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كلمة
السيد األستاذ الدكتور  /محمد محمد الشافعى
عميد كلية الطب

رْٙل وٍ١خ اٌطت اٌجْو ٜعبِؼخ ثٕٙب رطٛها ٍِؾٛظب ف ٝعّ١غ
االْٔطخ اٌزؼٍ١ّ١خ إٌّٛٛخ ثٙب ِٓ اٌزؼٍ ُ١اٌطج ٚ ٝاٌز ٝرَؼ ٝاٌىٍ١خ اْ
٠ى ْٛػبٌ ٝاٌغٛكح ؽز٠ ٝىِٕ ْٛبفَب ػٍَِ ٝز ٜٛوٍ١بد اٌطت ػٍٝ
َِز ٜٛاٌغّٛٙه٠خ  ٚفِ ٝووي ِٓ ِواوي اٌٖلاهح.
 ٚرَؼ ٝاٌىٍ١خ الػلاك  ٚرمل ُ٠فو٠ظ كهاٍبد ػٍ١ب ِزّ١ي  ٚم ٚوفبءح
ػبٌ١خ ِ ٚطبثمب ٌغٛكح االكاء ٌٍّؼب١٠و اٌم١بٍ١خ ٌٍؾٖٛي ػٍ ٝاالػزّبك ِٓ
اٌ١ٙئبد اٌّؾٍ١خ ٚاٌؼبٌّ١خ .
 ٚارٌّٕ ٝغّ١غ ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب اٌزٛف١ك  ٚاٌزملَ .
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كلمة
السيد األستاذ الدكتور  /عادل شبل السيد مرعى
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث
ِّب ال ّه ف ٗ١أْ اٌزملَ اٌؼٍّ ٟاٌَو٠غ اٌن ٞرفوىٖ اٌزغ١١واد
اٌّزالؽمخ فِٕ ٟظِٛخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ٠ ٟفوٗ ثبٌٚوٚهح ػٍ ٝاٌمبئّ ٓ١ػٍٗ١
َِب٠وح رٍه إٌغ١١واد ف ٟظً ريا٠ل اٌطٍت ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌِ ٟؾٍ١ب ٚك١ٌٚب
فِ ٟقزٍف ػٍ َٛاٌؾ١بح ,اِ٤و اٌنْ٠ ٞغغ ػٍ ٝاإلثلاع ٚاالثزىبه
ٚاٌزّ١يِٓ فالي افز١به ِغبالد ِزؼلكح ِٚزّ١يح رٛاعٗ إٌّبفَخ
اٌّؾزٍّخػٍ ٝاٌٖؼ١ل ٓ٠اٌؼوثٚ ٟاٌل.ٌٟٚ
ٌنٌه رَؼ ٝوٍ١خ ٛت ثٕٙب ِّضٍخ فِٕ ٟظِٛخ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٌزملُ٠
وً اإلِىبٔ١بد  ٚاٌزَ١ٙالد ٌطالة اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٌّٛاوجخ ٘نٖ اٌزغ١١واد
اٌّزالؽمخ.
ِغ رّٕ١بر ٟثبٌزٛف١ك.
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تحت إشراف
األتستذ الدكتور محمد محمد الشذفعى
عميد كلية الطب
االتستذ الدكتور عذدل شبل السيد مرعى
وكيل الكلية لشئون الدراتسذت العليذ و البحوث

