعلمية درجة أكاديمية      

  .ق اإلكلينيكى البحث العلمى والتدقي -١

  .لطبى األكاديمى واإلكلينيكى التدريس والتعليم ا-٢

  . الممارسة الطبية والمهنية المتميزة والوصول الى درجات حرفية متقدمة فى مجال التخصص-٣

  . القياده والحوكمة فى مجاالت العلوم األكاديمية واإلكلينيكية-٤

 

  

  

 

 

  

 

  
٨  



 

  

  
  
  

  .عتماد الكليةإعتماد كجزء من ق برامج الدراسات العليا لمعايير الجودة والحصول على اإلي ضمان تحق-١

باعتباره أنسب   )النقاط المعتمدة(  ECTS)(بى و مع النظام االورئمالت تطوير برامج الدراسات العليا لي-٢

  .م الطبى فى مجال التعليةنظماأل

نقاط الحتساب ى فى البرامج الدراسية وإعملنيكى واليلك وضع الضوابط التى تضمن إدراج التدريب اإل-٣

لية وقضاء فترات التدريب فى المستشفيات م والعةنيكييكلاإلكتساب المهارات  على تعلم وإةتمدالمع

القطاع بالمجلس األعلى ب التى تحددها الئحة ي فترة التدر من الكلية والتوافق معة المعتمدوالمعامل

  .للجامعات

  .تعزيز التخصصات الدقيقة واستحداث برامج دراسية متميزة بالكلية -٤

 مع توافقيما  بةقسام والجهات المستفيد لمالحظات األوفقًاييم البرامج تحديث محتوى وطرق تدريس وتق -٥

  .نيكىيكلاالت التدريب والتعليم الطبى واإل مجاالت التخصص ومجىالتطور الحديث ف

يخص خاصة فيما  والتى ظهرت مع تطبيقاتها قة السابةح فى الالئةلمشاكل اإلدارية الموجودتالفى ا -٦

  .  ةجزاء المختلفة وتواريخ القيد والتسجيل والمناقشالترتيب وتسلسل األ

 للبرامج لضمان التوافق بين الدرجة الممنوحة ة التنظمية والهيكل تحقيق مزيد من الضبط اإلدارى-٧

  . منهاةهداف التعليمية المستهدفواأل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
٩  



  

  

  

  

  :) ١(مادة
  .ةئحالحكام هذه الق جزء من أد السابفى التمهي يعتبر ما ورد 

 درجـة الماجسـتير:
  ): ٢ (مادة

يح  ق لحمل  ة درج  ة بك  الوريوس الط  ب والجراح  ة م  ن الجامع  ات الم  صرية أو م  ا يعادله  ا م  ن الجامع  ات       

األخري التقدم للحصول علي درجة الماجستير في أحدي تخصصات الط ب المختلف ة باألق سام اإلكلينيكي ة                

 ويجوز فى بع ض التخص صات إش تراط الح صول           درجات المعلن عنها من قبل الكلية     أو األكاديمية وفقًا لل   

                                                                     .على درجة الماجستيرفى تخصص له عالقة بالدرجات المطلوب الحصول عليها

  ): ٣(مادة
  .  بحد أقصى سنوات٥سنوات بحد أدني و ٣تكون مدة الدراسة  
  

  ): ٤(مادة
 :مل عليتنقطة معتمدة تقسم علي ثالث أجزاء وتش) ١٨٠(يخصص لدرجة الماجستير  

  )عام واحد( :زء أولـج -١

 :نقطة معتمدة وتشتمل علي) ٤٠(يخصص له : أوًال  

  :لألقسام اإلكلينيكيةبالنسبة 

مج م ن األق سام العلمي ة  الم سئولة ع ن       مقررات دراسية إجبارية في العلوم األساسية وفقًا لتوصيف البرا         -١

على أن يشارك فى التدريس والتقي يم الق سم العلم ى الم سئول ع ن             نقطة معتمدة   ١٢- ٨الدرجة يخصص لها    

  .الدرجة واألقسام األكاديمية المناظرة

 . نق اط معتم دة   ٦-٢من يخصص لها من غير التخصص  مقررات دراسية إجبارية في العلوم اإلكلنيكية  -٢ 

  .حدد القسم العلمى المسئول عن الدرجة توصيف هذه المقررات المطلوب تدريسهاوي

  : نقطة معتمدة موزعة كاألتي٢٤   أساسية  وأنشطة علمية أساسي تدريب إكلينيكي-٣

   نقط ة معتم دة  ١٠ م ن غي ر التخ صص ذات ال صلة        ف ى المق ررات اإلكلينيكي ة        أساس ي  تدريب إكلنيك ى     -  أ

ت  ى ت  درس  األق  سام ال  إش  تراط فت  رة ت  دريب كامل  ة م  ن أح  د   ع  ن الدرج  ة م  سئولالعلم  ى الللق  سم ويج  وز 

   .المقررات اإلكلينيكية

  
١٠  



 نقط ة معتم دة ويج وز    ١٤  ل ه  وأنشطة علمية فى مادة التخ صص ويخ صص         أساسي تدريب إكلنيكى  -  ب  

 الطب ى   لجن ة القط اع  و الكلي ة أ لألطباء المسجلين من الخارج القيام بجزء منه في المستشفيات المعتم دة م ن         

   .وفقًا لما هو موضح بتوصيف البرامج وموافقة مجلس القسم العلمى المسئول عن الدرجة

تمع حيث توجد أكثر من درجة علمي ة      توجد أقسام ذات طبيعة خاصة مثل قسم الصحة العامة وطب المج           -٤

ينيكية متنوعة لذا يراع ي المرون ة   تمنح  بواسطة القسم و إحتياجات كل درجة من التدريبات العملية  و اإلكل           

   . نقطة٦٠في تو زيع النقاط المعتمدة  بين الجزء األول و الثاني   بحيث ال يزيد الجزء األول عن 

 المقررات من بينإختياري دراسي واحد  يشترط علي طالب الماجستير إختيار مقرر:  مقررات إختيارية -٥

نقطة معتمدة علي أن يؤدي اإلمتح ان  ) ٢(هذا المقرر عدد المعلنة كمتطلب أساسي لمنح الدرجة ويخصص ل      

 ت ضاف   والفيه خالل الجزء األول أو الثاني من الدراسة وي شترط إجتي از اإلمتح ان بنج اح ف ى ه ذا المق رر             

  .درجاته إلي المجموع الكلي للدرجة

  :وتشتمل المقررات اإلختيارية
  الكود طرق التقييم

  / شفوى 
 عملى

 تحريرى
 المقرر Course القائم بالتدريس

  
  
-FAC209A 

  
-FAC200F 

 
-FAC210C 

 
 
-FAC200G 

 
-FAC200H 

 
-FAC209L 

  
  
٥٠ 

  
٥٠  

  
٥٠  

  
  
٥٠  

  
٥٠ 

  
٥٠ 

 
 

٥٠ 
  

٥٠  
  

٥٠  
  
  

٥٠  
  

٥٠ 
  

٥٠ 

  
  
 بو ط الصحة العامة - 

  المجتمع
 وحدة ضمان الجودة - 
 
 الطب الشرعى - 
  
  

 وحدة ضمان الجودة 
  

 وحدة ضمان الجودة 
 

 جتمعب المو ط الصحة العامة

  
 
- Medical statistics. 

  
- Evidence based medicine. 

  
- Medicolegal Aspects and 
Ethics in Medical Practice 
and Scientific Research  
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice. 
-Hospital management 

ر من المقررات ار الطالب مقريخت
  التالية

  اإلحصاء الطبي - 
  
 الطب المبني على الدليل و التدقيق - 

  اإلكلينيكي
 الجوانب األخالقية والقانونية فى - 

  الممارسة الطبية والبحث العلمى
  
   ضمان الجودة فى التعليم الطبى- 
  
 ضمان الجودة فى الممارسة - 

  اإلكلينيكية
  إدارة المستشفيات- 

  
من مجموع درجة التحريرى والشفوى والعملى وال تضاف % ٦٠اإلختياري فى حالة حصوله على  اجح فى المقرريعتبر الطالب ن •

 درجاته إلى المجموع الكلى
  

  :"األكاديمية"لألقسام األساسية بالنسبة 
 نق اط  ٨ يخ صص له ا   العلمى المسئول عن الدرج ة رات دراسية أساسية أكاديمية يحددها القسم مقر أو مقرر -١

  .مقرر إجبارى فى مادة فرعية أكاديمية أو اكلينيكية لها عالقة بالتخصص  وتشملةمعتمد

 نقط ة  ٣٠ف ي األق سام المخت صة مق ابًال للت دريب اإلكلينيك ي يخ صص له ا           ) ن شطة علمي ة   أو( تدريب عمل ي     -٢

ف ى م ادة    نقط ة معتم دة      ٢٠+ كاديمي ة االجباري ة     أل ا ةساس ي دريب العملى ف ى المق ررات األ       نقاط للت  ١٠( معتمدة  

 ).التخصص

 وال يح  سب له  ا  نقط  ة معتم  دة٢مق  ررات إختياري  ة كم  ا ه  و مب  ين لألق  سام األكلينيكي  ة أع  اله يخ  صص له  ا    -٣

   .درجات فى األمتحان

  
١١  



 

إكلينيك ي أو   - ش فوي -نظ ري (يعقب اإلنتهاء من تحصيل النقاط المعتمدة لهذا الجزء إختب ار ش امل            :ثانيًا

 لم  ا ه  و من  صوص علي  ه ف  ى توص  يف البرن  امج وقواع  د التقي  يم   وفق  ًاراتف  ي جمي  ع المق  ر) عمل  ي

  .المنصوص فى كود الممارسة الجيدة فى تقييم الطالب المعتمد من مجلس الكلية

 ثالثّا: يحق  للطالب الذى يرسب فى أحد المقررات فى الجزء األول أن يتقدم لنفس اإلمتحان فى المرة  
   " عادة إكتساب النقاط المعتمدةإ"  يتحتم علية التسجيل مرات٤ التالية مباشرة واذا تكرر رسوبة        
.  لحضور المقرر من جديد         

 ٢- جـزء ثاني:(٢عام)

  :نقطة معتمدة لألقسام اإلكلينيكية و لألقسام األساسية ويشتمل علي) ١٢٠(يخصص له :أوًال

     )ذ التسجيل للدرجة يجوز أن يبدأ التدريس فيها من (  التخصصةرات دراسية في مادر مق-

  . نقطة معتمدة٢٤ويخصص لها   

 . نقطة معتمدة٩٦ يخصص لها  تدريب إكلينيكي أو عملي في مادة التخصص-

  .ة المعتمدة من القسم والكلية وفقًا للبرامج الموصفالعلمية إستكمال األنشطة -

 إكلينيك ي  - ش فوي -نظ ري " ش امل  إختب ار   ويعقب اإلنتهاء من تحصيل النقاط المعتمدة لهذا الجزء        :ثانيًا

 وفق  ًا لم  ا ه  و من  صوص علي  ه ف  ى توص  يف البرن  امج   ف  ي جمي  ع مق  رارات ه  ذا الج  زء " أو عمل  ي 

    .وقواعد التقييم المنصوص فى كود الممارسة الجيدة فى تقييم الطالب المعتمد من مجلس الكلية

ثالثّا: يجوز للطالب الذى يرسب فى أحد المقررات فى الجزء الثانى أن يتقدم لنفس اإلمتحان فى المرة 
.  يتحتم علية التسجيل لحضور المقرر من جديد مرات ٤التالية مباشرة واذا تكرر رسوبة   

 : الرســالة -٣
  :نقطة معتمدة ويجب أن تكون الرسالة متوافقة مع أحد النماذج اآلتية) ٢٠(يخصص لها     * 
  . Clinical trial دراسة إكلينيكية-

 .Meta Analysis/ Systematic Review هجيي من بحث مرجع-

  .Clinical Audit تدقيق إكلينيكي -

   Epidemiological Studies  دراسات ميدانية-

  . دراسة بحثية تجريبية فى العلوم االساسية-

 وبح د أق صي س ته ش هور م ن       مباش رة تسجيل موض وع الرس الة بع د القي د للدرج ة          الحق في   للباحث      *

 ويحق له مناقشة الرسالة بعد عام من ت اريخ       ويجب تحديد نوع الرسالة عند بدء التسجيل       دتاريخ القي 

  .من عدمه ن إجتيازه إمتحان الجزء األولتسجيل الرسالة بصرف النظر ع

  
١٢  



  

