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مقد مة
انطالق ًا من احلاجة إىل توفري الكفاءات العلمية من أطباء األسنان يف التخصصات املختلفة وإدراك ًا
للدور الريادي الذي جيب أن تطلع به الكلية يف خدمة املجتمع سواء يف مرص أو يف الوطن العريب فقد
حرصت الكلية عىل أن حتتل مركز ًا متميز ًا يف جمال الدراسات العليا لعلوم طب األسنان وأن تكون
أهدافها عىل النحو التايل:
•اإلسهام يف إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات املتخصصة والبحث
اجلاد للوصول إىل إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.
•متكني الطالب املتميزين من محلة الشهادات اجلامعية من مرص و الوطن العريب من مواصلة
دراساهتم العليا.
•إعداد الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة وتأهيلهم تأهي ً
ال عالي ًا يف جماالت املعرفة
املختلفة.
•تشجيع الكفاءات العلمية عىل مسايرة التقدم الرسيع للعلم والتقنية ودفعهم إىل اإلبداع
واالبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة قضايا املجتمع العريب.
•اإلسهام يف حتسني مستوى برامج املرحلة اجلامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
•تطوير اخلربة البحثية التي متكن الدارس من إجراء بحوث علمية مستقلة.

•إعداد جيل جديد من أساتذة اجلامعات يتطلع بعبء التدريس يف كليات طب األسنان يف
مرص و أيضا يف الوطن العريب

و انطالقا من هذه األهداف فقد قامت إدارة الدراسات العليا و البحوث بالتعاون مع وحدة توكيد
اجلودة بإعداد هذا الدليل طبقا ألخر التعديالت يف الئحة الدراسات العليا ليكون بني يدي الطالب
كوسيلة فعالة متكنه من اختيار التخصص الذي يرغب يف دراسته بناء عيل ميوله العلمية وظروفه
اخلاصة مهتديا هبذا الدليل ليكون عيل بينة عن الرشوط املطلوبة و املقررات الدراسية التي سيقوم
بدراستها
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أوال :درجة املاجستري
رشوط التقدم
املرصيني

•احلصول عىل درجة البكالوريوس يف طب وجراحة الفم واألسنان بتقدير عام جيد عىل األقل
وجيد يف مادة التخصص وجيوز قبول الطبيب احلاصل عىل البكالوريوس بتقدير مقبول يف
التقدير العام وجيد عىل األقل يف مادة التخصص يف حالة حصوله عىل دبلوم يف فرع التخصص
.
•تكون قد مضت سنتان ميالديتان عىل األقل من تاريخ التخرج برشط قضاء سنة االمتياز
•موافقة جهة العمل عىل القيد بالدراسات العليا مع التفرغ الالزم للدراسة
•شهادة من النقابة بالنسبة للطبيب احلر مع صورة البطاقة الشخصية

الوافدين

•ميعاد التقدم للدراسات العليا لدرجة املاجستري من  6/1إىل  6/30والدبلوم من  7/1إىل
. 7/31
•احلصول عىل درجة البكالوريوس يف طب وجراحة الفم واألسنان من إحدى جامعات
مجهورية مرص العربية أو عىل درجة معادلة هلا من قبل املجلس األعىل للجامعات .
•قضاء سنة االمتياز أو التدريب يف احد املستشفيات أو املراكز الطبية .

• اجتياز الطالب امتحان (  ) TOEFLتويفل ويعترب ذلك رشط ًا للتسجيل عىل إن يكون اجتياز
االمتحان بمستوى (  ) 450درجة.

املستندات املطلوبة
املرصيني

• طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية للموافقة عىل التسجيل .
• شهادة بكالوريوس.

• كشف بيان درجات الطالب خالل سنوات الدراسة.
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• شهادة االمتياز .

• شهادة امليالد أو مستخرج رسمي منها.
• عدد ( ) 2صورة شخصية حديثة .
• موقف الطالب من التجنيد .

الوافدين

•طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية للموافقة عىل التسجيل .
•موافقة السفارة عىل تسجيل الطالب موضح ًا هبا

 - -اجلهة التي متول دراسة الطالب

  -الدرجة العلمية التي يرغب الدراسة هبا مع ذكر السنة الدراسية املراد القيد هبا .• شهادة بكالوريوس معتمدة وموثقة.

• كشف بيان درجات الطالب خالل سنوات الدراسة معتمد وموثق .

• شهادة صحية بخلو الطالب من مرض االيدز ( املعامل املركزية بوزارة الصحة بمرص) .
• ملئ استامرة البيانات اخلاصة بإدارة الوافدين يف إدارة الدراسات العليا .
• صورة شهادة ميالد موثقة .

• صورة جواز سفر موثقة ( صالح حتى تارخيه ).
• عدد ( ) 4صورة شخصية حديثة .
• حافظة بالستيك حلفظ األوراق .

املرصوفات لدرجة املاجستري
املرصيني

• 277جنيه مرصي

•رسم استهالك أجهزة و مواد حيدد سنويا

د ليل طا لب ا لد ر ا سا ت ا لعليا

الوافدين

• ( 3200ثالثة أالف ومائتان جنيه ) إسرتليني للعام األول.
• ( 1500ألف ومخسامئة جنيه ) إسرتليني لألعوام التالية.

التخصصات
 – 1أمراض الفم

 -2بيولوجيا الفم

 -3املواد احليوية ىف طب األسنان
 -4تقويم األسنان

 – 5طب أسنان األطفال

 -6الصحة العامة للفم واألسنان وطب أسنان املجتمع

 -7جراحة الفم والوجه والفكني
 -8أشعة الفم والتشخيص

 -9طب الفم وعالج اللثة والتشخيص
 -10التيجان واجلسور

 -11العالج التحفظى لألسنان
 -12عالج اجلذور

 -13االستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكني

Oral Pathology
Oral Biology
Dental Biomaterials
Orthodontics
Pedodontics
Dental Public Health And Community Dentistry
Oral And Maxillofacial Surgery
Oral Radiology And Diagnosis
Oral Medicine And Periodontology And Diagnosis
Crown And Bridge Prosthodontics
Operative Dentistry
Endodontics
Oral And Maxilloficial Prosthodontic

الربنامج الدراسى

لدرجة املاجستري التخصصية سنتان ميالديتان عىل األقل ويشتمل عىل جزأين مدة ك ً
ال منهام سنة .

