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١  

 م٢٠١١

  جامعة أسیوط
  كلیة الطب 

 



  

  
  

  

  رقم الصفحة  المـــحتــــــوى

 الباب االول :
  تمـھید

v 
  نبذة تاریخیة عن الكلیة -
  رسالة الدراسات العلیا -
  تعریف بالدرجات العلمیة التى تمنحھا الكلیة -

٦  
٧  

٨  

v .٩  أھداف ودواعى تحدیث الالئحة  

v .١٠  المالمح الرئیسیة لبرامج الدراسات العلیا  

  :الباب الثانـى
مسمیات والكود الرقمى لألقسام العلمیة والوحدات ال

  والدرجات الممنوحة.
١٦  

  :الباب الثالـث
قواعد إحتساب النقاط المعتمدة والنظام نظام الدراسة و

  الكودى للمقررات.
٢٦  

  الباب الـرابع:

  

 الھیكل التنظیمى إلدارة البرنامج 
  وقواعد توصیف البرامج والمقررات وتحدیثھا

٣١ 
  

  الخامس: الباب 

 شروط اإللتحاق والحصول على الدرجة العلمیة 
  .ونظام ومواعید اإلمتحان وقواعد القید والتسجیل

 
٣٨  

  ٤٩  األحكام اآلنتقالیة.  الباب السادس:

  ٥١  متحان.النقاط المعتمدة لدرجات الماجستیر ونظام اإل  :الباب السـابع

  ١٦٠  متحان.ونظام اإلالنقاط المعتمدة لدرجات الدكتوارة   الباب الثامـن:

ونظام  العلمیة المستحدثةدرجات لالنقاط المعتمدة ل  الباب التاسع
  متحان.اإل

٢٤٨ 
 

  ملحق(واحد)
 دلیل ضمان الجودة فى التوصیف الوظیفى  

 ومعاییر إختیار القیادات األكادیمیة لبرامج 
  ومقررات مرحلتى الدراسات العلیا.

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

٢ 



  
  درجات الماجستیرفھرس األقسام الخاص ب

 م القسم رقم الصفحة
Ø األقسام العلمیة األكادیمیة 

 ١ التشریح اآلدمى وعلم األجنة ٥٣ - ٥٢
 ٢ ( علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة ) قسم الھستولوجیا ٥٥ - ٥٤
 ٣ قسم الفسیولوجیا الطبیة ٦٠ – ٥٦
 ٤ قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة ٦٣ – ٦١
 ٥ یاقسم الباثولوج ٦٥ – ٦٤
 ٦ قسم الفارماكولوجیا الطبیة ٦٩ – ٦٦
 ٧ قسم المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة ٧٢ – ٧٠
 ٨ قسم الطفیلیات الطبیة ٧٦ – ٧٣
٧٩ – ٧٧  
٨٢ – ٨٠ 

  قسم الصحة العامة وطب المجتمع 
 الطب المھني و البیئي -

٩ 

 ١٠ اإلكلینیكیةقسم الطب الشرعى والسموم  ٨٥ – ٨٣
Ø  اإلكلینیكیةاألقسام العلمیة 

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

  قسم األمراض الباطنة
  أمراض الكلىوحدة  -
  أمراض الدموحدة  -

١٥ 

 ١٦ مراض الصدریة والتدرنقسم األ ١١٠ – ١٠٨
 ١٧ قسم األمراض العصبیة والنفسیة ١١٣ – ١١١
 ١٨ قسم األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة ١١٦ – ١١٤
 ١٩ قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل ١٢٠ – ١١٧
 ٢٠ قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى ١٢٣ – ١٢١
 ٢١ التولیدقسم أمراض النساء و ١٢٦ – ١٢٤
 ٢٢ قسم طب األطفال  ١٢٩ – ١٢٧
 ٢٣ قسم طب وجراحة العیون ١٣١ – ١٣٠
١٣٤ – ١٣٢  
١٣٧ – ١٣٥ 

  قسم عالج األورام والطب النووى
 الطب النووى -

٢٤ 

 ٢٥ قسم األشعة التشخصیة ١٤٠ – ١٣٨
 ٢٦ قسم التخدیر والعنایة المركزة  ١٤٣ – ١٤١
٦٧ – ١٤٤  
١٤٩ – ١٤٧  
١٥٢ – ١٥٠ 

  األنف واألذن والحنجرة جراحة قسم
  التخاطب -
 السمعیات -

٢٧ 

 ٢٨ قسم الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ١٥٥ – ١٥٣
 ٢٩ قسم طب القلب واألوعیة الدمویة ١٥٩ - ١٥٦

  الخاصة بالدرجات المستحدثةاألقسام العلمیة 
  
٢٥٢- ٢٤٩  
٢٥٧- ٢٥٣  

  قسم الصحة العامة وطب المجتمع 
  طب األسرة  

  والصحة االنجابیة       الدراسات السكانیة 

١  

  قسم جراحة التجمیل والحروق   ٢٦٠- ٢٥٨
  جراحة التجمیــــل والتكمیل

٢  

  قسم األمراض الباطنة  ٢٦٤- ٢٦١
  طب  الحاالت الحرجة

٢  

  قسم التخدیر والعنایة المركزة  ٢٦٨- ٢٦٥
  طب الطوارئ

٤  

   والشرایین  قسم جراحة األوعیة الدمویة  ٢٧٣- ٢٧١
  مویة والشرایینجراحة األوعیة الد

٥  

٣  
  



  
  فھرس األقسام الخاص بدرجات الدكتوراة

 م القسم رقم الصفحة
Ø األقسام العلمیة األكادیمیة 

 ١ التشریح اآلدمى وعلم األجنة ١٦٢ – ١٦١
 ٢ ( علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة ) قسم الھستولوجیا ١٦٤ – ١٦٣
 ٣ قسم الفسیولوجیا الطبیة ١٦٧ – ١٦٥
 ٤ م الكیمیاء الحیویة الطبیةقس ١٧٠ – ١٦٨
 ٥ قسم الباثولوجیا ١٧٢ – ١٧١
 ٦ قسم الفارماكولوجیا الطبیة ١٧٤ – ١٧٣
 ٧ قسم المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة ١٧٦ – ١٧٥
 ٨ قسم الطفیلیات الطبیة ١٧٨ – ١٧٧
١٨١ – ١٧٩  
١٨٣ – ١٨٢ 

  قسم الصحة العامة وطب المجتمع 
 الطب المھني و البیئي -

٩ 

 ١٠ اإلكلینیكیةقسم الطب الشرعى والسموم  ١٨٥ – ١٨٤
Ø األقسام العلمیة اإلكلینیكیة 

 ١١  قسم الجراحة ١٨٧ – ١٨٦
 ١٢ قسم جراحة القلب والصدر ١٨٩ – ١٨٨
 ١٣ قسم جراحة التجمیل والحروق ١٩١ – ١٩٠
 ١٤ قسم جراحة المخ واألعصاب ١٩٣ – ١٩٢
 ١٥ والشرایین  قسم جراحة األوعیة الدمویة ١٩٦ – ١٩٤
 ١٦ قسم جراحة المسالك البولیة والتناسلیة ١٩٩ – ١٩٧
 ١٧ قسم جراحة العظام ٢٠١ – ٢٠٠
٢٠٤ – ٢٠٢  
٢٠٦ – ٢٠٥  
٢٠٩ – ٢٠٧ 

  قسم األمراض الباطنة
  أمراض الكلى -
 أمراض الدم -

١٨ 

 ١٩ قسم األمراض الصدریة والتدرن ٢١١ – ٢١٠
  

٢١٣ – ٢١٢  
٢١٦ – ٢١٤ 

  والنفسیةقسم األمراض العصبیة 
  األمراض العصبیة -
 الطب النفسي -

٢٠ 

 ٢١ قسم األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورة ٢١٨ – ٢١٧
 ٢٢ قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل ٢٢٠ – ٢١٩
 ٢٣ قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى ٢٢٢ – ٢٢١
 ٢٤ قسم أمراض النساء والتولید ٢٢٤ – ٢٢٣
 ٢٥ ب األطفال قسم ط ٢٢٦ – ٢٢٥
 ٢٦ قسم طب وجراحة العیون ٢٢٨ – ٢٢٧
٢٣٠ – ٢٢٩  
٢٣٢ – ٢٣١ 

  قسم عالج األورام والطب النووى
 الطب النووى -

٢٧ 

 ٢٨ قسم األشعة التشخصیة ٢٣٤ – ٢٣٣
 ٢٩ قسم التخدیر والعنایة المركزة  ٢٣٦ – ٢٣٥
٢٣٨ – ٢٣٧  
٢٤٠ – ٢٣٩  
٢٤٢ – ٢٤١ 

  األنف واألذن والحنجرةجراحة قسم 
  التخاطب  -
 السمعیات -

٣٠ 

 ٣١ قسم الباثولوجیا اإلكلینیكیة  ٢٤٤ – ٢٤٣
 ٣٢ قسم طب القلب واألوعیة الدمویة ٢٤٧ – ٢٤٥

  الخاصة بالدرجات المستحدثةاألقسام العلمیة 
  الجراحة العامةقسم   ٢٧٠-٢٦٩

  جراحة األطفال
١  

  
  

٤  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥  
  
  

  

    ألولا لبـابا 

  العلــيا الدراسـات رسـالة

  أسـيـوط جـامعـة الطـب بكـليـة
 



  
  

  
  كلية الطب مقدمة عن - أوالً:

  - نشأة الكلية:
محرم سنة  ٢٠الصادر فى  ١٩٦٠لسنة  ١٢٩٥ت كلیة الطب جامعة ٍأسیوط بالقرار الجمھورى رقم أنشئ

وألحقت أقسام الصیدلة بكلیة الطب بنفس القرار المشار إلیة لتكون  ١٩٦٠یولیو  ١٤الموافق  ١٣٨٠
  نواة مستقلة لكلیة الصیدلة بجامعة أسیوط بعد ذلك.

لعلوم وكانت فى مبانى كلیة ا١٩٦١ /١٩٦٠فى العام الجامعى دراسة بكلیة الطب جامعة أسیوط بدأت ال
  -بعدد : والدراسة اإلكلینیكیة كانت فى المستشفى الجامعى القدیم

  قسما. ١٥ ·
  عضو ھیئة تدریس. ١٧ ·
 طالبة ). ٢١ –طالب  ١٢٥طالب وطالبة (  ١٤٦ ·
خبرات طالبھا  ثراءإلي تفعیل إمكانیاتھا وقدراتھا وإمنذ تأسیسھا وھي تسعي جاھدة بكل قوة كلیة وال

معتمدة في ذلك كلھ علي الخبرات العلمیة والفكریة ألساتذتھا ومستندة في ذلك لكافة المستحدثات 
واألسالیب العلمیة والتكنولوجیة إلي جانب الرؤى االجتماعیة الفاعلة من أجل خدمة كافة قطاعات 

   المجتمع المحیط.
  
ر وإستحداث برامج ومقررات طوال مسیرتھا إلي تطویر برامجھا ومقرراتھا باستمرا الكلیةي وتسع      

حریصة علي إنشاء تخصصات  الكلیةعلي نحو یتناسب مع المتغیرات العلمیة واألكادیمیة كما أن جدیدة 
  لسوق العمل. جدیدة تتناسب مع االحتیاجات العلمیة والمتطلبات التنمویة المختلفة،

الدراسات العلیا  ثالثة قطاعات وھي قطاع شئون التعلیم والطالب، وقطاع لكلیةا تضمو
من أجل خدمة ورعایة ، و تعمل الكلیة جاھدة البیئةتنمیة المجتمع وخدمة والبحوث، وقطاع شئون 

بدءا من خلق بیئة جامعیة وتربویة تعمل علي  أھم عنصر في العملیة األكادیمیة أال وھو الطالب
المختلفة من حیث  البرامجستحداث في إلي التطویر واإل الشخصیة المتكاملة وصوًال صقل وتنمیة

التي تسعي لتعریف الطالب الطالبیة المناھج وطرق التدریس ھذا باإلضافة للبرامج واألنشطة 
كما تمتد ھذه الرعایة إلي الجامعات األخرى،  بطالب الكلیات األخرى فى نفس الجامعة وطالب

تتوافر فیھا سبل الرعایة ات من خالل ادارة الجامعة من خدمالكلیة أبنائھا بما توفره  المتمیزین من
.                                                                                                                     طبیة من إقامة وتغذیة وتوجیھ نفسي وكذلك رعایة

 
  
  
  
  
  
  
  
٦  

 نبذة تاريخية عن الكلية    



  
  
  
  

  

  -قادر على الممارسة الجیدة فى المجاالت األتیة: عداد طبیب متمیزإ

 المجال اإلكلینیكى من خالل تقدیم خدمة طبیة متخصصة للمرضى مع إتباع -١

ى مستجدات فى مجال الرعایة وأداب مھنة مزاولة الطب ومواكبة أأخالقیات 

لممارسة الصحیة خاصة المبنیة على الدلیل وتطبیق معاییر ضمان جودة ا

  .اإلكلینكیة

 المجال العلمى "اإلكادیمى"من خالل تقدیم خدمة تدریبیة وتدریسیة وفقًا     -٢

 لمعاییر ضمان جودة التعلیم الطبى.   

 بحاث ذات مستوى علمى متمیز یسھم  أالمجال البحثى من خالل انتاج ونشر  -٣

  الخدمة الصحیة المقدمة لھ.  ینفى حل مشكالت المجتمع وتحس  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
٧  



  

 

  

  
v رـیتـاجسـدرجة الم:  

  - تھدف الى : علمیة كادیمیةأدرجة       

لكل  ةقیاسیة محدد ةكادیمیأساسى وفقا لمعاییر و العلمى األأھیل لممارسة التخصص الطبى أالت -١

  تخصص.