  ): ٥ (مادة
  : علي شهادة الماجستير إال بعد الحصول عليالبال يحصل الط

   . ) ٤٥وفقًا للمادة  (  فى الجزئين األول والثانىالنقاط المعتمدة -١

 .إتمام فترة التدريب كما هو موضح وموصف في البرامج المعلنة من األقسام المختلفة -٢

 مجل س  ورئ يس الق سم بع د عرض ه عل ى         وإعتم اده م ن م دير البرن امج        ألداءإستكمال كت اب األن شطة وا      -٣

 دورة تدريبي ة ف ى    ح ضور كت اب األن شطة واألداء  ن يتضمن ويجب أ .العلمى المسئول عن الدرجة    القسم

 .مكافحة العدوى

 . كتابة التقارير الطبية والطب المبنى على الدليل حضور دورة تدريبية في  -٤

 األول و ف ي مق رارات الج زء   )  عملي أو إكلينيكي - شفوي -نظري(قبول الرسالة وإجتياز إمتحان شامل       - ٥

  .  ساسي لمنح الدرجةأ كشرط الثانى

  ):  ٦(مادة
نيكى لمدة عام أوعامين ية الماجستير االستمرار فى التدريب العملى أو اإلكل لمن ينتهى من درجيمكن

 ةدى خالل هذه الفتره امتحان الزمالؤ يويجوز له أن"  سنوات من تاريخ قيده فى درجة الماجستير٥باجمالى "

  األقسام احد  قسم مادة التخصص أو في ويجوز ان يكون التدريب فى" فى حالة تطبيق هذا النظام"المصرية 

    . من الكليةة المعتمد وفقًا لتوصيف البرامجكلينيكية  ذات الصلةاإل

 درجـة الدكتوراة:
  ):  ٧(مادة

ق نظ ام    التى تطب     جامعة أسيوط أو إحدي الجامعات األخري      من فى تخصص  ستيريحق لمن يحمل شهادة ماج    

أو تخصص ت نص علي ه    فس التخصص  فى ن  ة التقدم للحصول علي درجة الدكتورا     الساعات أو النقاط المعتمدة   

 عل ي األق ل   اسة للحصول علي الدرجة أربع س نوات وتكون مدة الدر  متطلبات الحصول علي درجة الدكتوراة    

 للطالب المبعوثين م ن قب ل الكلي ة م د م دة الدراس ة بع دد ال سنوات الت ى ق ضاها           حق ويسنوات تةبحد أقصي س  

حت ى ينته ى م ن    وإعتماد مجلس الكلية   المسئول عن الدرجةالعلمىالمبعوث بالخارج بعد موافقة مجلس القسم       

  .إستكمال النقاط المعتمدة للدرجة المتقدم لها كما هو موضح فى توصيف البرامج

  ):٨ (مادة
 : باإلضافة إلىرث على األك نقطة من الماجستير١٨٠  نقطة معتمدة وتشمل٤٢٠ دكتوراةيخصص لدرجة ال 

  . األساسية األكاديمية أو نقطة لألقسام اإلكلينيكية٢٤يخصص لها  مقررات دراسية في مادة التخصص  -١

  )نيبح د أدن ي ع ام   (   نقطة١٢٣ يخصص لها  في مادة التخصص وأنشطة علميةعملي/تدريب إكلينيكي  -٢

وتتضمن حضور دورات تدريبية ف ى ط رق الت دريس      (  نقطة لألقسام األكاديمية   ٨٣لألقسام اإلكلينيكية و    

                     .)لىشر الدووطرق التقييم والن
١٣  



 

 ي سها واإلمتح ان فيه ا الق سم      يق وم بتدر  نق اط  معتم دة  ١٠ يخصص له ا     مقررات دراسية في علوم أساسية      -٣

 ث الث نق اط   منه ا خ صص   بمفرده أو باإلس تعانه باألق سام المخت صة عل ى أن ي    العلمى المسئول عن الدرجة   

  - FAC309Bعلم ى    البح ث ال   ط رق  – FAC309A  الطب ى  األحصاء( الثالث اآلتية    معتمدة للمقررات 

 ).FAC310C  والبحث العلمىالجوانب االخالقية والقانونية فى الممارسة الطبية 

 تك  ون أح  د المق  ررات الت  ى ق  ام  أال  ع  ل" نق  اط معتم  دة ٣ يخ  صص لهم  امق  رريين " مق  ررات إختياري  ة  -٤

 خالل الجزء األول أو الث اني م ن الدراس ة    مافيهيؤدي اإلمتحان   لدرجة الماجستير  تهبدراستها خالل دراس  

  ..وال تضاف درجاتهما إلي المجموع الكلي للدرجة  ان المقررن ويشترط إجتيازه اإلمتحان بنجاح فى هذا
  الكود طرق التقييم

  /شفوى 
 عملى

 تحريرى
 المقرر Course القائم بالتدريس

  
  
-FAC309K  

 
-FAC300F 

 
-FAC307M  

  
-FAC300G 

 
-FAC300H 

  
-FAC309L 

  
  
٥٠  
  
٥٠  
  
٥٠  
  
٥٠  
  
٥٠  
  
٥٠ 

 
 
٥٠  
  
٥٠  
  
٥٠  
  
٥٠  
  
٥٠  
  
٥٠ 

  
  

ب و ط الصحة العامة
  المجتمع

 وحدة ضمان الجودة -
 
 قسم الميكروبيولوجى -
  

 وحدة ضمان الجودة 
  

 وحدة ضمان الجودة 
  

ب و ط الصحة العامة 
 المجتمع

  
 
-Advanced medical 
statistics.  
- Evidence based 
medicine. 
- Advanced infection 
control. 
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice.  
-Hospital management 

 من ينار الطالب مقرريخت
  المقررات التالية

    المتقدم اإلحصاء الطبي-
  
 الطب المبني على الدليل و -

  التدقيق اإلكلينيكي
  دوى متقدم مكافحة الع-
  
 ضمان الجودة فى التعليم -

  الطبى
 ضمان الجودة فى الممارسة -

  اإلكلينيكية
  إدارة المستشفيات-

  

من مجموع درجة التحريرى والشفوى والعملى وال % ٦٠اإلختياري فى حالة حصوله على  يعتبر الطالب ناجح فى المقرر •
  تضاف درجاته إلى المجموع الكلى

  

  األساس ية  األكاديمية نقطة معتمدة لألقسام٨٠ نقطة معتمدة لألقسام اإلكلينيكية و٤٠رسالة بحثية يخصص لها      -٥

 . من تاريخ القيد للدرجة بحد أقصىعام يتم التسجيل لها فى خالل 

 بحث منشور من الرسالة ٢ مفهرسة أو عدد  فى دورية دولية  من الرسالة   أو مقبول للنشر      بحث منشور  ١عدد    -٦

 . نقطة معتمدة٤٠ذا البند يخصص له و لية متميزة إقليمية أو محفى دورية

كم  ا ه  و  النق  اط المخص  صة للرس  الة  نق  اط الت  دريب العمل  ى و ي  رى م  ن األق  سام األكاديمي  ة توزي  عم  نيج  وز ل -٧

 عل ى أن يوض ح ه ذا ف ى     ) نقط ة للت دريب العمل ى   ١٢٣، نقط ة للرس الة    ٤٠(  معمول به فى األقسام اإلكلينيكي ة     

 .توصيف البرنامج
 

  ):  ٩(مادة
 النه ائى ب الجزء      وإجازتها من لجنة الحكم قبل أو بعد تقدمه لإلمتحان التحري ري           ة الرسال يجوز للطالب مناقشة  

  .ة بشرط أن يكون قد مر سنتين علي األقل من تاريخ تسجيل موضوع الرسالالثانى

١٤  



  

  ):  ١٠(مادة
 ط رق  –اإلحصاء الطب ي   (اسيةاألسية الطب  العلوممقررات فى  ات درجة الدكتوراة  يحق للطالب التقدم إلمتحان   

م ن   أش هر  ٦   بعد م رور )  الجوانب األخالقية و القانونية في الممارسة الطبية و البحث العلمي -البحث العلمي 
 و يح  ق للطال  ب التق  دم لإلمتح  ان ف  ي ب  اقي    النق  اط المعتم  دة له  ذه المق  ررات إس  تيفاء  بع  دقي  ده للدرج  ةت  اريخ 

   .  إستيفاء النقاط المعتمدة لهذه المقرراتر عام من تاريخ قيده للدرجة بعدمقررات الجزء األول بعد مرو

  ):١١(مادة
 أع وام  أربع ة  التخ صص بع د م رور      ف ى المق ررات ف ى م ادة        ات درجة ال دكتوراة     إلمتحان يحق للطالب التقدم    

نيك  ى يدريب اإلكل النق  اط المعتم  دة له  ذه المق  ررات والت    إس  تيفاء وبع  د  لل  دكتوراة م  ن ت  اريخ قي  ده عل  ى األق  ل 
  . واألنشطة العلمية فى مادة التخصص
  .والثانى أمتحان فى المقررات اإلختيارية مع الجزء األول و يحق للطالب التسجيل والتقدم لإل

  ):١٢ (مادة
 النق  اط المعتم  دة وإتم  ام البرن  امج التدري  سي   جمي  عإس  تيفاءال يح  صل الطال  ب عل  ي درج  ة ال  دكتوراة إال بع  د   

عل ى األق ل م ن    % ٨٠بح د ادن ى      البرامج المعتم دة وإس تكمال كت اب األن شطة واألداء            ًا لتوصيف وفقالمتقدم  

وفق ًا إلعتم اد    مجلس القسم العلم ى الم سئول ع ن الدرج ة         وإعتماده من  حدىالنقاط المعتمدة فى كل بند على       

 . البرنامجمنسقاألكاديمى ومديرال

 وم  ادة  واالختياري  ةختب  ارات ف  ى المق  ررات اآلساس  ية  ه اإلوإجتي  ازى بحث  الن  شر ال وك  ذلك إج  ازه الرس  الة 

  .التخصص

  ):١٣( مادة
 أن يتقدم ل نفس اإلمتح ان ف ى الم رة التالي ة مباش رة واذا تك رر        ى من المقررات أ للطالب الذى يرسب فى     يحق

   . لحضور المقرر من جديد" إعادة أكتساب النقاط المعتمدة" يتحتم علية التسجيل مرات ٤رسوبة 
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١٦  

  

   ثانى             الباب ال 

المسميات والكود الرقمى لألقسام العلمية 

 والوحدات والدرجات الممنوحة 



      

  
  

  

  - : تتكون كلية طب أسيوط من األقسام والوحدات التالية والدرجات الممنوحة من كل منها ):١٤(مادة
 

v  بالكلية التى تمنح درجات علميالنظام الكودى لألقسام العلمية   

  
  
  

١٧  
  

  كود الدكتوراة  كود القسم  القسم  م
)٣٠٠(  

كود 
  الماجستير

)٢٠٠(  
  Ø األقسام العلمية األكاديمية  
 ANA001 ANA300 ANA200  التشريح اآلدمى وعلم األجنة  ١
 HIS002 HIS300 HIS200  )علم األنسجة وبيولوجيا الخلية ( قسم الهستولوجيا  ٢
 PHY003 PHY300 PHY200  يا الطبيةقسم الفسيولوج  ٣
 MBC004 MBC300 MBC200  قسم الكيمياء الحيوية الطبية  ٤
 PAT005 PAT300 PAT200  قسم الباثولوجيا  ٥
 PHA006 PHA300 PHA200  قسم الفارماكولوجيا الطبية  ٦
 MIC007 MIC300 MIC200  قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  ٧
 PAR008 PAR300 PAR200  قسم الطفيليات الطبية  ٨
 COM009  قسم الصحة العامة وطب المجتمع   ٩

 
COM300 
OCC300 

COM200 
OCC200 

200FAM 
200PRH  

  FMT010 FMT300 FMT200  اإلكلينيكيةقسم الطب الشرعى والسموم   ١٠
Ø األقسام العلمية اإلكلينيكية  

 SUR011 SUR300 SUR200   قسم الجراحة   ١١
 -- CTS012 CTS300  لصدرقسم جراحة القلب وا  ١٢
  PLS013 PLS300 200PLS  والحروققسم جراحة التجميل   ١٣
 NES014 NES300  NES200  قسم جراحة المخ واألعصاب  ١٤
 -- VAS015 VAS300   والشرايين قسم جراحة األوعية الدموية  ١٥
 URO016 URO300 URO200  قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية  ١٦
 ORT017 ORT300 ORT200  العظامقسم جراحة   ١٧
  قسم األمراض الباطنة  ١٨