أوال  -:اجلزء األول -:

يتم دراسة مقررات علمية متقدمة ىف العلوم األساسية الطبية و العلوم األساسية لطب األسنان واإلحصاء
احليوى واحلاسب األىل ما ال يقل عن  18ساعة أسبوعيا مدة الدراسة  32أسبوع وتبدأ الدراسة يف شهر
سبتمرب وحتى شهر مايو .
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ثاني ًا  -:اجلزء الثانى -:

•يتم دراسة مقررات علمية متقدمة والقيام بتطبيقات عملية حديثة ىف فروع التخصص بالقسم
العلمى املقيد به الطالب بام ال يقل عن  12ساعة أسبوعيا وتبدأ الدراسة يف شهر سبتمرب
وحتى شهر مايو.
•يقوم الطالب بأجراء بحوث الرسالة عقب اجتيازه بنجاح كامل مقررات اجلزء األول وملدة
عام عىل األقل من تاريخ موافقة جملس الكلية عىل تسجيل مرشوع الرسالة .
•تسجيل وأعداد رسالة علمية ىف موضوع حديث حيدده جملس القسم من بني موضوعات
اخلطة البحثية املقدمة من القسم وموافق عليها من جملس الكلية وجمالس اجلامعة املختصة
•يراعى يف الرسالة الرتكيز عىل إتقان طرق البحث وحسن األعداد والكتابة لغة وموضوع ًا
واستقراء النتائج وحتليلها وعدد الساعات املعتمدة ألعداد الرسالة (  12ساعة أسبوعيا ) .

رشوط احلصول عيل الدرجة -:

1 -1أن يتابع بصفة مرضية مجيع املقررات الدراسية املنصوص عليها ىف هذه الالئحة والتى اقرها
جملس كل قسم ىف التخصصات املختلفة ووافق عليها جملس الكلية عىل إال تقل نسبة حضوره
عن  % 75من الساعات املعتمدة لكل مقرر .
2 -2أن يؤدى بصفة مرضية مجيع املتطلبات الدراسية ( ( REQUIREMENTSالتى حيددها
جملس كل قسم ويعتمدها جملس الكلية وأال حرم من دخول امتحان ذلك املقرر .

3 -3يشرتط لنجاح الطالب اجتياز مجيع املقررات املنصوص عليها ىف مواد هذه الالئحة كل ىف
ختصصه طبق ًا لنظام الساعات املعتمدة كام هو مبني باجلداول من رقم (  ) 1إىل رقم ( ) 13
عل ًام بأن الساعة املعتمدة الواحدة تساوى ساعة نظرى أو ساعتان عمليتان أو ثالث ساعات
إكلينيكي وذلك ىف الفصل الدراسى الواحد

  (-أ ) يشرتط لنجاح الطالب ىف اى مقرر من القررات الدراسية للجزء األول من املاجستري أنحيصل عىل درجة ال تقل عن  % 60من النهاية العظمى ملجموع الدرجات ىف املقرر وعىل أال
يقل ما حيصل عليه ىف االمتحان التحريرى عن  % 50من النهاية العظمى هلذا االمتحان .
  (-ب ) ويشرتط لنجاح الطالب ىف اى مقرر من مقررات اجلزء الثانى من درجة املاجستري أنحيصل عىل  % 60عىل األقل من النهاية العظمى ملجموع درجات هذا املقرر عىل أال تقل ىف اى
امتحان ( نظرى – عمىل – شفهى – إكلينيكى ) عن  % 60من درجة االمتحان

4 -4يشرتط أن جيتاز الطالب امتحان ىف اللغة اإلنجليزية عىل مستوى  TOEFELمن جامعة عني
شمس او ما يعادله ومعرتف به من قبل اجلامعة عىل أن حيصل طالب املاجستري عىل  400درجة
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للنجاح كرشط قبل تشكيل جلنة احلكم ومناقشة الرسالة  ( -تعديل بقرار جملس اجلامعة بتاريخ
)2008/10/27

5 -5أن يقدم الطالب بعد نجاحه نجاحا كامال ىف املقررات الدراسية للجزء الثانى نتائج بحوثه ىف
رسالة يناقش فيها عالنية وتقبلها جلنة احلكم املشكلة طبق ًا لقواعد الالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم اجلامعات وملجلس الكلية أن يرخص للطالب الذى مل تتقرر أهليته ىف احلصول عىل
الدرجة بإعادة تقديم الرسالة بعد استكامل اوجه النقص او التقدم برسالة جديدة  ،وال جيوز
التقدم بالرسالة أال بعد مىض سنتني ميالديتني عىل األقل من تاريخ موافقة جملس الكلية عىل
القيد .

إلغاء القيد -:

•يلغى قيد الطالب لدرجة املاجستري اذا مل حيصل عىل اجلزء األول خالل سنتني وعىل اجلزء
الثانى خالل مخس سنوات من تاريخ قيده بالدراسات العليا وجيوز ان يتقدم املرشف عىل
رسالة الطالب باقرتاح مد قيده سنة واحدة فقط معتمد ًا ىف ذلك عىل أسباب علمية يقبلها
جملس القسم وجلنة الدراسات وجملس الكلية واملجالس اجلامعية املختصة .
•يسقط القيد اذا تكرر رسوب الطالب ىف اجلزء األول أربع مرات او اذا ختلف عن دخول
االمتحان بدون عذر مرتني متتاليتني  .او اذا تكرر رسوب الطالب وختلفه عن دخول
االمتحان بدون عذر اربع مرات  .اذا تقدم املرشف الرئيسى بطلب مسبب إللغاء قيد الطالب
يقبله جملس القسم وجلنة الدراسات وجملس الكلية وجمالس اجلامعة املختصة .
•اذا تقدم الطالب بطلب لشطب قيده بعد إخطار املرشفني وإبداء رأى القسم

•يسقط القيد اذا مل يتم تسجيل مرشوع الرسالة خالل ثامنية عرش شهرا من تاريخ إجتيازه
امتحان اجلزء األول .

االعذار -:

جيب إن تقدم األعذار عن عدم دخول اإلمتحان ايا كان نوعها عدا األعذار املرضية الطارئة قبل بداية
اإلمتحان بشهر عىل األقل .