فريق اإلعداد
ا د يسرى السعيد رزق
اتستذ جراحة القـلب و الصدر

د رحذب محمد تسذلم

مدرس الجلدية و التنذتسلية
د يذتسمين محمد عبد الرحمن مرعى
مدرس مسذعد الكيميذء الحيوية الطبية
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نثذج تاريخيح عن انكهيح
وٍ١خ اٌطت اٌجْو ٟ٘ ٜاؽل ٜوٍ١بد عبِؼخ ثٕٙب أْٔئذ ثبٌمواه اٌغّٛٙه ٞهلُ
 1143ثزبه٠ـ ٌ 1796/1/25زَبُ٘ ِغ ّم١مبرٙب وٍ١بد اٌطت ا٤فو ٜفٚٙٔ ٟخ
ِٖو.
ٚرؼزجو وٍ١خ ٛت ثٕٙب ربٍغ وٍ١خ ٛت ِٓ ؽ١ش ربه٠ـ أْبئٙب.
 ثلأد اٌلهاٍخ ثبٌىٍ١خ فِ ٟوؽٍخ اٌجىبٌٛه ًٛ٠اٌفولخ اٌواثؼخ ػبَ
 1791/1799ثمجٛي اٌزؾ٠ٛالد ٌٍطالة ِٓ أثٕبء ِؾبفظخ
اٌمٍٛ١ث١خ ٚاٌّؾبفظبد اٌّغبٚهح ِٓ وٍ١بد اٌطت ا٤فوٚ ٜأٍزّو مٌه ؽزٝ
ػبَ . 1715/1714
 لجٍذ اٌىٍ١خ أٚي كفؼخ ثبٌفولخ ا ٌٟٚ٤ػبَ ٚ 1712/1711وبْ ػلك اٌطالة
ثزٍه اٌفولخ ٛ 55بٌجب ٚإٔجؼ ف ٟػبَ ٛ 455( 2553/2552بٌجب ) ٚأٍزّو
ٔظبَ اٌزؾ ً٠ٛفِ ٟوؽٍخ اٌجىبٌٛه ًٛ٠ؽز ٝاوزٍّذ اٌلهاٍخ ف ٟعّ١غ اٌفوق
اٌلهاٍ١خ ػبَ . 1715/1714
 ثلأد اٌىٍ١خ ثبٌزله٠ت اإلوٍ١ٕ١ى ٟفَِ ٟزْف ٟثٕٙب اٌزؼٍ ّٟ١ؽز ٝرُ ثٕبء أٚي
ِجِٕ ِٓ ٟجبٔ ٟاٌَّزْفِ( ٟجَِٕ ٟزْف ٟاٌوِل ؽبٌ١ب) ػبَ ٚ 1711وبْ
 ُٚ٠عّ١غ ا٤لَبَ اإلوٍ١ٕ١ى١خ ٚاٌؼ١بكح اٌقبهع١خ ٚف ٟػبَ  1719رُ البِخ
ِجَِٕ ٟزْف ٟاٌطٛاهة ِٚجَِٕ ٟزْف ٟاٌغواؽخ
ٚ ف ٟػبَ  1773رُ ثٕبء َِزْف ٟاٌجبٕٛخ ٚفٔ ٟفٌ اٌٛلذ اٌن ٞوبٔذ ِجبٟٔ
اٌَّزْف ٟرْ١ل وبٔذ ِجبٔ ٟاٌىٍ١خ رْ١ل ثبٌزٛاى ٞؽ١ش رُ االٔزٙبء ِٓ ِجٕٟ
اٌىٍ١خ ػبَ 1712
ٚ ف ٟػبَ  1774رُ البِخ اٌّلهط اٌىج١و اٚ٤ي اٌن٠ ٞزَغ ٌقَّّبئخ ٛبٌت
ٛٚبٌجٗ ٚأفززؼ ػبَ ٚ 1771ف ٟػبَ  1777رُ البِخ اٌّلهط اٌىج١و اٌضبٟٔ
فٛق اٌّلهط اٌىج١و اٚ٤ي ٚأفززؼ ػبَ .2555
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 ػبَ  1776رُ افززبػ ٚؽلح هػب٠خ اٌؾبالد اٌؾوعخ اٌز ٟرٍ 36 ُٚو٠واً
ٌٍؼٕب٠خ اٌّوويح ِيٚكح ثبٌّ١ٔٛزٛه ٚأعٙيح اٌزٕفٌ اٌٖٕبػٚ ٟمٌه ثقالف
ٚؽلح اٌوػب٠خ اٌّوويح ٌٍمٍت ثمَُ اٌمٍت ٚٚؽلح اٌؼٕب٠خ اٌّزٍٛطخ ثمَُ
اٌجبٕٛخ اٌؼبِخ ٚاٌز ٟافززؾذ ػبَ . 2555
 ػبَ  1779رُ افززبػ ٚؽلح لَطوح اٌمٍت ٚػبَ  2552رُ افززبػ أؽلس عٕبػ
ٌؼٍّ١بد اٌمٍت اٌّفزٛػٚ .لل فطذ اٌىٍ١خ فطٛاد ٚاٍؼخ رفٛق ػّو أْبئٙب
ف ٟعّ١غ اٌّغبالد اٌّزطٛهح ٌَّب٠وح اٌؼٖو اٌؾل٠ش ثف ًٚهللا ٍجؾبٔٗ
ٚرؼبٌ ٝصُ هعبٌٙب اٌؼظّبء
.
ٔتضى انكهٛخ  :لبػخ اعزّبػبد ِغٌٍ اٌىٍ١خ ٚرٛعل ثبٌلٚه اٌَبثغ ٚرُ
رغ١ٙي٘ب ثؤعٙيح اٌٖٛر١بد اٌّزملِخِ .ىزجخ اٌىٍ١خ ٚرمغ ثبٌلٚه اٌضبِٓ ٛ٠ٚعل
ثبٌّىزجخ فلِخ االٔزؤذ ٚأعٙيح اٌىّجٛ١رو ِٚبوٕ١بد ٌٍزٖ٠ٛو ٚرؾز ٞٛاٌّىزجخ
ػٍ ٟأؽلس اٌّواعغ ٚاٌلٚه٠بد اٌؼوث١خ ٚا٤عٕج١خ .
لبػخ االِزؾبٔبد أٌىجوِ ٟ٘ٚ ٞى١فخ ٚرزَغ ٌؼلك ( ٛ 355بٌجب ً ) ٚافززؾذ ػبَ
 1777ثبٌلٚه ا٤هِ . ٟٙووي اٌزؼٍ ُ١اٌطج ٟثبٌلٚه اٌَبثغ ِٚغٙي ثىبفخ
اٌٍٛبئً اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌٖٛر١خ ٚاٌٛٚئ١خ اٌؾل٠ضخ ٚرُ افززبؽٗ ػبَ .2553
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رؤيـة كليـة الطب
تسعٗ كهٛخ طت ثُٓب نتحمٛك انتًٛش ٔانزٚبدح ٔيٕاكجخ انتطٕر
انًستًز فٗ يجبل انتعهٛى انطجٗ ٔانجحج انعهًٗ عهٗ انًستٕٖ
انًحهٗ ٔااللهٔ ًٗٛانذٔنٗ نالرتمبء ثبنًستٕٖ انصحٗ عهٗ ارض
انٕطٍ يٍ يُطهك اخاللٗ.

رتسذلـة كليـة الطب
االنتشاو ثتمذٚى خزٚج يتًٛش لبدر عهٗ انًُبفسخ ٔتهجٛخ يتطهجبد
سٕق انعًم فٗ يجبل انتعهٛى ٔانخذيبد انطجٛخ ٔانجحج انعهًٗ
نهًسبًْخ فٗ خذيخ انًجتًع ٔتًُٛخ انجٛئخ يع االنتشاو ثبنًعبٛٚز
االخاللٛخ.

1

األلسبو انعهًٛخ ثبنكهٛخ:
م

القسم

1

التشريح األدمى وعمم األجنة

2

الهستولوجيا ( عمم األنسجة

3

الكيمياء الحيوية

BIOCHEMISTRY

4

عمم الطفيميات الطبية

PARASITOLOGY

5

الباثولوجيا ( عمم ألمراض )

PATHOLOGY

6

الميكروبيولوجيا والمناعة

& MICROBILOGY

الطبية

IMMUNOLOGY

7

الفارماكولوجيا اإلكمينيكية

PHARMACOLOGY

8

الفسيولوجيا الطبية

PHYSIOLOGY

9

األمراض الباطنية

INTERNAL MEDICINE

11

األمراض الصدرية

CHEST MEDICINE

11

األمراض الجمدية والتناسمية

& DERMATOLOGY

والذكورة

ANOROLOGY

11

األمراض العصبية

NEUROLOGY

13

األمراض النفسية

PSYCHIATRY

14

طب القمب واألوعية الدموية

CARDIOLOY

DEPARTMENT

وبيولوجيا الخمية )