  
MED018  

 
MED300 
REN300 
BLO300 

MED200 
REN200 
BLO200 

200CCM  
 CHT019 CHT300 CHT200  قسم األمراض الصدرية والتدرن  ١٩
 NAP020 NEU300  قسم األمراض العصبية والنفسية  ٢٠

PSY300 
NAP200 

 
سلية وطب قسم األمراض الجلدية والتنا  ٢١

  الذكورة
DVA021 DVA300 DVA200 

 PRR022 PRR300 PRR200  قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل  ٢٢



  

v تابع النظام الكودى لألقسام العلمية بالكلية التى تمنح درجات علمية  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
١٨  

  دكتوراةكود ال  كود القسم  القسم  م
)٣٠٠(  

  كود الماجستير
)٢٠٠(  

Ø  العلمية اإلكلينيكيةاألقسام 
 GIT023 GIT300 GIT200  قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى  ٢٣
 OBG024 OBG300 OBG200  قسم أمراض النساء والتوليد  ٢٤
 PED025 PED300 PED200  قسم طب األطفال   ٢٥
 OPH026 OPH300 OPH200  قسم طب وجراحة العيون  ٢٦
  قسم عالج األورام   ٢٧

  والطب النووى
ONM027 
CLO027 

ONM300 
CLO300 

ONM200 
CLO200 

 RAD028 RAD300 RAD200  قسم األشعة التشخصية  ٢٨
 AIP029 AIP300 AIP200  قسم التخدير والعناية المركزة   ٢٩

200EMM 
  قسم األنف واألذن والحنجرة  ٣٠

  
ENT030 

 
ENT300 
PHO300 
ADU300 

ENT200 
PHO200 
ADU200 

 CCP031 CCP300 CCP200  يكية قسم الباثولوجيا اإلكلين  ٣١
 CAR032 CAR300 CAR200  قلب واألوعية الدمويةقسم طب ال  ٣٢



v الدرجات العلمية التى تمنحها جامعة أسيوط بناء على طلب كلية الطب      

  -: الدرجات العلمية األتية-تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية الطب) ١٥(    مادة

  :تير فى التخصصات التالية حسب ترتيب األقسامدرجة ماجس  - أ

  .التشريح اآلدمى وعلم األجنة -١

  .)علم األنسجة وبيولوجيا الخلية (  الهستولوجيا -٢

 .الفسيولوجيا الطبية -٣

 .الكيمياء الحيوية الطبية -٤

 .الباثولوجيا -٥

 . الطبيةالفارماكولوجيا -٦

 .الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة -٧

 .الطفيليات الطبية -٨

 .العامة وطب المجتمعالصحة  -٩

 .الطب المهني و البيئي  -١٠

 .اإلكلينيكيةالطب الشرعى والسموم  -١١

 . الجراحة -١٢

 .المخ واألعصابجراحة  -١٣

 .والتناسلية جراحة المسالك البولية -١٤

 .جراحة العظام -١٥

 .األمراض الباطنة -١٦

 . أمراض الكلى  -١٧

 .  اإلكلينيكيأمراض الدم -١٨

 .األمراض الصدرية والتدرن -١٩

 .فسيةاألمراض العصبية والن -٢٠

 . األمراض الجلدية والتناسلية  -٢١

 .الروماتيزم والتأهيل -٢٢

 .طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى -٢٣

 . امراض النساء والتوليد -٢٤

 .طب األطفال -٢٥

    .ينطب وجراحة الع -٢٦

 .عالج االورام -٢٧

 

١٩  



 الطب النووى -٢٨

 .األشعة التشخيصية -٢٩

 . الجراحيةاية المركزةالتخدير والعن -٣٠

 .األنف واألذن والحنجرة -٣١

 .راض التخاطبأم -٣٢

 .السمعيات -٣٣

 .اثولوجيا اإلكلينيكية الب -٣٤

 .قلب واألوعية الدمويةطب ال -٣٥

  طب األسرة   -٣٦

 الدراسات السكانية والصحة االنجابية   -٣٧

    جراحة التجميــــل والتكميل -٣٨

   طب الطوارئ -٣٩

 طب  الحاالت الحرجة -٤٠

  : درجة دكتور فى الطب فى أحد فروع التخصصات اآلتية-ب    

  .ى وعلم األجنة التشريح اآلدم -١

  .)علم األنسجة وبيولوجيا الخلية  ( الهستولوجيا -٢

 .الفسيولوجيا الطبية -٣

 .الكيمياء الحيوية الطبية -٤

 .الباثولوجيا -٥

 . الطبية الفارماكولوجيا -٦

 .الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة -٧

 .الطفيليات الطبية -٨

 .الصحة العامة وطب المجتمع -٩

 .الطب المهني و البيئي -١٠

 . اإلكلينيكيةالسمومالطب الشرعى و -١١

  . الجراحة  -١٢

 .جراحة القلب والصدر -١٣

 .جراحة التجميل والحروق -١٤

 .جراحة المخ واألعصاب -١٥

  .جراحة األوعية الدموية والشرايين -١٦

 .جراحة المسالك البولية والتناسلية -١٧

 .جراحة العظام -١٨

  األمراض الباطنة -١٩

    ٢٠    



 

 .أمراض الكلى  -٢٠

 . اإلكلينيكي  أمراض الدم -٢١

 .لتدرناألمراض الصدرية وا -٢٢

 .األمراض العصبية  -٢٣

 .الطب النفسي -٢٤

 .األمراض الجلدية والتناسلية -٢٥

 .الروماتيزم والتأهيل -٢٦

 .طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى -٢٧

 . مراض النساء التوليد وأ -٢٨

 .طب األطفال -٢٩

 .طب وجراحة العين -٣٠

 .عالج االورام -٣١

 الطب النووى -٣٢

 .األشعة التشخيصية -٣٣

 .تخدير والعناية المركزة الجراحيةال -٣٤

 .نف واألذن والحنجرةاأل -٣٥

 .أمراض التخاطب -٣٦

 .السمعيات -٣٧

 .الباثولوجيا اإلكلينيكية -٣٨

 .قلب واألوعية الدمويةطب ال -٣٩

 حدى الدرجات العلمية التى يمنحها كل قسم على -ج   

  الدرجة العلمية  القسم  م
 ماجستير التشريح اآلدمى وعلم اآلجنة •  قسم  التشريح اآلدمى وعلم األجنة  ١

  اآلدمى وعلم اآلجنة التشريح دكتوراة •
  قسم  الهستولوجيا  ٢

 ) علم األنسجة وبيولوجيا الخلية ( 
  وبيولوجيا الخليةماجستير الهستولوجيا •
   وبيولوجيا الخلية الهستولوجيادكتوراة •

 ماجستير الفسيولوجيا الطبية • قسم  الفسيولوجيا الطبية  ٣
    الفسيولوجيا الطبيةدكتوراة •

 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية • طبيةقسم  الكيمياء الحيوية ال  ٤

   الكيمياء الحيوية الطبيةدكتوراة •
  

  
٢١ 



 ماجستير الباثولوجيا • قسم  الباثولوجيا  ٥
   الباثولوجيادكتوراة •

 الطبية ماجستير الفارماكولوجيا • قسم  الفارماكولوجيا الطبية  ٦

  الطبية  الفارماكولوجيا دكتوراة •

 ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة • والمناعةقسم  الميكروبيولوجيا الطبية   ٧
   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةدكتوراة •

  ماجستير الطفيليات الطبية • قسم  الطفيليات الطبية  ٨

   الطفيليات الطبيةدكتوراة •
  قسم  الصحة العامة وطب المجتمع  ٩

  
 

 ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع •

  المجتمع الصحة العامة وطبدكتوراة •

 الطب المهني و البيئيماجستير  •

 الطب المهني و البيئي دكتوراة •

  طب األسرة  ماجستير  •

  الدراسات السكانية والصحة االنجابية   ماجستير •

   اإلكلينيكية الطب الشرعى والسمومماجستير • اإلكلينيكيةقسم  الطب الشرعى والسموم   ١٠

  اإلكلينيكية الطب الشرعى والسموم دكتوراة •

  ماجستير الجراحة •  قسم  الجراحة   ١١

    الجراحةدكتوراة •

   جراحة القلب والصدردكتوراة •  قسم جراحة القلب والصدر  ١٢

  جراحة التجميل دكتوراة • قسم جراحة التجميل  ١٣

  ماجستير جراحة التجميل والتكميل •

  ماجستير جراحة المخ واألعصاب • قسم جراحة المخ واألعصاب  ١٤

  واألعصاب جراحة المخ دكتوراة •

   جراحة األوعية الدمويةدكتوراة • قسم جراحة األوعية الدموية  ١٥

  والتناسليةماجستير جراحة المسالك البولية • والتناسليةقسم  جراحة المسالك البولية   ١٦

  والتناسلية جراحة المسالك البولية دكتوراة •

 ماجستير جراحة العظام • قسم  جراحة العظام  ١٧

   جراحة العظامدكتوراة •

  قسم  األمراض الباطنة  ١٨
  
  
  
  
 

 ماجستير األمراض الباطنة •

  األمراض الباطنةدكتوراة •

 أمراض الكلىماجستير  •

  أمراض الكلى دكتوراة •

  اإلكلينيكيأمراض الدمماجستير  •

  اإلكلينيكيأمراض الدم دكتوراة  •

  ماجستير طب الحاالت الحرجة •
٢٢ 



 ض الصدرية والتدرنماجستير األمرا • قسم  األمراض الصدرية والتدرن  ١٩

   األمراض الصدرية والتدرندكتوراة •

 ماجستير األمراض العصبية والنفسية • قسم  األمراض العصبية والنفسية  ٢٠

  األمراض العصبيةدكتوراة •

  الطب النفسي دكتوراة •

ق  سم  األم  راض الجلدي   ة والتناس  لية وط   ب      ٢١
 الذكورة

 ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية  •

  مراض الجلدية والتناسلية  األدكتوراة •

 ماجستير الروماتيزم والتأهيل • قسم  الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل  ٢٢

   الروماتيزم والتأهيلدكتوراة •

ق     سم  ط     ب المن     اطق الح     ارة والجه     از    ٢٣
 الهضمى

 ماجستير طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى •

   طب المناطق الحارة والجهاز الهضمىدكتوراة •

   امراض النساء  والتوليدماجستير •  امراض النساء والتوليدقسم   ٢٤

    امراض النساء  والتوليد دكتوراة •

 ماجستير طب األطفال • قسم  طب األطفال  ٢٥

   طب األطفالدكتوراة •

 ماجستير طب وجراحة العين • قسم  طب وجراحة العيون  ٢٦

   طب وجراحة العيندكتوراة •

 اجستير عالج االورام م • قسم  عالج االورام والطب النووى  ٢٧

  عالج االورام دكتوراة •

 ماجستير الطب النووى •

   الطب النووىدكتوراة •

 ماجستير األشعة التشخيصية • قسم  األشعة التشخيصية  ٢٨

   األشعة التشخيصيةدكتوراة •

 ماجستير التخدير والعناية المركزة الجراحية • لتخدير والعناية المركزة قسم  ا  ٢٩

 ناية المركزة الجراحية  التخدير والعدكتوراة •

  ماجستير طب الطوارئ •

 ماجستير األنف واألذن والحنجرة • قسم  األنف واألذن والحنجرة  ٣٠

   األنف واألذن والحنجرةدكتوراة •

 ماجستير أمراض التخاطب •

   أمراض التخاطبدكتوراة •

 ماجستير السمعيات •

    السمعياتدكتوراة •
  
  

٢٣  
  



 
  اإلكلينيكية اجستير الباثولوجيام • قسم  الباثولوجيا اإلكلينيكية   ٣١

  اثولوجيا اإلكلينيكية  البدكتوراة •
  قلب واألوعية الدموية طب الماجستير • قلب واألوعية الدمويةقسم  طب ال  ٣٢

  قلب واألوعية الدمويةطب ال دكتوراة •

  

  :)١٦(مادة

ي ر م سمى    وي شمل ذل ك تغ  ض افة درج ه علمي ة جدي دة     إيجوز للجامعة بناء على طلب م ن الكلي ة            -أ

  :تية وفقا للشروط األالدرجة

  

 أوًال: ان يتقدم مجلس القسم العلمى المسئول عن الدرجة  بالمستندات االتية:
  :نسخة معتمدة من المجلس تتضمن )١(
( درج ة العلمي ة    جميع  الب رامج الممنوح ة م ن الجامع ة ف ى نف س ال               أهداف البرنامج الجديد وتميزه عن      -أ