  والقدرة على التعلیم الطبى المستمر. ةحقالالھیل لمتابعة الدراسة فى المراحل أالت -٢

  على الدلیل. ھومبنی ةخالقیأوعلمیة و ةمنآ ةل لممارسة طبیھیأالت -٣

  ة.ینیكیكلنیكى ومبادىء الحوكمة اإلیكلت البحث العلمى والتدقیق اإلاساسیأتقان إ -٤

  .فى مجال تخصصھ ةنیكییكلإلرات العلمیة وااھیل لممارسة دوره كمدرب للمھأالت -٥

 

v : درجـة الـدكتـوراة 
  -ؤھل حاملھا لتحقیق التمیز فى مجاالت:تعلمیة درجة أكادیمیة        

  .ق اإلكلینیكى البحث العلمى والتدقی -١

  التدریس والتعلیم الطبى األكادیمى واإلكلینیكى. -٢

  الممارسة الطبیة والمھنیة المتمیزة والوصول الى درجات حرفیة متقدمة فى مجال التخصص. -٣

  واإلكلینیكیة.القیاده والحوكمة فى مجاالت العلوم األكادیمیة  -٤

 

  

  

 

 

  

 

  
٨  



 

  

  
  
  

  عتماد الكلیة.إعتماد كجزء من ق برامج الدراسات العلیا لمعاییر الجودة والحصول على اإلیضمان تحق -١

باعتباره أنسب  ) النقاط المعتمدة(  ECTS)(بى ومع النظام االور ئمالتتطویر برامج الدراسات العلیا لی -٢

  م الطبى.فى مجال التعلی ةنظماأل

نقاط الحتساب ى فى البرامج الدراسیة وإعملنیكى والیلكوضع الضوابط التى تضمن إدراج التدریب اإل -٣

لیة وقضاء فترات التدریب فى المستشفیات موالع ةنیكییكلاإلكتساب المھارات على تعلم وإ ةالمعتمد

طاع بالمجلس األعلى القب التى تحددھا الئحة یفترة التدر من الكلیة والتوافق مع ةالمعتمد والمعامل

  .للجامعات

  تعزیز التخصصات الدقیقة واستحداث برامج دراسیة متمیزة بالكلیة. -٤

 مع توافقیما ب ةقسام والجھات المستفیدلمالحظات األ وفقًاییم البرامج تحدیث محتوى وطرق تدریس وتق -٥

  .نیكىیلكاالت التدریب والتعلیم الطبى واإلمجاالت التخصص ومج ىالتطور الحدیث ف

خاصة فیما یخص والتى ظھرت مع تطبیقاتھا  قةالساب ةحفى الالئ ةلمشاكل اإلداریة الموجودتالفى ا -٦

  .  ةجزاء المختلفة وتواریخ القید والتسجیل والمناقشالترتیب وتسلسل األ

حة للبرامج لضمان التوافق بین الدرجة الممنو ةالتنظمی ةوالھیكل تحقیق مزید من الضبط اإلدارى -٧

  منھا. ةھداف التعلیمیة المستھدفواأل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
٩  



  

  

  

  

  :) ١(مادة
  .ةئحالحكام ھذه الد السابق جزء من أفى التمھی یعتبر ما ورد 

 درجـة الماجسـتیر:
  ): ٢( مادة

یح��ق لحمل��ة درج��ة بك��الوریوس الط��ب والجراح��ة م��ن الجامع��ات المص��ریة أو م��ا یعادلھ��ا م��ن الجامع��ات       

حصول علي درجة الماجستیر في أحدي تخصصات الط�ب المختلف�ة باألقس�ام اإلكلینیكی�ة     األخري التقدم لل

ویجوز فى بع�ض التخصص�ات إش�تراط الحص�ول      أو األكادیمیة وفقًا للدرجات المعلن عنھا من قبل الكلیة

                                                                            .على درجة الماجستیرفى تخصص لھ عالقة بالدرجات المطلوب الحصول علیھا

  ): ٣مادة(
  . سنوات بحد أقصى ٥سنوات بحد أدني و ٣تكون مدة الدراسة  
  

  ): ٤مادة(
 مل علي:ت) نقطة معتمدة تقسم علي ثالث أجزاء وتش١٨٠یخصص لدرجة الماجستیر ( 

  (عام واحد) :زء أولـج -١

 علي:) نقطة معتمدة وتشتمل ٠٤یخصص لھ (: أوًال   

  :لألقسام اإلكلینیكیةبالنسبة 

مقررات دراسیة إجباریة في العلوم األساسیة وفقًا لتوصیف البرامج م�ن األقس�ام العلمی�ة  المس�ئولة ع�ن       -١

على أن یشارك فى التدریس والتقی�یم القس�م العلم�ى المس�ئول ع�ن       نقطة معتمدة ١٢- ٨الدرجة یخصص لھا 

  ة.الدرجة واألقسام األكادیمیة المناظر

 نق�اط معتم�دة .   ٦-٢منیخصص لھا  من غیر التخصص مقررات دراسیة إجباریة في العلوم اإلكلنیكیة  -٢ 

  ویحدد القسم العلمى المسئول عن الدرجة توصیف ھذه المقررات المطلوب تدریسھا.

  نقطة معتمدة موزعة كاألتي: ٢٤ أساسیة   وأنشطة علمیة أساسي تدریب إكلینیكي -٣

  نقط�ة معتم�دة   ١٠ م�ن غی�ر التخص�ص ذات الص�لة    ف�ى المق�ررات اإلكلینیكی�ة     أساس�ي نیك�ى  تدریب إكل -أ  

ت��ى ت��درس  األقس��ام ال إش��تراط فت��رة ت��دریب كامل��ة م��ن أح��د  ع��ن الدرج��ة   العلم��ى المس��ئولللقس��م ویج��وز 

  . المقررات اإلكلینیكیة

  
١٠  



نقط�ة معتم�دة ویج�وز     ١٤ ل�ھ  وأنشطة علمیة فى مادة التخص�ص ویخص�ص   أساسي تدریب إكلنیكى -ب   

الطب�ى   لجن�ة القط�اع   الكلی�ة أو  لألطباء المسجلین من الخارج القیام بجزء منھ في المستشفیات المعتم�دة م�ن  

   وفقًا لما ھو موضح بتوصیف البرامج وموافقة مجلس القسم العلمى المسئول عن الدرجة.

حیث توجد أكثر من درجة علمی�ة   تمعتوجد أقسام ذات طبیعة خاصة مثل قسم الصحة العامة وطب المج -٤

تمنح  بواسطة القسم و إحتیاجات كل درجة من التدریبات العملیة  و اإلكلینیكیة متنوعة لذا یراع�ي المرون�ة   

   .نقطة ٦٠في تو زیع النقاط المعتمدة  بین الجزء األول و الثاني   بحیث ال یزید الجزء األول عن 

المقررات  من بینإختیاري دراسي واحد  لماجستیر إختیار مقررمقررات إختیاریة: یشترط علي طالب ا -٥

) نقطة معتمدة علي أن یؤدي اإلمتح�ان  ٢المعلنة كمتطلب أساسي لمنح الدرجة ویخصص لھذا المقرر عدد (

تض�اف   وال فیھ خالل الجزء األول أو الثاني من الدراسة ویش�ترط إجتی�از اإلمتح�ان بنج�اح ف�ى ھ�ذا المق�رر       

  .جموع الكلي للدرجةدرجاتھ إلي الم

  وتشتمل المقررات اإلختیاریة:
  الكود
 

 المقرر Course القائم بالتدریس طرق التقییم
  شفوى/ 
 عملى

 تحریرى

  
  
-FAC209A 

  
-FAC200F 

 
-FAC210C 

 
 
-FAC200G 

 
-FAC200H 

 
-FAC209L 

  
  
٥٠ 

  
٥٠  

  
٥٠  

  
  
٥٠  

  
٥٠ 

  
٥٠ 

 
 

٥٠ 
  

٥٠  
  

٥٠  
  
  

٥٠  
  

٥٠ 
  

٥٠ 

  
  
 بو ط الصحة العامة - 

  لمجتمعا
 وحدة ضمان الجودة - 
 
 الطب الشرعى - 
  
  

 وحدة ضمان الجودة 
  

 وحدة ضمان الجودة 
 

 ب المجتمعو 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 

ار الطالب مقرر من المقررات یخت
  التالیة

 اإلحصاء الطبي  -
  
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

  اإلكلینیكي
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
  جودة فى التعلیم الطبىضمان ال -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
 إدارة المستشفیات -

  
من مجموع درجة التحریرى والشفوى والعملى وال تضاف  %٦٠اإلختیاري فى حالة حصولھ على  یعتبر الطالب ناجح فى المقرر ·

 درجاتھ إلى المجموع الكلى
  

  :لألقسام األساسیة "األكادیمیة"بالنسبة 
نق�اط   ٨یخص�ص لھ�ا    العلمى المسئول عن الدرج�ة رات دراسیة أساسیة أكادیمیة یحددھا القسم مقر أو قررم -١

  .مقرر إجبارى فى مادة فرعیة أكادیمیة أو اكلینیكیة لھا عالقة بالتخصص وتشمل معتمدة

نقط�ة   ٣٠نش�طة علمی�ة) ف�ي األقس�ام المختص�ة مق�ابًال للت�دریب اإلكلینیك�ي یخص�ص لھ�ا           أتدریب عمل�ي ( و  -٢

نقط�ة معتم�دة ف�ى م�ادة      ٢٠كادیمی�ة االجباری�ة +   ألا ةساس�ی دریب العملى ف�ى المق�ررات األ  نقاط للت ١٠معتمدة ( 

 التخصص).

وال یحس��ب لھ��ا  نقط��ة معتم��دة ٢مق��ررات إختیاری��ة كم��ا ھ��و مب��ین لألقس��ام األكلینیكی��ة أع��اله یخص��ص لھ��ا    -٣

   .درجات فى األمتحان

  
١١  



 

إكلینیك�ي أو   -ش�فوي  -صیل النقاط المعتمدة لھذا الجزء إختب�ار ش�امل (نظ�ري   یعقب اإلنتھاء من تح ثانیًا:

وفق��ًا لم��ا ھ��و منص��وص علی��ھ ف��ى توص��یف البرن��امج وقواع��د التقی��یم   راتعمل��ي) ف��ي جمی��ع المق��ر

  .المنصوص فى كود الممارسة الجیدة فى تقییم الطالب المعتمد من مجلس الكلیة

 ثالثّا: یحق  للطالب الذى یرسب فى أحد المقررات فى الجزء األول أن یتقدم لنفس اإلمتحان فى المرة  
   عادة إكتساب النقاط المعتمدة" إ" یتحتم علیة التسجیل مرات ٤ التالیة مباشرة واذا تكرر رسوبة        
.  لحضور المقرر من جدید         

 ٢- جـزء ثاني:(٢عام)

  كیة و لألقسام األساسیة ویشتمل علي:) نقطة معتمدة لألقسام اإلكلینی٠٢١یخصص لھ( :أوًال

     ( یجوز أن یبدأ التدریس فیھا منذ التسجیل للدرجة ) التخصص ةرات دراسیة في مادرمق -

  .نقطة معتمدة ٢٤ویخصص لھا   

 .نقطة معتمدة ٩٦یخصص لھا  تدریب إكلینیكي أو عملي في مادة التخصص -

  .ةالكلیة وفقًا للبرامج الموصفالمعتمدة من القسم و العلمیةإستكمال األنشطة  -

إكلینیك�ي   -ش�فوي  -إختب�ار ش�امل " نظ�ري    ویعقب اإلنتھاء من تحصیل النقاط المعتمدة لھذا الجزء ثانیًا:

وفق��ًا لم��ا ھ��و منص��وص علی��ھ ف��ى توص��یف البرن��امج    أو عمل��ي " ف��ي جمی��ع مق��رارات ھ��ذا الج��زء 

    .الطالب المعتمد من مجلس الكلیة وقواعد التقییم المنصوص فى كود الممارسة الجیدة فى تقییم

ثالثّا: یجوز للطالب الذى یرسب فى أحد المقررات فى الجزء الثانى أن یتقدم لنفس اإلمتحان فى المرة 
.  یتحتم علیة التسجیل لحضور المقرر من جدیدمرات  ٤التالیة مباشرة واذا تكرر رسوبة   

 : الرســالة -٣
  ویجب أن تكون الرسالة متوافقة مع أحد النماذج اآلتیة:) نقطة معتمدة ٢٠یخصص لھا (*      

  . Clinical trialدراسة إكلینیكیة -

 .Meta Analysis/ Systematic Review ھجيبحث مرجعي من -

  .Clinical Auditتدقیق إكلینیكي  -

   Epidemiological Studies دراسات میدانیة -

  دراسة بحثیة تجریبیة فى العلوم االساسیة. -

وبح�د أقص�ي س�تھ ش�ھور م�ن       مباش�رة  تسجیل موض�وع الرس�الة بع�د القی�د للدرج�ة     الحق في للباحث  *   

ویحق لھ مناقشة الرسالة بعد عام من ت�اریخ   ویجب تحدید نوع الرسالة عند بدء التسجیل تاریخ القید

  من عدمھ. ن إجتیازه إمتحان الجزء األولتسجیل الرسالة بصرف النظر ع

  
١٢  



  

  ):  ٥ مادة(
  :علي شھادة الماجستیر إال بعد الحصول علي البال یحصل الط

   .)  ٤٥( وفقًا للمادة  فى الجزئین األول والثانى النقاط المعتمدة -١

 .إتمام فترة التدریب كما ھو موضح وموصف في البرامج المعلنة من األقسام المختلفة -٢

مجل�س   س القس�م بع�د عرض�ھ عل�ى    ورئ�ی  وإعتم�اده م�ن م�دیر البرن�امج     ألداءإستكمال كت�اب األنش�طة وا   -٣

حض�ور دورة تدریبی�ة ف�ى     كت�اب األنش�طة واألداء  ن یتضمن ویجب أ.العلمى المسئول عن الدرجة القسم

 .مكافحة العدوى

 كتابة التقاریر الطبیة والطب المبنى على الدلیل. حضور دورة تدریبیة في   -٤

األول و  نیكي) ف�ي مق�رارات الج�زء   عملي أو إكلی -شفوي -قبول الرسالة وإجتیاز إمتحان شامل (نظري - ٥

  .  ساسي لمنح الدرجةأكشرط  الثانى

  ):   ٦مادة(
نیكى لمدة عام أوعامین یلمن ینتھى من درجة الماجستیر االستمرار فى التدریب العملى أو اإلكل یمكن

 ةالزمال دى خالل ھذه الفتره امتحانؤی ویجوز لھ أنسنوات من تاریخ قیده فى درجة الماجستیر"  ٥"باجمالى 