ANATOMY

ANAT

HISTOLOGY

HIST

( عمم وظائف األعضاء)
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CODE

PARA
PATH
MICE
PHAR
PHYS
INTM
CHES
DERM
NEUR
PSYC
CARD

PEDI
OCCL

PEDIATRICS

طب األطفال

15

OCCUPATIONAL HEAL

طب الصناعات واألمراض

16

الطب الشرعى والسموم

& TOXICOLOGY

اإلكمينيكية

17

COMMUNITY

الصحة العامة وطب المجتمع

18

الكبد والجهاز الهضمى

17

TH & OCCUPATIONAL

المهينة

DISEASES
FORE &
TOXI
COMM
HEGAID

FORENSIC MEDICINE

MEDICINE
HEPATOLOGY,
GASRTOENTEROLOGY &

CPATH

INFECTIOUS DISEASES

واألمراض المعدية

CLINICAL & CHEMICAL

الباثولوجيا اإلكمينيكية

25

PATHOLOGY
SURG

GENERAL SURGERY

الجراحة العامة

21

OPTH

OPHTHALMOLOGY

طب وجراحة العيون

22

ENT

OTORHINOLARYNGOLOG

األذن واألنف والحنجرة

23

جراحة المسالك البولية

24

Y
UROL

UROLOGY

والتناسمية
ORTH

ORTHOPEDIC SURGERY

جراحة العظام

25

OPGN

OBSTETRIC &

أمراض النساء والتوليد

26

GYNECOLOGY
ANET

ANAESTHESIA

التخدير والعناية المركزة

29

RAD

RADIOLOGY

األشعة التشخيصية والتداخمية

21

15

CHES

CARDIOTHORACIC

جراحة القمب والصدر

27

SURGERY
NEUS

NEUROSURGERY

جراحة المخ واألعصاب

35

RHUM

PHSICAL MEDICINE &

الروماتيزم والتأهيل

31

RHEUMATIOLOGY

والطب الطبيعي

11

انذرجح انعهًيح وانذتهوياخ
انصادرج عن كهيح انطة
تم ن ج معم ننه نننع ننعب كل ن للننا دلجننه اللننا الننتومعه ال لمجننه تدت ن او
معمستجو

الت ل معه ف التخصصعه اآلتجه -:

أ ال  ( :أ ) تومه المعمستجو ف أحت فو ع التخصص اإلدلج جدجه اآلتجه :
األمراض الباطنة

جراحة العظام

األمراض الصدرية والتدرن

التخدير والعناية المركزة الجراحية

األمراض الجمدية والتناسمية والذكورة

أمراض النساء والتوليد

األمراض العصبية والطب النفسى

األشعة التشخيصية والتداخمية

أمراض القمب واألوعية الدموية

طب األطفال

الجراحة العامة

الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى

جراحة المسالك البولية والتناسمية

الباثولوجيا اإلكمينيكية والكيميائية

طب العين وجراحتها

الكبد والجهاز الهضمى واألمراض المعدية

طب وجراحة األذن واألنف والحنجرة

الصحة العامة والطب الوقائى واالجتماعي

طب الصناعات واألمراض المهنية

الطب الشرعى والسموم االكمينيكية

( ا ) تومه المعمستجو ف ال ل م الل جه األسعسجه ف أحت الفو ع
التشريح االدمى وعمم األجنة

الفارماكولوجيا االكمينيكية

الهستولوجيا الطبية

الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية

الفسيولوجيا الطبية

الباثولوجيا

الكيمياء الحيوية الطبية

الطفيميات الطبية
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ثع جع  ( :أ ) تومنه تدتن او فن اللنا أ المواحنه فن أحنت التخصصنعه التن تمن ج
فجنع تومه المعمستجو اآلتجه -:
األمراض الباطنة

طب وجراحة األذن واألنف والحنجرة

األمراض الصدرية والتدرن

جراحة العظام

األمراض الجمدية والتناسمية والذكورة

جراحة المخ واألعصاب

األمراض العصبية

التخدير والعناية المركزة الجراحية

الطب النفسى

أمراض النساء والتوليد

أمراض القمب واالوعية الدموية

األشعة التشخيصية والتداخمية

الجراحة العامة

طب األطفال

جراحة المسالك البولية والتناسمية

الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى

طب العين وجراحتها

الباثولوجيا االكمينيكية والكيميائية

طب الصناعات واألمراض المهنية

الكبد والجهاز الهضمى واالمراض المعدية

الصحة العامة والطب الوقائى واالجتماعي

الطب الشرعى والسموم اإلكمينيكية

جراحة القمب والصدر

( ا ) تومنه النتدت او فن ال لن م الل جنه األسعسنجه حننت التخصصنعه التن تمن ج
فجنع تومه المعمستجو اآلتجه -:

التشريح اآلدمي وعمم األجنة

الفارماكولوجيا اإلكمينيكية

الهستولوجيا الطبية

الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية

الفسيولوجيا الطبية

الباثولوجيا

الكيمياء الحيوية الطبية

الطفيميات الطبية
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ثعلثع  :ت ل معه التخصص ف أحت الفو ع األتجه -:
األمراض الباطنة