نظام اإلمتحان -:

•يعقد امتحان درجة املاجستري ( اجلزء األول أو اجلزء الثاين ) يف شهر مايو من كل عام وحيق
للطالب دخول امتحان دور ثاين يف شهر سبتمرب من نفس العام اذا رسب الطالب يف مادة أو
مادتني عىل األكثر.
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•ملجلس الكلية بناءا عىل اقرتاح جمال األقسام حرمان الطالب من دخول اإلمتحان اذا كانت
نسبة حضوره تقل عن  ( % 75من عدد الساعات املعتمدة لكل مقرر ) بدون عذر مقبول وىف
حالة حرمان الطالب يعترب راسبا وعليه إعادة املقرر الذى تغيب فيه دراسة وامتحانا .
•ملجلس الكلية بناءا عىل اقرتاح جمال األقسام حرمان الطالب من دخول اإلمتحان اذا مل يؤدى
الطالب مجيع املتطلبات الدراسية (  )REQUIREMENTSواعترب راسبا .
•يعترب الطالب راسبا اذا تغيب عن دخول اإلمتحان او جزء منه بدون عذر قهرى يقبله جملس
الكلية تبعا ملا هو حمدد بقررات اجلامعة .
•الطالب الراسب يف اى من مقررات الفصل الدراسى الثانى سواء ىف اجلزء األول او اجلزء
الثانى حيق له التقدم ألداء اإلمتحان ىف موعد انعقاد امتحان الفصل الدراسى التاىل .
•يسمح لطالب املاجستري ( اجلزء الثانى ) بدخول اإلمتحان خالل مدة قيده واملنصوص عليها
ىف املادة (  ) 14من هذه الالئحة بدون حتديد لعدد مرات دخول اإلمتحان .
•ملجلس الكلية إن يوقف قيد الطالب ىف املقرر الذى تغيب فيه الطالب ملدة عام قابلة للتجديد
عام أخر اذا تقدم الطالب بعذر مقبول يمنعه من مواصلة دراسته وال حتسب مدة اإليقاف
ضمن املدد املدة املنصوص عليها ىف املادة (  ) 14من الئحة الدراسات العليا.
•جيب أن يقدم الطالب طلب دخول اإلمتحان قبل موعد اإلمتحان بشهر عىل األقل اىل جملس
قسم مادة التخصص ويوافق عليها جملس الكلية .

تقديرات النجاح -:

•ممتاز من  % 85فأكثر من جمموع الدرجات .

•جيد جدا من  % 75اىل اقل من  % 85من جمموع الدرجات .
•جيد من  % 65اىل اقل من  % 75من جمموع الدرجات .

•مقبول من  % 60اىل اقل من  % 65من جمموع الدرجات .
•إما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات األتية -:

• ضعيف من  % 40اىل اقل من  % 60من جمموع الدرجات .
•ضعيف جدا اقل من  % 40من جمموع الدرجات
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املقررات الدراسية ملاجستري اجلزء األول
ماجستري أمراض الفم
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•ترشيح عام

•باثولوجيا عامة

•هستولوجيا عامة
•اشعة فم

•فسيولوجيا عامة
•كيمياء حيوية

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
•ميكروبيولوجيا الفم

ماجستري بيولوجيا الفم
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•ترشيح عام

•هستولوجيا عامة

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
•ترشيح وصفى مقارن

•أساسيات امليكروسكوب األلكرتونى وتطبيقاته

ماجستري املواد احليوية ىف طب األسنان
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
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•أشعة فم

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
•خواص مواد

•أجهزة قياسية
•هندسة طبية

•تطبيقات الليزر يف طب األسنان

ماجستري تقويم األسنان
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•ترشيح عام
•أشعة فم

•فسيولوجيا عامة

•إحصاء حيوى وحاسب إىل

•وراثة برشية وتكنولوجيا اجلينات
•خواص مواد

•التقويم املعميل

•التقويم قبل اإلكلينيكي

ماجستري طب أسنان األطفال
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•ترشيح عام
•اشعة فم

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
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•ميكروبيولوجيا الفم
•خواص مواد

•تطبيقات الليزر يف طب األسنان
•علم نفس ( أطفال )

ماجستري الصحة العامة للفم واألسنان وطب اسنان املجتمع
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•أشعة فم

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
•ميكروبيولوجيا الفم
•علم نفس

•صحة عامة وتثقيف صحي
•طب رشعي

•صحة الفم واألسنان للمسنني

•صحة الفم واألسنان لذوى االحتياجات اخلاصة

ماجستري جراحة الفم والوجه والفكني
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•ترشيح عام
•اشعة فم

•فسيولوجيا عامة

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
•جراحة عامة وانف وإذن
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•تشخيص إمراض الفم
•طوارئ طبية

•زراعة األسنان

ماجستري أشعة الفم والتشخيص
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•ترشيح عام
•اشعة فم

•فسيولوجيا عامة
•كيمياء حيوى

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
•ميكروبيولوجيا الفم
•تشخيص

ماجستري طب الفم وعالج اللثة والتشخيص
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•ترشيح عام
•اشعة فم

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
•ميكروبيولوجيا الفم

•وراثة برشية وتكنولوجيا اجلينات
•زراعة أسنان

•إمراض باطنه وجلدية
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•علم األدوية

ماجستري التيجان واجلسور
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•ترشيح عام
•اشعة فم

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
•خواص مواد

•أجهزة قياسية

•تسوس أسنان

•الترشيح الوصفى لألسنان

ماجستري العالج التحفظي لألسنان
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•ترشيح عام
•اشعة فم

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
•ميكروبيولوجيا الفم
•خواص مواد

•أجهزة قياسية

•تسوس أسنان

ماجستري عالج اجلذور
•باثولوجيا الفم
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•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•ترشيح عام
•اشعة فم

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
•ميكروبيولوجيا الفم
•خواص مواد

•أجهزة قياسية

•تطبيقات ليزر يف طب األسنان

ماجستري االستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكني
•باثولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة
•ترشيح عام
•اشعة فم

•إحصاء حيوى وحاسب إىل
•ميكروبيولوجيا الفم
•خواص مواد

•أجهزة قياسية
•زراعة أسنان

املقررات الدراسية ملاجستري اجلزء الثاين
ماجستري أمراض الفم

•باثولوجيا الفم ( ختصىص )
•أساسيات علم الوراثة
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•اساسيات ميكروسكوب الكرتونى وتطبيقاته
•أساسيات علم املناعة

ماجستري بيولوجيا الفم
•فسيولوجيا الفم

•هستولوجيا الفم

•ترشيح وصفى لألسنان

ماجستري املواد احليوية ىف طب األسنان

•خواص مواد طب األسنان األساسية

•التطبيق اإلكلينيكى للمواد املستخدمة ىف فروع طب األسنان اإلكلينيكية ( عالج جذور –
تيجان وجسور – استعاضة صناعية – عالج حتفظى )