 احد األقسام قسم مادة التخصص أو في   "فى حالة تطبیق ھذا النظام" ویجوز ان یكون التدریب فىالمصریة 

    .من الكلیة ةالمعتمد وفقًا لتوصیف البرامج كلینیكیة  ذات الصلةاإل

 درجـة الدكتوراة:
  ):   ٧مادة(

ق نظ�ام  التى تطب�  الجامعات األخري جامعة أسیوط أو إحدي من فى تخصص ستیریحق لمن یحمل شھادة ماج

أو تخصص ت�نص علی�ھ    فى نفس التخصص ةالتقدم 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

ن قب�ل الكلی�ة م�د م�دة الدراس�ة بع�دد الس�نوات الت�ى قض�اھا          للطالب المبعوثین م�  حقوی سنوات تةبحد أقصي س

حت�ى ینتھ�ى م�ن    وإعتماد مجلس الكلیة  العلمى المسئول عن الدرجةالمبعوث بالخارج بعد موافقة مجلس القسم 

  .إستكمال النقاط المعتمدة للدرجة المتقدم لھا كما ھو موضح فى توصیف البرامج

  ):٨ مادة(
 :باإلضافة إلى رثعلى األك نقطة من الماجستیر ١٨٠ نقطة معتمدة وتشمل ٤٢٠ دكتوراةیخصص لدرجة ال 

  .األساسیة األكادیمیة أو نقطة لألقسام اإلكلینیكیة ٢٤یخصص لھا  مقررات دراسیة في مادة التخصص  -١

  ن)ی( بح�د أدن�ي ع�ام    نقطة ١٢٣یخصص لھا  في مادة التخصص وأنشطة علمیة تدریب إكلینیكي/عملي  -٢

( وتتضمن حضور دورات تدریبیة ف�ى ط�رق الت�دریس     نقطة لألقسام األكادیمیة ٨٣ینیكیة و لألقسام اإلكل

                     .)لىوطرق التقییم والنشر الدو
١٣  



 

 یس�ھا واإلمتح�ان فیھ�ا القس�م     یق�وم بتدر  نق�اط  معتم�دة   ١٠یخصص لھ�ا   مقررات دراسیة في علوم أساسیة  -٣

ث�الث نق�اط    منھ�ا خص�ص  و باإلس�تعانھ باألقس�ام المختص�ة عل�ى أن ی    بمفرده أ العلمى المسئول عن الدرجة

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

 ).FAC310C والبحث العلمى الجوانب االخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة 

تك��ون أح��د المق��ررات الت��ى ق��ام  أال  ع��ل معتم��دة " نق��اط ٣ یخص��ص لھم��امق��ررات إختیاری��ة " مق��رریین  -٤

خالل الجزء األول أو الث�اني م�ن الدراس�ة     مایؤدي اإلمتحان فیھ لدرجة الماجستیر تھبدراستھا خالل دراس

  ..وال تضاف درجاتھما إلي المجموع الكلي للدرجة  انالمقرر ن ویشترط إجتیازه اإلمتحان بنجاح فى ھذا
  الكود
 

 المقرر Course ائم بالتدریسالق طرق التقییم
  شفوى/
 عملى

 تحریرى

  
  
-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 المیكروبیولوجى -
  

 وحدة ضمان الجودة 
  

 الجودةوحدة ضمان  
  

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  ینار الطالب مقرریخت
  رات التالیةالمقر

   المتقدم اإلحصاء الطبي -
  
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  
ضمان الجودة فى التعلیم  -

  الطبى
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
 إدارة المستشفیات -

  

من مجموع درجة التحریرى والشفوى والعملى وال  %٦٠اإلختیاري فى حالة حصولھ على  یعتبر الطالب ناجح فى المقرر ·
  تضاف درجاتھ إلى المجموع الكلى

  

 األساس�یة  األكادیمیة نقطة معتمدة لألقسام ٨٠نقطة معتمدة لألقسام اإلكلینیكیة و ٤٠رسالة بحثیة یخصص لھا  -٥

 .من تاریخ القید للدرجة بحد أقصى عام یتم التسجیل لھا فى خالل 

بحث منشور من الرسالة  ٢مفھرسة أو عدد فى دوریة دولیةمن الرسالة مقبول للنشر أو  بحث منشور ١عدد   -٦

 نقطة معتمدة. ٤٠ذا البند یخصص لھ و إقلیمیة أو محلیة متمیزة فى دوریة

كم��ا ھ��و النق��اط المخصص��ة للرس��الة  نق��اط الت��دریب العمل��ى و ی��رى م��ن األقس��ام األكادیمی��ة توزی��ع م��نیج��وز ل -٧

عل�ى أن یوض�ح ھ�ذا ف�ى      نقط�ة للت�دریب العمل�ى)    ١٢٣نقط�ة للرس�الة،   ٤٠(  كلینیكی�ة معمول بھ فى األقسام اإل

 .توصیف البرنامج
 

  ):   ٩مادة(
النھ�ائى ب�الجزء    وإجازتھا من لجنة الحكم قبل أو بعد تقدمھ لإلمتحان التحری�ري  ةالرسال یجوز للطالب مناقشة

  .ةموضوع الرسال بشرط أن یكون قد مر سنتین علي األقل من تاریخ تسجیل الثانى

١٤  



  

  ):   ١٠مادة(
ط�رق   –(اإلحصاء الطب�ي   اسیةاألسالطبیة  العلوم مقرراتفى  ات درجة الدكتوراةیحق للطالب التقدم إلمتحان

م�ن  أش�ھر   ٦  بعد م�رور  الجوانب األخالقیة و القانونیة في الممارسة الطبیة و البحث العلمي)  -البحث العلمي
و یح��ق للطال��ب التق��دم لإلمتح��ان ف��ي ب��اقي    النق��اط المعتم��دة لھ��ذه المق��ررات  اءإس��تیف بع��د قی��ده للدرج��ةت��اریخ 

   . إستیفاء النقاط المعتمدة لھذه المقررات مقررات الجزء األول بعد مرور عام من تاریخ قیده للدرجة بعد

  ):١١مادة(
أع�وام   أربع�ة ور التخص�ص بع�د م�ر    ف�ى المق�ررات ف�ى م�ادة     ات درجة ال�دكتوراة  إلمتحانیحق للطالب التقدم  

نیك��ى یالنق��اط المعتم��دة لھ��ذه المق��ررات والت��دریب اإلكل   إس��تیفاءوبع��د  لل��دكتوراة م��ن ت��اریخ قی��ده  عل��ى األق��ل 
  . واألنشطة العلمیة فى مادة التخصص
  .والثانى أمتحان فى المقررات اإلختیاریة مع الجزء األول و یحق للطالب التسجیل والتقدم لإل

  ):١٢ مادة(
النق��اط المعتم��دة وإتم��ام البرن��امج التدریس��ي   جمی��ع إس��تیفاءال��ب عل��ي درج��ة ال��دكتوراة إال بع��د  ال یحص��ل الط 

عل�ى األق�ل م�ن     %٨٠بح�د ادن�ى   البرامج المعتم�دة وإس�تكمال كت�اب األنش�طة واألداء      وفقًا لتوصیفالمتقدم 

وفق�ًا إلعتم�اد   درج�ة  مجلس القسم العلم�ى المس�ئول ع�ن ال    وإعتماده من حدىالنقاط المعتمدة فى كل بند على 

 البرنامج. منسقاألكادیمى ومدیرال

وم��ادة  واالختیاری��ة ه اإلختب��ارات ف��ى المق��ررات اآلساس��یة  وإجتی��ازى بحث��النش��ر الو ك��ذلك إج��ازه الرس��الة 

  التخصص.

  ):١٣مادة( 
رر أن یتقدم ل�نفس اإلمتح�ان ف�ى الم�رة التالی�ة مباش�رة واذا تك�        ى من المقررات أللطالب الذى یرسب فى  یحق

  . لحضور المقرر من جدید " إعادة أكتساب النقاط المعتمدة" یتحتم علیة التسجیلمرات  ٤رسوبة 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                              ١٥  



                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٦  

  

   لباب الثانى             ا 

المسمیات والكود الرقمى لألقسام العلمیة 

 والوحدات والدرجات الممنوحة 



      

  
  

  

  -: سیوط من األقسام والوحدات التالیة والدرجات الممنوحة من كل منھاتتكون كلیة طب أ ): ١٤مادة(
 

v  النظام الكودى لألقسام العلمیة بالكلیة التى تمنح درجات علمي  

  
  

١٧  

  كود الدكتوراة  كود القسم  القسم  م
)٣٠٠(  

كود 
  الماجستیر

)٢٠٠(  
  Ø األقسام العلمیة األكادیمیة  
 ANA001 ANA300 ANA200  التشریح اآلدمى وعلم األجنة  ١
 HIS002 HIS300 HIS200  ( علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة )قسم الھستولوجیا  ٢
 PHY003 PHY300 PHY200  قسم الفسیولوجیا الطبیة  ٣
 MBC004 MBC300 MBC200  قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة  ٤
 PAT005 PAT300 PAT200  قسم الباثولوجیا  ٥
 PHA006 PHA300 PHA200  قسم الفارماكولوجیا الطبیة  ٦
 MIC007 MIC300 MIC200  قسم المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة  ٧
 PAR008 PAR300 PAR200  قسم الطفیلیات الطبیة  ٨
 COM009  قسم الصحة العامة وطب المجتمع   ٩

 
COM300 
OCC300 

COM200 
OCC200 
FAM200 
PRH200  

  FMT010 FMT300 FMT200  اإلكلینیكیةقسم الطب الشرعى والسموم   ١٠
Ø األقسام العلمیة اإلكلینیكیة  

 SUR011 SUR300   قسم الجراحة   ١١
PSU300 

SUR200  
 

 -- CTS012 CTS300  قسم جراحة القلب والصدر  ١٢
  PLS013 PLS300 PLS200  والحروققسم جراحة التجمیل   ١٣
 NES014 NES300  NES200  قسم جراحة المخ واألعصاب  ١٤
  VAS015 VAS300 VAS200  والشرایین  قسم جراحة األوعیة الدمویة  ١٥
 URO016 URO300 URO200  قسم جراحة المسالك البولیة والتناسلیة  ١٦
 ORT017 ORT300 ORT200  قسم جراحة العظام  ١٧
  قسم األمراض الباطنة  ١٨

  
MED018  

 
MED300 
REN300 
BLO300 

MED200 
REN200 
BLO200 

CCM 200 
 CHT019 CHT300 CHT200  قسم األمراض الصدریة والتدرن  ١٩
 NAP020 NEU300  قسم األمراض العصبیة والنفسیة  ٢٠

PSY300 
NAP200 

 
قسم األمراض الجلدیة والتناسلیة وطب   ٢١

  الذكورة
DVA021 DVA300 DVA200 

 PRR022 PRR300 PRR200  قسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل  ٢٢



  
  

v لیة التى تمنح درجات علمیةتابع النظام الكودى لألقسام العلمیة بالك  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
١٨  
  

  دكتوراةكود ال  كود القسم  القسم  م
)٣٠٠(  

  كود الماجستیر
)٢٠٠(  

Ø األقسام العلمیة اإلكلینیكیة 
 GIT023 GIT300 GIT200  قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى  ٢٣
 OBG024 OBG300 OBG200  قسم أمراض النساء والتولید  ٢٤
 PED025 PED300 PED200   قسم طب األطفال  ٢٥
 OPH026 OPH300 OPH200  قسم طب وجراحة العیون  ٢٦
  قسم عالج األورام   ٢٧

  والطب النووى
ONM027 
CLO027 

ONM300 
CLO300 

ONM200 
CLO200 

 RAD028 RAD300 RAD200  قسم األشعة التشخصیة  ٢٨
 AIP029 AIP300 AIP200  قسم التخدیر والعنایة المركزة   ٢٩

EMM200 
  قسم األنف واألذن والحنجرة  ٣٠

  
ENT030 

 
ENT300 
PHO300 
ADU300 

ENT200 
PHO200 
ADU200 

 CCP031 CCP300 CCP200  قسم الباثولوجیا اإلكلینیكیة   ٣١
 CAR032 CAR300 CAR200  قلب واألوعیة الدمویةقسم طب ال  ٣٢



v طلب كلیة الطب الدرجات العلمیة التى تمنحھا جامعة أسیوط بناء على      

  -الدرجات العلمیة األتیة: -) تمنح جامعة أسیوط بناء على طلب كلیة الطب١٥مادة(     

  درجة ماجستیر فى التخصصات التالیة حسب ترتیب األقسام: -أ

  التشریح اآلدمى وعلم األجنة. -١

 . ( علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة ) الھستولوجیا -٢

 الفسیولوجیا الطبیة. -٣

 یویة الطبیة.الكیمیاء الح -٤

 الباثولوجیا. -٥

 .الطبیة الفارماكولوجیا -٦

 المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة. -٧

 الطفیلیات الطبیة. -٨

 الصحة العامة وطب المجتمع. -٩

 .الطب المھني و البیئي  -١٠

 .اإلكلینیكیةالطب الشرعى والسموم  -١١

 . الجراحة -١٢

 .المخ واألعصابجراحة  -١٣

 .والتناسلیة جراحة المسالك البولیة -١٤

 ظام.جراحة الع -١٥

 .األمراض الباطنة -١٦

 أمراض الكلى .  -١٧

 . اإلكلینیكي أمراض الدم -١٨

 األمراض الصدریة والتدرن. -١٩

 األمراض العصبیة والنفسیة. -٢٠

 . األمراض الجلدیة والتناسلیة  -٢١

 الروماتیزم والتأھیل. -٢٢

 طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى. -٢٣

 . امراض النساءو التولید -٢٤

 طب األطفال. -٢٥

    .ینطب وجراحة الع -٢٦

 ج االورام.عال -٢٧

 الطب النووى -٢٨

١٩  



 األشعة التشخیصیة. -٢٩

 .الجراحیة ایة المركزةالتخدیر والعن -٣٠

 األنف واألذن والحنجرة. -٣١

 أمراض التخاطب. -٣٢

 السمعیات. -٣٣

 .اثولوجیا اإلكلینیكیة الب -٣٤

 .قلب واألوعیة الدمویةطب ال -٣٥

  طب األسرة    -٣٦

 الدراسات السكانیة والصحة االنجابیة    -٣٧

     جراحة التجمیــــل والتكمیل -٣٨

    طب الطوارئ -٣٩

 طب  الحاالت الحرجة -٤٠

 جراحة األوعیة الدمویة والشرایین -٤١

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

  التشریح اآلدمى وعلم األجنة.  -١

 . ( علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة ) الھستولوجیا -٢

 الفسیولوجیا الطبیة. -٣

 الكیمیاء الحیویة الطبیة. -٤

 الباثولوجیا. -٥

 الطبیة . الفارماكولوجیا -٦

 المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة. -٧

 الطفیلیات الطبیة. -٨

 الصحة العامة وطب المجتمع. -٩

 .الطب المھني و البیئي -١٠

 .اإلكلینیكیة الطب الشرعى والسموم -١١

  . الجراحة  -١٢

 جراحة القلب والصدر. -١٣

 جراحة التجمیل والحروق. -١٤

 جراحة المخ واألعصاب. -١٥

  لشرایین.جراحة األوعیة الدمویة وا -١٦

 جراحة المسالك البولیة والتناسلیة. -١٧

 جراحة العظام. -١٨

  األمراض الباطنة -١٩

    ٢٠    



 

