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مقذمخ

تم إعداد بنود و أحكام لائحة الدراسات العليا بكلية طب الأسنان – جامعة عين شمس لتتناسق مع القواعد و
الأحكام العامة التى تم إقرارها بجامعة عين شمس بموافقة مجلس الجامعة فى جلسته رقم (

) بتاريخ /

 4102 /و القرار الوزارى رقم ( ) لسنة  . 4102و قد تم وضع التفاصيل اللازمة للتنفيذ والضوابط التي
رأتها الكلية ضرور ية لإضافتها على اللائحة الداخلية من حيث مسميات الدرجات و الشهادات العلمية و
التفاصيل الخاصة بالدراسة و نظام الإمتحان.
فلسفة قطاع الدراسات العليا و البحوث بالكلية
تتبع إدارة الدراسات العليا بالكلية فلسفة تقوم على توجيه كافة الأنشطة الأكاديمية والإدار ية نحو التطوير
والتحسين المستمر لجودة الخدمة التعليمية المقدمة لطلاب الدراسات العليا للوصول بهم إلى المستو يات التى
تح قق التم يز التناف سى فى سوق الع مل المح لى وا لإقليمي وا لدولى  ،وذ لك من خ لال برامج تعليم ية ت قوم ع لى
ا لالتزام بالتو جه ن حو متطل بات المجت مع  ،و ب حث عل مى متم يز وم شاركة أ طراف العمل ية التعليم ية فى تحق يق
الجودة والتميز فى الأداء  ،مع وضع نظام للتقويم المستمر بما يحقق المعايير الأكاديمية فى ضوء الوضع التنافسى
للكلية بين الكليات الأخرى المناظرة .
وترجع أهمية الحاجة الى تطوير و تحديث لائحة الدراسات العليا بالكلية إلى عدة اعتبارات يمكن إ يجازها على
النحو التالى :
 التغ ير المستمر فى احتياجات ومتطلبات سوق العمل مما يتطلب القيام بالعملية التعليمية بأساليب جديدةومت طورة فى ظل التناف سية والعول مة مع ابت كار آل يات جد يدة ل حل الم شكلات ال تى توا جه م سيرة الت طور
المجتمعى.

-

ضرورة الإهت مام بالتطوير الم ستمر و الإعت ماد المؤس سى كعا مل أسا سى لتأه يل خريج طا لب الدرا سات
العليا للإلتحاق بفرص عمل دون الحاجة الى معادلة الدرجة العلمية الممنوحة.

 الإهتمام بالبحث العلمى ذو الصفة التطبيقية الذى يخدم المجتمع و يساهم فى حل مشكلاته. تعاظم دور العنصر البشرى المؤهل والمدرب والقادر على الابتكار والإ بداع في التعامل مع النظام العالمىالجديد وتحدياته.
 التقدم السر يع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يستلزم ضرورة استخدام صيغ متطورة في التعليممثل تطبيق نظم التعليم عن بعد والتعليم الال كترونى.
 الإسهام في حل كثير من المشكلات التى تعوق العملية التعليمية مما يحسن من نظرة المجتمع للكلية و منثم للجامعة.
 جعل برامج ومناهج الدراسات العليا تتسم بالواقعية لمقابلة التوازن بين توقعات الأطراف المعنية ومتطلباتالتنمية المستدامة.
 -ضرورة البحث عن مصادر تمو يل ذاتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية.

رؤ ية قطاع الدراسات العليا بكلية طب الأسنان – جامعة عين شمس
أن يكون مثلا يحتذى به محليا و إقليميا و دوليا كمركزا للتنمية المستدامة من خلال إبتكارات
البحث العلمى المتميز

رسالة قطاع الدراسات العليا بكلية طب الأسنان – جامعة عين شمس
الإرتقاء بالمستوى الأكاديمى و العلمى و مهارات البحث العلمى لطالب الدراسات العليا من
خلال برامج تعليمية مبتكرة و خطة بحثية تطبيقية ذات أسس من أخلاقيات البحث العلمى
وموجهة لخدمة أفراد المجتمع والعناية بصحة الفم و الأسنان.

الغاـــيــــــــاـــت
 .1تبنى و إعتماد خطة بحثية تتمشى و رسالة الكلية.
 .2برامج تعليمية مبتكرة ذات مخرجات تعليمية محددة.
 .3دور إ يجابى للبحث العلمى فى تطوير المناهج التعليمية.
 .4مردود إ يجابى للبحث العلمى على خدمة المجتمع و تنمية البيئة.
 .5تنمية المهارات البحثية و التقنية للباحثين من طلاب الدراسات العليا.