ماجستري تقويم األسنان
•تشخيص تقويمى
•أجهزة تقويمية

•مضاعفات تقويمية
•التقويم اإلكلينيكى

ماجستري طب أسنان األطفال
•طب اسنان األطفال

•طب اسنان وقائى ووبائيات الفم
•صحة عامة وتثقيف صحى
•طب أطفال

ماجستري الصحة العامة للفم واألسنان وطب أسنان املجتمع

•ختطيط تثقيفى لطب األسنان وصحة الفم ( زيارات ميدانية )
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•طب اسنان وقائى ووبائيات الفم (ختصص)

ماجستري جراحة الفم والوجه والفكني
•جراحة الفم

•ختدير عام وختدير موضعى
•جراحة وجه وفكني

ماجستري أشعة الفم والتشخيص
•اشعة فم

•باثولوجيا الفم ( فرعى )
•تشخيص اكلينيكى

ماجستري طب الفم وعالج اللثة والتشخيص
•تشخيص اكلينيكى
•طب الفم

•عالج اللثة

ماجستري التيجان واجلسور

•تيجان وجسور واطباق ( ختصىص )
•عالج حتفظى ( فرعى )

•عالج اجلذور ( فرعى )

ماجستري العالج التحفظي لألسنان
•عالج اجلذور ( فرعى )

•عالج حتفظى واطباق ( ختصىص )
•تيجان وجسور ( فرعى )
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ماجستري عالج اجلذور

•عالج حتفظى ( فرعى )

•تيجان وجسور ( فرعى )

•عالج اجلذور ( ختصىص)

ماجستري االستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكني
•اطباق

•استعاضة صناعية كاملة

•استعاضة صناعية جزئية

•استعاضة صناعية جراحية
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ثانيا :درجة الدكتوراه
رشوط التقدم
املرصيني

•إن يكون حاص ً
ال عىل درجة املاجستري يف طب وجراحة الفم واألسنان يف نفس فرع التخصص
املراد القيد به من إحدى كليات طب األسنان يف مجهورية مرص العربية أو عىل درجة معادلة هلا
من قبل املجلس األعىل للجامعات .
•موافقة جهة العمل للمتقدم عىل قيده لدرجة الدكتوراه وكذلك موافقتها عىل تفرغ الطالب
تفرغا كامال طوال مدة الدراسة
• يتم اختيار موضوع الرسالة من بني موضوعات اخلطة البحثية املقدمة من القسم وموافق عليه
من جملس الكلية ومعتمد من جملس الدراسات العليا واجلامعة وذلك إثناء دراسته للمقررات
الدراسية املنصوص عليها بالالئحة
•اجتياز الطالب امتحان (  ) TOEFLتويفل يف خالل السنة األوىل بعد التسجيل بمستوى
(  ) 500درجة .

الوافدين

• إن يكون حاص ً
ال عىل درجة املاجستري يف طب وجراحة الفم واألسنان يف نفس فرع التخصص
املراد القيد به من إحدى كليات طب األسنان يف مجهورية مرص العربية أو عىل درجة معادلة هلا
من قبل املجلس األعىل للجامعات .
•اجتياز الطالب امتحان (  ) TOEFLتويفل يف خالل السنة األوىل بعد التسجيل بمستوى
(  ) 500درجة

املستندات املطلوبة
املرصيني

•مرشوع رسالة دكتوراه عىل إن يكون من بني موضوعات اخلطة البحثية املقدمة من القسم
وموافق عليه من جملس الكلية
•شهادة بكالوريوس .

د ليل طا لب ا لد ر ا سا ت ا لعليا

• شهادة املاجستري .

•شهادة ميالد أو مستخرج رسمي منها .
•صورة شخصية حديثة عدد (. ) 2
•حافظة بالستيك حلفظ األوراق .
•دمغة بقيمة واحد جنيه .

•عدد (  ) 5نسخ بروتوكول .

الوافدين

• مرشوع رسالة دكتوراه عىل إن يكون من بني موضوعات اخلطة البحثية املقدمة من القسم
وموافق عليه من جملس الكلية
•شهادة بكالوريوس معتمدة وموثقة
•موافقة السفارة موضح هبا:

- -اجلهة التي متول دراسة الطالب

 -الدرجة العلمية التي يرغب الدراسة هبا السنة املراد القيد هبا•معادلة شهادة املاجستري من املجلس األعىل للجامعات .

•شهادة صحية بخلو الطالب من مرض االيدز ( املعامل املركزية بوزارة الصحة ) .
•ملئ استامرة البيانات اخلاصة بإدارة الوافدين بالدراسات العليا .

•صورة شهادة ميالد موثقة  +صورة جواز السفر ( صالح حتى تارخيه ) .
•صورة شخصية حديثة عدد (. ) 4
• حافظة بالستيك حلفظ األوراق .

الرسوم املقررة لدرجة الدكتوراه
املرصيني

•  277جنيه مرصي

•يضاف رسم استهالك أجهزة و مواد حيدد سنويا
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الوافدين

• ( 4200أربعة أالف ومائتان جنيه ) اسرتلينى للعام الواحد .
• ( 2500إلفان ومخسامئة جنيه ) اسرتلينى لألعوام التالية .

التخصصات
درجة دكتوراه الفلسفة ىف علوم طب األسنان األكاديمية

)) (Doctor of Philosophy ( Ph D
 – 1أمراض الفم

Oral Pathology

 -2بيولوجيا الفم

Oral Biology

 -3املواد احليوية ىف طب األسنان

Dental Biomaterials

درجة دكتوراه طب األسنان ىف فروع طب األسنان اإلكلينيكية

))(Doctor of Dental Science (D.D.Sc
 -1تقويم األسنان

 – 2طب أسنان األطفال

 -3الصحة العامة للفم واألسنان وطب أسنان املجتمع
 -4جراحة الفم والوجه والفكني
 -5أشعة الفم والتشخيص

 -6طب الفم وعالج اللثة والتشخيص
 -7التيجان واجلسور

 -8العالج التحفظى لألسنان
 -9عالج اجلذور

 -10االستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكني

Orthodontics
Pedodontics
Dental Public Health And Community Dentistry
Oral And Maxillofacial Surgery
Oral Radiology And Diagnosis
Oral Medicine And Periodontology And Diagnosis
Crown And Bridge Prosthodontics
Operative Dentistry
Endodontics
Oral And Maxilloficial Prosthodontics

الربنامج الدرايس-:

أوال  :دراسة مقررات علمية ختصصية متقدمة بام ال يقل عن  10ساعات اسبوعيا وملدة سنتني
دراسيتني-:

 -1السنة الدراسية األوىل مدة الدراسة  32أسبوع وتبدأ الدراسة يف شهر سبتمرب حتى شهر مايو

د ليل طا لب ا لد ر ا سا ت ا لعليا

 -2السنة الدراسية الثانية مدة الدراسة  32أسبوع وتبدأ الدراسة يف شهر سبتمرب حتى شهر مايو

ثانيا  -:تسجيل وإعداد رسالة علمية ىف موضوع علمى مبتكر من بني موضوعات اخلطة البحثية للقسم
ومتثل إضافة علمية وذلك ملدة سنتني ميالديتني عىل األقل وعدد الساعات املعتمدة لرسالة الدكتوراه
ثالثون ساعة اسبوعيا خالل فرتة إعدادها .
ج – يتم إعداد الرسالة حتت إرشاف احد األساتذة او األساتذة املساعدين بناءا عىل اقرتاح جملس القسم
املختص وجيوز ان يشارك ىف األرشاف احد املدرسني بالقسم .