 .أمراض الكلى  -٢٠

 . اإلكلینیكي أمراض الدم  -٢١

 األمراض الصدریة والتدرن. -٢٢

 .األمراض العصبیة  -٢٣

 .الطب النفسي -٢٤

 األمراض الجلدیة والتناسلیة. -٢٥

 الروماتیزم والتأھیل. -٢٦

 .طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى -٢٧

 . مراض النساءالتولید وأ  -٢٨

 طب األطفال. -٢٩

 طب وجراحة العین. -٣٠

 عالج االورام. -٣١

 الطب النووى -٣٢

 األشعة التشخیصیة. -٣٣

 .تخدیر والعنایة المركزة الجراحیةال -٣٤

 األنف واألذن والحنجرة. -٣٥

 أمراض التخاطب. -٣٦

 السمعیات. -٣٧

 الباثولوجیا اإلكلینیكیة. -٣٨

 .قلب واألوعیة الدمویةطب ال -٣٩

 جراحة األطفال.  -٤٠

 حدىالدرجات العلمیة التى یمنحھا كل قسم على  -ج    

  الدرجة العلمیة  القسم  م
 ماجستیر التشریح اآلدمى وعلم اآلجنة ·  قسم  التشریح اآلدمى وعلم األجنة  ١

  التشریح اآلدمى وعلم اآلجنة دكتوراة ·
  قسم  الھستولوجیا  ٢

 ( علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة ) 
 الخلیةوبیولوجیا  ماجستیر الھستولوجیا ·
  وبیولوجیا الخلیة الھستولوجیا دكتوراة ·

 ماجستیر الفسیولوجیا الطبیة · قسم  الفسیولوجیا الطبیة  ٣
  الفسیولوجیا الطبیة  دكتوراة ·

 ماجستیر الكیمیاء الحیویة الطبیة · قسم  الكیمیاء الحیویة الطبیة  ٤

  الكیمیاء الحیویة الطبیة دكتوراة ·
٢١ 



 اثولوجیاماجستیر الب · قسم  الباثولوجیا  ٥
  الباثولوجیا دكتوراة ·

 الطبیة ماجستیر الفارماكولوجیا · قسم  الفارماكولوجیا الطبیة  ٦

  الطبیةالفارماكولوجیا   دكتوراة ·

 ماجستیر المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة · قسم  المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة  ٧
  المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة دكتوراة ·

  ماجستیر الطفیلیات الطبیة · ت الطبیةقسم  الطفیلیا  ٨

  الطفیلیات الطبیة دكتوراة ·

  قسم  الصحة العامة وطب المجتمع  ٩

  

 

 ماجستیر الصحة العامة وطب المجتمع ·

 الصحة العامة وطب المجتمع دكتوراة ·

 الطب المھني و البیئيماجستیر  ·

 الطب المھني و البیئي دكتوراة ·

  طب األسرة  ماجستیر  ·

  لسكانیة والصحة االنجابیة  الدراسات ا ماجستیر ·

   اإلكلینیكیة الطب الشرعى والسموم ماجستیر · اإلكلینیكیةقسم  الطب الشرعى والسموم   ١٠

  اإلكلینیكیةالطب الشرعى والسموم  دكتوراة ·

  ماجستیر الجراحة ·  قسم  الجراحة   ١١

  الجراحة دكتوراة ·

  جراحة األطفال دكتوراة ·

  جراحة القلب والصدر اةدكتور ·  قسم جراحة القلب والصدر  ١٢

 جراحة التجمیل  دكتوراة · قسم جراحة التجمیل  ١٣

  ماجستیر جراحة التجمیل والتكمیل ·

  ماجستیر جراحة المخ واألعصاب · قسم جراحة المخ واألعصاب  ١٤

  جراحة المخ واألعصاب دكتوراة ·

 جراحة األوعیة الدمویة ماجستیر · قسم جراحة األوعیة الدمویة  ١٥

  األوعیة الدمویةجراحة  دكتوراة ·

 والتناسلیة ماجستیر جراحة المسالك البولیة · والتناسلیةقسم  جراحة المسالك البولیة   ١٦

  والتناسلیةجراحة المسالك البولیة  دكتوراة ·

 ماجستیر جراحة العظام · قسم  جراحة العظام  ١٧

  جراحة العظام دكتوراة ·

  قسم  األمراض الباطنة  ١٨

  

  

 

 ماجستیر األمراض الباطنة ·

 األمراض الباطنة دكتوراة ·

 أمراض الكلىماجستیر  ·

  أمراض الكلى دكتوراة ·

 اإلكلینیكي أمراض الدمماجستیر  ·

 اإلكلینیكي أمراض الدم دكتوراة  ·

  ماجستیر طب الحاالت الحرجة ·

٢٢ 



 ماجستیر األمراض الصدریة والتدرن · قسم  األمراض الصدریة والتدرن  ١٩

  األمراض الصدریة والتدرن دكتوراة ·

 ماجستیر األمراض العصبیة والنفسیة · سم  األمراض العصبیة والنفسیةق  ٢٠

 األمراض العصبیة دكتوراة ·

  الطب النفسي دكتوراة ·

قس��م  األم��راض الجلدی���ة والتناس��لیة وط���ب      ٢١
 الذكورة

 ماجستیر األمراض الجلدیة والتناسلیة   ·

  األمراض الجلدیة والتناسلیة   دكتوراة ·

 ماجستیر الروماتیزم والتأھیل · یزم والتأھیلقسم  الطب الطبیعى والرومات  ٢٢

  الروماتیزم والتأھیل دكتوراة ·

قس�����م  ط�����ب المن�����اطق الح�����ارة والجھ�����از    ٢٣
 الھضمى

 ماجستیر طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى ·

  طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى دكتوراة ·

  امراض النساء   و التولیدماجستیر · قسم  امراض النساء والتولید  ٢٤

   امراض النساء   و التولید دكتوراة ·

 ماجستیر طب األطفال · قسم  طب األطفال  ٢٥

  طب األطفال دكتوراة ·

 ماجستیر طب وجراحة العین · قسم  طب وجراحة العیون  ٢٦

  طب وجراحة العین دكتوراة ·

 ماجستیر عالج االورام   · قسم  عالج االورام والطب النووى  ٢٧

 عالج االورام   دكتوراة ·

 النووى ماجستیر الطب ·

  الطب النووى دكتوراة ·

 ماجستیر األشعة التشخیصیة · قسم  األشعة التشخیصیة  ٢٨

  األشعة التشخیصیة دكتوراة ·

 ماجستیر التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة · لتخدیر والعنایة المركزة  قسم  ا  ٢٩

 التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة   دكتوراة ·

  ماجستیر طب الطوارئ ·

 ماجستیر األنف واألذن والحنجرة · ف واألذن والحنجرةقسم  األن  ٣٠

 األنف واألذن والحنجرة  دكتوراة ·

 ماجستیر أمراض التخاطب ·

 أمراض التخاطب  دكتوراة ·

 ماجستیر السمعیات ·

  السمعیات  دكتوراة ·
  
  

٢٣  
  



 
 اإلكلینیكیة  ماجستیر الباثولوجیا · قسم  الباثولوجیا اإلكلینیكیة   ٣١

  كلینیكیة اثولوجیا اإلالب دكتوراة ·
  قلب واألوعیة الدمویةطب ال ماجستیر · قلب واألوعیة الدمویةقسم  طب ال  ٣٢

  قلب واألوعیة الدمویةطب ال دكتوراة ·

  

  :)١٦(مادة

ویش�مل ذل�ك تغی�ر مس�مى      ض�افة درج�ھ علمی�ة جدی�دة    إیجوز للجامعة بناء على طلب م�ن الكلی�ة     -أ

  تیة:وفقا للشروط األ الدرجة

  

 أوًال: ان یتقدم مجلس القسم العلمى المسئول عن الدرجة  بالمستندات االتیة:
  نسخة معتمدة من المجلس تتضمن: )١(
درج�ة العلمی�ة (   جمیع  الب�رامج الممنوح�ة م�ن الجامع�ة ف�ى نف�س ال       أھداف البرنامج الجدید وتمیزه عن  -أ

  .) دكتوراةماجستیر ، 

ض��افة  إلحدیث��ة وخدم��ة المجتم��ع و  للتط��ورات ا  ھد البرن��امج الجدی��د م��ن حی��ث مواكبت��    دواع��ى وج��و  -ب

  تخصصات علمیة دقیقة.

من  ةتوصیف كامل للبرنامج ومقرراتھ وفقا للمعاییر المحدده من وحدة ضمان الجوده بالكلیة والمعتمد -ج

  مجلس الكلیة.

خطة للتدریس بالبرنامج ومدى وفرة اعضاء ھیئة التدریس القادرین على الت�دریس والت�دریب ف�ى ھ�ذا      -د

  البرنامج.

وتوص�یفھ م�ن خ�ارج     فى نفس التخص�ص   للبرنامج ین خارجین على األقلمراجع ثالثعتماد عدد إ )٢(

  جامعة أسیوط على ان یكون تحدید أسمائھم من قبل القسم بعد موافقة مجلس الكلیة.

  

  : یشكل عمید الكلیة لجنة مكونة من:ثانیًا
  أ.د /عمید الكلیة.

  لیا.أ. د/ وكیل الكلیة لشئون الدراسات الع

  .ةأ.د/ مدیر وحدة ضمان الجود

  .تدریس من داخل القسم العلمى المسئول عن الدرجة عضاء ھیئة الأمن  ٣عدد  -

  من أعضاء ھیئة التدریس من الكلیة من خارج القسم وذلك لدراسة مقترح البرنامج. ٣عدد  -

  
٢٤  



قت�رح عل�ى مجل�س الكلی�ة وف�ى حال�ة       عل�ى مقت�رح البرن�امج یع�رض الم     ةفى حالة موافقة اللجنة المشكل  :ثالثًا

ة دون الرج�وع إل�ى لجن�ة    موافقة مجل�س الكلی�ة یرف�ع ال�ى مجل�س الجامع�ة إلعتم�اده وإض�افتھ إل�ى الالئح�          

مث�ال   –القطاع والمجلس األعلى للجامعات ( أسوة بل�وائح أخ�رى ت�م إعتمادھ�ا بكلی�ات ف�ى جامع�ة أس�یوط         

  .كلیة تجارة أسیوط)
طلب من الكلیة منح  شھادة باسم " شھادة التخصص المھن�ي ال�دقیق " ف�ي     یجوز للجامعة بناءًا على -ب

. . . قسطرة القلب  –المناظیر  -  Echo Cardiographyأحد فروع الطب الدقیقة ( علي سبیل المثال  

  الخ ) وتعتبر شھادة مھنیة تدریبیة.  . . .

v أو الماجستیر ةعلي الدكتورا یشترط للتقدم لھذه الشھادة التدریبیة المھنیة أن یكون حاصًال.  

v قًا لمتطلبات الدراسة والتدریب مدة التدریب یحددھا القسم المختص طب.  

v        تتقدم الكلیة من خالل مجلس الجامعة للجنة القطاع الطبي بطل�ب الموافق�ة عل�ي إنش�اء الش�ھادة موثق�ة

  .تقنیة ن كوادر وخبرة وإمكانیاتبما یفید أھلیة القسم المختص بإعطاء ھذه الشھادة م

v دراسة ورفع تقریر للجنة القطاعتشكل لجنة القطاع الطبي لجنة من الخبراء في ھذا التخصص لل. 
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       لباب الثالثا 

نظام الدراسة وقواعد إحتساب النقاط 

 المعتمدة والنظام الكودى للمقررات



  
  

  
 
 
 
 

 
 مزایا وأھـداف نظـام النقـاط المعـتمدة:

یم داخ�ل وخ�ارج قاع�ات الدراس�ة وتقی�یم ھ�ذه       تشجیع كل من الطال�ب و االس�تاذ عل�ى تنوی�ع جھ�ود التعل�        -١

     الجھود. 