  . )دكتوراة، ماجستير 

ض  افة  إ للتط  ورات الحديث  ة وخدم  ة المجتم  ع و   هد البرن  امج الجدي  د م  ن حي  ث مواكبت      دواع  ى وج  و  -ب

  .تخصصات علمية دقيقة

 من ةتوصيف كامل للبرنامج ومقرراته وفقا للمعايير المحدده من وحدة ضمان الجوده بالكلية والمعتمد       -ج

  .مجلس الكلية

 التدريس القادرين على الت دريس والت دريب ف ى ه ذا         خطة للتدريس بالبرنامج ومدى وفرة اعضاء هيئة       -د

  .البرنامج

 وتوص يفه م ن خ ارج     فى نفس التخ صص   للبرنامجين خارجين على األقل   مراجع ثالثعتماد عدد    إ )٢(

  .جامعة أسيوط على ان يكون تحديد أسمائهم من قبل القسم بعد موافقة مجلس الكلية

  

  :يشكل عميد الكلية لجنة مكونة من: ثانيًا
  .عميد الكلية/د .أ

  .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا/ د. أ

  .ةمدير وحدة ضمان الجود/ د.أ

  .تدريس من داخل القسم العلمى المسئول عن الدرجة عضاء هيئة الأ من ٣عدد  -

  . من أعضاء هيئة التدريس من الكلية من خارج القسم وذلك لدراسة مقترح البرنامج٣عدد  -

  
٢٤  



 عل ى مقت رح البرن امج يع رض المقت رح عل ى مجل س الكلي ة وف ى حال ة                     ة حالة موافقة اللجنة المشكل    فى  :ثالثًا

ة دون الرج وع إل ى لجن ة    موافقة مجل س الكلي ة يرف ع ال ى مجل س الجامع ة إلعتم اده وإض افته إل ى الالئح            

 مث ال  –وط أسوة بل وائح أخ رى ت م إعتماده ا بكلي ات ف ى جامع ة أس ي        ( القطاع والمجلس األعلى للجامعات  

  .)كلية تجارة أسيوط
ف ي  " شهادة التخصص المهن ي ال دقيق   "  يجوز للجامعة بناءًا على طلب من الكلية منح  شهادة باسم  -ب

. . .  قسطرة القلب – المناظير -  Echo Cardiographyعلي سبيل المثال  ( أحد فروع الطب الدقيقة 

  . وتعتبر شهادة مهنية تدريبية)  الخ . . .

v أو الماجستيرة علي الدكتوراط للتقدم لهذه الشهادة التدريبية المهنية أن يكون حاصًاليشتر .  

v قًا لمتطلبات الدراسة والتدريب مدة التدريب يحددها القسم المختص طب.  

v             تتقدم الكلية من خالل مجلس الجامعة للجنة القطاع الطبي بطل ب الموافق ة عل ي إن شاء ال شهادة موثق ة

  .ن كوادر وخبرة وإمكانيات تقنيةلقسم المختص بإعطاء هذه الشهادة مبما يفيد أهلية ا

v دراسة ورفع تقرير للجنة القطاعتشكل لجنة القطاع الطبي لجنة من الخبراء في هذا التخصص لل. 
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       الباب الثالث 

نظام الدراسة وقواعد إحتساب النقاط 

 المعتمدة والنظام الكودى للمقررات



  
  

  
 
 
 
 

 
 مزايا وأهـداف نظـام النقـاط المعـتمدة:

تشجيع كل من الطال ب و االس تاذ عل ى تنوي ع جه ود التعل يم داخ ل وخ ارج قاع ات الدراس ة وتقي يم ه ذه                       -١

    . الجهود

  .تشجيع التدريب المهنى كجزء من التعلم واعطاء الطالب تقديرا على هذا الجهد -٢

  .كاديمىيساعد فى االعتماد المؤسسى واعتماد البرامج التعليمية لدى جهات االعتماد اآل -٣

  .داءكاديمية ومستوى األ التعليمية على تطوير برامجها األ يساعد الجامعات والمؤسسات -٤

  -:مدةـاط المعتـنقام الـية لنظـائص الرئيسـالخص
 . )دكتوراة، ماجستير (  درجة علمية ٢يتضمن هذا النظام   •

   ECTSنظام النقاط المعتمدة  •

 وزن المقررات الدراسية وفى تقييم الطالب والمعتمد من  هو النظام الذى يتم تطبيقه فىECTSنظام 

  .المنظمة األوروبية للتعليم العالى

ويعتبر هذا النظام طريقة منهجية لتوصيف البرامج الدراسية عن طريق تحديد نقاط معتمدة ألجزاء * 

اعات الدراسية البرامج الدراسية استنادًا إلى الجهد الدراسى المبذول من الطالب متمثًال فى عدد الس

 ويستند هذا النظام إلى أن الطالب المتفرغ خالل سنة ( ILOS )المطلوبة للوصول لألهداف التعليمية 

 ساعة منها إلى نقطة ٣٠ –٢٥ ساعة عمل دراسى تترجم كل  ١٨٠٠ إلى ١٥٠٠دراسية يستطيع بذل من 

 نقطة   معتمدة خالل العام ٦٠ – ٥٠واحدة معتمدة تضاف إلى رصيده بحيث يستطيع الطالب تجميع حوالى 

المطلوب لكل وحدة ) العمل ( أو المستوى الدراسى الواحد كحد أقصى وتعكس النقاط المعتمدة كمية الجهد 

من المقرر ويشتمل على الجهود األكاديمية والتدريبية مثل حضور المحاضرات والدروس العملية 

 والبحوث وخالفه سواء فى المكتبة أوالمستشفى أو واإلكلينيكية وأنشطة التعلم الذاتى والورش العلمية

قاعات الدرس أو المنزل ولذلك فأن نظام النقاط المعتمدة يركز على العبء اإلجمالى للطالب وليس قاصرًا 

   .( Contact hours )على ساعات اللقاء مع األساتذة 

بارية أو إختيارية وتمنح النقاط يتم توزيع النقاط المعتمدة على كل وحدات المقرر سواء كانت مقررات إج

  .المعتمدة فقط عندما يكمل دراسة المقرر ويؤدى كل اإلمتحانات المطلوبة بنجاح 

   . نقطة معتمدة ٦٠= الحد األدنى للنقاط المعتمدة فى البرنامج  •
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ملي ة   والت دريبات اإلكلنيكي ة الع   ساعة عمل بما ف ى ذل ك المحاض رات    ٣٠ -٢٥النقطة المعتمدة تحتاج من     •

 .خرى تعتمد على الطالبأ ةى جهود علميأمتحانات والمشاريع والبحوث المكتبية وحل الواجبات وواإل

 ١٨٠٠ – ١٥٠٠و ما ب ين  أ ساعة فى الفصل الدراسى الواحد ٩٠٠ – ٧٥٠يبلغ جهد الطالب المنتظم من      •

 .ساعة فى العام  الواحد

ن شطة التعليمي ة الت ى ت م       المطل وب إلكم ال ك ل اال      النقاط المتعددة من الوقت     يتكون عبء الطالب فى نظام       •

 .خرىأ ةى جهود علميأمتحانات ومشاريع  واإلالوالندوات وا مثل حضور المحاضرات تخطيطه

..........) ،واألبح اث ، المق ررات  (  الدراس ى  توزع النقاط المعتمدة عل ى ك ل العناص ر التعليمي ة للبرن امج           •

جم الى  إل ى  إو م ا ت م تحقيق ه م ن ال تعلم       أ المح ددة    ههدافأتحقيق  وتعكس كمية الجهد المطلوب لكل عنصر ل      

 .كمال عام دراسى كامل بنجاحكمية الجهد المطلوب إل

  -: للمقرراتالنظام الكودى
يلي ه ال رقم   علم ى الم سئول ع ن الدرج ة      ب الرمز الك ودى للق سم ال   أيوضع رمز كودى للبرامج الدراس ية يب د     •

 ف ى    ثم اإلنتهاء برقم المقرر  دكتوراةلل" ٣٠٠كود  " للماجستير و " ٢٠٠كود  " الدال على مستوى المقرر     

 أو الذى يشارك خانتى اآلحاد والعشرات ويكون رقم المقرر هو الرقم الخاص بالقسم  الذى يقوم بالتدريس

العلم ى  ام أكثر من قسم فى م شاركة الق سم   وفى حالة قي العلمى المسئول عن الدرجةتدريس مع القسم    الفى  

م ضافًا الي ه    العلم ى الم سئول ع ن الدرج ة     فى تدريس ذات المقرر يكتفى بكود الق سم   المسئول عن الدرجة  

 .للمقرر A….B…C وحرف #  الرمز

 الرمز الك ودى  الب كشرط للحصول على الدرجة يبدأ بالنسبة للمقررات اإلختيارية التى تنظمها الكلية للط       •

 . القائم بالتدريس كما هو موضح أعالهالمقرر و يليه الرقم الدال على مستوى FACمقرر بالرمز لل

  ): ١٧ (مادة

  :طريقة حساب النقاط المعتمدة -أ

  :النقطة المعتمدة الواحدة تعادل   

 ٢-١ باألض افة إل ى   "  أس بوع  ١٥"نظ ري ف ي األس ـبوع لم ـدة ف صـل دراس ـي واح ـد               اضرة  ـاعة مح ـس ١ •

 .جب أو دراسة خارج المحاضرةساعة وا

  ." أسبوع١٥" ساعة عملي أو تدريب إكلينيكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد ٢ •

  .م ساعة تدريب إكلينيكي أوعملي يتم من خاللة إكتساب مهارات تحت إشراف المعل٢ باألضافة إلى  

 منح النقاط المعتمدة  - ب

عد التأكد من اكتساب الطالب لنواتج التعلم المستهدفة له ذا  اليمنح الطالب النقاط المعتمدة فى إى مقرر اإل ب        •

المقرر وذلك من خالل إستيفاء المتطلبات الواردة فى كراسة األنشطة والتى تشمل تقييم أداء الطالب إثن اء       

 فترة الدراسة للتأكد من أكتسابه لنواتج التعلم المستهدفة
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  ): ١٨(مادة
  ه ذه  وت شمل ةفدهتحقيق المخرج ات التعليمي ة الم ست   لت المطلوبة من الطالب      يقوم كل قسم بتحديد كافة الساعا     

لي ة والت دريب اإلكلينيك ي    عم كل نشاط يقوم ب ه الط الب مث ل المحاض رات والتطبيق ات العملي ة والم             الساعات

  .بالمقرر التعليميرتبطة باإلضافة إلي أعمال دراسية أو عملية تؤدي خارج القسم وم

وب ين النق اط المعتم دة ح سب        "من خالل كت اب األن شطة     " بين الساعات المطلوبة     ةقد العال يقوم كل قسم بتحدي    

  .القواعد العامة المنصوص عليها في بنود الالئحة

  ) : ١٩ (مادة 

  -:)١٨٠( تيرـة الماجسـدرج  يةـاط المعتمدة للبرامج الدراسـالى النقـجم بيان بإ

            :نيكيةيلـكوم اإلـالعل
  :ويشمل ) على االقل سنة واحدة(   نقطة معتمدة "٤٠"  ولالجزء اال

  . نقطة معتمدة١٢-٨جبارية إ مقررات أساسية أكاديمية -١

  . نقطة معتمدة٦-٢جباريه  إنيكيه عامهيكلإ مقررات -٢

  . نقطة معتمدة٢ختيارية إ مقررات -٣

  : نقطة معتمدة موزعة كاألتي٢٤ وأنشطة علمية أساسي تدريب إكلينيكي -٤

    ١٠ من غير التخصص ذات الصلة فى المقررات اإلكلينيكية أساسيكلنيكى إتدريب  -   أ 

  .نقطة معتمدة        

  . نقطة معتمدة١٤ علمية فى مادة التخصص ةنشطأكلنيكى وإتدريب  -   ب 

  الرسـالة: وتشمل ٢٠ نقطة معتمدة.
  -:وتشمل) عامان (  نقطه معتمدة "١٢٠" الجزء الثانى

  . نقطة معتمدة٢٤ دراسية فى مادة التخصص  مقررات-١

  . نقطة معتمدة٩٦أنشطة علمية فى مجال مادة التخصص نيكى ويكلإتدريب  -٢

  :يةـاسـسوم األـالعل
  :ويشمل  )  على األقلسنة واحدة(  نقطة معتمدة "٤٠ "الجزء االول