د – يقرر املرشف او املرشفون من األساتذة او األساتذة املساعدون صالحية الرسالة للعرض عىل جلنة
احلكم وجيوز ىف حالة تغيب احد املرشفني خارج مجهورية مرص العربية او بعضهم ان يعني جملس الكلية
األستاذ األقدم ىف األرشاف ليتقدم بقرار صالحية الرسالة ملجلس القسم .

رشوط احلصول عيل الدرجة - :

•ان يؤدى بصفة مرضية مجيع املتطلبات العملية و العلمية التى يقرها جملس القسم املختص
يعتمدها جملس الكلية وإال حرم من دخول امتحان ذلك املقرر .
•ان يقدم الطالب نتائج بحوثه ىف رسالة يناقش فيها عالنية وتقبلها جلنة احلكم املشكلة طبقا
لقواعد الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات ويعتمد قرار جلنة احلكم من قبل جملس
الكلية واجلامعة وال جيوز التقدم بالرسالة أال بعد مىض سنتني ميالديتني عىل األقل من تاريخ
موافقة جملس الكلية عىل القيد .
•يشرتط ان جيتاز الطالب امتحان ىف اللغة اإلنجليزية عىل مستوى  TOEFELمن جامعة
عني شمس او ما يعادله ومعرتف به من قبل اجلامعة عىل ان حيصل طالب الدكتوراه عىل
 500درجة كرشط قبل تشكيل جلنة احلكم واملناقشة ما مل حيصل عىل شهادة التويفل بمجموع
درجات  500درجة عىل األقل ىف مرحلة املاجستري
•ان جيتاز بنجاح مجيع االمتحانات املقررة واملنصوص عليها ىف هذه الالئحة كال فيام خيصه .

•يشرتط لنجاح الطالب ىف اى مقرر ان حيصل عىل  % 60عىل األقل من النهاية العظمى
ملجموع درجات هذا املقرر عىل أال تقل ىف اى امتحان ( حتريرى – عمىل – شفهى -
إكلينيكى ) عن  % 60من درجة اإلمتحان .

إلغاء التسجيل

يسقط تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه اذا مل حيصل عىل الدرجة بعد مىض مخس سنوات من تاريخ
التسجيل النهائى للرسالة وجيوز اإلبقاء عىل تسجيل الطالب هلذه الدرجة بعد موافقة جملس الدراسات
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العليا والبحوث باجلامعة ملدة عام اخر قابل للتجديد مرة واحدة  ،وذلك بناء عىل اقرتاح املرشف املبنى
عىل أسباب علمية يقبلها جملس القسم املختص وجملس الكلية واجلامعة .

االعذار -:

جيب إن تقدم األعذار عن عدم دخول اإلمتحان ايا كان نوعها عدا األعذار املرضية الطارئة قبل بداية
اإلمتحان بشهر عىل األقل .

نظام اإلمتحان

•يعقد امتحان درجة الدكتوراه مرتني سنويا خالل دورى مايو وسبتمرب من نفس العام .

•يعد الطالب راسبا اذا تغيب عن دخول اى امتحان او جزء منه دون عذر قهرى يقبله جملس
الكلية طبقا ملا هو حمدد بقررات اجلامعة .
•يكون امتحان الطالب الراسب ىف احد مقررات درجة الدكتوراه فيام رسب فيه من مقررات
فقط يمكن للطالب الراسب ىف احد مقررات السنه األوىل ان يدرس مقرر من السنة الثانية
برشط أال يكون امتداد للمقرر الراسب فيه .
•يسمح للطالب بدخول امتحان السنة األوىل بعد مىض عام ميالدى كامل من تسجيل الرسالة
وبحد اقىص  4ادوار وإال شطب قيده .
•ال يسمح للطالب بدخول امتحان الدكتوراه النهائي إال بعد اجتياز امتحان مقررات السنة
األوىل بنجاح كامل .
•يسمح للطالب بدخول امتحان درجة الدكتوراه النهائى دون حتديد لعدد املرات مادامت
تقع ىف املدة القانونية للحصول عىل الدرجة وذلك بعد مناقشة الرسالة وقبوهلا بشهرين عىل
األقل.
•جيب أن يتقدم الطالب بطلب لدخول االمتحان بشهرين عىل األقل إىل جملس قسم مادة
التخصص ويوافق عليها جملس الكلية .

املقررات الدراسية لدرجة الدكتوراه
دكتوراه أمراض الفم
السنة األويل

•باثولوجيا الفم
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•علم الوراثة التطبيقي وتكنولوجيا اجلينات

السنة الثانية

•باثولوجيا الفم

•علم املناعة التطبيقي

دكتوراه بيولوجيا الفم
السنة األويل

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة واخللية
•الترشيح الوصفي لألسنان
•فسيولوجيا الفم

السنة الثانية

•هستولوجيا الفم وعلم األجنة واخللية
•الترشيح الوصفي لألسنان
•فسيولوجيا الفم

دكتوراه املواد احليوية لطب األسنان
السنة األويل

•علم اجلوامد

•علم الراتنجات

•علم مواد طب األسنان

السنة الثانية

•علم مواد طب األسنان
•علم املعادن
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•علم حتليل القوى

دكتوراه تقويم األسنان
السنة األويل

•التشخيص التقويمي
•األجهزة التقويمية

•التقويم املعميل و اإلكلينيكي

السنة الثانية

•التشخيص التقويمي

•التقويم املعميل و اإلكلينيكي
•املضاعفات التقويمية

دكتوراه طب أسنان األطفال
السنة األويل

•طب أسنان األطفال

•طب أسنان وقائي ووبائيات الفم

السنة الثانية

•طب أسنان األطفال

•طب أسنان وقائي ووبائيات الفم

دكتوراه الصحة العامة للفم واألسنان وطب أسنان املجتمع
السنة األويل

•طب أسنان وقائي ووبائيات فم
•صحة عامة
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•إدارة وختطيط برامج صحية