  تشجیع التدریب المھنى كجزء من التعلم واعطاء الطالب تقدیرا على ھذا الجھد. -٢

  یساعد فى االعتماد المؤسسى واعتماد البرامج التعلیمیة لدى جھات االعتماد اآلكادیمى. -٣

  داء.كادیمیة ومستوى األر برامجھا األالتعلیمیة على تطوی یساعد الجامعات والمؤسسات  -٤

  -:مدةـاط المعتـنقام الـیة لنظـائص الرئیسـالخص
 .) دكتوراة( ماجستیر ، درجة علمیة  ٢یتضمن ھذا النظام   ·

   ECTSنظام النقاط المعتمدة  ·

ھو النظام الذى یتم تطبیقھ فى وزن المقررات الدراسیة وفى تقییم الطالب والمعتمد من  ECTSنظام 

  نظمة األوروبیة للتعلیم العالى.الم

* ویعتبر ھذا النظام طریقة منھجیة لتوصیف البرامج الدراسیة عن طریق تحدید نقاط معتمدة ألجزاء 

البرامج الدراسیة استنادًا إلى الجھد الدراسى المبذول من الطالب متمثًال فى عدد الساعات الدراسیة 

ویستند ھذا النظام إلى أن الطالب المتفرغ خالل سنة  ( ILOS )المطلوبة للوصول لألھداف التعلیمیة 

ساعة منھا إلى نقطة  ٣٠ –٢٥ساعة عمل دراسى تترجم كل   ١٨٠٠إلى  ١٥٠٠دراسیة یستطیع بذل من 

نقطة   معتمدة خالل العام  ٦٠ – ٥٠واحدة معتمدة تضاف إلى رصیده بحیث یستطیع الطالب تجمیع حوالى 

حد أقصى وتعكس النقاط المعتمدة كمیة الجھد ( العمل ) المطلوب لكل وحدة أو المستوى الدراسى الواحد ك

من المقرر ویشتمل على الجھود األكادیمیة والتدریبیة مثل حضور المحاضرات والدروس العملیة 

واإلكلینیكیة وأنشطة التعلم الذاتى والورش العلمیة والبحوث وخالفھ سواء فى المكتبة أوالمستشفى أو 

رس أو المنزل ولذلك فأن نظام النقاط المعتمدة یركز على العبء اإلجمالى للطالب ولیس قاصرًا قاعات الد

  . ( Contact hours )على ساعات اللقاء مع األساتذة 

یتم توزیع النقاط المعتمدة على كل وحدات المقرر سواء كانت مقررات إجباریة أو إختیاریة وتمنح النقاط 

  دراسة المقرر ویؤدى كل اإلمتحانات المطلوبة بنجاح .المعتمدة فقط عندما یكمل 

   نقطة معتمدة . ٦٠الحد األدنى للنقاط المعتمدة فى البرنامج =  ·
٢٧ 



والت�دریبات اإلكلنیكی�ة العملی�ة     ساعة عمل بما ف�ى ذل�ك المحاض�رات     ٣٠ -٢٥النقطة المعتمدة تحتاج من  ·

 خرى تعتمد على الطالب.أ ةى جھود علمیأت ومتحانات والمشاریع والبحوث المكتبیة وحل الواجباواإل

 ١٨٠٠ – ١٥٠٠و ما ب�ین  أساعة فى الفصل الدراسى الواحد  ٩٠٠ – ٧٥٠یبلغ جھد الطالب المنتظم من  ·

 ساعة فى العام  الواحد.

نش�طة التعلیمی�ة الت�ى ت�م     النقاط المتعددة من الوقت المطل�وب إلكم�ال ك�ل اال   یتكون عبء الطالب فى نظام  ·

 خرى.أ ةى جھود علمیأمتحانات ومشاریع  واإلالوالندوات وحضور المحاضرات  ا مثلتخطیطھ

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

جم�الى  إل�ى  إو م�ا ت�م تحقیق�ھ م�ن ال�تعلم      أالمح�ددة   ھھدافأوتعكس كمیة الجھد المطلوب لكل عنصر لتحقیق 

 كمال عام دراسى كامل بنجاح.كمیة الجھد المطلوب إل

  -للمقررات: النظام الكودى
یلی�ھ ال�رقم   علم�ى المس�ئول ع�ن الدرج�ة     ب�الرمز الك�ودى للقس�م ال    أیوضع رمز كودى للبرامج الدراس�یة یب�د   ·

ف�ى   لمقررثم اإلنتھاء برقم ا  دكتوراة" لل٣٠٠" للماجستیر و" كود ٢٠٠الدال على مستوى المقرر " كود 

أو الذى یشارك  خانتى اآلحاد والعشرات ویكون رقم المقرر ھو الرقم الخاص بالقسم  الذى یقوم بالتدریس

العلم�ى  وفى حالة قیام أكثر من قسم فى مش�اركة القس�م    العلمى المسئول عن الدرجةتدریس مع القسم الفى 

مض�افًا الی�ھ    لم�ى المس�ئول ع�ن الدرج�ة    العفى تدریس ذات المقرر یكتفى بكود القس�م   المسئول عن الدرجة

 .للمقرر A….B…C الرمز#  وحرف 

الرمز الك�ودى   الب كشرط للحصول على الدرجة یبدأبالنسبة للمقررات اإلختیاریة التى تنظمھا الكلیة للط ·

 القائم بالتدریس كما ھو موضح أعاله. المقرر ویلیھ الرقم الدال على مستوى  FACللمقرر بالرمز 

  :  )١٧ مادة(

  طریقة حساب النقاط المعتمدة: -أ

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل:    

 ٢-١ باألض�افة إل�ى  أس�بوع"   ١٥نظ�ري ف�ي األس�ـبوع لم�ـدة فص�ـل دراس�ـي واح�ـد "       اضرة ـاعة محـس ١ ·

 ساعة واجب أو دراسة خارج المحاضرة.

  .وع"أسب ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ ·

  .مساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم من خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعل ٢ باألضافة إلى  

 منح النقاط المعتمدة -ب

الیمنح الطالب النقاط المعتمدة فى إى مقرر اإل بعد التأكد من اكتساب الطالب لنواتج التعلم المستھدفة لھ�ذا   ·

واردة فى كراسة األنشطة والتى تشمل تقییم أداء الطالب إثن�اء  المقرر وذلك من خالل إستیفاء المتطلبات ال

 فترة الدراسة للتأكد من أكتسابھ لنواتج التعلم المستھدفة
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  ): ١٨مادة(
 ھ�ذه  وتش�مل  ةفدھتحقیق المخرج�ات التعلیمی�ة المس�ت   لیقوم كل قسم بتحدید كافة الساعات المطلوبة من الطالب  

لی�ة والت�دریب اإلكلینیك�ي    عمب مث�ل المحاض�رات والتطبیق�ات العملی�ة والم    كل نشاط یقوم ب�ھ الط�ال   الساعات

  .بالمقرر التعلیميرتبطة باإلضافة إلي أعمال دراسیة أو عملیة تؤدي خارج القسم وم

وب�ین النق�اط المعتم�دة حس�ب      بین الساعات المطلوبة "من خالل كت�اب األنش�طة"   ةقیقوم كل قسم بتحدید العال 

  منصوص علیھا في بنود الالئحة.القواعد العامة ال

  ) : ١٩ مادة (

  - :)١٨٠( تیرـة الماجسـدرج  یةـاط المعتمدة للبرامج الدراسـالى النقـجمبیان بإ 

                :نیكیةیلـكوم اإلـالعل
  :ویشمل )على االقل  نقطة معتمدة ( سنة واحدة  "٠٤"  الجزء االول

  معتمدة. نقطة ١٢-٨جباریة إ مقررات أساسیة أكادیمیة -١

  نقطة معتمدة. ٦-٢جباریھ إ نیكیھ عامھیكلإمقررات  -٢

  نقطة معتمدة. ٢ختیاریة إمقررات  -٣

  نقطة معتمدة موزعة كاألتي: ٢٤وأنشطة علمیة  أساسي تدریب إكلینیكي -٤
    ١٠ من غیر التخصص ذات الصلةفى المقررات اإلكلینیكیة  أساسيكلنیكى إتدریب  -أ     

  دة.نقطة معتم         

  نقطة معتمدة. ١٤علمیة فى مادة التخصص  ةنشطأكلنیكى وإتدریب  -ب     

  الرسـالة: وتشمل ٢٠ نقطة معتمدة.
  -:نقطھ معتمدة ( عامان ) وتشمل "٠٢١" الجزء الثانى

  نقطة معتمدة. ٢٤دراسیة فى مادة التخصص  مقررات -١

  ة معتمدة.نقط ٩٦أنشطة علمیة فى مجال مادة التخصص نیكى ویكلإتدریب  -٢

  :یةـاسـسوم األـالعل
  ) ویشمل : على األقل نقطة معتمدة ( سنة واحدة "٠٤" الجزء االول

   نقطة معتمدة. ٨ جباریةإكادیمیة أساسیة أمقررات  -١

  نقطة معتمدة. ٢ختیاریة إمقررات  -٢

  :نقطة معتمدة موزعة كاألتي ٣٠تدریب عملي وأنشطة علمیة  -٣

  نقطة معتمدة. ١٠ األكادیمیة اإلجباریة ساسیةررات األتدریب عملى فى المق -أ     

  نقطة معتمدة. ٢٠ علمیة فى مادة التخصصنشطة تدریب عملى وأ -ت
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  نقطة معتمدة  ٢٠وتشمل   : الةـالرس

   :نقطة معتمدة ( عامان ) وتشمل ١٢٠ الجزء الثانى
  نقطة معتمدة. ٢٤مقررات دراسیة فى مادة التخصص  -١
 نقطة معتمدة. ٩٦مادة التخصص  شطة عملیة فىنأعملى وتدریب  -٢

  دكتوراةة الـدرج

  )على االقل عوامأ٤(
  :العلـوم اإلكلینیكیة

  نقطة معتمدة وتشمل: ٤٢٠من ویتطلب 
   .تخصص لدرجة الماجستیر التى سبق الحصول علیھا )١٨٠( -١
من الرسالة ف�ى دوری�ة   أو مقبول للنشر  بحث منشور ١عدد  + كلنیكیةنقطة للعلوم اإل )٤٠( ةالرسال -٢

ذا یخص�ص لھ�  و  إقلیمی�ة أو محلی�ة متمی�زة    بحث منشور من الرسالة فى دوری�ة  ٢مفھرسة أو عدد دولیة
 نقطة معتمدة. ٤٠البند 
خصص منھا ث�الث نق�اط معتم�دة للمق�ررات     ی )١٠مقررات دراسیة فى علوم أساسیة یحددھا القسم ( -٣

الجوان�ب االخالقی�ة     - FAC309B  علم�ى ث الالبح�  طرق –  FAC309A ( األحصاء الطبىاالتیة
 ).FAC310C والبحث العلمى  والقانونیة فى الممارسة الطبیة

  ).٢٤( مقررات دراسیة فى مادة التخصص  -٤
                   ).١٢٣( نشطة علمیة فى مادة التخصصأكلنیكى/عملى وإتدریب  -٥
  ).٣(ختیاریة إمقررات  -٦

  : العلـوم األسـاسـیة

  نقطة معتمدة وتشمل: ٤٢٠لب منویتط

  تخصص لدرجة الماجستیر التى سبق الحصول علیھا.  )١٨٠( -١

من الرسالة ف�ى دوری�ة   أو مقبول للنشر  بحث منشور ١عدد + ساسیة نقطھ للعلوم األ ) ٨٠( ةالرسال -٢
ذا ھ� یخص�ص ل و  إقلیمی�ة أو محلی�ة متمی�زة    بحث منشور من الرسالة فى دوری�ة  ٢مفھرسة أو عدد دولیة
 نقطة معتمدة. ٤٠البند 

خصص منھا ث�الث نق�اط معتم�دة للمق�ررات     ) ی١٠مقررات دراسیة فى علوم أساسیة یحددھا القسم ( -٣
الجوان�ب االخالقی�ة     - FAC309B  طرق البحث العلمى –  FAC309A( األحصاء الطبى  االتیة

  )FAC310Cوالبحث العلمى   والقانونیة فى الممارسة الطبیة

  ).٢٤(دراسیة فى مادة التخصص  مقررات -٤

  ).٨٣عملي وأنشطة علمیة في مادة التخصص ( تدریب -٥

  ).٣مقررات إختیاریة ( -٦
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           لباب الرابعا 

الھیكل التنظیمى إلدارة البرنامج وقواعد 

 یف البرامج والمقررات وتحدیثھاتوص



 
  
  
  

  :)٢٠(ادةـم
كلی�ة  یكون لكل برنامج من برامج الماجستیر والدكتوراة مدیرًا اكادیمیًا ومنسقًا مسئولین امام إدارة ال أنیجب  

العلم�ى  القس�م   ویع�ین بن�اءًا عل�ى موافق�ة مجل�س      )١عن كاف�ة أنش�طة البرن�امج كم�ا ھ�و مب�ین ب�الملحق رق�م (        

  .المسئول عن الدرجة

  :) ٢١(ادةـم
درج�ات الماجس�تیر وال�دكتوراة توص�یف برامجھ�ا ومقرراتھ�ا       العلمیة  المس�ئولة ع�ن   یتعین على األقسام  

  -وتحدیثھا بما یتطابق مع:
  

ماد البرامج التعلیمیة بصفة عام�ة وب�رامج الدراس�ات العلی�ا الص�ادرة م�ن الھیئ�ة القومی�ة         معاییر إعت ·

  لضمان الجودة واإلعتماد.

 من وحدة ضمان الجودة ومجلس الكلیة. ةمن الكلیة والمعتمد هالمعاییر األكادیمیة المختار ·

  ):٢٢مـادة(

  األكادیمى الموجھ
یس یختاره القسم المختص لكل طالب من طالب الدراسات األكادیمى ھو أحد أعضاء ھیئة التدر الموجھ §

تقدیم التوجیھ األكادیمى  الموجھیتولى  و د المشرفین على رسالة الطالبأن یكون أح على عند القید العلیا

 خالل الفترة الدراسیة.

 - األكادیمى المھام األتیة: الموجھ تولىی §

  ة.مساعدة الطالب على إختیار وترتیب المقررات الدراسی -أ

مساعدة الطالب على إستكمال التدریب العلمى / اإلكلینیكى المطلوب فى االقسام المختلفة بما فى   -ب

 ذلك إستكمال التسجیل فى كراسة األنشطة.

 مساعدة الطالب على اختیار موضوع الرسالة بالتنسیق مع أعضاء لجنة اإلشراف على الرسالة. -ج

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

األكادیمى على الطالب الجدد وفقًا لقواعد معلنة  الموجھیقوم كل قسم بإعداد خطة سنویة لتوزیع  §

 ومحددة.