   . نقطة معتمدة٨ جباريةإكاديمية أساسية أمقررات  -١

  . نقطة معتمدة٢ختيارية إمقررات  -٢

  : نقطة معتمدة موزعة كاألتي٣٠ تدريب عملي وأنشطة علمية -٣

  . نقطة معتمدة١٠ األكاديمية اإلجبارية ساسيةتدريب عملى فى المقررات األ -    أ

  . نقطة معتمدة٢٠ علمية فى مادة التخصصنشطة تدريب عملى وأ  - ت
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   نقطة معتمدة ٢٠وتشمل    :الةـالرس

   :وتشمل) عامان (  نقطة معتمدة ١٢٠ الجزء الثانى
  . نقطة معتمدة٢٤مقررات دراسية فى مادة التخصص  -١
 . نقطة معتمدة٩٦ مادة التخصص نشطة عملية فىأعملى وتدريب  -٢

  دكتوراةة الـدرج

  ) على االقلعوامأ٤(
  :العلـوم اإلكلينيكية

  :نقطة معتمدة وتشمل ٤٢٠من ويتطلب 
   .التى سبق الحصول عليها تخصص لدرجة الماجستير )١٨٠( -١
من الرسالة ف ى دوري ة    أو مقبول للنشر   بحث منشور  ١عدد   + كلنيكية نقطة للعلوم اإل   )٤٠( ة الرسال -٢

ذا يخ صص له    و   إقليمي ة أو محلي ة متمي زة        بحث منشور من الرسالة فى دوري ة       ٢ مفهرسة أو عدد   دولية
 . نقطة معتمدة٤٠البند 
خصص منها ث الث نق اط معتم دة للمق ررات        ي )١٠( يحددها القسم     مقررات دراسية فى علوم أساسية     -٣

الجوان ب االخالقي ة      - FAC309B  علم ى  البح ث ال   طرق –  FAC309A األحصاء الطبى ( االتية
 ).FAC310C  والبحث العلمى والقانونية فى الممارسة الطبية

  ).٢٤(  مقررات دراسية فى مادة التخصص -٤
                   ).١٢٣( ة علمية فى مادة التخصصنشطأعملى و/كلنيكىإتدريب  -٥
  ).٣(ختيارية إمقررات  -٦

  : العلـوم األسـاسـية

  : نقطة معتمدة وتشمل٤٢٠ويتطلب من

  .  تخصص لدرجة الماجستير التى سبق الحصول عليها)١٨٠( -١

الة ف ى دوري ة   من الرس أو مقبول للنشر  بحث منشور١عدد + ساسية  نقطه للعلوم األ ) ٨٠ (ة الرسال -٢
ذا يخ صص له    و   إقليمي ة أو محلي ة متمي زة        بحث منشور من الرسالة فى دوري ة       ٢ مفهرسة أو عدد   دولية
 . نقطة معتمدة٤٠البند 

خصص منها ث الث نق اط معتم دة للمق ررات         ي) ١٠(مقررات دراسية فى علوم أساسية يحددها القسم         -٣
الجوان ب االخالقي ة      - FAC309B  مى طرق البحث العل   –  FAC309Aاألحصاء الطبى   (  االتية

  )FAC310C والبحث العلمى  والقانونية فى الممارسة الطبية

  ).٢٤( مقررات دراسية فى مادة التخصص -٤

  ).٨٣( عملي وأنشطة علمية في مادة التخصص  تدريب-٥

  ).٣(مقررات إختيارية  -٦
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           الباب الرابع 

الهيكل التنظيمى إلدارة البرنامج وقواعد 

 رات وتحديثهايف البرامج والمقرتوص



 
  
  
  

  :)٢٠(ادةـم
يكون لكل برنامج من برامج الماجستير والدكتوراة مديرًا اكاديميًا ومنسقًا مسئولين امام إدارة الكلي ة        أن  يجب

العلم ى   الق سم   ويع ين بن اءًا عل ى موافق ة مجل س     )١(عن كاف ة أن شطة البرن امج كم ا ه و مب ين ب الملحق رق م             

  .المسئول عن الدرجة

  :) ٢١(ادةـم
درج ات الماج ستير وال دكتوراة توص يف برامجه ا ومقرراته ا            سئولة ع ن    العلمية  الم     يتعين على األقسام    

  -:وتحديثها بما يتطابق مع
  

معايير إعتماد البرامج التعليمية بصفة عام ة وب رامج الدراس ات العلي ا ال صادرة م ن الهيئ ة القومي ة                      •

  .لضمان الجودة واإلعتماد

 .ة ضمان الجودة ومجلس الكلية من وحدة من الكلية والمعتمدهالمعايير األكاديمية المختار •

  ):٢٢(مـادة

   األكاديمىالموجه
 األكاديمى هو أحد أعضاء هيئة التدريس يختاره القسم المختص لكل طالب من طالب الدراسات الموجه §

 تقديم التوجيه األكاديمى الموجهيتولى   ود المشرفين على رسالة الطالب أن يكون أحعلى  عند القيدالعليا

 .لدراسيةخالل الفترة ا

 -: األكاديمى المهام األتيةالموجه تولىي §

  .مساعدة الطالب على إختيار وترتيب المقررات الدراسية  - أ

اإلكلينيكى المطلوب فى االقسام المختلفة بما فى / مساعدة الطالب على إستكمال التدريب العلمى    - ب

 .ذلك إستكمال التسجيل فى كراسة األنشطة

 .وضوع الرسالة بالتنسيق مع أعضاء لجنة اإلشراف على الرسالةمساعدة الطالب على اختيار م -ج

 . والتدريب واإلمتحانات والرسالة متابعة مدى تقدم الطالب خالل الدراسة فى المقررات §

 األكاديمى على الطالب الجدد وفقًا لقواعد معلنة الموجهيقوم كل قسم بإعداد خطة سنوية لتوزيع  §

 .ومحددة

 .الة تعثره وتشجيع التميزالتعامل مع الطالب فى ح §

 .مساعدة الطالب على نشر األبحاث المطلوبة وكافة األنشطة العلمية األخرى §
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  -:قواعد التنفيذ
  -: والطالب يجباألكاديمى  الموجهلتحقيق الحد األدنى من األتصال الفعال بين 

 . شهور على األقل٣عقد مقابلة واحدة مع الطالب كل  §

 يلحق بكراسة األنشطة( . شهور٦دم الطالب فى الدراسة والتدريب والرسالة كل كتابة تقرير عن مدى تق §

 . الدراسات العلياللجنة  و تقدم نسخة منه حدىعلى واألداء الخاصة 

مجلس الجزء الثانى يعرض على  إلمتحان قبل تقدم الطالب نهائيًاًا تقريرالموجه االكاديمى للطالب يقدم  §

 التابع للجنة الدراسات العليا متابعة طالب  وتسلم نسخة منه لمكتبدرجةالعلمى المسئول عن الالقسم 

   . ووحدة ضمان الجودة بالكلية وأخر لوحدة ضمان الجودةالدراسات العليا

   األكاديمىوجهقواعد إختيار الم

 . أكاديميين لطالب الدراسات العلياوجهينيحق لجميع أعضاء هيئة التدريس أن يكونوا م §

 شرف الرئيسى على الرسالة ثم للمشرفتكون األولوية للم ويين على الرسالةالمشرفأحد يفضل أن يكون  §

 شرف ثم للمفي نفس الدرجة العلمية  أكاديميًا على طالب أخروجهًا الرئيسى م إذا كان المشرفالثانى 

 ......الثالث وهكذا

كون  اإل بعد أن يرجة الواحدة في الدكثر من طالبأل وجهًااليجوز أن يكون عضو هئية التدريس بالقسم م §

 .حد طالب الدكتوراة أو الماجستيرأل في التوجيه األكاديمي  جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسمقد أشترك

 .صة و لجنة الدراسات العليا ومجلس الكليةيعتمد اختيار الموجهيين األكاديميين في مجالس األقسام المخت §

 األكاديمى توجيهاألكاديمى للطالب خالل فترة دراسته ينقل ال الموجهفى حالة سفر أو إعارة أو وفاة  §

 المنوط بهمعلى أن يحتسب ذلك من عدد الطالب شرفين المفى الدرجة العلمية من من يليه للطالب على 

 .عضو هيئة التدريس أكاديميًا
 

  دكتوراةلقواعد العامة لرسائل الماجستير والا

  : ) ٢٣( مادة 
 أن تتسم بالحداثة والجدية وتتفق مع الخطة البحثية دكتوراةات الماجستير أو الراعى عند إختيار موضوعي

  .للكلية والجامعة
  

  :) ٢٤(مادة 
 للدرجة وبحد أقصى ستة شهور لدرجة الماجستير وعام القيد بعد دكتوراةيتم تسجيل رسالة الماجستير أو ال

  .لدرجة الدكتوراة
  

  

  :)٢٥(مادة 
وتعطى فى كل األحوال األولوية   )٤( فقة مع أحد النماذج المحددة فى مادة تكون رسالة الماجستير متوا 

  .لألبحاث ذات األهمية التطبيقية والتى تسهم فى حل المشكالت القائمة وفقًا لخطة الكلية
  
  
  

٣٣  



  :)٢٦(مادة 
معة والتى تتيح بالجا بالكلية أو التى تتم ضمن المشروعات البحثية المتاحةدكتوراةتعطى األولوية لرسائل ال 

  .الفرصة لألقسام المختلفة  لتناول المشاكل البحثية من جوانب متعددة
  

  :)٢٧(مادة 
 يحسب بدء التسجيل منذ تاريخ إعتماد التغيير وفى حالة تغيير جوهريافى حالة تغيير موضوع الرسالة تغييرًا 

  . مل بتاريخ تسجيل الرسالة األول يع أو إضافة مشرف جديدموضوع أو عنوان الرسالة تغييرًا غير جوهريًا
  

  

  :)٢٨ (مادة 
  .تين من تاريخ تسجيل موضوع الرسالة قبل سندكتوراةورسالة سنة اليجوز مناقشة رسالة ماجستير قبل 

  :)٢٩(مادة 

  وقواعد توزيع األشرافقواعد إختيار السادة المشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراة  
ليا بعد أخذ رأى األقسام ثم موافقة مجلس الكلي ة قواع د ت شكيل لج ان                 تقترح لجنة الدراسات الع    -١

  -: األتيةاإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة بما يحقق المبادىء
v مراعاة التوافق بين تخصص أعضاء لجنة اإلشراف وموضوع الرسالة. 
v إن يكون من بين المشرفين إستاذًا على األقل. 
v  هيئة التدريس فى القسم الواحد والتخصص الواحدمراعاة العدالة بين أعضاء. 
v           مراعاة إعطاء طالب الدراسات العليا الفرصة فى إختيار لجنة اإلشراف وفقًا لترتيب الط الب

 .وبما اليتعارض مع المبادىء السابقة
v       اليج  وز تع  ديل القواع  د المعتم  ده م  ن مجل  س الكلي  ة اإل بع  د م  رور ع  ام كام  ل عل  ى تطبيقه  ا

 من مجلس الكليةوبإعتماد أخر 
  :) ٣٠(مادة 

  دكتوراةقواعد تسجيل رسائل الماجستير أو ال
v شهور ٦و بحد أقصى  بعد القيد للدرجة مباشرة دكتوراةيجوز تسجيل موضوع رسائل الماجستير أو ال  

  .دكتوراةللماجستير وعام لل

v طريق مناقشتها فى خالل مجلس القسم عن  من دكتوراةيتم مراجعة خطة البحث لرسالة الماجستير أو ال

 ويجب أن ينص الباحث فى البروتوكول المقدم على فقرة  قبل إعتمادها من مجلس الكليةجلسة علمية 

 . والجامعةتوافق البحث مع الخطة البحثية للكليةتوضح مدى 

v  يعرض بروتوكول الرسالة على لجنة أخالقيات البحث العلمى للتأكد من إستيفاء الجوانب األخالقية للبحث

 .وذلك قبل عرضه على لجنة الدراسات العليا القراره تمهيدًا لعرضه على مجلس الكلية

v  إذا استدعى موضوع الرسالة األستعانة بذوى الخبرات العلمية فى غير التخصص األصلى للباحث يراعى

 .إضافة عضو هيئة تدريس من األقسام المعنية إلى لجنة اإلشراف 

  

  
  

٣٤ 



v من ذوى الخبرة )  ع .م.من داخل أو خارج ج( شراف عضو من جامعة أخرى يجوز ان تضم إلى لجنة اإل

 .فى فروع التخصص التى تنتمى اليها الرسالة 
 

v مشرف على الرسالة فى موعد أو إستبدال ضافة إأو ر عنوان الرسالة تغيرًا غير جوهريًا  تغيال يؤثر