السنة الثانية

•طب أسنان وقائي ووبائيات فم
•صحة عامة

•إدارة وختطيط برامج صحية

دكتوراه جراحة الفم والوجه والفكني
السنة األويل

•جراحة الفم

•جراحة وجه وفكني
•ترشيح تطبيقي

السنة الثانية

•جراحة الفم

•جراحة وجه وفكني
•ترشيح تطبيقي

دكتوراه أشعة الفم
السنة األويل

•أشعة الفم التشخيصية

•املستحدثات املتقدمة يف جمال األشعة
•باثولوجيا الفم ( فرعى )

السنة الثانية

•أشعة الفم التشخيصية
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•املستحدثات املتقدمة يف جمال األشعة
•باثولوجيا الفم ( فرعى )

دكتوراه طب الفم وعالج اللثة والتشخيص
السنة األويل

•أمراض لثة

•تشخيص إكلينيكي

السنة الثانية

•طب الفم

•أمراض لثة
•علم املناعة

دكتوراه التيجان واجلسور
السنة األويل

•تيجان وجسور

•تكنولوجيا التيجان واجلسور

السنة الثانية

•تيجان وجسور

•تكنولوجيا التيجان واجلسور

دكتوراه العالج التحفظي لألسنان
السنة األويل

•العالج التحفظي

•تكنولوجيا العالج التحفظي
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السنة الثانية

•العالج التحفظي

•تكنولوجيا العالج التحفظي

دكتوراه عالج اجلذور
السنة األويل

•عالج اجلذور

•عالج اجلذور اجلراحي

السنة الثانية

•عالج اجلذور

•عالج اجلذور اجلراحي

دكتوراه االستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكني
السنة األويل

•استعاضة كاملة

•استعاضة جزئية

•استعاضة جراحية

السنة الثانية

•استعاضة كاملة

•استعاضة جزئية

•استعاضة جراحية
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ثالثا :شهادة الدبلوم
رشوط التقدم
املرصيني

يشرتط لقيد الطالب لدراسة دبلوم الدراسات العليا التخصىص اإلكلينيكى ىف طب وجراحة الفم
واألسنان ما يىل -:
•ميعاد التقدم لدراسة الدبلوم من  7/1إىل . 7/31

•أن يكون حاصال عىل درجة بكالوريوس ىف طب وجراحة الفم واألسنان من احدى كليات
طب األسنان بجمهورية مرص العربية او عىل درجة معادلة هلا ( من قبل املجلس األعىل
للجامعات )
•أن يكون قد مىض عامان ميالديان عىل األقل عىل حصوله عىل درجة البكالوريوس واعتبار
ممارسة املهنة او التدريب ىف احد املراكز الطبية او املستشفيات احلكومية بديال لسنة االمتياز
بالنسبة للطالب الوافدين وإعفاء الطلبة الوافدين من رشط مرور عامان من تاريخ التخرج
عند التقدم للدبلوم ( قرار وزارى رقم (  ) 101بتاريخ . ) 2007/6/21
•موافقة جهة عمل الطالب عىل قيده لدرجة الدبلوم وكذلك عىل فرع التخصص اإلكلينيكى
املراد القيد به  ،كام يشرتط موافقة جهة العمل عىل تفرغ الطالب تفرغا كامال طوال مدة
الدراسة .
•أن يقدم الطالب طلبا متضمنا مجيع املستندات املطلوبة باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد
الكلية خالل املدة من أول يوليو اىل اخره من العام املراد القيد به  ،وال جيوز اى استثناءات
للتقدم بعد هذا التاريخ مهام كانت األسباب إال لألجانب فتطبق القواعد املعمول هبا من قبل
لوائح اجلامعة .
•موافقة جملس القسم املختص.

الوافدين

•ميعاد التقدم لدراسة الدبلوم من  7/1إىل . 7/31

•احلصول عىل درجة البكالوريوس يف طب وجراحة الفم واألسنان من إحدى جامعات
مجهورية مرص العربية أو عىل درجة معادلة هلا من قبل املجلس األعىل للجامعات .
•قضاء سنة االمتياز أو التدريب يف احد املستشفيات أو املراكز الطبية . .
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•أن يقدم الطالب طلبا متضمنا مجيع املستندات املطلوبة باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد
الكلية خالل املدة من أول يوليو اىل اخره من العام املراد القيد به  ،وال جيوز اى استثناءات
للتقدم بعد هذا التاريخ مهام كانت األسباب إال لألجانب فتطبق القواعد املعمول هبا من قبل
لوائح اجلامعة .
•موافقة جملس القسم املختص.

املستندات املطلوبة
املرصيني

• طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية للموافقة عىل التسجيل .
• شهادة بكالوريوس.

• كشف بيان درجات الطالب خالل سنوات الدراسة.
• شهادة االمتياز .

• شهادة امليالد أو مستخرج رسمي منها.
• عدد ( ) 2صورة شخصية حديثة .
• موقف الطالب من التجنيد .

الوافدين

•طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية للموافقة عىل التسجيل .
•موافقة السفارة عىل تسجيل الطالب موضح ًا هبا

 - -اجلهة التي متول دراسة الطالب

  -الدرجة العلمية التي يرغب الدراسة هبا مع ذكر السنة الدراسية املراد القيد هبا .• شهادة بكالوريوس معتمدة وموثقة.

• كشف بيان درجات الطالب خالل سنوات الدراسة معتمد وموثق .

• شهادة صحية بخلو الطالب من مرض االيدز ( املعامل املركزية بوزارة الصحة بمرص) .
• ملئ استامرة البيانات اخلاصة بإدارة الوافدين يف إدارة الدراسات العليا .
• صورة شهادة ميالد موثقة .
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• صورة جواز سفر موثقة ( صالح حتى تارخيه ).
• عدد ( ) 4صورة شخصية حديثة .
• حافظة بالستيك حلفظ األوراق .

املرصوفات لشهادة الدبلوم
املرصيني

• 277جنيه مرصي

•رسم استهالك أجهزة و مواد حيدد سنويا

الوافدين

• ( 3000ثالثة أالف جنيه ) إسرتليني للعام األول.

• ( 1300ألف وثالثامئة جنيه ) إسرتليني لألعوام التالية.