الجراحة العامة

األمراض الصدرية والتدرن

طب العين وجراحتها

األمراض العصبية والطب النفسى

طب وجراحة األذن واألنف والحنجرة

أمراض القمب واألوعية الدموية

أمراض النساء والتوليد

الكبد والجهاز الهضمى واألمراض المعدية

جراحة العظام

الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى

جراحة المسالك البولية والتناسمية

األمراض الجمدية والتناسمية والذكورة

الطب الشرعى والسموم اإلكمينيكية

األشعة التشخيصية والتداخمية

طب الصناعات واألمراض المهنية

طب األطفال

الصحة العامة والطب الوقائى واالجتماعى

التخدير والعناية المركزة الجراحية
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شزوط االنتحاق
وانحصول عهى انذرجح انعهًيح
ياجستيز – دتهوو – دكتوراه
درجخ انًبجستٛز -:
يبدح (  : ) 2يذح انذراسخ نُٛم درجخ انًبجستٛز  2فصٕل دراسٛخ ( سُتبٌ )
** ٔتكٌٕ عهٗ لسً: ٍٛ
انجشء األٔل  :فًٖ كهاٍٍ ( ٝزخ أّٙو )
انجشء انخبَٗ  :فٍٖ ٓ١كهإٍٍ ( ٓ١١خ )
انزسبنخ  :فًٖ كهاٍ ٝهاثغ ( ٍزخ ّٛٙه )
٠ٚغٛى رَغِٛٙٛ ً١ع اٌوٍبٌخ ( ِمبٌخ أ ٚثؾض١خ ) ثؼل ِوٚه ػبَ ػٍ ٝرَغً١
اٌلهعخ ٚثْو ٛاعز١بى اٌطبٌت اٌغيء اٚ٤ي ثٕغبػ ٚال رٕبلِ اٌوٍبٌخ اال ثؼل ٔغبػ
اٌطبٌت ف ٝاٌغيء اٌضبٔ ٝثَزخ ّٛٙه 5
شزٔط االنتحبق نذرجخ انًبجستٛز 1
يبدح ( ٚ ** : ) 2شتزط فٗ لٛذ انطبنت نذرجخ انًبجستٛز
 ( -1أ ) أْ ٠ى ْٛؽبٕال ػٍ ٝكهعخ اٌجىبٌٛه ًٛ٠ف ٝاٌطت ٚاٌغواؽخ ِٓ
اؽل ٜعبِؼبد ط5َ5ع أ ٚػٍ ٝكهعخ ِؼبكٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙل ػٍِّ ٝؼزوف ثٗ
ِٓ اٌغبِؼخ ثزمل٠و ع١ل ػٍ ٝا٤لً 5
( ة ) َّ٠ؼ ٌٍؾبًٕ ػٍ ٝاٌلثٍٚ َٛفمب ٌٕظبَ ٘نٖ اٌالئؾخ ٚثزمل٠و ع١ل ػٍ ٝا٤لً
ثزَغ ً١هٍبٌخ الٍزىّبي كهعخ اٌّبعَز١و ثْو ٛأال ٠ى ْٛلل ِو أوضو ِٓ صالس
ٍٕٛاد ػٍ ٝربه٠ـ ؽٖ ٌٗٛػٍ ٝكهعخ اٌلثٍٚ َٛثغ٘ إٌظو ػٍ ٝرمل٠وٖ ف ٝكهعخ
اٌجىبٌٛه5 ًٛ٠
(ط) َّ٠ؼ ٌٍؾبًٕ ػٍ ٝاٌلثٍٚ َٛػٍ ٝفالف ٌٕظبَ ٘نٖ اٌالئؾخ أْ َ٠غً
ٌلهعخ اٌّبعَز١و ثْو ٛأْ ٠ى ْٛرمل٠وٖ ف ٝاٌلثٍ َٛال ٠مً ػٓ ع١ل ٚثغ٘ إٌظو
ػٓ رمل٠وٖ ف ٝاٌجىبٌٛه5 ًٛ٠
 -2أْ ٠ى ْٛلل أِ ٝٚإٌَخ اٌزله٠ج١خ أِ ٚب ٠ؼبكٌٙب ( ٍٕخ االِز١بى )
 -3أْ ٠زفوؽ ٌٍلهاٍخ ٌّلح ٍٕخ ػٍ ٝا٤لً ف ٝاٌغيء اٌضبٔ ( ٝفٍٖ ٓ١كهاٍ) ٓ١١
يبدح (٠ : )5ى ْٛاٌزملَ ٌٍم١ل ٌلهعخ اٌّبعَز١و ِوح ٚاؽلح ف ٝإٌَخ فالي ّٙوٜ
ٚ ٛ١ٌٛ٠أغَطٌ ِٓ وً ػبَ 5
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 رجلأ اٌلهاٍخ ٌلهعخ اٌّبعَز١و فّٙ ٝو أوزٛثو ِٓ وً ػبَ 5
يبدح (  : ) 6رزٌ ٌٝٛغٕخ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ثبٌىٍ١خ ػٓ ٛو٠ك ٌغٕخ رْىً ٌىً رقٖٔ
ِٓ أػٚبء ِغٌٍ اٌمَُ اٌزبثغ ٌٗ اٌّبكح ٚاٌمَُ اٌّبٔؼ ٌٍلهعخ ٙٚغ اٌجؤبِظ
اٌزفٌٍّٖ ٍٝ١موهاد ف ٝؽلٚك اٌَبػبد اٌّؼزّلح اٌٛاهكح ثبٌالئؾخ ٚػٕل االفزالف ٠زُ
االٍزوّبك ثّموهاد عبِؼخ اٌمب٘وح ِٚموهاد اٌْٙبكاد اٌؼبٌّ١خ اٚ٤هث١خ
ٚاِ٤و٠ى ١خ ٠ؼزّل٘ب ِغبٌٌ ا٤لَبَ صُ ٠مو٘ب ِغٌٍ اٌىٍ١خ ٚرًّْ ٘نٖ اٌَبػبد
ِؾبٙواد ٔظو٠خ ٚكه ًٚػٍّ١خ ٚرله٠ج ٝاوٍ١ٕ١ىِٚ ٝؾبٙواد ٔٚلٚاد ِْزووخ
5
يبدح ( ْ٠ : ) 7زو ٛف ٝاٌطبٌت ٌٕ ً١كهعخ ِبعَز١و اٌزقٖٔ ف ٝأؽل اٌفوٚع