 . المناقشة

v سب ميعاد التسجيل من تاريخ  إعتماد التغيير الجوهرى فى حالة تغيير موضوع  الرسالة تغيرًا جوهريًا يح

 .  دكتوراةلموضوع الرسالة وال يحق للطالب أن يناقش الرسالة قبل عام لطالب الماجستير وعامين لطالب ال
  

  :)٣١( مادة 
الماجستير أو  وفاة عضو هيئة التدريس المشرف على رسالة  إعارة أو  أوإستبدال قواعد خاصة ب

   دكتوراةال
 إذا تمت إعارته قبل مرور سنة دكتوراة ال الماجستير أو يرفع اسم المشرف من لجنة اإلشراف على رسالة -١

  .كاملة من تاريخ تسجيل موضوع الرسالة وفى هذه الحالة يسند اإلشراف إلى عضو هيئة تدريس أخر
يل موضوع الرسالة فى حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة بعد مرور عام على تسج -٢

يقدم المشرف إلى مجلس الكلية تقرير كامل عن المدى الذى وصل إليه الطالب فى إعداد الرسالة وفى ضوء 
 .ذلك يعين المجلس من ينضم إليه فى اإلشراف

 بناء على  من القوائم المعلنة يسند اإلشراف إلى عضو أخردكتوراةعند وفاة أحد المشرفين على رسالة ال -٣
 .ى أعضاء لجنة اإلشرافتقرير باق

 

 

  :)٣٢(مادة 
   للمناقشة دكتوراةال/  قواعد إعتماد صالحية رسالة الماجستير 

بالقسم  لجنة األشراف  أعضاءبتقديم طلب معتمد من جميع عند اإلنتهاء المبدئى من الرسالة يقوم الطالب  -١
  .رئيس القسم/ د.ذلك معتمدًا من أ  تقرير صالحية الرسالة ويقدم يتضمن

تعتمد نسخة الرسالة المقدمة للمناقشة من السادة المشرفين وتعرض على مجلس القسم مرفقًا بها تقرير  -٢
الصالحية المعتمد من لجنة اإلشراف وتعتبر هذه النسخة مرجعًا من حيث مطابقتها للنسخة المقدمة بعد 

 .المناقشة والموقعة من لجنة الحكم على الرسالة
علي ا ووح دة ض مان    بتقديم نسخة  إلى مجلس القسم المختص و لجنة الدراسات ال       درجة الدكتوراة  يقوم باحث  -٣

من األبحاث المستخلصة من الرس الة والت ى ت م ن شرها ف ى مجل ة محلي ة أو إقليمي ة أو عالمي ة             الجودة بالكلية   
 مفهرس ة أو  من الرسالة فى دورية دولي ة    أو مقبول للنشر      بحث منشور  ١عدد  (محكمه فى مجال التخصص     

 . إلحتساب النقاط الخاصة بها)  إقليمية أو محلية متميزة بحث منشور من الرسالة فى دورية٢ددع
 

  :) ٣٣(مادة 

   أو الماجستيردكتوراةقواعد تشكيل لجان الحكم  لرسائل ال
حكم على الرسالة من يقوم المشرف الرئيسى بعد موافقة باقى المشرفين على الرسالة باقتراح تشكيل لجنة ال -١

 اإلقتراح  بذات التخصص ويفضل من لهم خبرة بموضوع البحث وتؤخذ موافقة مجلس القسم على مينالمهت
  . تنظيم الجامعات وتطبق قواعد قانون 

يجوز بناء على ترشيح المشرف الرئيسى على الرسالة أن تضم لجنة الحكم أحد المشرفين على الرسالة  -٢
 .عند الحكم على الرسالةشريطة أن يمثل مع المشرف الرئيسى صوتًا واحدًا 

 
٣٥  



 .يجوز أن يشترك األساتذة المساعدون فى لجان مناقشة رسائل الماجستير  -٣
مقر الجامعة ويقدم كل محكم تقريرًا فرديًا على / يقوم الطالب بعرض نتائج الرسالة فى جلسة علنية بالكلية  -٤

 . من عدمهالرسالة كما يقدم المحكمون مجتمعين تقريرًا جماعيًا بقبول الرسالة
يتم إعتماد قرار لجنة الحكم على الرسالة من مجلس الكلية ثم من األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة  -٥

 .للدراسات العليا والبحوث

  :)٣٤(مادة 
  آليات وشكاوى التعامل مع تظلمات طالب الدراسات العليا

  

والمشاكل الخاصة بالدراسة والت دريب   شكاوى تتعلق بإجراءات القيد والتسجيل والتقدم لإلمتحانات   -:أوًال 
  وتقدم العمل  البحثى فى الرسالة 

  .يتقدم الطالب بالشكوى إلى مكتب التظلمات والشكاوى بإدارة الدراسات العليا - ١
وكي  ل الكلي  ة ل  شئون الدراس  ات العلي  ا والبح  وث ت  شكيل لجن  ة برئاس  ته وت  ضم     / د.يرف  ع المكت  ب إل  ى أ  - ٢

 .لشكوى خالل شهر من تاريخ التقدماألطراف المعنيه على ان يبت فى ا
ترف  ع اللجن  ة توص  ياته ف  ى ص  ورة ق  رار يعتم  د م  ن لجن  ة الدراس  ات العلي  ا ث  م مجل  س الكلي  ة ويل  م ب  ه        - ٣

 .األطراف المعنيه

   تظلمات تتعلق بنتائج اإلمتحانات -:ثانيًا 

ام م ن إع الن    أي   ١٠يتقدم الطالب بالتظلم إلى مكتب التظلمات والشكوى ب إدارة الدراس ات العلي ا خ الل                 - ١
  .النتيجة من خالل إستمارة تظلم لكل مقرر

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لجن ة برئاس ته وع ضوية ك ل م ن رئ يس                  / د.يشكل السيد أ   - ٢
ع  ضو هيئ  ة + الموج  ه األك  اديمى للطال  ب  + من  سق البرن  امج + رئ  يس الق  سم + الكنت  رول المخ  تص 

 .ات الخاصة بالمقررتدريس أو أكثر ممن له صلة باإلمتحان
تتولى اللجنة مراجعة تصحيح ورصد درجات فى المقرر وفقًا للوائح الجامعة والكلي ة وت صدر قرراه ا                - ٣

  .خالل خمسة عشر يوما بدء من تقدم التظلم وترفع الى لجنة الدراسات العليا بمجلس الكلية
  

  ) :معلومات للطالب ( آليات التقدم بالشكوى : ثالثًا  

باشرة إلى إدارة الدراسات العليا وسوف يتم إعطاؤك النموذج المعد لذلك من الموظف تقدم بشكواك م -
  .المسئول

ولكن يجب أن تكون ( يمكنك وضع الشكوى الخاصة بك فى صندوق تلقى الشكاوى الموجود بالكلية  -
 ).معلومة المصدر كما سبق التوضيح 

 .سرعة تقديم الشكوى قد يساعد فى حلها  -
الجماعية والسرية سوف يتم اإلستعاضة عن إسم الشاكى عند تقديم الشكوى للمسئول فى حالة الشكاوى  -

 .برقم الشكوى 
يتقدم الطالب بطلب تظلم لإلطالع على ورق اإلختبار ويقوم بسداد  :فى حالة التظلم من نتيجة مقرر  -

تعليمية قبل مبلغ مائة جنيه مصرى عن كل مقرر يرغب الطالب فى اإلطالع عليه فى صندوق الخدمة ال
إنقضاء أسبوع من إعالن النتيجة علمًا بأنه بقرار مجلس الجامعة يكون إطالع الطالب على صورة ورقة 

 .اإلجابة قاصر على اإلمتحان التحريرى النظرى فقط دون اإلمتحان الشفوى أو العملى 
  
  

٣٦ 



اإلجابة بمكتب وكيل الكلية على أن يتلقى الطالب رد فى خالل أسبوع من تاريخ الترم لإلطالع على ورقة 
  .  لشئون الدراسات العليا والبحوث 

  
  
  

 -:آليات فتح صندوق الشكاوى وفحصها: رابعًا 
وكي ل الكلي ة ل شئون الدراس ات     / د.يتم فتح ص ندوق ال شكاوى وفح صها بواس طة لجن ة مكون ة م ن ال سيد أ           -

م دير  + لجنة الدراسات العليا عضو هيئة تدريس من + ممثل من وحدة ضمان الجودة      + العليا والبحوث   
  .الدراسات العليا

 

    

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
٣٧  

  



  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٨  

   

       الباب الخامس 

شروط اإللتحاق والحصول على الدرجة 

نظام العلمية وقواعد القيد والتسجيل و

 ومواعيد اإلمتحان



  
  
  
  
  
  
  
  
v أوًال شروط االلتحاق  

  ) : ٣٥(مادة 
 أبريل وأكتوبر ييكون القيد للدراسات العليا بجميع برامجها بكلية طب أسيوط مرتين سنويًا خالل شهر

  .من كل عام بناء على قرار مجلس الكلية بعد أخذ رأى األقسام العلمية

  

  ) : ٣٦(مادة 
يفاء ستوإ طب أسيوط تقديم المستندات سات العليا بكليةايشترط لمن يرغب القيد بأحد برامج الدر

  -:الشروط التالية

 .طلب االلتحاق -١

  .صشهادة البكالوريوس موضح بها التقدير العام وتقدير مادة التخص -٢

 .دكتوراةلراغبى القيد لدرجة ال  الماجستيرشهادة -٣

 ).طبيب األمتياز(شهادة بقضاء فترة التدريب اإلجبارى  -٤

 .شهادة الميالد أو مستخرج رسمى منها -٥

 . صور فوتوغرافية حديثة٦عدد  -٦

 .الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور -٧

 .طب أسيوط موافقة صريحة من جهة العمل على القيد بالدراسات العليا بكلية  -٨

اقرار كتابى من الطالب بعدم قيده للدراسات العليا بجامعة اخرى فى نفس التخصص وفى ذات  -٩

 .الوقت

أن يكون بالكلية  من غير األطباء المقيمين أو المعيدين القيد لدرجة الماجستيريشترط فيمن يرغبون  -١٠

راكز المعترف بها  ت أو المقد سبق له التدريب بذات التخصص لمدة عام على األقل باحدى المستشفيا

 .كطبيب مقيم

 فى أحد التخصصات اإلكلينيكية بشرط ماجستيرالعليا للطبيب الحر لدرجة اليجوز القيد بالدراسات  -١١

تقديم ما يثبت الغاء أو أنتهاء تكليفه بوزارة الصحة وما يفيد قيده كطبيب حر بنقابة األطباء وقت طلبه 

  أن يكون مستوفيًا لشرط التدريب الوارد فى البند السابق وفى حالةالقيد بالدراسات العليا كما يشترط

  
٣٩ 



  

لدرجة على قبوله االعلمى المسئول عن عدم توافق شرط التدريب يتحتم عليه تقديم موافقة القسم 

 . شهر قبل السماح له بدخول امتحانات الجزء الثانى للدرجة١٢للتدريب لمدة 

باء المقيمين فى المواعيد المحددة ويستثنى من تسديد الرسوم األطتسديد الرسوم الدراسية المقررة  -١٢

 . والمدرسين المساعدين وطالب المنح الدراسيةاإلساسين والمعيدين

 

  ):٣٧(مادة
 فى إحدى فروع الطب أو الجراحة أو العلوم الطبية دكتوراة يشترط لقيد الطالب للحصول على درجة ال

 أو تخصص تنص عليه متطلبات ادة التخصص الماجستير فى ماألساسية أن يكون حاصًال على درجة

ع أو على درجة معادلة لها من معهد علمى أخر .م.من إحدى جامعات ج الحصول علي درجة الدكتوراة

  .معترف به من المجلس األعلى للجامعات 

  

  ) :٣٨(مادة 

  -:ةفيما يخص القيد بالدراسات العليا للوافدين يشترط تقديم المستندات اآلتي
  .طلب االلتحاق -١

ثبت معادلتها لدرجة يشهادة البكالوريوس موضحًا بها التقدير العام وتقدير مادة التخصص وما  -٢

 .البكالوريوس فى الطب والجراحة التى تمنحها الجامعات المصرية

 .شهادة بقضاء فترة التدريب -٣

  منها فى حالة التسجيل  من البلد القادمشهادة ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة فى مصر أو -٤

 .أو الدكتوراة باألقسام  اإلكلينيكيةللماجستير 

موافقة السفارة التى يتبعها الطالب على قيده للدراسات العليا مع تحديد الجهة التى تتحمل نفقات  -٥