 التعامل مع الطالب فى حالة تعثره وتشجیع التمیز. §

 مساعدة الطالب على نشر األبحاث المطلوبة وكافة األنشطة العلمیة األخرى. §
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  - قواعد التنفیذ:
  - والطالب یجب: األكادیمى  الموجھلتحقیق الحد األدنى من األتصال الفعال بین 

 شھور على األقل. ٣عقد مقابلة واحدة مع الطالب كل  §

 ( یلحق بكراسة األنشطةشھور. ٦كتابة تقریر عن مدى تقدم الطالب فى الدراسة والتدریب والرسالة كل  §

 .الدراسات العلیا للجنة تقدم نسخة منھ و  حدىعلى واألداء الخاصة 

مجلس الجزء الثانى یعرض على إلمتحان  قبل تقدم الطالب نھائیًاًا تقریرالموجھ االكادیمى للطالب یقدم  §

التابع للجنة  الدراسات العلیامتابعة طالب  وتسلم نسخة منھ لمكتب العلمى المسئول عن الدرجةالقسم 

   ووحدة ضمان الجودة بالكلیة. ان الجودةوأخر لوحدة ضم الدراسات العلیا

  األكادیمى وجھقواعد إختیار الم

 أكادیمیین لطالب الدراسات العلیا. وجھینیحق لجمیع أعضاء ھیئة التدریس أن یكونوا م §

 شرفالرئیسى على الرسالة ثم للم شرفتكون األولویة للمو یین على الرسالةالمشرفیفضل أن یكون أحد  §

 شرفثم للم في نفس الدرجة العلمیة أكادیمیًا على طالب أخر وجھًاالرئیسى م مشرفإذا كان ال الثانى 

 الثالث وھكذا......

كون اإل بعد أن ی في الدرجة الواحدة كثر من طالبأل وجھًاالیجوز أن یكون عضو ھئیة التدریس بالقسم م §

 ب الدكتوراة أو الماجستیر.حد طالأل في التوجیھ األكادیمي جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالقسم قد أشترك

 .صة و لجنة الدراسات العلیا ومجلس الكلیةیعتمد اختیار الموجھیین األكادیمیین في مجالس األقسام المخت §

األكادیمى  توجیھاألكادیمى للطالب خالل فترة دراستھ ینقل ال الموجھفى حالة سفر أو إعارة أو وفاة  §

 المنوط بھمعلى أن یحتسب ذلك من عدد الطالب شرفین الم فى الدرجة العلمیة منمن یلیھ للطالب على 

 عضو ھیئة التدریس أكادیمیًا.
 

  دكتوراةلقواعد العامة لرسائل الماجستیر والا

  :)  ٢٣مادة ( 
أن تتسم بالحداثة والجدیة وتتفق مع الخطة البحثیة  دكتوراةراعى عند إختیار موضوعات الماجستیر أو الی

  للكلیة والجامعة.
  

  :) ٢٤( مادة
للدرجة وبحد أقصى ستة شھور لدرجة الماجستیر وعام  القیدبعد  دكتوراةیتم تسجیل رسالة الماجستیر أو ال

  .لدرجة الدكتوراة
  

  

  :)٢٥مادة (
وتعطى فى كل األحوال األولویة  ) ٤تكون رسالة الماجستیر متوافقة مع أحد النماذج المحددة فى مادة (  

  قیة والتى تسھم فى حل المشكالت القائمة وفقًا لخطة الكلیة.لألبحاث ذات األھمیة التطبی
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  :)٢٦مادة (
بالجامعة والتى تتیح بالكلیة أو التى تتم ضمن المشروعات البحثیة المتاحة دكتوراةتعطى األولویة لرسائل ال 

  الفرصة لألقسام المختلفة  لتناول المشاكل البحثیة من جوانب متعددة.
  

  :)٢٧مادة (
یحسب بدء التسجیل منذ تاریخ إعتماد التغییر وفى حالة تغییر  جوھریاالة تغییر موضوع الرسالة تغییرًا فى ح

  یعمل بتاریخ تسجیل الرسالة األول.  أو إضافة مشرف جدید موضوع أو عنوان الرسالة تغییرًا غیر جوھریًا
  

  

  :)٢٨ مادة (
  تین من تاریخ تسجیل موضوع الرسالة.قبل سن دكتوراةورسالة سنة الیجوز مناقشة رسالة ماجستیر قبل 

  :)٢٩مادة (

  وقواعد توزیع األشرافقواعد إختیار السادة المشرفین على رسائل الماجستیر والدكتوراة  
تقترح لجنة الدراسات العلیا بعد أخذ رأى األقسام ثم موافقة مجلس الكلی�ة قواع�د تش�كیل لج�ان      -١

  -األتیة: توراة بما یحقق المبادىءاإلشراف على رسائل الماجستیر والدك
v .مراعاة التوافق بین تخصص أعضاء لجنة اإلشراف وموضوع الرسالة 
v .إن یكون من بین المشرفین إستاذًا على األقل 
v .مراعاة العدالة بین أعضاء ھیئة التدریس فى القسم الواحد والتخصص الواحد 
v  لجنة اإلشراف وفقًا لترتیب الط�الب  مراعاة إعطاء طالب الدراسات العلیا الفرصة فى إختیار

 وبما الیتعارض مع المبادىء السابقة.
v       الیج��وز تع��دیل القواع��د المعتم��ده م��ن مجل��س الكلی��ة اإل بع��د م��رور ع��ام كام��ل عل��ى تطبیقھ��ا

 وبإعتماد أخر من مجلس الكلیة
  :) ٣٠مادة (

  دكتوراةقواعد تسجیل رسائل الماجستیر أو ال
v شھور  ٦و بحد أقصى بعد القید للدرجة مباشرة  دكتوراةستیر أو الیجوز تسجیل موضوع رسائل الماج 

  .دكتوراةللماجستیر وعام لل

v خالل مجلس القسم عن طریق مناقشتھا فى من  دكتوراةیتم مراجعة خطة البحث لرسالة الماجستیر أو ال

على فقرة  ویجب أن ینص الباحث فى البروتوكول المقدم قبل إعتمادھا من مجلس الكلیة جلسة علمیة 

 والجامعة. توافق البحث مع الخطة البحثیة للكلیةتوضح مدى 

v  یعرض بروتوكول الرسالة على لجنة أخالقیات البحث العلمى للتأكد من إستیفاء الجوانب األخالقیة للبحث

 وذلك قبل عرضھ على لجنة الدراسات العلیا القراره تمھیدًا لعرضھ على مجلس الكلیة.

v لرسالة األستعانة بذوى الخبرات العلمیة فى غیر التخصص األصلى للباحث یراعى إذا استدعى موضوع ا

 إضافة عضو ھیئة تدریس من األقسام المعنیة إلى لجنة اإلشراف .

  

  
  

٣٤ 



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

 الرسالة . فى فروع التخصص التى تنتمى الیھا
 

v مشرف على الرسالة فى موعد أو إستبدال ضافة إأو ر عنوان الرسالة تغیرًا غیر جوھریًا تغی ال یؤثر

 المناقشة. 

v  فى حالة تغییر موضوع  الرسالة تغیرًا جوھریًا یحسب میعاد التسجیل من تاریخ  إعتماد التغییر الجوھرى

 .  دكتوراةقبل عام لطالب الماجستیر وعامین لطالب ال لموضوع الرسالة وال یحق للطالب أن یناقش الرسالة
  

  :)٣١مادة ( 
الماجستیر أو وفاة عضو ھیئة التدریس المشرف على رسالة  إعارة أو  أو إستبدالقواعد خاصة ب 
   دكتوراةال

إذا تمت إعارتھ قبل مرور سنة  دكتوراةال الماجستیر أو  یرفع اسم المشرف من لجنة اإلشراف على رسالة -١
  املة من تاریخ تسجیل موضوع الرسالة وفى ھذه الحالة یسند اإلشراف إلى عضو ھیئة تدریس أخر.ك

فى حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جھة خارج الجامعة بعد مرور عام على تسجیل موضوع الرسالة  -٢
لرسالة وفى ضوء یقدم المشرف إلى مجلس الكلیة تقریر كامل عن المدى الذى وصل إلیھ الطالب فى إعداد ا

 ذلك یعین المجلس من ینضم إلیھ فى اإلشراف.
بناء على  من القوائم المعلنة یسند اإلشراف إلى عضو أخر دكتوراةعند وفاة أحد المشرفین على رسالة ال -٣

 تقریر باقى أعضاء لجنة اإلشراف.
 

 

  :)٣٢مادة (
  للمناقشة  دكتوراةقواعد إعتماد صالحیة رسالة الماجستیر / ال 

بالقسم  لجنة األشراف  أعضاءبتقدیم طلب معتمد من جمیع د اإلنتھاء المبدئى من الرسالة یقوم الطالب عن -١
  ذلك معتمدًا من أ.د/ رئیس القسم. تقریر صالحیة الرسالة ویقدم  یتضمن

تعتمد نسخة الرسالة المقدمة للمناقشة من السادة المشرفین وتعرض على مجلس القسم مرفقًا بھا تقریر  -٢
الحیة المعتمد من لجنة اإلشراف وتعتبر ھذه النسخة مرجعًا من حیث مطابقتھا للنسخة المقدمة بعد الص

 المناقشة والموقعة من لجنة الحكم على الرسالة.
علی�ا ووح�دة ض�مان    بتقدیم نسخة  إلى مجلس القسم المختص و لجنة الدراسات ال درجة الدكتوراة یقوم باحث -٣

لمستخلصة من الرس�الة والت�ى ت�م نش�رھا ف�ى مجل�ة محلی�ة أو إقلیمی�ة أو عالمی�ة          من األبحاث االجودة بالكلیة 
مفھرس�ة أو   من الرسالة فى دوریة دولی�ة أو مقبول للنشر  بحث منشور ١عدد محكمھ فى مجال التخصص (

 .إلحتساب النقاط الخاصة بھا ) إقلیمیة أو محلیة متمیزة بحث منشور من الرسالة فى دوریة ٢عدد
 

  :) ٣٣مادة (

  أو الماجستیر دكتوراةقواعد تشكیل لجان الحكم  لرسائل ال
حكم على الرسالة من یقوم المشرف الرئیسى بعد موافقة باقى المشرفین على الرسالة باقتراح تشكیل لجنة ال -١

اإلقتراح   بذات التخصص ویفضل من لھم خبرة بموضوع البحث وتؤخذ موافقة مجلس القسم على المھتمین
  تنظیم الجامعات . قانون  وتطبق قواعد

یجوز بناء على ترشیح المشرف الرئیسى على الرسالة أن تضم لجنة الحكم أحد المشرفین على الرسالة  -٢
 شریطة أن یمثل مع المشرف الرئیسى صوتًا واحدًا عند الحكم على الرسالة.
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 یجوز أن یشترك األساتذة المساعدون فى لجان مناقشة رسائل الماجستیر . -٣
م الطالب بعرض نتائج الرسالة فى جلسة علنیة بالكلیة / مقر الجامعة ویقدم كل محكم تقریرًا فردیًا على یقو -٤

 الرسالة كما یقدم المحكمون مجتمعین تقریرًا جماعیًا بقبول الرسالة من عدمھ.
الجامعة یتم إعتماد قرار لجنة الحكم على الرسالة من مجلس الكلیة ثم من األستاذ الدكتور نائب رئیس  -٥

 للدراسات العلیا والبحوث.

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

  

شكاوى تتعلق بإجراءات القید والتسجیل والتقدم لإلمتحانات والمشاكل الخاصة بالدراسة والت�دریب   -وًال:أ 
  وتقدم العمل  البحثى فى الرسالة 

  التظلمات والشكاوى بإدارة الدراسات العلیا.یتقدم الطالب بالشكوى إلى مكتب  - ١
یرف��ع المكت��ب إل��ى أ.د/ وكی��ل الكلی��ة لش��ئون الدراس��ات العلی��ا والبح��وث تش��كیل لجن��ة برئاس��تھ وتض��م        - ٢

 األطراف المعنیھ على ان یبت فى الشكوى خالل شھر من تاریخ التقدم.
م مجل��س الكلی��ة ویل��م ب��ھ  ترف��ع اللجن��ة توص��یاتھ ف��ى ص��ورة ق��رار یعتم��د م��ن لجن��ة الدراس��ات العلی��ا ث��      - ٣

 األطراف المعنیھ.

  تظلمات تتعلق بنتائج اإلمتحانات  -انیًا:ث 

أی�ام م�ن إع�الن     ١٠یتقدم الطالب بالتظلم إلى مكتب التظلمات والشكوى ب�إدارة الدراس�ات العلی�ا خ�الل      - ١
  النتیجة من خالل إستمارة تظلم لكل مقرر.

علیا والبحوث لجن�ة برئاس�تھ وعض�ویة ك�ل م�ن رئ�یس       یشكل السید أ.د/ وكیل الكلیة لشئون الدراسات ال - ٢
الكنت��رول المخ��تص + رئ��یس القس��م + منس��ق البرن��امج + الموج��ھ األك��ادیمى للطال��ب + عض��و ھیئ��ة      

 تدریس أو أكثر ممن لھ صلة باإلمتحانات الخاصة بالمقرر.
تص�در قرراھ�ا   تتولى اللجنة مراجعة تصحیح ورصد درجات فى المقرر وفقًا للوائح الجامعة والكلی�ة و  - ٣

  خالل خمسة عشر یوما بدء من تقدم التظلم وترفع الى لجنة الدراسات العلیا بمجلس الكلیة.
  

  الثًا : آلیات التقدم بالشكوى ( معلومات للطالب ) :ث 

تقدم بشكواك مباشرة إلى إدارة الدراسات العلیا وسوف یتم إعطاؤك النموذج المعد لذلك من الموظف  -
  المسئول.

الشكوى الخاصة بك فى صندوق تلقى الشكاوى الموجود بالكلیة ( ولكن یجب أن تكون یمكنك وضع  -
 معلومة المصدر كما سبق التوضیح ).

 سرعة تقدیم الشكوى قد یساعد فى حلھا . -
فى حالة الشكاوى الجماعیة والسریة سوف یتم اإلستعاضة عن إسم الشاكى عند تقدیم الشكوى للمسئول  -

 برقم الشكوى .
یتقدم الطالب بطلب تظلم لإلطالع على ورق اإلختبار ویقوم بسداد  التظلم من نتیجة مقرر :فى حالة  -

مبلغ مائة جنیھ مصرى عن كل مقرر یرغب الطالب فى اإلطالع علیھ فى صندوق الخدمة التعلیمیة قبل 
رة ورقة إنقضاء أسبوع من إعالن النتیجة علمًا بأنھ بقرار مجلس الجامعة یكون إطالع الطالب على صو

 اإلجابة قاصر على اإلمتحان التحریرى النظرى فقط دون اإلمتحان الشفوى أو العملى .
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على أن یتلقى الطالب رد فى خالل أسبوع من تاریخ الترم لإلطالع على ورقة اإلجابة بمكتب وكیل الكلیة 
  لشئون الدراسات العلیا والبحوث .  