اإلوٍ١ٕ١ى١خ ٚاٌؼٍ َٛاٌطج١خ اٍ٤بٍ١خ 5
أ – ؽٛٚه اٌّموهاد اٌلهاٍ١خ ٚاٌزله٠جبد اإلوٍ١ٕ١ى١خ ٚاٌؼٍّ١خ ٚاٌّؼٍّ١خ
ثٖفخ ِو١ٙخ ٛجمب ٌٍَبػبد اٌّؼزّلح 5
ة -أْ ٠م َٛثبٌؼًّ وطج١ت ِم ُ١إٍٔ ٝأ ٚىائو ٌّلح ٍٕخ ػٍ ٝا٤لً ف ٝلَُ
اٌزقٖٔ ثبٌَٕجخ ٌٍؼٍ َٛاإلوٍ١ٕ١ى١خ 5
عـ -أْ ٕ٠غؼ ف ٝاِزؾبْ اٌمَّ ٓ١اٚ٤ي ٚاٌضبٔ5 ٝ
ك -اعز١بى اٌطبٌت ٌضالس كٚهاد ف ٝاٌؾبٍت ا ( ٌٟ٢كٚهح فِ ٝملِخ اٌؾبٍت
– كٚهح رله٠ج١خ ِزٍٛطخ – كٚهح ف ٝرطج١مبد اٌؾبٍت اٚ ) ٌٟ٢مٌه لجً ِٕبلْخ
اٌوٍبٌخ
٘ـ -اعز١بى افزجبه اٌز٠ٛفً ثَّز ٜٛال ٠مً ػٓ ٚ 455ؽلح ٚمٌه لجً ِٕبلْخ
اٌوٍبٌخ 5
 -ٚأْ ٠م َٛثبػلاك ثؾش فِٛٙٛ ٝع رموٖ اٌغبِؼ ٝثؼل ِٛافمخ ِغٌٍ اٌمَُ
ِٚغٌٍ اٌىٍ١خ ٕ٠ز ٝٙثبػلاك هٍبٌخ رمجٍٙب ٌغٕخ اٌزؾى5 ُ١
يبدح ( ٠ : ) 8ؾَت اٌزمل٠و إٌٙبئٌٍ ٝلثٍٚ َٛكهعخ اٌّبعَ١زو ػٍ ٝاٌٛعٗ اٌزبٌٝ
  % 35الِزؾبْ اٌمَُ اٚ٤ي  % 95الِزؾبْ اٌمَُ اٌضبٔٝ** انزسبنخ ثذٌٔ تمذٚز ثبنُسجخ نهًبجستٛز :
َٔجخ ٔغبػ اٌزؾو٠وِ ٜ٢ ٜبكح ال رمً ػٓ  ِٓ %55اٌلهعخ إٌٙبئ١خ ٌٍّبكح ٚمٌه
ثبٌَٕجخ ٌغيئ ٝاٌّبعَز١و اٚ٤ي ٚاٌضبٔ5 ٝ
يبدح ( َ : ) 9ظبو االيتحبٌ :
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 رؼمل اِزؾبٔبد اٌمَُ اٚ٤ي ٌلهعخ اٌّبعَز١و فّٙ ٝو اثو٠ ِٓٚ ً٠وٍت ٠ؼ١لاالِزؾبْ ف ٝأوزٛثو 5
 رؼمل اِزؾبٔبد اٌمَُ اٌضبٔ ٝفالي ّٙوِ ٜبٛٔٚ ٛ٠فّجو ِٓ وً ػبَ ٚال رجلأاٌلهاٍخ ف ٝاٌمَُ اٌضبٔ ٝاال ثؼل إٌغبػ ف ٝاٌمَُ اٚ٤ي 5
٠ ؼزجو اٌطبٌت هاٍجب ف ٝاٌّبكح اما ؽًٖ ػٍ ٝألً ِٓ ِٓ %55
االِزؾبْ اٌزؾو٠وٌٙ ٜنٖ اٌّبكح 5
 ف ٝاٌّغّٛػخ اٌز ٝثٙب أوضو ِٓ ِبكح ْ٠زؤ ٛغبػ اٌطبٌت فٝ
االِزؾبْ اٌزؾو٠وٌ ٜىً ِبكح ػٍ ٝؽلح ف٘ ٝنٖ اٌّغّٛػخ 5
ْ٠ زوٌٕ ٛغبػ اٌطبٌت اٌؾٖٛي ػٍ ِٓ %65 ٝاٌلهعخ إٌٙبئ١خ
ٌٍّغّٛػخ ٍٛاء وبٔذ اٌّغّٛػخ رًّْ ػٍِ ٝبكح ٚاؽلح أ ٚأوضو ِٓ
ِبكح 5
٠ ِٓ وٍت فِ ٝبكح ِٓ ِٛاك اٌلهاٍخ أِ ٚغّٛػخ ثبٌمَُ اٚ٤ي أٚ
اٌضبٔ٠ ٝئك ٜاالِزؾبْ ف ٝاٌّبكح أ ٚاٌّغّٛػخ اٌز ٝهٍت فٙ١ب فم5 ٜ
 رؾلك ػلك ِواد اٌزملَ الِزؾبْ اٌمَُ اٚ٤ي  6كٚهاد ( ٍٕٛ 3اد ) ٚاما ٌُٕ٠غؼ اٌطبٌت ف٘ ٝنٖ اٌّلح ٍ٠غ ٝرَغٙٔ ٍٗ١بئ١ب 5
 رطٍك فوٕخ اٌزملَ ٌالِزؾبْ ثبٌَٕجخ ٌٍمَُ اٌضبٔ ٝفالي اٌفزوح اٌمبٔ١ٔٛخاٌَّّٛػ ثٗ ٌٍزَغ٠ ِٓٚ ً١وٍت ف ٝاِزؾبْ اٌغيء اٌضبٔ ِٓ ٝاٌّبعَز١و
٠ؼ١ل االِزؾبٔبد ثؼل ٍزخ أّٙو 5
 َ٠غً اٌطبٌت أٍّٗ ٌالِزؾبْ ٌمَُ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب فِٛ ٝػل االِزؾبْ ثْٙوػٍ ٝا٤لً ٠ٚغٍك ثبة اٌزملَ لجً ثلء االِزؾبْ ثؤٍجٛع 5
 ٌّغٌٍ اٌغبِؼخ اٌّٛافمخ ػٍ ٝاعواء أ ٜرؼل ً٠فٔ ٝظبَ االِزؾبْ ثؼل ِٛافمخِغٌٍ اٌىٍ١خ ٚأفن هأِ ٜغٌٍ اٌمَُ اٌّقزٔ 5
يبدح (  : ) 01ال ٠غٛى ٌٍطبٌت أْ ٠جمِ ٝم١لا ٌٍلهاٍخ ٌلهعخ اٌّبعَز١و أوضو ِٓ 4
ٍٕٛاد ٠ٚغٛى ٌّغٌٍ اٌىٍ١خ أْ ٠وفٔ ٌٗ ٌؼبَ فبٌِ ٚػبَ ٍبكً 5
 ال ٠غٛى أْ ٠جمِ ٝم١لا ٌٍلهاٍخ ف ٝؽبٌخ صجٛد ػلَ عل٠زخ ف ٝاٌلهاٍخ 5يبدح (  : ) 00رؾزَت رمل٠واد إٌغبػ ٚاٌوٍٛة ف ٝاِزؾبٔبد اٌّبعَز١و ػٍٝ
اٌٛعخ اٌزبٌ:ٝ
 ِّزبى ِٓ  % 15فؤوضو ع١ل علا ِٓ  %95اٌ ٝألً ِٓ %15 ع١ل ِٓ  %65اٌ ٝألً ِٓ %9519