 .الدراسة والتدريب حتى الحصول على الدرجة المقيد لها

فاره التابع لها تفيد خلوه من األمراض شهادة صحية معتمده من وزراة الصحه المصرية والس -٦

 .المعدية

 . صور فوتوغرافية حديثة٦عدد  -٧

 .دكتوراةشهادة الماجستير أو مايعادلها بالنسبة للراغبين للقيد لدرجة ال -٨

 .صورة جواز السفر معتمده من السفاره التابع لها الوافد -٩

  

  

  
٤٠ 



  

  ):٣٩(مادة

   تجميد أو شطب القيد

لب ويوافق عليه تهاء المدة األصلية للقيد وبناء على طلب يتقدم به الطايجوز تجميد القيد قبل أن •

 وذلك لألسباب  لمدة ال تزيد عن خمس سنواتالعلمى المسئول عن الدرجةمجلس القسم 

 -:اآلتية
  .رعاية الطفل -١

 .مرافقة الزوج أو الزوجة للخارج -٢

 .مرافقة الوالدين للعالج بالخارج -٣

 .التجنيد -٤

 .مات الرسمية واإلعارة خارج البالدالمنح التدربية والمه -٥

 .ةالمرض الذى يتطلب فترة عالج طويله بناء على تقارير طبية معتمد -٦

كما يجوز لمن تم تجميد قيده طلب استئناف القيد مره أخرى بعد زوال سبب التجميد وذلك بعد أخذ 

  .موافقة مجلس القسم المختص

 -:يتم شطب القيد لألسباب اآلتية •
 سنوات لدرجة سبعخمس سنوات لدرجة الماجستير و  خالل الدرجة المسجل لهااذا لم يحصل على -١

  . لغير المبعوثيندكتوراةال

الماجستير أو إلمتحان الجزء األول من  من تاريخ القيد دون التقدم عامين مضى أكثر من  -٢

 . ما لم يكن القيد قد سبق تجميدهدكتوراةال

 وجهمن واقع تقرير دورى يقدمه الم  الدرجةالعلمى المسئول عن بناء على طلب مجلس القسم -٣

األكاديمى أو المشرفون على الرسالة يفيد عدم انتظام الطالب وعدم تقدمه فى دراسته على أن يسبق 

 ذلك بناءًا على قرار مذلك اخطاره كتابيًا مرتين على األقل خالل مدة التقل عن ستة اشهر ويت

 . الدراسات العليا بالجامعةيصدر من مجلس الكلية ويوافق عليه من مجلس

 . إعتماد الرسالة مرتين متتاليتيندكتوراةاذا رفضت لجنة الحكم على رسالة الماجستير أو ال -٤

 .اذا أخل بالمثل والتقاليد الجامعية وحسن السير والسلوك وفقًا لتحقيق يتم معه -٥

 .لقيد عن خمس سنواته ل إذا زاد تجميد -٦

  ):٤٠(مادة 

  رى إلى جامعة أسيوط نقل القيد من جامعة أخ
 .يجوز نقل قيد طالب الدراسات العليا المقيد بأحدى الجامعات المصرية إلى كلية طب أسيوط -١

  
٤١ 



 

v شروط نقل القيد  
 .موافقة الجامعة المنقول منها على نقل قيده إلى جامعة أسيوط -١

 . بكلية طب أسيوط على نقل القيدموافقة القسم العلمى المسئول عن الدرجة  -٢

    وكذا  ع رسالة الماجستير أو الدكتوراةموافقة الجامعة المنقول منها على تغيير موضو -٣

 .تغيير لجنة األشراف حسبما يتفق مع الخطة البحثية لكلية طب أسيوط    

يتم عمل مقاصة للمواد التى درسها الطالب وبناء عليه تحدد المقررات الدراسية التى انتهى منها  -٤

  . وإعتماد لجنة الدراسات العلياالعلمى المسئول عن الدرجة بواسطة مجلس القسم  فيهاإذا كان ناجحًا

  ):٤١(مادة 

   نقل القيد من جامعة أسيوط  إلى جامعة أخرى
  .يجوز نقل قيد طالب الدراسات العليا المقيد بكلية طب أسيوط إلى جامعات اخرى -١

 .على نقل قيده إلى جامعة أخرى العلمى المسئول عن الدرجةموافقة جامعة أسيوط والقسم  -٢

 .موافقة الجامعة المنقول اليها الطالب على النقل -٣

يمنح الطالب شهادة تقيس مدى تقدمه فى البرنامج الدراسى للدرجة المقيد عليها وعدد النقاط  -٤

المعتمدة التى قام باستيفائها معتمده من مدير البرنامج األكاديمى ورئيس القسم ووكيل الكلية لشئون 

 .لدراسات العليا والبحوثا

  ):٤٢(مادة 
يجوز لطالب الدراسات العليا المقيد بكلية طب أسيوط  إستكمال جزء من النقاط المعتمدة فى مراكز 

 ما يثبت تحصيله لهذه  الطالب على أن يقدمالعلمى المسئول عن الدرجة بعد موافقة القسم طبية أخرى

للطالب للتأكد من وصوله للكفاءة تكوينى ل عمل إختبارالنقاط ويقوم القسم بالتحقق من ذلك من خال

بكراسة األداء المطلوبة كما هو موصف فى كراسة األداء واالنشطة المعتمدة من القسم ويسجل ذلك 

لجنة  ويخطر بها  من منسق المقرر والبرنامج ورئيس القسم هذه النقاطعتمدتواالنشطة الخاصة به و

   . التابع لهاا طالب الدراسات العليمكتب متابعةالدراسات العليا و 

v شروط الحصول على الدرجة العلمية ونظام ومواعيد األمتحان-: ثانيا ً  

  درجة الماجستير

  :) ٤٣( مادة 
شترط فى قيد الطالب لدرجة الماجستير أن يكون حاصًال على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة ي 

 لها من جامعات أخرى معترف بها من المجلس األعلى ع أو على درجة معادلة.م.من أحدى جامعات ج

  .هاأو ما يعادل) اإلمتياز  ( للجامعات وأن يكون قد أمضى السنة التدريبية 

  
٤٢  



  

  ):٤٤(مادة 
 بوض ع    ومراجع ة وح دة ض مان الج ودة        تقوم األقسام المختصة تح ت إش راف لجن ة الدراس ات العلي ا بالكلي ة              

وفق ًا للمع ايير االكاديمي ة    ماد النقاط المقررة لكل نشاط دراس ى أو علم ى     البرنامج التفصيلى  للمقررات وإعت    
  .الئحة ويقرها مجلس القسم ثم يقرها مجلس الكليةلفى حدود النقاط المعتمدة الواردة با

  

  :)٤٥(مادة 

  :كلينيكية والعلوم الطبية األساسيةماجستير فى أحد الفروع اإليشترط لنيل درجة ال
و الحصول على لكل مقرر على حدى  لنقاط المعتمدة من ا% ٨٠ نسبة  التقل عن إستيفاء الطالب على -١

 مع تقديم كتاب األنشطة المعتمد من القسم لوحدة شهادة تفيد األنتهاء من التدريب األساسى والتخصصى

ضمان الجودة بعد عرضه على لجنة الدراسات العليا لضمان متابعة التزام األقسام بما هو منصوص 

  .ى الالئحة وتوصيف البرامج عليه ف

مجلس الكلية ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة ره مجلس الجامعة بعد موافقة إعداد بحث فى موضوع يق -٢
 .الحكم بعد مناقشته فى جلسة علنية

 .إجتياز اختبار الجزئيين األول والثانى -٣
 .المبنى على دليل  كتابة التقارير الطبية والطب    مكافحة العدوى وحضور دورة تدريبية فى -٤

  :)٤٦(مادة 

 تصميم كراسة األداء وو توصيف البرنامج والمقررات  العلمى المسئول عن الدرجةيتولى القسم 

  -:األنشطة وفقًا للمعايير االكاديمية المعتمدة ويحدد فيه المتطلبات األتية
  .المهارات اإلكلينيكية والعملية المختلفة -١

 .األنشطة األكاديمية  -٢

 .قويم المستمرأنشطة الت -٣

 يجب أن تشمل األنشطة األكاديمية حضور ورش عمل فى مجاالت يحددها القسم أو إدارة الكلية 

  .إلستكمال التدريب 

  :)٤٧(مادة 

    فى درجة الماجستير نظام األمتحان
واليحق للطالب دخول أمتحان )  إكلينيكى– عملى - شفوى–نظرى ( يعقب كل جزء أختبار شامل  -١

  . إال بعد إتمام البرنامج التدريبى الجزء الثانى

وال يحق للطالب وبر من كل عام تعقد أمتحانات القسم األول لدرجة الماجستير خالل شهرى إبريل و أكت -٢

 . على إجتياز أمتحان الجزء األولسنةان الجزء الثانى اإل بعد مرور دخول أمتح

من كل عام ويشترط لدخول األمتحان  أكتوبر وأبريل عقد امتحانات القسم الثانى خالل شهرى يبدأ  -٣

 .إجازة الرسالة
٤٣  

  



 

فى حالة رسوب الطالب فى مقرر من المقررات الدراسية يقوم الطالب بإعادة اإلمتحان فى المقرر الذى  -٤

 .رسب فية فقط وأذا رسب فيه أكثر من أربع مرات عليه أن يعيد تسجيل النقاط مرة أخرى لذات المقرر

 .   موعده بشهر ويغلق باب التقدم قبل بدء األمتحان بأسبوعيقدم طلب لألمتحان قبل -٥

  :) ٤٨(مادة
 والمق  ررات الدراس  ية ماج  ستير قواع  د إحت  ساب النق  اط المعتم  دة لدرج  ة ال سابعتب  ين الج  داول ف  ى الب  اب ال   

والنق  اط المعتم  دة لك  ل مق  رر دراس  ى أو ن  شاط علم  ى وع  دد اإلختب  ارات التحريري  ة واإلكلينيكي  ه وال  شفوية    

  . عملية  والدرجات المحددة لها لكل برنامجوال

   :)٤٩(مادة 

   فى الطب أو الجراحة أو العلوم الطبية األساسيةدكتوراةدرجة 
 بوض ع    و مراجع ة وح دة ض مان الج ودة         تقوم األقسام المختصة تحت إشراف لجن ة الدراس ات العلي ا بالكلي ة            

وفق ًا للمع ايير االكاديمي ة     نشاط دراس ى أو علم ى   البرنامج التفصيلى  للمقررات وإعتماد النقاط المقررة لكل      

  .ئحة ويقرها مجلس القسم ثم يقرها مجلس الكليةالفى حدود النقاط المعتمدة الواردة بال

  :يتضمن توصيف البرنامج والمقررات و تصميم كراسة اآلداء و األنشطة المتطلبات األتية
 .المهارات اإلكلينيكية والعملية المختلفة -١

 .ألكاديمية األنشطة ا -٢

أنشطة التقويم المستمر يجب أن تشمل األنشطة األكاديمية حضور ورش عمل فى مجاالت يحددها  -٣

طرق القسم أو إدارة الكلية إلستكمال التدريب يكون منها حضور ورش عمل فى طرق التدريس و

  . و النشر الدوليالتقويم والطب المبنى على الدليل

 و منسق  المسئول عن النشاط العلمى   تعتمد من   و العلمية فى كراسة األنشطة   ويقوم الطالب بتسجيل كل األنشطة      

  .رئيس القسم وال يحق للطالب دخول االمتحان إال بعد إستيفاء الحد األدنى من النقاط المعتمدة البرنامج و
  

  :) ٥٠(مادة

    فى الطب أو الجراحة أو العلوم الطبية األساسية ما يلىدكتوراةيشترط لنيل درجة ال
و الحصول على لكل مقرر على حدى  لنقاط المعتمدة من ا% ٨٠نسبة التقل عن  إستيفاء الطالب  -١

 مع تقديم كتاب األنشطة المعتمد من القسم شهادة تفيد األنتهاء من التدريب األساسى والتخصصى

 .لوحدة ضمان الجودة بعد عرضه على لجنة الدراسات العليا

ره الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأن يقدم بنتائج بحوثه أن يقوم ببحث مبتكر فى موضوع تق -٢

 .رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشته فيها

  

  

٤٤  



  

 بحث منشور من ٢ مفهرسة أو عددمن الرسالة فى دورية دولية أو مقبول للنشر  بحث منشور١عدد  -٣

ة من و تسلم نسخ معتمدة نقطة ٤٠ذا البند يخصص له و  إقليمية أو محلية متميزةالرسالة فى دورية