  
  
  

 -فحصھا:ابعًا: آلیات فتح صندوق الشكاوى ور 
یتم فتح ص�ندوق الش�كاوى وفحص�ھا بواس�طة لجن�ة مكون�ة م�ن الس�ید أ.د/ وكی�ل الكلی�ة لش�ئون الدراس�ات              -

العلیا والبحوث + ممثل من وحدة ضمان الجودة + عضو ھیئة تدریس من لجنة الدراسات العلیا + م�دیر  
  الدراسات العلیا.
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       لباب الخامسا 

شروط اإللتحاق والحصول على الدرجة 

 نظامالعلمیة وقواعد القید والتسجیل و

 ومواعید اإلمتحان



  
  
  
  
  
  
  
  
v أوًال شروط االلتحاق  

  ) :  ٣٥مادة (
أبریل وأكتوبر  يیكون القید للدراسات العلیا بجمیع برامجھا بكلیة طب أسیوط مرتین سنویًا خالل شھر

  من كل عام بناء على قرار مجلس الكلیة بعد أخذ رأى األقسام العلمیة.

  

  ) :  ٣٦مادة (
یفاء ستوإطب أسیوط تقدیم المستندات  سات العلیا بكلیةاقید بأحد برامج الدریشترط لمن یرغب ال

  -الشروط التالیة:

 طلب االلتحاق. -١

  شھادة البكالوریوس موضح بھا التقدیر العام وتقدیر مادة التخصص. -٢

 .دكتوراةلراغبى القید لدرجة ال الماجستیر شھادة -٣

 ز).شھادة بقضاء فترة التدریب اإلجبارى (طبیب األمتیا -٤

 شھادة المیالد أو مستخرج رسمى منھا. -٥

 صور فوتوغرافیة حدیثة. ٦عدد  -٦

 الموقف من التجنید بالنسبة للذكور. -٧

 موافقة صریحة من جھة العمل على القید بالدراسات العلیا بكلیة طب أسیوط . -٨

اقرار كتابى من الطالب بعدم قیده للدراسات العلیا بجامعة اخرى فى نفس التخصص وفى ذات  -٩

 قت.الو

أن یكون بالكلیة من غیر األطباء المقیمین أو المعیدین  القید لدرجة الماجستیریشترط فیمن یرغبون  -١٠

راكز المعترف بھا  قد سبق لھ التدریب بذات التخصص لمدة عام على األقل باحدى المستشفیات أو الم

 كطبیب مقیم.

أحد التخصصات اإلكلینیكیة بشرط  فى ماجستیرالعلیا للطبیب الحر لدرجة الیجوز القید بالدراسات  -١١

تقدیم ما یثبت الغاء أو أنتھاء تكلیفھ بوزارة الصحة وما یفید قیده كطبیب حر بنقابة األطباء وقت طلبھ 

 القید بالدراسات العلیا كما یشترط أن یكون مستوفیًا لشرط التدریب الوارد فى البند السابق وفى حالة

  
٣٩ 



  

لدرجة على قبولھ االعلمى المسئول عن علیھ تقدیم موافقة القسم  عدم توافق شرط التدریب یتحتم

 شھر قبل السماح لھ بدخول امتحانات الجزء الثانى للدرجة. ١٢للتدریب لمدة 

باء المقیمین تسدید الرسوم الدراسیة المقررة فى المواعید المحددة ویستثنى من تسدید الرسوم األط -١٢

 دین وطالب المنح الدراسیة.والمدرسین المساع اإلساسین والمعیدین

 

  ):٣٧مادة(
فى إحدى فروع الطب أو الجراحة أو العلوم الطبیة  دكتوراةیشترط لقید الطالب للحصول على درجة ال 

أو تخصص تنص علیھ متطلبات  ادة التخصصاألساسیة أن یكون حاصًال على درجة الماجستیر فى م

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

  .معترف بھ من المجلس األعلى للجامعات 

  

  ) :٣٨مادة (

  - فیما یخص القید بالدراسات العلیا للوافدین یشترط تقدیم المستندات اآلتیة:
  طلب االلتحاق. -١

ا لدرجة ثبت معادلتھیشھادة البكالوریوس موضحًا بھا التقدیر العام وتقدیر مادة التخصص وما  -٢

 البكالوریوس فى الطب والجراحة التى تمنحھا الجامعات المصریة.

 شھادة بقضاء فترة التدریب. -٣

 منھا فى حالة التسجیل من البلد القادم  شھادة ترخیص لمزاولة المھنة من وزارة الصحة فى مصر أو -٤

 أو الدكتوراة باألقسام  اإلكلینیكیة.للماجستیر 

الطالب على قیده للدراسات العلیا مع تحدید الجھة التى تتحمل نفقات موافقة السفارة التى یتبعھا  -٥

 الدراسة والتدریب حتى الحصول على الدرجة المقید لھا.

شھادة صحیة معتمده من وزراة الصحھ المصریة والسفاره التابع لھا تفید خلوه من األمراض  -٦

 المعدیة.

 صور فوتوغرافیة حدیثة. ٦عدد  -٧

 .دكتوراةعادلھا بالنسبة للراغبین للقید لدرجة الشھادة الماجستیر أو مای -٨

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

  

  

  
٤٠ 



  

  ):٣٩مادة(

  تجمید أو شطب القید 

لب ویوافق علیھ یجوز تجمید القید قبل أنتھاء المدة األصلیة للقید وبناء على طلب یتقدم بھ الطا ·

وذلك لألسباب  لمدة ال تزید عن خمس سنوات الدرجةالعلمى المسئول عن مجلس القسم 

 - اآلتیة:
  رعایة الطفل. -١

 مرافقة الزوج أو الزوجة للخارج. -٢

 مرافقة الوالدین للعالج بالخارج. -٣

 التجنید. -٤

 المنح التدربیة والمھمات الرسمیة واإلعارة خارج البالد. -٥

 .ةالمرض الذى یتطلب فترة عالج طویلھ بناء على تقاریر طبیة معتمد -٦

كما یجوز لمن تم تجمید قیده طلب استئناف القید مره أخرى بعد زوال سبب التجمید وذلك بعد أخذ 

  موافقة مجلس القسم المختص.

 - یتم شطب القید لألسباب اآلتیة: ·
سنوات لدرجة  سبعخمس سنوات لدرجة الماجستیر و خالل اذا لم یحصل على الدرجة المسجل لھا -١

  لغیر المبعوثین. دكتوراةال

الماجستیر أو إلمتحان الجزء األول من من تاریخ القید دون التقدم  عامین أكثر من  مضى -٢

 ما لم یكن القید قد سبق تجمیده. دكتوراةال

 وجھمن واقع تقریر دورى یقدمھ الم العلمى المسئول عن الدرجة بناء على طلب مجلس القسم -٣

وعدم تقدمھ فى دراستھ على أن یسبق  األكادیمى أو المشرفون على الرسالة یفید عدم انتظام الطالب

ذلك بناءًا على قرار  مذلك اخطاره كتابیًا مرتین على األقل خالل مدة التقل عن ستة اشھر ویت

 یصدر من مجلس الكلیة ویوافق علیھ من مجلس الدراسات العلیا بالجامعة.

 رتین متتالیتین.إعتماد الرسالة م دكتوراةاذا رفضت لجنة الحكم على رسالة الماجستیر أو ال -٤

 اذا أخل بالمثل والتقالید الجامعیة وحسن السیر والسلوك وفقًا لتحقیق یتم معھ. -٥

 لقید عن خمس سنوات.ه لإذا زاد تجمید  -٦

  ):٤٠مادة (

  نقل القید من جامعة أخرى إلى جامعة أسیوط 
 سیوط.یجوز نقل قید طالب الدراسات العلیا المقید بأحدى الجامعات المصریة إلى كلیة طب أ -١

  
٤١ 



 

v شروط نقل القید  
 موافقة الجامعة المنقول منھا على نقل قیده إلى جامعة أسیوط. -١

 بكلیة طب أسیوط على نقل القید. موافقة القسم العلمى المسئول عن الدرجة  -٢

    وكذا  ع رسالة الماجستیر أو الدكتوراةموافقة الجامعة المنقول منھا على تغییر موضو -٣

 ة األشراف حسبما یتفق مع الخطة البحثیة لكلیة طب أسیوط.تغییر لجن    

یتم عمل مقاصة للمواد التى درسھا الطالب وبناء علیھ تحدد المقررات الدراسیة التى انتھى منھا  -٤

  .وإعتماد لجنة الدراسات العلیا العلمى المسئول عن الدرجةبواسطة مجلس القسم  إذا كان ناجحًا فیھا

  ):٤١مادة (

  لقید من جامعة أسیوط  إلى جامعة أخرىنقل ا 
  یجوز نقل قید طالب الدراسات العلیا المقید بكلیة طب أسیوط إلى جامعات اخرى. -١

 على نقل قیده إلى جامعة أخرى. العلمى المسئول عن الدرجةموافقة جامعة أسیوط والقسم  -٢

 موافقة الجامعة المنقول الیھا الطالب على النقل. -٣

یس مدى تقدمھ فى البرنامج الدراسى للدرجة المقید علیھا وعدد النقاط یمنح الطالب شھادة تق -٤

المعتمدة التى قام باستیفائھا معتمده من مدیر البرنامج األكادیمى ورئیس القسم ووكیل الكلیة لشئون 

 الدراسات العلیا والبحوث.

  ):٤٢مادة (
من النقاط المعتمدة فى مراكز  یجوز لطالب الدراسات العلیا المقید بكلیة طب أسیوط  إستكمال جزء

ما یثبت تحصیلھ لھذه  الطالب على أن یقدم العلمى المسئول عن الدرجةبعد موافقة القسم  طبیة أخرى

للطالب للتأكد من وصولھ للكفاءة تكوینى النقاط ویقوم القسم بالتحقق من ذلك من خالل عمل إختبار

بكراسة األداء المعتمدة من القسم ویسجل ذلك المطلوبة كما ھو موصف فى كراسة األداء واالنشطة 

لجنة ویخطر بھا  من منسق المقرر والبرنامج ورئیس القسم ھذه النقاط عتمدتواالنشطة الخاصة بھ و

   .التابع لھا امكتب متابعة طالب الدراسات العلیالدراسات العلیا و 

v انًشروط الحصول على الدرجة العلمیة ونظام ومواعید األمتح - : ثانیا  

  درجة الماجستیر

  :) ٤٣مادة ( 
شترط فى قید الطالب لدرجة الماجستیر أن یكون حاصًال على درجة البكالوریوس فى الطب والجراحة ی 

من أحدى جامعات ج.م.ع أو على درجة معادلة لھا من جامعات أخرى معترف بھا من المجلس األعلى 

  .ھاأو ما یعادلتیاز ) ( اإلم للجامعات وأن یكون قد أمضى السنة التدریبیة 

  
٤٢  



  

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

وفق�ًا للمع�اییر االكادیمی�ة    البرنامج التفصیلى  للمقررات وإعتماد النقاط المقررة لكل نشاط دراس�ى أو علم�ى   
  .الئحة ویقرھا مجلس القسم ثم یقرھا مجلس الكلیةلردة بافى حدود النقاط المعتمدة الوا

  

  :)٤٥مادة (

  كلینیكیة والعلوم الطبیة األساسیة:ماجستیر فى أحد الفروع اإلیشترط لنیل درجة ال
و الحصول على لكل مقرر على حدى  لنقاط المعتمدة من ا %٨٠إستیفاء الطالب على نسبة  التقل عن  -١

مع تقدیم كتاب األنشطة المعتمد من القسم لوحدة  دریب األساسى والتخصصىشھادة تفید األنتھاء من الت

ضمان الجودة بعد عرضھ على لجنة الدراسات العلیا لضمان متابعة التزام األقسام بما ھو منصوص 

  علیھ فى الالئحة وتوصیف البرامج .

داد رسالة تقبلھا لجنة مجلس الكلیة ینتھى بإعره مجلس الجامعة بعد موافقة إعداد بحث فى موضوع یق -٢
 الحكم بعد مناقشتھ فى جلسة علنیة.

 إجتیاز اختبار الجزئیین األول والثانى. -٣
 كتابة التقاریر الطبیة والطب المبنى على دلیل . مكافحة العدوى و   حضور دورة تدریبیة فى -٤

  :)٤٦مادة (

 یم كراسة األداء وتصمو توصیف البرنامج والمقررات  العلمى المسئول عن الدرجةیتولى القسم 

  -األنشطة وفقًا للمعاییر االكادیمیة المعتمدة ویحدد فیھ المتطلبات األتیة:
  المھارات اإلكلینیكیة والعملیة المختلفة. -١

 األنشطة األكادیمیة . -٢

 .أنشطة التقویم المستمر -٣

ة یجب أن تشمل األنشطة األكادیمیة حضور ورش عمل فى مجاالت یحددھا القسم أو إدارة الكلی 

  .إلستكمال التدریب 

  :)٤٧مادة (

   فى درجة الماجستیر نظام األمتحان 
إكلینیكى) والیحق للطالب دخول أمتحان  –عملى  -شفوى –یعقب كل جزء أختبار شامل ( نظرى  -١

  الجزء الثانى إال بعد إتمام البرنامج التدریبى .

وال یحق للطالب وبر من كل عام كتتعقد أمتحانات القسم األول لدرجة الماجستیر خالل شھرى إبریل و أ -٢

 على إجتیاز أمتحان الجزء األول. سنةان الجزء الثانى اإل بعد مرور دخول أمتح

من كل عام ویشترط لدخول األمتحان  أكتوبرو أبریل عقد امتحانات القسم الثانى خالل شھرى یبدأ  -٣

 إجازة الرسالة.
٤٣  

  



 

اسیة یقوم الطالب بإعادة اإلمتحان فى المقرر الذى فى حالة رسوب الطالب فى مقرر من المقررات الدر -٤

 رسب فیة فقط وأذا رسب فیھ أكثر من أربع مرات علیھ أن یعید تسجیل النقاط مرة أخرى لذات المقرر.