-

ِمجٛي ِٓ  %65اٌ ٝألً ِٓ %65
ٙؼ١ف ِٓ  %35اٌ ٝألً ِٓ %65
ٙؼ١ف علا الً ِٓ %35

يبدح ( ٠ : )03زٕبٚي اٌّموه اٌلهاٌٍ ٝلهعخ اٌّبعَز١و ف ٝاٌؼٍ َٛاٌطج١خ اٍ٤بٍ١خ
كهٍٚب ِٚؾبٙواد ف ٝاٌّبكح اٍ٤بٍ١خ اٌز٠ ٝزملَ اٌطبٌت ٌٍؾٖٛي ػٍ ٝكهعخ
اٌّبعَز١و فٙ١ب ٚفِ ٝبكح أفو ٜاٙبف١خ ٠ؼٕٙ١ب أٍزبم اٌّبكح اٍ٤بٍ١خ ِٓ ث ٓ١اٌّٛاك
اٌز٠ ٝموه٘ب ِغٌٍ اٌىٍ١خ ثٕبء ػٍ ٝالزواػ ِغٌٍ اٌمَُ 5
يبدح ( : )02رج ٓ١اٌغلاٚي ف ٝاٌجبة اٌواثغ ِموهاد اٌلهاٍخ ٚاٌَبػبد اٌّؼزّلح
اٌز ٝرلهً ٌٕ ً١كهعخ اٌّبعَز١و ٠ٚؾلك ِلٌٌ اٌىٍ١خ ثؼل أفن هأِ ٜغبٌٌ ا٤لَبَ
اٌّقزٖخ اٌّٛٙٛػبد اٌز ٝرلهً ف ٝوً ِموه وّب رج ٓ١أٚ٠ب ػلك االفزجبهاد
اٌزؾو٠و٠خ ٚاإلوٍ١ٕ١ى١خ ٚاٌْف٠ٛخ ٚاٌؼٍّ١خ ٌلهعخ اٌّبعَز١و 5

 دثهٕيـبد انتخصص -:
يبدح ( ِ : ) 02لح اٌلهاٍخ ٌٕ ً١كثٍ َٛاٌزقٖٔ ٍٕخ ٖٔٚف ( صالس فٖٛي
كهاٍ١خ ) ٚرى ْٛػٍ ٝلَّ: ٓ١
انمسى األٔل  :فًٖ كهاٍٚ ٝاؽل ( ٍزخ أّٙو )
انمسى انخبَٗ  :فٍٖ ٓ١كهإٍٍ ( ٓ١١خ )
يبدح ( ّ : ) 05و ٛٚاٌم١ل ثبؽل ٜكثٍِٛبد اٌزقٖٔ
ْ٠ -1زو ٛف ٝل١ل اٌطبٌت ٌٍلهاٍخ اٌقبٕخ ثبؽل ٜكثٍِٛبد اٌزقٖٔ أْ
٠ى ْٛؽبٕال ػٍ ٝكهعخ اٌجىبٌٛه ًٛ٠ف ٝاٌطت ٚاٌغواؽخ ِٓ اؽلٜ
عبِؼبد ط  5 َ 5ع أ ٚػٍ ٝكهعخ ِؼبكٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙل ػٍّٝ
ِؼوٚف ثغ ِٓ اٌغبِؼخ 5
 -2أْ ٠ى ْٛلل أِ ٝٚإٌَخ اٌزله٠ج١خ أِ ٚب ٠ؼبكٌٙب 5
 -3أْ ٠زفوؽ ٌٍلهاٍخ ٌّلح ٍٕخ ػٍ ٝا٤لً ف ٝاٌغيء اٌضبٔ ( ٝفٍٖٓ١
كهاٍ5) ٓ١١
يبدح ( ْ٠ : ) 06زو ٛف ٝاٌطبٌت ٌٕ ً١كثٍ َٛاٌزقٖٔ :
أ – ؽٛٚه اٌّموهاد اٌلهاٍ١خ ٚاٌزله٠جبد اإلوٍ١ٕ١ى١خ ٚاٌؼٍّ١خ ثٖفخ ِو١ٙخ ٛجمب
ٌٍَبػبد اٌّؼزّلح
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ة -أْ ٠م َٛثبٌؼًّ وطج١ت ِم ُ١إٍٔ ٝأ ٚىائو ٌّلح ٍٕخ ػٍ ٝا٤لً ف ٝلَُ
اٌزقٖٔ 5
عـ -أْ ٕ٠غؼ ف ٝاِزؾبْ اٌمَّ ٓ١اٚ٤ي ٚاٌضبٔ5 ٝ
يبدح ( ٠ : ) 07ؾَت اٌزمل٠و إٌٙبئٌٍ ٝلثٍ َٛػٍ ٝاٌٛعٗ اٌزبٌ: ٝ
  %35الِزؾبْ اٌمَُ اٚ٤ي  %95الِزؾبْ اٌمَُ اٌضبٔٝ يبدح (  : ) 08رؾزَت رمل٠واد إٌغبػ ٚاٌوٍٛة ف ٝاِزؾبٔبد اٌلثٍ َٛثٕفٌٔطبَ اٌّبعَز١و ( ِبكح 5 ) 11
يبدح (  : ) 09اٌطبٌت اٌّم١ل ٌلهعخ اٌّبعَز١و ٔٚغؼ ف ٝاِزؾبْ اٌمَُ اٚ٤ي ٚاٌضبٔٝ
َ٠ ٌُٚزىًّ اٌوٍبٌخ فالي ِلح اٌم١ل اٌّؾلكح ثبٌالئؾخ ّ٠ىٕٗ أْ ٠ؾًٖ ػٍّٙ ٝبكح
كثٍ َٛاٌزقٖٔ 5
يبدح ( ٠ : )31ى ْٛاٌزملَ ٌٍم١ل ٌلثٍِٛبد اٌزقٖٔ ِوح ٚاؽلح ف ٝإٌَخ ثٕفٌ ٔظبَ
اٌّبعَز١و ( ِبكح 5 ) 5
يبدح ( ٔ : ) 30ظبَ االِزؾبْ ٌٍلثٍِٛبد ٔفٌ ٔظبَ اِزؾبْ اٌّبعَز١و ( ِبكح 5 ) 7
يبدح (  : ) 33رج ٓ١اٌغلاٚي ف ٝاٌجبة اٌواثغ ( ِبكح ِ )13موهاد اٌلهاٍخ
ٚاٌَبػبد اٌّؼزّلح اٌز ٝرلهً ٌٕ ً١كثٍِٛبد اٌزقٖٔ ٠ٚؾلك ِغٌٍ اٌىٍ١خ ثؼل أفن
هأِ ٜغبٌٌ ا٤لَبَ اٌّقزٖخ اٌّٛٙٛػبد اٌز ٝرلهً ف ٝوً ِموه 5
وّب رجٌٍ ٓ١لثٍ َٛأٚ٠ب االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٚاإلوٍ١ٕ١ى١خ ٚاٌْف٠ٛخ
ٚاٌؼٍّ١خ ٌٍلثٍ ( َٛاٌّموهاد اٌلهاٍ١خ ٔٚظبَ االِزؾبْ ٌٍلثٍٚ َٛاٌّبعَز١و ٚاؽلح ِب
ػلا اٌوٍبٌخ ٌٍّبعَز١و فم5) ٜ