التخصصات

متنح شهادة دبلوم الدراسات العليا ىف طب األسنان ()Higher Dental Diploma - H.D.D
وذلك ىف فروع طب األسنان اإلكلينيكية التالية - :
 –1طب أسنان األطفال و الصحة العامة للفم واألسنان
وطب أسنان املجتمع
 -2جراحة الفم والوجه والفكني
 -3أشعة الفم والتشخيص

 -4طب الفم وعالج اللثة والتشخيص
 -5التيجان واجلسور

 -6العالج التحفظي لألسنان
 -7عالج اجلذور

 -8االستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكني

Pedodontics & Dental Public Health And Community Dentistry
Oral And Maxillofacial Surgery
Oral Radiology And Diagnosis
Oral Medicine And Periodontology And Diagnosis
Crown And Bridge Prosthodontics
Operative Dentistry
Endodontics
Oral And Maxilloficial Prosthodontics
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الربنامج الدراسى

•مدة الدراسة عام درايس واحد مدته  32أسبوع وتبدأ الدراسة يف شهر سبتمرب وحتى شهر
مايو.
•يعقد امتحان الدبلوم يف شهر مايو من كل عام وحيق للطالب دخول امتحان دور ثاين يف
شهر سبتمرب من نفس العام اذا رسب الطالب يف مادة أو مادتني عىل األكثر.

رشوط احلصول عيل الدرجة -:

يشرتط لنيل الطالب دبلوم التخصص اإلكلينيكى ىف احد فروع طب الفم واألسنان ما يىل - :
•أن يتفرغ لدراسة املقررات الدراسية املنصوص عليها ىف هذه الالئحة

•أن يتابع بصفة مرضية مجيع املقررات الدراسية املنصوص عليها ىف هذه الالئحة (حسب
التخصصات املختلفة ) وان حيقق نسبة حضور ال تقل عن  % 75ىف كل مقرر وإال حرم من
دخول امتحان ذلك املقرر .
•أن يؤدى بصفة مرضية مجيع املتطلبات الدراسية  REQUIREMENTSالتى حيددها جملس
كل قسم من املقررات الدراسية املقرر دراستها ىف هذه الالئحة ويعتمدها جملس الكلية وإال
حرم من دخول االمتحان .
•يشرتط لنجاح الطالب اجتياز مجيع االمتحانات املقررة واملنصوص عليها ىف مواد هذه الالئحة
( كل ىف ختصصه ) طبقا لألتى -:

 -يشرتط لنجاح الطالب ىف اى مقرر من املقررات الدراسية أن حيصل عىل درجة ال تقل عن 60 %من النهاية العظمى ملجموع الدرجات ىف املقرر وعىل أال يقل ما حيصل عليه ىف االمتحانات
التحريرية عن  % 40من النهاية العظمى هلذا االمتحان .
 -يعترب الطالب راسبا اذا تغيب عن دخول االمتحان او جزء منه بدون عذر مرىض رسمى يقبلهجملس الكلية تبعا ملا هو حمدد بقرارات اجلامعة .
- -يكون امتحان الطالب الراسب فيام رسب فيه من مقررات فقط

- -يسمح للطالب بدخول االمتحان ألى جزء ثالث مرات فقط وإال شطب قيده .

6 -6يمكن للطالب الراسب ىف احد مقررات الفصل الدراسى األول أن يدرس مقررات من
الفصل الدراسى الثانى برشط اال يكون امتداد للمقرر الراسب فيه وبحد أقىص مقررين .
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االعذار -:

جيب إن تقدم األعذار عن عدم دخول اإلمتحان ايا كان نوعها عدا األعذار املرضية الطارئة قبل بداية
اإلمتحان بشهر عىل األقل .

نظام اإلمتحان -:

•يعقد امتحان الدبلوم يف شهر مايو من كل عام وحيق للطالب دخول امتحان دور ثاين يف شهر
سبتمرب من نفس العام اذا رسب الطالب يف مادة أو مادتني عىل األكثر.

•ملجلس الكلية بناءا عىل اقرتاح جمال األقسام حرمان الطالب من دخول اإلمتحان اذا كانت
نسبة حضوره تقل عن  ( % 75من عدد الساعات املعتمدة لكل مقرر ) بدون عذر مقبول وىف
حالة حرمان الطالب يعترب راسبا وعليه إعادة املقرر الذى تغيب فيه دراسة وامتحانا .
•ملجلس الكلية بناءا عىل اقرتاح جمال األقسام حرمان الطالب من دخول اإلمتحان اذا مل يؤدى
الطالب مجيع املتطلبات الدراسية (  )REQUIREMENTSواعترب راسبا .
•يعترب الطالب راسبا اذا تغيب عن دخول اإلمتحان او جزء منه بدون عذر قهرى يقبله جملس
الكلية تبعا ملا هو حمدد بقررات اجلامعة .
•ملجلس الكلية إن يوقف قيد الطالب ىف املقرر الذى تغيب فيه الطالب ملدة عام قابلة للتجديد
عام أخر اذا تقدم الطالب بعذر مقبول يمنعه من مواصلة دراسته وال حتسب مدة اإليقاف
ضمن املدد املدة املنصوص عليها ىف املادة (  ) 14من الئحة الدراسات العليا.
•جيب أن يقدم الطالب طلب دخول اإلمتحان قبل موعد اإلمتحان بشهر عىل األقل اىل جملس
قسم مادة التخصص ويوافق عليها جملس الكلية .

تقديرات النجاح -:

يكون نجاح الطالب ىف الدبلومات التخصصية اإلكلينيكية ىف طب وجراحة الفم واألسنان بفروعه
املختلفة بأحد التقديرات التالية -:
•مقبول ملن حيصل عىل نسبة  % 60اىل اقل من  % 65من النهاية العظمى ملجموع الدرجات .
•جيد ملن حيصل عىل نسبة  % 65اىل اقل من  % 75من النهاية العظمى ملجموع الدرجات .
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•جيد جدا ملن حيصل عىل نسبة  % 75اىل اقل من  % 85من النهاية العظمى ملجموع
الدرجات.
•ممتاز ملن حيصل عىل نسبة  % 85فأكثر من النهاية العظمى للدرجات.