 یقدم طلب لألمتحان قبل موعده بشھر ویغلق باب التقدم قبل بدء األمتحان بأسبوع.   -٥

  :) ٤٨مادة(
والمق��ررات الدراس��یة  ماجس��تیرقواع��د إحتس��اب النق��اط المعتم��دة لدرج��ة ال  س��ابعتب��ین الج��داول ف��ى الب��اب ال 

والنق��اط المعتم��دة لك��ل مق��رر دراس��ى أو نش��اط علم��ى وع��دد اإلختب��ارات التحریری��ة واإلكلینیكی��ھ والش��فویة    

  والعملیة  والدرجات المحددة لھا لكل برنامج. 

    :)٤٩مادة (

  لطبیة األساسیةفى الطب أو الجراحة أو العلوم ا دكتوراةدرجة 
بوض�ع   و مراجع�ة وح�دة ض�مان الج�ودة     تقوم األقسام المختصة تحت إشراف لجن�ة الدراس�ات العلی�ا بالكلی�ة    

وفق�ًا للمع�اییر االكادیمی�ة    البرنامج التفصیلى  للمقررات وإعتماد النقاط المقررة لكل نشاط دراس�ى أو علم�ى   

  .لس القسم ثم یقرھا مجلس الكلیةئحة ویقرھا مجالفى حدود النقاط المعتمدة الواردة بال

  یتضمن توصیف البرنامج والمقررات و تصمیم كراسة اآلداء و األنشطة المتطلبات األتیة:
 المھارات اإلكلینیكیة والعملیة المختلفة. -١

 األنشطة األكادیمیة . -٢

أنشطة التقویم المستمر یجب أن تشمل األنشطة األكادیمیة حضور ورش عمل فى مجاالت یحددھا  -٣

طرق لقسم أو إدارة الكلیة إلستكمال التدریب یكون منھا حضور ورش عمل فى طرق التدریس وا

  .و النشر الدولي التقویم والطب المبنى على الدلیل

و منسق  المسئول عن النشاط العلمى تعتمد من و ویقوم الطالب بتسجیل كل األنشطة العلمیة فى كراسة األنشطة

  ق للطالب دخول االمتحان إال بعد إستیفاء الحد األدنى من النقاط المعتمدة.رئیس القسم وال یح البرنامج و
  

  :) ٥٠مادة(

  فى الطب أو الجراحة أو العلوم الطبیة األساسیة ما یلى   دكتوراةیشترط لنیل درجة ال
و الحصول على لكل مقرر على حدى  لنقاط المعتمدة من ا %٨٠نسبة التقل عن  إستیفاء الطالب  -١

مع تقدیم كتاب األنشطة المعتمد من القسم  األنتھاء من التدریب األساسى والتخصصى شھادة تفید

 لوحدة ضمان الجودة بعد عرضھ على لجنة الدراسات العلیا.

أن یقوم ببحث مبتكر فى موضوع تقره الجامعة بعد موافقة مجلس الكلیة وأن یقدم بنتائج بحوثھ  -٢

 .رسالة تقبلھا لجنة الحكم بعد مناقشتھ فیھا

  

  

٤٤  



  

بحث منشور من  ٢مفھرسة أو عدد من الرسالة فى دوریة دولیةأو مقبول للنشر  بحث منشور ١عدد  -٣

ة من و تسلم نسخ نقطة معتمدة ٤٠ذا البند یخصص لھو  إقلیمیة أو محلیة متمیزة الرسالة فى دوریة

 .الدراسات العلیا و أخرى لوحدة ضمان الجودةاألبحاث لمكتب متابعة طالب 

 از بنجاح األختبارات التحریریة واإلكلینیكیة والشفھیة وفقًا لما ھو مبین بالالئحة.أن یجت -٤

  :)٥١مادة (

  فى درجة الدكتوراة   نظام األمتحان 
(اإلحصاء الطبي  األساسیةالطبیة  العلوم فى مقررات ات درجة الدكتوراةیحق للطالب التقدم إلمتحان -١

بعد  القانونیة في الممارسة الطبیة و البحث العلمي) الجوانب األخالقیة و  -طرق البحث العلمي –

و یحق للطالب  إستیفاء النقاط المعتمدة لھذه المقررات بعد من تاریخ قیده للدرجةأشھر  ٦  مرور

إستیفاء  التقدم لإلمتحان في باقي مقررات الجزء األول بعد مرور عام من تاریخ قیده للدرجة بعد

  .  تالنقاط المعتمدة لھذه المقررا

القید لدرجة  سنوات من ٤الثانى ) قبل مرور الیحق للطالب طلب دخول األمتحان النھائى ( الجزء  -٢

ویجوز إجازة الرسالة قبل أو بعد اإلنتھاء من آداء أمتحانات الجزء الثاني على أن یكون مر  دكتوراةال

 .عامین من تاریخ تسجیل موضوع الرسالة 

المقررات الدراسیة یقوم الطالب بإعادة اإلمتحان فى المقرر فى حالة رسوب الطالب فى مقرر من  -٣

د تسجیل النقاط مرة أخرى لذات یذا رسب فیھ أكثر من أربع مرات علیھ أن یعإالذى رسب فیة فقط و

 المقرر.

من كل عام ویشترط لدخول األمتحان أن  أكتوبرو إبریلفى شھر  دكتوراةعقد األمتحان لدرجة الیبدأ  -٤

وإعتماد مدیر البرنامج األكادیمى   حدىلكل مقرر على  حد اإلدنى من النقاط المعتمدةیكون قد اتم ال

 .ومنسق البرنامج لكراسة التدریب واألنشطة  وموافقة مجلس القسم المختص 

 متحان بأسبوع.یقدم طلب دخول لألمتحان قبل موعده بشھر ویغلق باب التقدم قبل بدء اإل -٥

  :)٥٢مادة (
 و نصف سنویًا  عن البرنامج سنویًاًا تقریر لوحدة ضمان الجودة ستیر أو الدكتوراةلماجمنسق برنامج ایقدم 

عتمادھا من مجلس القسم إللنماذج المعدة من وحدة ضمان الجودة بعد مناقشتھا و  وفقًا عن اإلمتحانات

  المختص.

  :) ٥٣مادة(
والمقررات الدراسیة والنقاط  دكتوراةال تبین الجداول فى الباب الثامن قواعد إحتساب النقاط المعتمدة لدرجة

المعتمدة لكل مقرر دراسى أو نشاط علمى وعدد اإلختبارات التحریریة واإلكلینیكیھ والشفویة والعملیة  

  والدرجات المحددة لھا لكل برنامج. 
٤٥  

  



  

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

ساعات ألى مقرر دراسى أو  ٣النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد عن ساعة وال یزید عن 
 وحده منھ.

وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة  %٧٠وال تزید عن  %٤٠یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن  -٢
  .%٦٠وال تزید عن  %٣٠والعملیة واإلكلینیكیة عن 

درجة  ٤٠٠درجة [ ١٦٠٠ ماجیستیر ألقسام العلوم األساسیةالدرجات الكلي لدرجة ال عإجمالي مجمو -٣
المواد  درجة إلمتحانات الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر ١٢٠٠المتحانات الجزء األول باإلضافة إلى 

 اإلختیاریة للمجموع الكلي].
درجة المتحانات  ٧٠٠[درجة  ١٩٠٠سام اإلكلینیكیة إجمالى محموع الدرجات الكلى لدرجة الماجستیر لألق -٤

المواد اإلختیاریة  درجة إلمتحانات الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر ١٢٠٠الجزء األول باإلضافة إلى 
 للمجموع الكلي].

 التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ دكتوراةالدرجات الكلي لدرجة ال عإجمالي مجمو -٥
المواد اإلختیاریة ین درجة إلمتحانات الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر ١٢٠٠باإلضافة إلى  یخصص

 للمجموع الكلي].
بعد تقییمھا من لجنة الممتحنین وفقًا  من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة %٢٥یحتسب نسبة  -٦

 .یةلكود الممارسة الجیدة لتقیم الطالب المعتمد من مجلس الكل
المقرر الواحد وفقًا لتوصیف فروع یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى  -٧

 البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء واالنشطة
 %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠النھایة الصغرى تعادل بالنسبة لدرجة الماجستیر   -٨

تعادل النھایة  كما ایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة لكل مقرر على حدى.من النھ
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠الصغرى  لكل مقرر 

 %٦٠رجة اإلختبار التحریرى ومن النھایة العظمى لد %٥٠بالنسبة لدرجة الدكتوراة تعادل النھایة الصغرى  -٩
من النھایة العظمى من اإلختبارت اإلكلینیكیة أو العملیة لكل  %٦٠من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة و

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

 

  :) ٥٥مادة(

  -:الماجیستیر و الدكتوراة أمتحاناتنظام ومواعید 

 متحان الثانى فى شھر أكتوبر.واإل تعقد األمتحانات مرتین سنویًا یبدأ االمتحان األول فى شھر أبریل -١

رئیس مجلس القسم لجنة ثالثیة تشكل من  تكون المسئولیة الرئیسیة المتحانات الدراسات العلیا على  -٢

 .مجلس القسم  یعتمده العلمى المسئول عن الدرجةمنسق البرنامج وعضو ھیئة تدریس من القسم ،  المختص

 Problem) وأسئلة حل مشاكل (MCQأسئلة أختیارات متعددة ( على یجب أن یشمل االمتحان التحریري  -٣

solving.( 

موضوعى فى إمتحانات الموضوعى واإلمتحان اإلكلینیكى المنھجى النظام اإلمتحان العملى المنھجى  یطبق -٤

      و) OSPE )Objective Structured Practical Examinationالعملى واإلكلینیكى  

OSCE)Objective Structured Clinical Examination;.( 

  
٤٦  



یسلم القسم المختص نسخة من األمتحانات التحریریة مرفقة بنماذج اإلجابة و تقریر یفید مدى توافقھا مع  -٥

نامج و كذلك النواتج التعلیمیة المستھدفة معتمدة من منسق المقررو منسق البرنامج و رئیس توصیف البر

 القسم. 

تسلیم منسق المقرر ومنسق البرنامج ورئیس القسم تقریرًا لكل مقرر على حدى وتقریرًا عام للبرنامج وفقًا  -٦

 ً.للنماذج المعتمدة من مجلس الكلیة سنویًا

  :)٥٦مادة (
تحسب تقدیرات النجاح والرسوب فى امتحانات المقررات لدرجة الماجستیر ر النتیجة أن یراعي عند إظھا

  على الوجھ التالى: والدكتوراة و كذلك التقدیرات اإلجمالیة لدرجة الماجستیر والدكتوراة 
  

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

 .%٨٥إلى أقل من  %٧٥جید جدًا من  -٢

 .%٧٥لى أقل من إ %٦٥جید من  -٣

 .%٦٥إلى أقل من  %٦٠مقبول من  -٤

 .%٦٠إلى أقل من  %٣٠ضعیف من  -٥

 .%٣٠ضعیف جدًا أقل من  -٦

  بالنسبة لدرجة الماجستیر -أ -٧
أقل ،  فى اإلختبار التحریرى %٥٠إذا حصل على أقل من  فى احد المقررات  یعتبر الطالب راسب

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

، أقل  فى اإلختبار التحریرى %٥٠إذا حصل على أقل من  فى احد المقررات  یعتبر الطالب راسب
من  %٦٠من اإلختبار اإلكلینیكى أو العملى ،أو اقل من  %٦٠من اإلختبار الشفوى ،  أقل من %٦٠من

 .المجموع الكلى

موضوع الرسالة والمادة أو المواد اإلختیاریة الخاصة  دكتوراةال الماجستیر أو شھادة یبین فى -٨
 بالتخصص الدقیق إن وجد.

 

  نظام النقاط المعتمدة -ب

  - يقسم الطلبة إلى مجموعتين رئيستين:
  الناجحین والراسبین

   -ثم تقسم مجموعة الطالب الناجحین ترتیبًا تنازلیًا حسب المجموع إلى:
  من المجامیع. %١٠) طالب حاصلون على أعلى  Aة (المجموع -١

 التالیة. %٢٥طالب حاصلون على الـــ ) Bالمجموعة (  -٢

 التالیة. %٣٠طالب حاصلون على الـــ)  Cالمجموعة (  -٣

 التالیة. %٢٥طالب حاصلون على الـــ)  Dالمجموعة (  -٤

 األخیرة. %١٠) طالب حاصلون على الـــ Eالمجموعة (  -٥

٤٧  



  

  -ب الراسبین وتنقسم إلى:مجموعة الطال
  أعلى خمسون بالمائة من المجموع الكلى للراسبین. )  Fالمجموعة (  -١

 الخمسون بالمائة التالیین. ) -Fالمجموعة (  -٢

یتم حساب  ١٠لدرجة الواحدة عن االمقرر الواحد أو  ى حالة إذا ما قل عدد المتقدمین لإلمتحان فى ف 

 .حسب الجدول التالى ظام النقاط المعتمدةو كذلك بن التقدیرات بالنظام المعتاد

  التقدیر العام  تقدیر 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  
  

  
 

  لباب السادسا 
 حكام األنتقالیةاإل   



  
  
  
  
  
  
  
  
  :)٥٧مادة (

  تطبق أحكام ھذه الالئحة من تاریخ صدور القرار الوزارى بالعمل بھا.

  ):٥٨مادة (
م عل�ى الط�الب المقی�دین    ١٦/٣/٢٠٠٥) بتاریخ ٧٩٣یستمر العمل بالالئحة الداخلیة لمرحلة الدراسات العلیا رقم (

  حتى حصولھم على الدرجة. راةدكتوالماجستیر وال الدبلوم و بدرجة

  ):٥٩مادة (

فى حالة الطالب الحاصلون عل�ى درج�ة الماجس�تیر قب�ل أص�دار الالئح�ة الحالی�ة وال�راغبین ف�ى التس�جیل           

  -وفقًا لھذه الالئحة "بنظام النقاط المعتمدة" یتم إجراء األتى: دكتوراةلدرجة ال

عن طریق  نقطة معتمده ١٨٠الطالب من إجمالى إحتساب نقاط معتمدة لدرجة الماجستیر الحاصل علیھا  -١

عمل مراجعة كراسة األداء واألنشطة والدرجات الحاصل علیھا الطالب فى جمیع المقررات وذلك من خالل 

  ومجلس الكلیة. وإعتماد لجنة الدراسات العلیا العلمى المسئول عن الدرجة مجلس القسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

٥٠  