درجخ انذكتٕراِ فٗ انطت أٔ انجزاحخ أٔ انعهٕو انطجٛخ األسبسٛخ -:
يبدح ( ْ٠ : ) 32زوٌ ٛم١ل اٌطبٌت ٌلهعخ اٌلوزٛهاٖ ف ٝاٌطت أ ٚاٌغواؽخ أ ٚاٌؼٍَٛ
اٌطج١خ اٍ٤بٍ١خ أْ ٠ى ْٛؽبٕال ػٍ ٝكهعخ اٌّبعَز١و فِ ٝبكح اٌزقٖٔ ثزمل٠و
ع١ل ػٍ ٝا٤لً ِٓ اؽل ٜعبِؼبد ط  5 َ 5ع أ ٚػٍ ٝكهعخ ِؼبكٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙل
ػٍّ ٝأفو ِؼزوف ثٗ ِٓ اٌغبِؼخ 5
 يذح انذراسخ نُٛم انذكتٕراِ سُتبٌ َٔصف يٕسعخ كب التٗ 1:
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 جشء أٔل  :ػٍ َٛأٍبٍ١خ  5فًٖ كهاٌٍّ ٝلح ٍزخ ّٛٙه ( ٍ 6بػبد
ِؼزّلح ) ٠ ِٓٚوٍت ٠ؼ١ل ِبكح اٌوٍٛة فم5 ٜ
 انجشء انخبَٗ  :صالس فٖٛي كهاٍ١خ ٌّلح ٍٕخ ٖٔٚف ( ٍ ) 37بػخ
ِؼزّلح َ٠زٛف ٝفالٌٙب اٌطبٌت اٌَبػبد اٌّؼزّلح صُ َّ٠ؼ ٌٗ ثبٌزملَ
الِزؾبْ اٌزؾو٠وٚ ٜاما اعزبى االِزؾبْ اٌزؾو٠و ٜثٕغبػ ٠ؾك ٌٗ
اٌزملَ اٌ ٝاالِزؾبْ اٌْفٚ ٝٙاٌؼٍّٚ ٝاإلوٍ١ٕ١ى ٟفالي ّٙو ِٓ ربه٠ـ
االِزؾبْ اٌزؾو٠و5 ٜ
 رسبنخ (  05سبعخ يعتًذح )
رجلأ اٌلهاٍخ ػٕل ثلا٠خ اٌزَغ ً١رٕز ٝٙثبِزؾبْ ّبًِ فٙٔ ٝب٠خ وً أهثغ فٖٛي
كهاٍ١خ ثؼل اعز١بى اٌطبٌت اِزؾبٔبد اٌغيء اٚ٤ي ثٕغبػ َّ٠ؼ ٌٗ ثزَغ ً١هٍبٌخ
ٌّلح أهثؼخ فٖٛي كهاٍ١خ رجلأ ػٕل ثلا٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍ ٝاٌضبٔٚ ٝرٕبلِ ثؼل ِوٚه
ػبِ ٓ١ػٍ ٝا٤لً ِٓ ربه٠ـ رَغ ً١اٌوٍبٌخ ػٍ ٝأْ رى ْٛإٌّبلْخ ثؼل ٍزخ اّٙو
ػٍ ٝا٤لً ِغ اعز١بى االِزؾبْ اٌزؾو٠وٚ ٜاإلوٍ١ٕ١ى١خ ٚاٌْف( ٝٙاالِزؾبْ اٌْبًِ).
ًُٚح انطبنت انذرجخ ثعذ يُبلشخ انزسبنخ ٔاجتٛبس االيتحبٌ انشبيم 1
٠ ى ْٛاٌزملَ ٌٍم١ل ٌلهعخ اٌلوزٛهاٖ ِو ر ٓ١ف ٝإٌَخ فالي ّٙوٜ
ِبهً ٚأوزٛثو ِٓ وً ػبَ 5
يبدح ( ْ٠ : ) 32زو ٛف ٝاٌطبٌت ٌٕ ً١كهعخ اٌلوزٛهاٖ ف ٝاٌطت أ ٚاٌغواؽخ أٚ
اٌؼٍ َٛاٌطج١خ اٍ٤بٍ١خ ِب : ٍٝ٠
 ؽٛٚه اٌّموهاد اٌلهاٍ١خ ثٖفخ ِو١ٙخ ٛجمب ٌٍَبػبد اٌّؼزّلح 5
 أْ ٠م َٛثجؾش فِٛٙٛ ٝع رموٖ اٌغبِؼخ ثؼل ِٛافمخ ِغٌٍ اٌىٍ١خ
ٚاٌمَُ ٌّلح ٍٕزبْ ػٍ ٝا٤لً 5
 أْ ٠زملَ ثٕزبئظ اٌجؾش ف ٝهٍبٌخ رمجٍٙب ٌغٕخ اٌؾىُ ثؼل ِٕبلْخ ػٍٕ١خ
ٌٍوٍبٌخ 5
 اعز١بى اٌطبٌت صالس كٚهاد ف ٝاٌؾبٍت ا ( ٌٝ٢كٚهح فِ ٝملِخ
اٌؾبٍت ا – ٌٝ٤كٚهح رله٠ج١خ " ِزٍٛطخ " – كٚهح ف ٝرطج١مبد
اٌؾبٍت اٚ 5 ) ٌٝ٤مٌه لجً ِٕبلْخ اٌوٍبٌخ 5
 اعز١بى اٌطبٌت افزجبه اٌز٠ٛفً ثَّز ٜٛال ٠مً ػٓ ٚ 555ؽلح ٚمٌه