الملامح الرئيسية للائحة الدراسات العليا:
 يتميز البرنامج بأنه تم وضعه طبقا ً للمعايير الدولية الحديثة في التعليم الطبي من تعليم وتعلم وتقييم الطلاب
والتأكد من وجود درجة عالية من الدمج الأفقي والرأسي للمقررات والاتساق مع معايير مرجعية
خارجية دولية.
 يهدف البرنامج إلى تأهيل أطباء الأسنان للقدرة على المنافسة في سوق العمل الدولي وتحقيق المعايير
الدولية الحديثة.
 يحتوى البرنامج على مقررات اختيار ية تتيح للطالب دراسة مبادئ العلوم المختلفة مثل العلوم الإدار ية
والعلوم المكملة لما درسه بالإضافة الى تكنولوجيا المعلومات و مهارات الإتصال و تنمية الموارد البشر ية و
بالتالى تزيد من المهارات التطبيقية للطالب كمنتج نهائى.
تهدف لائحة الدراسات العليا الجديدة الى:
 قراءة ومقارنة البرامج الدراسية المختلفة
 تسهيل الاعتراف الأكاديمى للطالب
 ز يادة فترة التدريب العملى لطالب الدراسات العليا لتكون متلائمة مع المعايير المرجعية الخارجية لكل
برنامج من حيث عدد السنوات وتفصيلة المتطلبات .اللازمة للحصول على الدرجة.
 تعزيز التخصصات الدقيقة واستحداث برامج دراسية متميزة بالكلية.

انجبة األول

مبدح (: )1منح انشهبداد وانذرجبد انعهميخ
تمنح جامعة عٌن شمس بناء على توصٌة مجلس كلٌة طب األسنان الشهادات والدرجات العلمٌة التالٌة:
 .1شهادة دبلوم الدراسات العلٌا
 .2شهادة الماجستٌر المهنً
 .3درجة الماجستٌر
 .4درجة الدكتوراه
 وذلك فً التخصصات الموضحة بالالئحة وٌحدد فً شهادة التخرج اسم الدبلوم أو الماجستٌر المهنى
أوعنوان الرسالة ) بالنسبة لدرجتً الماجستٌر والدكتوراه ( وكذلك فرع التخصص.
ٌ مكن أن تطرح الكلٌة دراسات لمنح شهادات ودرجات علمٌة فً مجااتت بٌنٌاة ومشاتركة باٌن أكثار
من تخصص من نفس الكلٌة أو بالمشاركة مع جامعاات أخار وإدراجهاا فاً الالئحاة الداخلٌاة للكلٌاة
وصدور قرارات وزارٌة بها.
مبدح ( )2تعزيف انذراسبد انعهيب
دبلوم الدراسات العليا
تهدف هذه الدراسة إلى رفع الكفاءة العلمٌة فً المجاتت التطبٌقٌة للتخصصات الدقٌقة فً فروع متعددة من
خالل دراسة مقررات تطبٌقٌة وعلمٌة متقدمة والمشاركة فً فرق عمل إلعداد مشروعات تطبٌقٌة.
الماجستير المهني
تهدف هذه الدراسة إلى تنمٌة القدرات العلمٌة والمهنٌة والتطوٌر فً التخصص والمجال الذي ٌختاره الطالب،
وذلك باستخدام التقنٌات واألسالٌب العلمٌة الحدٌثة من خالل دراسة عدد من المقررات وإجراء بحث تطبٌقً.
درجة الماجستير
تهدف هذه الدراسة إلى تنمٌة القدرات البحثٌة والتفكٌر العلمً والتطوٌر فً الفرع والمجال والموضاوع الاذي
ٌختاره الطالب من واقع الخطة البحثٌاة للكلٌاة ،وذلاك باساتخدام التقنٌاات واألساالٌب العلمٌاة الحدٌثاة مان خاالل
دراسة عدد من المقررات المتقدمة وإجراء بحث أكادٌمً وتطبٌقً من خالل رسالة علمٌة متكاملة.
درجة الدكتوراه
تهدف هذه الدراسة إلى تنمٌة الفكر المستقل والقدرة على اتبتكار والتطوٌر ،ومن ثام إضاافة الجدٌاد للعلام فاً
الفرع والمجال والموضوع الذي ٌختاره الطالب وذلك بإتباع األصول العلمٌة التقنٌة
والبحثٌة المتخصصة تخصصاا دقٌقاا وكاذلك تعمٌاق القادرات البحثٌاة التاً تمات تنمٌتهاا فاً مرحلاة الماجساتٌر
وإجراء بحث أكادٌمً وتطبٌقً به إضافة علمٌة فً فرع التخصص من خالل رسالة علمٌة متكاملة.
مبدح ( )3نظبو انذراسخ
الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وٌسمح بالقٌد بها لخرٌجً الكلٌات المناظرة بالجامعات المصرٌة أوالحاصلٌن
على درجات علمٌة تم معادلتها من المجلس األعلى للجامعات بعد التأكد من استٌفائهم لشروط القٌد فً الدراسة
المطلوبة.