 .الدراسات العليا و أخرى لوحدة ضمان الجودةاألبحاث لمكتب متابعة طالب 

 .أن يجتاز بنجاح األختبارات التحريرية واإلكلينيكية والشفهية وفقًا لما هو مبين بالالئحة -٤

  :)٥١(مادة 

   فى درجة الدكتوراة  نظام األمتحان
اإلحصاء الطبي  (األساسيةالطبية   العلوم فى مقرراتدكتوراةات درجة اليحق للطالب التقدم إلمتحان -١

 بعد )  الجوانب األخالقية و القانونية في الممارسة الطبية و البحث العلمي- طرق البحث العلمي–

 و يحق للطالب  إستيفاء النقاط المعتمدة لهذه المقررات بعدمن تاريخ قيده للدرجة أشهر ٦  مرور

 إستيفاء قي مقررات الجزء األول بعد مرور عام من تاريخ قيده للدرجة بعدالتقدم لإلمتحان في با

  .  النقاط المعتمدة لهذه المقررات

 القيد لدرجة  سنوات من٤قبل مرور ) الثانى الجزء ( اليحق للطالب طلب دخول األمتحان النهائى  -٢

الجزء الثاني على أن يكون مر  ويجوز إجازة الرسالة قبل أو بعد اإلنتهاء من آداء أمتحانات دكتوراةال

 .عامين من تاريخ تسجيل موضوع الرسالة 

فى حالة رسوب الطالب فى مقرر من المقررات الدراسية يقوم الطالب بإعادة اإلمتحان فى المقرر  -٣

د تسجيل النقاط مرة أخرى لذات يذا رسب فيه أكثر من أربع مرات عليه أن يعإالذى رسب فية فقط و

 .المقرر

 من كل عام ويشترط لدخول األمتحان أن أكتوبر وإبريل فى شهر دكتوراة األمتحان لدرجة العقديبدأ  -٤

 وإعتماد مدير البرنامج األكاديمى  حدى لكل مقرر على يكون قد اتم الحد اإلدنى من النقاط المعتمدة

 .ومنسق البرنامج لكراسة التدريب واألنشطة  وموافقة مجلس القسم المختص 

 .متحان بأسبوع لألمتحان قبل موعده بشهر ويغلق باب التقدم قبل بدء اإليقدم طلب دخول -٥

  :)٥٢(مادة 
  و نصف سنويًا  عن البرنامجسنويًاًا  تقرير لوحدة ضمان الجودةستير أو الدكتوراةمنسق برنامج الماجيقدم 

من مجلس القسم عتمادها إللنماذج المعدة من وحدة ضمان الجودة بعد مناقشتها و   وفقًاعن اإلمتحانات

  .المختص

  :) ٥٣(مادة
 والمقررات الدراسية والنقاط دكتوراةتبين الجداول فى الباب الثامن قواعد إحتساب النقاط المعتمدة لدرجة ال

المعتمدة لكل مقرر دراسى أو نشاط علمى وعدد اإلختبارات التحريرية واإلكلينيكيه والشفوية والعملية  

  . نامجوالدرجات المحددة لها لكل بر
٤٥  

  



  

  :) ٥٤(مادة
 درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار ٥٠يخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسية  -١

 ساعات ألى مقرر دراسى أو ٣النظرى على أال يقل زمن اإلمتحان التحريرى الواحد عن ساعة وال يزيد عن 
 .وحده منه

وال تقل درجة اإلختبارات الشفوية % ٧٠وال تزيد عن % ٤٠يجب اال تقل درجة اإلختبارات النظرية عن  -٢
  %.٦٠وال تزيد عن % ٣٠والعملية واإلكلينيكية عن 

 درجة ٤٠٠[ درجة ١٦٠٠ ماجيستير ألقسام العلوم األساسية الدرجات الكلي لدرجة العإجمالي مجمو -٣
المواد  ضاف درجات مقرر درجة إلمتحانات الجزء الثاني وال ت١٢٠٠المتحانات الجزء األول باإلضافة إلى 

 ].اإلختيارية للمجموع الكلي
 درجة المتحانات ٧٠٠[ درجة ١٩٠٠إجمالى محموع الدرجات الكلى لدرجة الماجستير لألقسام اإلكلينيكية  -٤

المواد اإلختيارية   درجة إلمتحانات الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر١٢٠٠الجزء األول باإلضافة إلى 
 ].للمجموع الكلي

  التمهيدي درجة المتحانات الجزء األول٥٠٠[ درجة ١٧٠٠ دكتوراة الدرجات الكلي لدرجة العمالي مجموإج -٥
المواد اإلختيارية ين  درجة إلمتحانات الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر١٢٠٠يخصص باإلضافة إلى 

 ].للمجموع الكلي
 بعد تقييمها من لجنة الممتحنين وفقًا نشطةمن درجات الشفوى على تقييم كراسة األداء واأل% ٢٥يحتسب نسبة  -٦

 .لكود الممارسة الجيدة لتقيم الطالب المعتمد من مجلس الكلية
المقرر الواحد وفقًا لتوصيف فروع يتم توزيع درجات  إمتحانات التحريرى والشفوى اإلكلينيكى والعملى فى  -٧

 البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء واالنشطة
% ٦٠من النهاية العظمى لدرجة اإلختبار التحريرى و% ٥٠النهاية الصغرى تعادل   لدرجة الماجستيربالنسبة  -٨

 تعادل النهاية كما .من النهاية العظمى من اإلختبارت الشفوية واإلكلينيكية أو العملية لكل مقرر على حدى
 شفوى والعملى أو اإلكلينيكىمن النهاية العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى وال% ٦٠الصغرى  لكل مقرر 

% ٦٠من النهاية العظمى لدرجة اإلختبار التحريرى و% ٥٠بالنسبة لدرجة الدكتوراة تعادل النهاية الصغرى  -٩
من النهاية العظمى من اإلختبارت اإلكلينيكية أو العملية لكل % ٦٠من النهاية العظمى من اإلختبارت الشفوية و

من النهاية العظمى  لمجموع اإلمتحانات % ٦٠ الصغرى  لكل مقرر كما تعادل النهاية. مقرر على حدى
 النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلينيكى

 

  :) ٥٥(مادة

  -: الماجيستير و الدكتوراةأمتحاناتنظام ومواعيد 

 .متحان الثانى فى شهر أكتوبر واإلتعقد األمتحانات مرتين سنويًا يبدأ االمتحان األول فى شهر أبريل -١

رئيس مجلس القسم  لجنة ثالثية تشكل من ن المسئولية الرئيسية المتحانات الدراسات العليا علىتكو  -٢

 .  مجلس القسميعتمده العلمى المسئول عن الدرجةمنسق البرنامج وعضو هيئة تدريس من القسم  ، المختص

 Problem(كل وأسئلة حل مشا) MCQ( أسئلة أختيارات متعددة على يجب أن يشمل االمتحان التحريري  -٣

solving.( 

الموضوعى واإلمتحان اإلكلينيكى المنهجى الموضوعى فى إمتحانات  نظام اإلمتحان العملى المنهجى يطبق -٤

      و) OSPE )Objective Structured Practical Examinationالعملى واإلكلينيكى  

OSCE)Objective Structured Clinical Examination;.( 

  
٤٦  



 المختص نسخة من األمتحانات التحريرية مرفقة بنماذج اإلجابة و تقرير يفيد مدى توافقها مع يسلم القسم -٥

توصيف البرنامج و كذلك النواتج التعليمية المستهدفة معتمدة من منسق المقررو منسق البرنامج و رئيس 

 . القسم

ى وتقريرًا عام للبرنامج وفقًا تسليم منسق المقرر ومنسق البرنامج ورئيس القسم تقريرًا لكل مقرر على حد -٦

 ً.للنماذج المعتمدة من مجلس الكلية سنويًا

  :)٥٦(مادة 
تحسب تقديرات النجاح والرسوب فى امتحانات المقررات لدرجة الماجستير يراعي عند إظهار النتيجة أن 

  :على الوجه التالى والدكتوراة و كذلك التقديرات اإلجمالية لدرجة الماجستير والدكتوراة 
  

 )الدرجات( النظام المعتاد  -أ
 .فأكثر% ٨٥ممتاز من  -١

 %.٨٥إلى أقل من % ٧٥جيد جدًا من  -٢

 %.٧٥إلى أقل من % ٦٥جيد من  -٣

 %.٦٥إلى أقل من % ٦٠مقبول من  -٤

 %.٦٠إلى أقل من % ٣٠ضعيف من  -٥

 %.٣٠ضعيف جدًا أقل من  -٦

   بالنسبة لدرجة الماجستير- أ -٧
أقل  ، فى اإلختبار التحريرى% ٥٠ حصل على أقل من  إذا فى احد المقررات يعتبر الطالب راسب

  .من المجموع الكلى% ٦٠ أو اقل من، اإلكلينيكى أو العملى  الشفوى ومن اإلختبار% ٦٠من
   بالنسبة لدرجة الدكتوراة-ب

أقل  ، فى اإلختبار التحريرى% ٥٠ إذا حصل على أقل من  فى احد المقررات يعتبر الطالب راسب
من % ٦٠أو اقل من ،من اإلختبار اإلكلينيكى أو العملى % ٦٠أقل من،  ار الشفوى من اإلختب% ٦٠من

 .المجموع الكلى

موضوع الرسالة والمادة أو المواد اإلختيارية الخاصة  دكتوراة ال الماجستير أويبين فى شهادة -٨
 .بالتخصص الدقيق إن وجد

 

  نظام النقاط المعتمدة -ب

  -:يقسم الطلبة إلى مجموعتين رئيستين
  الناجحين والراسبين

   - :ثم تقسم مجموعة الطالب الناجحين ترتيبًا تنازليًا حسب المجموع إلى
  .من المجاميع% ١٠طالب حاصلون على أعلى )  A(المجموعة  -١

 .التالية% ٢٥ طالب حاصلون على الـــ )B( المجموعة  -٢

 .التالية% ٣٠طالب حاصلون على الـــ ) C( المجموعة  -٣

 .التالية% ٢٥ب حاصلون على الـــطال ) D( المجموعة  -٤

 .األخيرة% ١٠طالب حاصلون على الـــ ) E( المجموعة  -٥

٤٧  



  

  -:مجموعة الطالب الراسبين وتنقسم إلى
  . أعلى خمسون بالمائة من المجموع الكلى للراسبين ) F( المجموعة  -١

 . الخمسون بالمائة التاليين )-F( المجموعة  -٢

 يتم حساب ١٠الدرجة الواحدة عن  المقرر الواحد أو  لإلمتحان فى فى حالة إذا ما قل عدد المتقدمين 

 . حسب الجدول التالى و كذلك بنظام النقاط المعتمدةالتقديرات بالنظام المعتاد

  التقدير العام  تقدير النقاط المعتمدة

A أو أكثر%  ٩٥  

B ٩٥إلى أقل من % ٨٥%  

C  ٨٥إلى أقل من % ٧٥.%  

D  ٧٥إلى أقل من % ٦٥.%  

E ٦٥إلى أقل من % ٦٠.%  

F ٦٠إلى أقل من % ٣٠%  

F-  ٣٠أقل من%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
٤٨  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٩  
  

  
 

  الباب السادس 
 حكام األنتقاليةاإل   



  
  
  
  
  
  
  
  
  :)٥٧(مادة 

  .تطبق أحكام هذه الالئحة من تاريخ صدور القرار الوزارى بالعمل بها

  ):٥٨(مادة 
م عل ى الط الب المقي دين    ١٦/٣/٢٠٠٥بتاريخ ) ٧٩٣(لدراسات العليا رقم   يستمر العمل بالالئحة الداخلية لمرحلة ا     

  . حتى حصولهم على الدرجةدكتوراة الماجستير وال الدبلوم وبدرجة

  ):٥٩(مادة 

فى حالة الطالب الحاصلون عل ى درج ة الماج ستير قب ل أص دار الالئح ة الحالي ة وال راغبين ف ى الت سجيل                         

  -:يتم إجراء األتى" بنظام النقاط المعتمدة"حة  وفقًا لهذه الالئدكتوراةلدرجة ال

 عن طريق نقطة معتمده ١٨٠ إحتساب نقاط معتمدة لدرجة الماجستير الحاصل عليها الطالب من إجمالى -١

عمل مراجعة كراسة األداء واألنشطة والدرجات الحاصل عليها الطالب فى جميع المقررات وذلك من خالل 

  . ومجلس الكلية وإعتماد لجنة الدراسات العليان الدرجةالعلمى المسئول ع مجلس القسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٥٠  