املقررات الدراسية للدبلومات
دبلوم طب أسنان األطفال والصحة العامة للفم واألسنان وطب أسنان املجتمع
•بيولوجيا الفم وعلم األجنة
•باثولوجيا الفم

•ميكروبيولوجيا الفم

•أشعة الفم التشخيصية
•طب أسنان أطفال

•طب أسنان وقائي وصحة عامة ووبائيات فم
•الترشيح العام

دبلوم االستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكني
•بيولوجيا الفم وعلم األجنة
•باثولوجيا الفم
•الترشيح العام
•خواص املواد

•استعاضة صناعية كاملة

•استعاضة صناعية جزئية
•استعاضة جراحية

دبلوم العالج التحفظي لألسنان

•بيولوجيا الفم وعلم األجنة
•باثولوجيا الفم
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•ميكروبيولوجيا عامة
•أشعة فم تشخيصية
•خواص املواد

•تسوس أسنان
•عالج حتفظى

دبلوم عالج اجلذور

•بيولوجيا الفم وعلم األجنة
•باثولوجيا الفم

•ميكروبيولوجيا عامة
•أشعة فم تشخيصية
•الترشيح العام
•خواص املواد
•عالج جذور

دبلوم التيجان واجلسور

•بيولوجيا الفم وعلم األجنة
•باثولوجيا الفم
•خواص املواد

•تسوس أسنان

•ترشيح وصفى لألسنان

•تكنولوجيا التيجان واجلسور
•تيجان وجسور

دبلوم جراحة الفم والوجه والفكني
•بيولوجيا الفم وعلم األجنة
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•باثولوجيا الفم

•أشعة فم تشخيصية
•الترشيح العام

•جراحة عامة وانف وأذن
•فسيولوجيا عامة

•ختدير موضعي وعام

•جراحة الفم والوجه والفكني

دبلوم طب الفم وعالج اللثة والتشخيص
•باثولوجيا الفم

•ميكروبيولوجيا الفم
•أشعة فم تشخيصية
•تشخيص إكلينيكى

•أمراض باطنة وجلدية
•طب فم

•عالج لثة

دبلوم أشعة الفم والتشخيص

•بيولوجيا الفم وعلم األجنة
•باثولوجيا الفم
•الترشيح العام

•تشخيص إكلينيكى

•أسس أشعة عالجية
•ترشيح تطبيقى

•أشعة فم تشخيصية (ختصيص)
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رابعا :أطباء االمتياز
خرجيي الكلية
األوراق املطلوبة من أطباء االمتياز خرجيي الكلية
•صورة من البطاقة

•صورة من شهادة امليالد

•نموذج  6جند « موقفة من التجنيد « للذكور
•نموذج  3جند للذكور

•دمغة  2.40قرش للذكور
•ملف

توزيع أطباء االمتياز خرجيي الكلية

يكون التوزيع طبقا لرتتيب الطالب عيل أساس املجموع الرتاكمي كالتايل
•أوال :من  1حتى  60بالكلية ملدة سنة كاملة

•ثانيا :من  61حتى  90بالكلية ملدة ثالث شهور اعتبارا من  2009/11/1حتى 2010/1/31
ثم مستشفى الدمرداش ملدة ثالث شهور اعتبارا من  2010/2/1حتي  2010/4/30ثم
ستة شهور بمديرية الشئون الصحية اعتبارا من  2010/5/1حتى . 2010/10/31
•ثالثا :من  91حتى  120مستشفى الدمرداش ملدة ثالث شهور اعتبارا من  2009/11/1حتى
 2010/1/31ثم الكلية ملدة ثالث شهور اعتبارا من  2010/2/1حتى  2010/4/30ثم
بمديرية الشئون الصحية ملدة ستة شهور اعتبارا من 2010/5/1حتي 2010/10/31

•رابعا :من  121حتى  180بمديرية الشئون الصحية ملدة ستة شهور اعتبارا 2009/11/1
حتى .2010/4/30
•خامسا :من  121حتى  150بالكلية ملدة ثالث شهور اعتبارا  2010/5/1حتى
 2010/7/31ثم مستشفى الدمرداش اعتبارا من  2010/8/1حتى .2010/10/31
•سادسا :من  151حتى  180مستشفى الدمرداش ملدة ثالث شهور  2010/5/1حتي
2010/7/31تم الكلية اعتبارا 2010/8/1حتي . 2010/10/31
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•سابعا :من  181حتى  140بمديرية الشئون الصحية ملدة ستة اعتبارا  2009/11/1حتى
 2010/4/30ثم اهليئة العامة للمستشفيات واملعاهد التعليمة ملدة ستة شهور اعتبارا من
2010/5/1حتي .2010/10/31
•ثامنا :من  141حتى األخر باهليئة العامة للمستشفيات واملعاهد التعليمة ملدة ستة شهور
اعتبارا من  2009/11/1حتى  2010/4/30ثم مديرية الشئون الصحية ملدة ستة شهور
اعتبارا من  2010/5/1حتى .2010/10/31

خرجيي اجلامعات املرصية احلكومية واخلاصة
األوراق املطلوبة من أطباء االمتياز من خرجيي اجلامعات املرصية احلكومية واخلاصة
أوال :أطباء االمتياز من خرجيي اجلامعات املرصية احلكومية ومرصين اجلنسية.
•تقديم طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية

•موافقة السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية عيل الطلب

•موافقة السيد األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
•موافقة اجلامعة اخلاصة بطبيب االمتياز بقضاء مدة االمتياز بالكلية
•صورة من البطاقة الشخصية
•ملف

•الرسوم الواجبة الدفع هي  300جنية عن الشهر الواحد

ثانيا  -:األطباء االمتياز من خرجيي اجلامعات املرصية اخلاصة ومرصين اجلنسية .
•تقديم طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية

•موافقة السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية عيل الطلب

•موافقة السيد األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
•موافقة اجلامعة اخلاصة بالطبيب االمتياز بقضاء مدة االمتياز بالكلية
•صورة من البطاقة الشخصية
•ملف

•الرسوم الواجبة الدفع هي «  500جنية « عن الشهر الواحد
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أطباء االمتياز الوافدين
األوراق املطلوبة من أطباء االمتياز الوافدين
أوال :الوافدين من خرجيي اجلامعات اخلاصة

•تقديم طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية

•موافقة السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية عيل الطلب

•موافقة السيد األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

•شهادة تفيد بان الشهادة احلاصل عليها تعادل الشهادة املرصية من املجلس االعيل للجامعات
•الشهادة األصلية معتمدة من القنصلية املرصية من البلد الذي تم التخرج منه ثم معتمدة من
التصديقات يف القاهرة.
•صورة من جواز السفر
•ملف

•الرسوم  1100عن الشهر الواحد

ثانيا  :الوافدين من خرجيي اجلامعات احلكومية

•تقديم طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية

•موافقة السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية عيل الطلب

•موافقة السيد األستاذ الدكتور  /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

•الشهادة األصلية معتمدة من القنصلية املرصية من البلد الذي تم التخرج منه ثم معتمدة من
التصديقات يف القاهرة
•صورة من جواز السفر
•ملف

•الرسوم  1100عن الشهر الواحد
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