مبدح (: )4تعزيف انسبعبد املعتمذح 
الساعة المعتمدة هى وحدة قٌاس دراسٌة تعادل ساعة دراسة نظرٌة واحدة أو ساعتٌن إلى 
ثالث ساعات من التدرٌب المعملً أو التطبٌقً أو اإلكلٌنٌكً طبقا لطبٌعة كل مقرر ،فاً األسابوع لمادة فصال
دراسً أساسً ) الفصل األول أو الثانً(.
مبدح ( )5مىاعيذ انذراسخ وانقيذ
تقسم السنة األكادٌمٌة إلى ثالثة فصول دراسٌة على النحو التالً:
الفصل األول ) الخريف ٌ(:بدأ من األسبوع الثالث من شهر سبتمبر ولمدة  16أسبوع.
الفصل الثاني ) الربيع ٌ(:بدأ من األسبوع الثانً من شهر فبراٌر ولمدة  16أسبوع.
الفصل الصيفي ٌ:بدأ من األسبوع األول من شهر ٌولٌو ولمدة  8أسابٌع.
وٌخضع طرح مقررات للدراسة بالفصل الصٌفً على موافقة مجلس الكلٌة  ،بتوصٌة من مجالس
األقسام المختصة ،طبقا إلمكانٌات األقسام وأعداد الطالب المتقدمٌن.
مبدح ( )6املزشذ األكبدميي
ٌعٌن مجلس القسم ،لكل طالب عند بدء الدراسة التأهٌلٌة أو الدراسة التمهٌدٌة مرشدا أكادٌمٌا من باٌن أعضااء
هٌئة التدرٌس بالقسمٌ ،ستمر معه حتى نهاٌة دراسة الدبلوم أو الماجستٌر المهنً
 ،بٌنما ٌتم إستبدال المرشد بالمشرف فً حالة تقدم الطالب لدراسة درجة الماجستٌر أو درجة الدكتوراه.
ٌكون المرشد األكادٌمً مسئوت عن متابعة الطالب أثناء الدراسة ،ومعاونته فً اختٌار المقاررات وٌوقاع علاى
كافة نماذج التسجٌل والحذف واإلضافة.
مبدح ( )7شزوط انقجىل وانقيذ
ٌ قبل الطالب الحاصل على درجة بكالورٌوس طب و جراحة الفم و األسنان من إحد الجامعات المعتارف
بهاا مان المجلاس األعلاى للجامعاات للدراساة ببارام الدراساات العلٌاا إذا اساتوفى شاروط القباول بكال برناام
والمدرجة بالالئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا للكلٌة  ،وكذلك القواعد التً ٌضعها مجلس الكلٌة ،بحٌث ت تتجااوز
القدرة اتستٌعابٌة لألقسام المعنٌة .وعلى الطالب التقدم بكافة المستندات المطلوبة والمعلن عنهاا ،وكاذلك تعبئاة
النماذج الخاصة بإدارة الدراسات العلٌا.
ٌ عتبر الطالاب مقٌادا بشاكل مبادئً ،إذا أنهاى إجاراءات القٌاد قبال نهاٌاة األسابوع الثاانً مان فصالً الخرٌاف
والربٌع أو األسبوع األول من فصل الصٌف ،وت ٌسمح للطالب بحضور المقررات إت إذا قٌد بشكل مبدئً.
 ت ٌعتبار الطالاب مقٌادا بشاكل نهاائً فاً أي مقارر إت بعاد ساداد الرساوم الدراساٌة المقاررة خاالل المواعٌاد
المعلنة بالكلٌة.
ٌ جوز للطالب التسجٌل فً الفصل األول أو الثانً فً مقررات تصل ساعاتها المعتمدة إلاى  12سااعة دون
أن ٌطلب منه تفرغا كامال للدراسة.
 عند طلب حساب مقررات درسها الطالب قبل القٌد فً الدراسة وحصل فٌها على تقدٌر ت ٌقل عن  ، Cتبد
أت ٌكون قد مر على دراستها أكثر من أربعة سنوات من تارٌخ القٌد الجدٌد ،وت تكون قد دخلت ضمن متطلبات
شهادة أو درجة علمٌة حصل علٌها ،وت تزٌد عن  25 %من ساعات المقررات المطلوباة للشاهادة أو الدرجاة
المطلاوب القٌاد علٌهاا ،وفاى جمٌاع األحاوال ٌشاترط موافقاة مجلاس القسام المخاتص ،وت تادخل ضامن المعادل
التراكمً للطالب.
مبدح ( )8شزوط انتسجيم يف املقزراد ثبنفصىل انذراسيخ املختهفخ
 من ٌرغب فً التسجٌل فً الفصل األول أو الفصل الثانً فً مقررات تزٌد عدد سااعاتها المعتمادة عان 12
ساعة علٌه أن ٌتفرغ إلستٌفاء متطلبات الدراسة.
 الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة التً ٌسمح للطالب التساجٌل فٌهاا بالفصال األول أو الفصال الثاانً هاً
18ساعة حتى لو كان متفرغا تفرغا كامال.

ٌ مكن للطالب التسجٌل فً الفصل الصٌفً فً مقررات ت تزٌد ساعاتها المعتمدة عن  6ساعات وت ٌشترط
التفرغ للدراسة.
 ت ٌساامح بالتسااجٌل لدراسااة المقااررات اإلجبارٌااة المشااروطة بدراسااة مقااررات أخاار كمتطلااب لهااا إت بعااد
النجاح فٌها.
مبدح ( )9شزوط انتعذيم ) احلذف واإلضبفخ ( نهمقزراد
ٌ حق للطالب تغٌٌر مقاررات باأخر خاالل ثالثاة أساابٌع مان بادء الدراساة فاً فصالى الخرٌاف والربٌاع ،أو
خاالل أسابوعٌن مان بادء الدراساة للفصال الصاٌفً ،وفاى هاذه الحالاة ت ترصاد المقاررات المحذوفاة فاً ساجل
الطالب الدراسً.
ٌ حق للطالب اتنسحاب من المقرر) وت ترد له الرسوم ( قبل نهاٌاة األسابوع العاشار علاى األكثار مان بداٌاة
الدراسة بالفصلٌن األول والثانً واألسبوع الخامس على األكثر فً الفصل الصٌفً .وفً هذه الحالة ت تحسب
للطالب ساعات هذا المقرر وٌرصد للطالب تقدٌر منسحب )  Withdrawal (Wفً سجله الدراسً.
 ت ٌسمح للطالب بدخول اتمتحان النهائً للمقرر ،إت إذا حضر النسبة المقررة من ساعاته التدرٌسٌة أو أد
النسبة المحددة لمتطلباته ،طبقا لما تنص علٌه الالئحة الداخلٌة للكلٌة .فإذا لم ٌحقق الطالب هاذه النسابةٌ ،خطار
بحرمانه من دخول اتمتحان النهائً للمقرر وٌرصد له فً سجله الدراسً منسحبا انسحابا إجبارٌا من المقرر
). Forced Withdrawal (FW
ٌ حصل الطالب على تقدٌر غٌر مكتمال  (I) Incompleteإذا تعاذر علٌاه دخاول اتمتحاان النهاائً لمقارر
ألسباب قهرٌة ٌقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدراسات العلٌا ومجلس الكلٌة شرٌطة أن ٌكون قد حضر النسبة
المقررة من ساعاته التدرٌسٌة أو أد النسبة المحددة لمتطلباته التعلٌمٌة ،علٌه أداء اتمتحان النهائً فً المقرر
طبقا لما تسمح به الالئحة الداخلٌة للكلٌة ،وات حصل على تقدٌر منسحب إجباري ).(FW
ٌ سمح للطالب باتنسحاب من المقرر الدراسً بعد التسجٌل عند استدعائه ألداء الخدمة العسكرٌة وٌرصد له
تقدٌر منسحب ألداء الخدمة العسكرٌة ) Military Withdrawal (MWفً سجله الدراسً وت تحساب هاذه
الفترة ضمن مدة صالحٌة المقررات أو ضمن مدة الدراسة.
 المقررات التً ٌحصل فٌها الطالب على تقدٌر ) ( I,W,FW or MWت تحسب له ضمن الساعات المعتمدة
المقررة له ،وت تدخل فً حساب المتوسط التراكمً للدرجات.
ٌ رصد تقدٌر الطالب فً السجل الدراسً ) In Progress (IPأثناء تقدمه فً بحاث رساالة الماجساتٌر أو
الدكتوراه وترصد له نتٌجة مناقشة الرسالة بتقدٌر مرضSatisfactory (S) .
 على الطالب إعادة التسجٌل فً أي مقرر حصل فٌه على تقدٌر أقل من  Cوٌعٌد المقرر دراسة وامتحانا بعد
دفع رسوم الدراسة له.
ٌ جوز للطالب إعادة التسجٌل فً أي مقرر سبق له النجاح فٌه (حصل فٌه على تقدٌر  Cعلى األقل( بغرض
تحسٌن تقدٌره فً هذا المقرر بعد دفع رسوم الدراسة له.
ٌ جاوز للطالاب التساجٌل فاً بعاض مان المقاررات الدراساٌة مان خاارج القسام أو الكلٌاة أو الجامعاة ضامن
برنامجه الدراسً وذلك بموافقة مجلاس الكلٌاة بنااء علاى اقتاراح مجلاس القسام المخاتص وتادخل تقادٌرات هاذه
المقررات فً حساب المتوسط التراكمً للدرجات.
 ت ٌحسب للطالب ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة ،المقرر الذي ٌحصل فٌه على تقدٌر أقال
من  ، Cوٌجب علٌه إعادة دراسة المقرر إذا كان إجبارٌا ،بٌنما ٌحق للطالب دراسة مقرر بدٌل إذا كان اختٌارٌا
وتدخل الدرجات الحاصل علٌهاا فاً جمٌاع محاوتتاه فاً حسااب المتوساط التراكماً للادرجات ) ( CGPAفاً
جمٌع الفصول الدراسٌة.
ٌ جوز السماح للطالب التسجٌل كمستمع ) (Noncreditفً مقررات دراسٌة نظرٌة دون دخاول اتمتحاان
بعد الحصول على موافقة القسم المختص بتوصٌة مان أساتاذ المقارر وساداد المصاروفات المقاررة لاذلك .وفاً
حالة حضور الطالب النسبة المقررة من الساعات التدرٌسٌة للمقررٌ ،رصد للطالب تقدٌر مستمع Listener
) (Lوٌحق له الحصول على بٌان بحضور المقرر كمستمع وت ٌسمح له بدخول اتمتحان.
مبدح ( )11تقذيزاد املقزراد

 تقدر نقاط المقررات على النحو التالً:
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غيز مقجىل

مبدح ( )11حسبة اننقبط
ٌ رصد فً سجل الطالب الدراسً جمٌع تقدٌراته الحاصل علٌها فاً المقاررات فاً جمٌاع محاوتتاه وتادخل
جمٌعا فً حساب المتوسط التراكمً للنقاط فً جمٌع الفصول الدراسٌة.
 توضح الالئحة الداخلٌة طرٌقة تقٌٌم كل مقرر ،وتشمل اتختبارات الدورٌة ،واألبحاث ،والتدرٌبات العملٌة،
واتمتحان النهائً ،وكافة ما ٌطلبه المقرر من أعمال وت تقل درجة اتمتحاان النهاائً ألي مقارر عان 50
%من درجاته أت أذا ذكرت صراحة فً الالئحة الداخلٌة ومسببة وحصلت على موافقة مجلس الجامعة.
 حضور اتمتحان النهائً للمقرر شارط لرصاد نقااط للمقارر ،وٌرصاد لمان ت ٌحضار اتمتحاان النهاائً أو
ٌتغٌب عن جزء منه تقدٌر  Fراسب.
 تحدد الالئحة الداخلٌة المتوسط التراكمً لنقاط الطالب للحصاول علاى كال شاهادة أو درجاة علمٌاة ،وت ٌقال
هذا المتوسط بأي حال عن (.) 2.44
 تحسب نقاط كل مقرر على أنها عدد ساعاته المعتمدة مضروبة فً نقاط كل ساعة طبقا لتقدٌر المقرر.
ٌ حسب مجموع النقاط التً حصل علٌها الطالب فً أي مرحلاة علاى أنهاا مجماوع نقااط كال المقاررات التاً
درسها فً جمٌع المحاوتت.
ٌ حسب المتوسط التراكمً للنقاط فً أي مرحلاة علاى أناه ناات قسامة مجماوع النقااط التاً حصال علٌهاا فاً
المرحلة مقسوما على مجموع ساعات جمٌع المقررات فً جمٌع المحاوتت.
 المقرر الذي ٌحصل فٌه الطالب على أقل من )ٌ (Cتم اعتباره فً متوسط النقاط وت ٌعتد به ضمن السااعات
المعتمدة المقررة فً المرحلة ،إت إذا أعاده ونجح فٌه فتحسب األخٌرة فقط ضمن الساعات المعتمدة المقررة
فً المرحلة.
مبدح ( )11رسىو انذراسخ

 تحصل رسوم للقٌد عند بدء كل مرحلة وكذلك رسوم تسجٌل عان كال سااعة دراساٌة معتمادة فاً أي مرحلاة
من مراحل الدراسة .كما ٌتحمل الطالب أ رسوم أخر إضافٌة إلستٌفاء متطلبات الجامعة أو الكلٌة للقٌد
كما ٌاتم تحصاٌل رساوم عناد مناقشاة رساائل الماجساتٌر والادكتوراه ،وكاذلك عناد التقادم للقٌاد فاً اتمتحاان
الشامل للدكتوراه.
ٌ تم تحدٌد كافة الرسوم المقاررة سانوٌا ،بموافقاة مجلاس الدراساات العلٌاا بالجامعاة بنااء علاى اقتاراح مجلاس
الكلٌة.
ٌ جوز بموافقة مجلس الكلٌة تحصٌل الرسوم من الطالب على دفعتٌن خالل الفصل الدراسً ،بحٌث ت ٌسمح
له بدخول اتمتحان النهائً إت بعد سداد كافة الرسوم المقررة علٌه.
مبدح ( )13حتىيم انقيذ إىل تسجيم ) درجتي املبجستري وانذكتىراه(
ٌ جوز تحوٌل القٌاد إلاى تساجٌل ،بعاد نجااح الطالاب المقٌاد لدرجاة الماجساتٌر فاى مقاررات الفصال الدراساى
األول بشرط إجتٌاز متطلباات الكلٌاة للتساجٌل و ُتشاكل لاه هٌئاة إشاراف ،وفاى جمٌاع األحاوال ٌحساب بداٌاة
التسجٌل من تارٌخ القٌد.
 الحد األقصى لتسجٌل مشاروع رساالة الماجساتٌر  12شاهر مان تاارٌخ إعتمااد مجلاس الكلٌاة لنتٌجاة الفصال
الدراسى األول و إت شطب قٌد الطالب.
 تقدم هٌئة اإلشراف لمجلس القسم الخطة البحثٌة للرسالة ،بعد عرضها فً ساٌمٌنار ٌادعى لاه هٌئاة التادرٌس
والباحثٌن بالقسم ،لٌبدأ الطالب فً إعداد البحث الخاص بالرسالة.
 ت ٌتم تشكٌل لجنة الفحص والحكم على رسالة الماجستٌر إت بعد مرور عام على اإلقل من تارٌخ التسجٌل.
 بالنسبة لطالب الدكتوراه ٌكون تسجٌل مشروع الرسالة مع القٌد للدرجة بشرط إستٌفاء متطلبات القٌد.
 ت ٌاتم تشاكٌل لجناة الفحاص والحكام علاى رساالة الادكتوراه إت بعاد مارور عاامٌن علاى اإلقال مان تاارٌخ
التسجٌل.
مبدح ( )14تشكيم هيئخ االشزاف
 بعد قبول القسم العلمً تحوٌل قٌد الطالب إلى تسجٌلٌ ،تم تحدٌد هٌئة إشراف على الطالب لمتابعة إعداده
للبحث وكتابة الرسالة.
ٌ ضع القسم العلمً القواعد التً ٌتم على أساسها تحدٌد هٌئة اتشراف بالتوافق بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس
بالقسم ،وتعتمد على ما ٌلً:









الخطة البحثٌة للقسم ومعدل تنفٌذها ،وتوزٌعها على التخصصات الفرعٌة بالقسم،
التخصصات الدقٌقة ألعضاء هٌئة التدرٌس والعدد المتوفر فً كل تخصص،
الحد األقصى لعدد الطالب المسموح وضعهم تحت اإلشراف لكل عضو هٌئة تدرٌس ،والذي ت ٌجب أن ٌزٌد بأي
حال عن المشاركة فً اإلشراف على  15رسالة.
التوزٌع العادل بما ت ٌتعارض مع تنفٌذ القسم لخطته البحثٌة بأقصى درجة من الكفاءة،
الشفافٌة الكاملة فً توزٌع األعباء،
رغبة الطالب وحقه فً اختٌار نقطة البحث وتوافقها مع مجال عمله ،بشرط أن تكون ضمن خطة القسم البحثٌة،
ٌمكن اختٌار أعضاء فً هٌئة اتشراف من أقسام أخر بالكلٌة أو كلٌات أخر وذلك للرسائل التً تختص بأبحاث
بٌنٌة أو مشتركة،
ٌكون اختٌار المشرف الرئٌسً هو أقدم أعضاء هٌئة اإلشراف أو بالتوافق بٌنهم.

ٌ كون اختٌار موضوعات البحوث الخاصة بالمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن متماشٌا مع خطة القسم فً تنمٌة
الموارد البشرٌة ودعم التخصصات الفرعٌة بالقسم.
ٌ قترح المشرف الرئٌساً ،المشااركٌن فاً هٌئاة اإلشاراف مان المدرساٌن ماع مراعااة أناه ت ٌجاوز للمادرس
المشاركة فً اإلشراف على رسائل الدكتوراه قبل مرور عام على تعٌنه فً درجة مدرس ،وللقسم الحق فً
التأكد من عدالة توزٌع المدرسٌن على هٌئات اإلشراف المختلفة.
 الحاد األقصاى ألعضااء هٌئاة اإلشاراف بمان فاٌهم المدرساٌن ،أربعاة لرساائل الماجساتٌر وخمساة لرساائل
الدكتوراه.

ٌ حتفظ المشرف الذي ٌتوفى إلى رحماة هللا بعاد اشاتراكه فاً هٌئاة اإلشاراف لفتارة ت تقال عان عاام ،بجمٌاع
حقوقه المادٌة واألدبٌة ،مع حق القسم إضافة مشرف آخر لو لزم األمر.
 ت ٌجاوز لعضاو هٌئاة التادرٌس المشااركة فاً اإلشاراف أو لجناة الفحاص والحكام علاى الرساائل العلمٌاة أو
المشاروعات البحثٌاة المقدماة مان أحاد أقارباه حتاى الدرجاة الرابعاة أو بالنساب والمصااهرة .كماا ت ٌجاوز
اشتراك أعضاء هٌئة تدرٌس تربطهم قرابة حتى الدرجة األولى فً اتشراف على ذات الرسالة.
 عند إعارة أحد المشرفٌن للخاارج ٌتقادم المشارف الرئٌساى بطلاب إساتبداله بمشارف اخار إت لاو قادم تقرٌارا
نهائٌا ٌفٌد صالحٌة الرسالة للمناقشة قبل سفره.
مبدح ( )15إيقبف  /مذ انقيذ أو انتسجيم
ٌ جوز لمجلس الدراسات العلٌا بالجامعة الموافقاة علاى طلاب مجلاس الكلٌاة بنااء علاى توصاٌة القسام العلماً
المختص وذلك ألسباب قهرٌة  ،إٌقاف قٌد أو تسجٌل طالاب الدراساات العلٌاا لفتارات متصالة أو متقطعاة ت
تزٌد إجمالً مددها عن عام على األكثر فى المرة الواحدة و بحد أقصى لمدة عاامٌن أثنااء فتارة القٌاد و ذلاك
فى األحوال األتٌة :
o
o
o
o

o
o

اتعذار المرضٌة المعتمدة من لجنة القومسٌون الطبى بالجامعة.
أجازة رعاٌة الطفل/األسرة.
أجازة مرافقة الزوج/الزوجة بالخارج.
اإلستدعاء لتأدٌة الخدمة العسكرٌة.
عدم القدرة على اإلنتظام فى الدراسة لظروف السفر و التواجد بالخارج بالنسبة للطالب الوافدٌن.
أثناء المنح الدراسية أو المهمات الرسمية.

 فً جمٌع األحاوال ،ت تحتساب فتارة إٌقااف القٌاد مان المادة القانونٌاة المقاررة بالالئحاة و ت ٌجاوز للطالاب
دراسة أ مقررات أو دخول اإلمتحان أو تقدم المشرف بطلب صالحٌة الرسالة للمناقشاة أثنااء فتارة إٌقااف
القٌد.
ٌ جوز لمجلس الدراسات العلٌا بالجامعة الموافقة على طلب الكلٌة بناء على توصٌة القسم العلمً المختص مد
قٌد/تسجٌل طالب الماجستٌر والدكتوراه لمدة عام على األكثر ،على أن ٌكون ذلك مشفوعا بتقرٌر مان هٌئاة
اتشراف بإمكانٌة انتهاء الطالب من الرسالة قبل نهاٌة المدة المطلوبة.
مبدح ( )16إنغبء انقيذ أو انتسجيم
ٌلغى قٌد أو تسجٌل طالب الدراسات العلٌا فً الحاتت التالٌة:









إذا تقدم بطلب لشطب قٌده أو تسجٌله.
إذا لم ٌتمكن من اتنتهاء من متطلبات الحصول على الشهادة أو الدرجة بنجاح خالل المدة القصو الممنوحة.
إذا لم ٌسجل طالب الماجستٌر مشروع بروتوكول الرسالة بعد مرور ( )12شهر كحد أقصى من تارٌخ النجاح فى
مقررات الفصل الدراسى األول.
إذا تكرر رسوب الطالب أو غٌابه دون عذر فى أ مقرر إجبار بحد أقصى ( )3مرات.
إذا لم ٌتمكن طالب الدكتوراه من اجتٌاز اتمتحان الشامل فً جمٌع الفرص التً أتٌحت له.
إذا تعد طالب الماجستٌر والدكتوراه المدة القانونٌة الممنوحة له لإلنتهاء من الرسالة.
إذا تقدمت هٌئة اتشراف بطلب إلغاء التسجٌل بسبب ٌقبله مجلس القسم وٌعتمده مجلس الكلٌة بناء على تقرٌرٌن متتالٌٌن
لمتابعة األداء ،وذلك بعد إنذار الطالب على األقل بإنذارٌن تكون المدة الزمنٌة بٌنهما شهرا وٌخطر الطالب رسمٌا
بالسبب.
إذا رفضت لجنة الفحص والحكم الرسالة لطالب الماجستٌر أو الدكتوراه.

مبدح ( )17مذح انذراسخ
ٌ قصد بمدة الدراسة فً المواد السابقة ،المدة من تارٌخ القٌد للشهادة أو الدرجة وحتاى تاارٌخ اساتٌفاء كافاة
متطلبات الحصول على الشهادة أو الدرجة بنجاح.
ٌ جوز فً حالة التسجٌل لدرجتً الماجستٌر والدكتوراه أن ٌتم تقدٌم تقرٌر الصالحٌة وتشكٌل لجنة الفحص
والحكم وعقد جلسة المناقشة قبل انتهاء مدة الحد األدنى لمنح الدرجة بثالثة أشهر على األكثر ،وت ٌتم المنح
إت بعد مرورمدة الحد األدنى.

مبدح ( )18متبثعخ طبنت املبجستري وانذكتىراه
 تقدم هٌئة اتشراف تقرٌرا عن مد تقدم الطالب فً البحث ،وذلاك علاى نماوذج خااص ٌعاد لهاذا الغارض،
وٌحفظ فً ملف الطالب.
 تقدم هٌئة اإلشراف على طالب الماجستٌرتقرٌرٌن سنوٌٌن على األقل و بالنسبة لطالاب الادكتوراه تقادم هٌئاة
اإلشراف تقرٌرا واحدا على األقل كل عام.
ٌ طلب رئٌس القسم من الطالب التوقٌع على تقرٌر هٌئة اتشراف بالعلم ،ولاه أن ٌاتظلم مان التقرٌار ،وعلاى
رئٌس القسم بحث التظلم ومناقشة هٌئة اتشراف فٌما جاء به.
 فً حالة عدم حفظ التظلم ،إلصرار الطالب على أنه ٌوجد خالف مع أحد المشرفٌن ٌ ،حال الموضوع لوكٌل
الكلٌة للدراساات العلٌاا والبحاوث الاذي بادورة ٌشاكل لجناة ثالثٌاة مان أعضااء لجناة الدراساات العلٌاا بالكلٌاة
للنظر فً الموضوع وكتابة تقرٌر بشأنهٌ ،عرض على لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة تتخاذ قرار بحفظه ،أو
إعادة تشكٌل لجنة اتشراف.
 تقوم الكلٌة من خالل استطالع رأ موحد ،باساتطالع رأ طاالب الماجساتٌر والادكتوراه لاٌمكن مان خاللاه
تطوٌر أداء الدراسات العلٌا بالكلٌة.

مبدح ( )19االمتحبن انشبمم نهذكتىراه
 بعد قٌد الطالبٌ ،شكل القسم العلمً لجنة خماسٌة مان األسااتذة واألسااتذة المسااعدٌنٌ ،كاون أحاد أعضاائها
ممثال لهٌئة اإلشراف ،وعضوان من القسم المختص ،وعضو من قسم آخر بالكلٌة ،وعضو من خارج الكلٌة.
 تجتمع اللجنة بدعوة من ممثل هٌئة اإلشراف لتحدٌد الموضوعات التً سٌتم امتحان الطالب فٌها وٌجاب أن
تكون شاملة لتخصصات القسم الفرعٌة ،وٌتم اخطاره بالمراجع المطلوب اتطالع علٌها ،وتسمح له بفترة ت
تتجاوز ستة أشهر لٌستعد لالمتحان.
ٌ تم عقد امتحان تحرٌري للطالب ،تحدد الالئحة مدته كما ٌتم عقد إمتحان شفو و عملى/إكلٌنٌكى .
 إذا لام ٌجتااز الطالاب اتمتحاان بنجااحٌ ،حاق لاه إعاادة اتمتحاان خاالل ساتة أشاهر بانفس اللجناة ونفاس
الموضوعات المكلف بها.
مبدح ( )11فحص رسبئم املبجستري وانذكتىراه
 قبل انتهاء الحد األدنى لمدة الدراسة بثالثة شهور على األكثر وقبل انتهاء مدة التسجٌل المرخص بهاا ،تقادم
هٌئة اتشراف تقرٌرا بصالحٌة الرسالة للعرض على لجنة الفحص والحكم ،و ٌجوز أن ٌدعو مجلاس القسام
لسمٌنار ٌحضره هٌئة التدرٌس والباحثٌن بالقسم لعرض أهم استنتاجات ومخرجات البحث.
 قبل البدء فً إجراءات الفحص والحكم على الرسائل ،على طالب الماجستٌر أو الدكتوراه القٌام بنشر بحاث
واحد على األقل وٌكون النشر فً دورٌاات علمٌاة متمٌازة طبقاا لماا تقاره لجاان الترقٌاات باالمجلس األعلاى
للجامعات فً تخصص الرسالة.
ٌ عرض تقرٌر الصالحٌة على مجلس القسم ،مرفقا به ملخاص للرساالة باللغاة العربٌاة ومترجماا للغاة أجنبٌاة
واحدة على األقل طبقا لطبٌعة الرساالة ،ومقتارح بالفاحصاٌن المحكماٌن للرساالة لٌختاار مانهم المجلاس لجناة
الفحص والحكم ،وتكون الرسالة فً صورتها النهائٌة للعرض على لجنة الفحص والحكم متوفرة داخل جلسة
مجلس القسم لمن ٌطلب تصفحها.
ٌ جب أن ٌذكر فً تقرٌر الصالحٌة لرسائل الدكتوراه ،اإلضافة العلمٌة الجدٌدة نتٌجة البحث المقدم بالرسالة.
 تكون لجنة الفحص والحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهم ٌمثل هٌئة اتشراف وٌجوز تمثٌلها باأكثر
من مشرف على أن ٌكونوا من األسااتذة أو األسااتذة المسااعدٌن وٌكوناوا جمٌعاا بصاوت واحاد داخال لجناة
الفحص والحكم.
ٌ كون على األقل ،أحد أعضاء الجنة من خارج الكلٌة للفحص والحكم علاى رساائل الماجساتٌر ،بٌنماا ٌكاون
على األقل أحد أعضاء لجنة الفحص والحكم من خارج الجامعة للفحص والحكم على رسائل الدكتوراه ،كما
ٌجوز أن ٌكون من جامعة أجنبٌة وٌرأس اللجنة أقدم أعضائها.
ٌ عارض تشاكٌل لجناة الفحاص والحكام علاى لجناة الدراساات العلٌاا ومجلاس الكلٌاة للموافقاة علاى تشاكٌل
اللجنة،وٌعتمد التشكٌل من نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث.
ٌ حٌل وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الرسالة إلى أعضاء لجنة الفحص والحكم على الرساالة للفحاص
وكتابة تقارٌر فردٌة بشأنها خالل شهر على األكثر ،بعده ٌعلن وكٌل الكلٌاة للدراساات العلٌاا والبحاوث عان
موعد المناقشة ،بالتشاور مع أعضاء اللجنة.
 تجتمع اللجنة فً الموعد المحدد ،وتطلع على التقارٌر الفردٌة وتقوم بمناقشة الطالب فً جلسة علنٌة وٌجوز
اتكتفاء بالتقرٌر الفردي لعضو لجنة الفحص والحكم إذا كان من جامعة خارج مصر.
 تكون نتٌجاة المناقشاة بأغلبٌاة األعضااء ،وٌكتاب التقرٌار الجمااعً بإجازتهاا أو رفضاها أو إعادتهاا للطالاب
تستكمال ما تراه من نقص وتعطٌه فرصة ت تزٌد مدتها عن ستة أشهر.
ٌ عارض التقرٌار الجمااعً عان الفحاص والمناقشاة مصاحوبا بالتقاارٌر الفردٌاة ألعضااء اللجناة ،علاى لجناة
الدراسات العلٌا بالكلٌة ،ثم مجلس الكلٌة للتوصٌة بالمنح من عدمه ،وتفحص حالة الطالب مصحوبة بتوصٌة
مجلس الكلٌة على مجلس الدراسات العلٌا بالجامعة ،والذي ٌحٌل الحاتت التً اساتوفت كافاة شاروط المانح
لمجلس الجامعة تتخاذ قرارا بالمنح .

مبدح ( ) 11نظبو تكىيذ املقزراد انذراسيخ :
يتن تكىيد المقررات طبقا للنظام األتى :
0

0

0

X

X

X

انحزوف األونً من مسمً انشهبدح أو انذرجخ (حذ أقصً  3حزوف)
انزقم انكىدي نهشهبدح أو انذرجخ
انزقم انمسهسم نهمقزر
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