لجً ِٕبلْخ اٌوٍبٌخ 5
 أْ ٠غزبى ثٕغبػ االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٚاإلوٍ١ٕ١ى١خ ٚاٌْف١ٙخ اٌّموهح
ٚفمب ٌّب ِ٘ ٛج ٓ١ثبٌالئؾخ 5
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يبدح (  : ) 35ػٍ ٝاٌطبٌت أْ ٠م١ل اٍّٗ ٌالِزؾبْ لجً ِٛػلٖ ثْٙو ػٍ ٝا٤لً 5
يبدح ( ْ٠ : ) 36زوٌٕ ٛغبػ اٌطبٌت ف ٝاِزؾبْ اٌلوزٛهاٖ اٌؾٖٛي ػٍ ٝاٌؾل
ا٤كٌٍٕٔ ٝغبػ ف ٝعّ١غ االفزجبهاد اٌّموهح ٚف ٝوً عيء ِٓ أعياء٘ب ػٍ ٝؽلح
مٌه ثؤفن اٌّزٌ ٍٜٛزمل٠واد أػٚبء اٌٍغٕخ اما هٍت اٌطبٌت ف ٝأِ ٜموه ِٓ
اٌّموهاد ثؼل االِزؾبْ ف ٝعّ١غ اٌّموهاد 5
يبدح ( ٠ : ) 37ؼمل االِزؾبْ اٌزؾو٠وٌ ٜلهعخ اٌلوزٛهاٖ فّٙ ٝوٛٔ ٜفّجو ِٚبٛ٠
ِٓ وً ػبَ – ٌّٓ ٠غزبى االِزؾبْ اٌزؾو٠و ٜفٔ ٝفٌ اٌلٚه ٠زملَ االِزؾبْ اٌْفٝٙ
ٚاالوٍٕ١ىٚ ٝاٌؼٍّ. ٝ
يبدح (  : ) 38ال ٠غٛى ٌٍطبٌت أْ ٠جمِ ٝم١لا ٌلهعخ اٌلوزٛهاٖ ٤وضو ِٓ أه٠غ
ٍٕٛاد ك ْٚأْ ٠زملَ ٌّٕبلْخ اٌوٍبٌخ ٠ٚغٛى ٌّغٌٍ اٌىٍ١خ أْ ٠ؼط ٝاٌطبٌت ٍِٙخ
ٌّلح ٍٕز ٓ١ف ٝؽبٌخ لجٛي اٌؼنه 5
يبدح (  : ) 39رٚبف كهعبد اٌزؾو٠وٕٚٚ ٜف اٌؾبٌخ ٌجؼٙٚب ٠ٚؼزجو إٌغبػ
ٚاٌوٍٛة ف ٝاٌّغّٛع اٌىٌٍٍ ٝزؾو٠و %65 ( ٜػٍ ٝااللً ِٓ اٌلهعخ إٌٙبئٟ
ٌٍزؾو٠وٕ٠ ِٓٚ ) ٜغؼ ف ٝاالِزؾبْ اٌزؾو٠وٖ٠ ٜوػ ٌٗ ثلفٛي ثبل ٝاالِزؾبٔبد
اإلوٍ١ٕ١ى١خ ٚاٌْف٠ٛخ ٚاٌؼٍّ١خ ٚػلك اٌوٍٛة ٠ؼ١ل اٌطبٌت االِزؾبْ اٌْفٜٛ
ٚاالوٍ١ٕ١ى5 ٝ
ال ٠ؾك ٌٍطبٌت اٌزملَ ٌالِزؾبْ اٌزؾو٠و ٜأوضو ِٓ أهثغ ِواد 5
يبدح ( : ) 2 1رج ٓ١فّٙ ٝبكح اٌلوزٛهاح ِٛٙٛع اٌوٍبٌخ ٚاٌّبكح أ ٚاٌّٛاك
االفز١به٠خ 5
يبدح (  : ) 20رج ٓ١اٌغلاٚي ف ٝاٌجبة اٌقبٌِ اٌّموهاد اٌلهاٍ١خ اٌز ٝرلهً ًٌٕ١
كهعخ اٌلوزٛهاٖ ٛجمب ٌٍَبػبد اٌّؼزّلح االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٚاإلوٍ١ٕ١ى١خ ٚاٌْف٠ٛخ.
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قواعذ انقيذ وانتسجيم
يبدح (  : ) 23اٚ٤هاق ٚاٌَّزٕلاد اٌّطٍٛثخ ٌٍزَغ ً١ثبٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ( كثٍ– َٛ
ِبعَز١و – كوزٛهاٖ )
ٚمذو كم طبنت دٔسٚ ّٛحتٕٖ عهٗ انًستُذاد اٜتٛخ :
ٍٛ -1ت اٌزؾبق
ّٙ -2بكح اٌجىبٌٛهِٙٛ ًٛ٠ؼ ثٙب اٌزمل٠و اٌؼبَ ّٙٚبكح رمل٠واد 5
ّٙ -3بكح االِز١بى
ّٙ -4بكح اٌّ١الك أَِ ٚزقوط هٍِّٕٙ ٝب 5
ِٛ -5افمخ عٙخ اٌؼًّ ػٍ ٝاٌزَغً١
 -6اٌّٛلف ِٓ اٌزغٕ١ل
 -9ػلك ٕٛ 6ه فٛرٛغواف١خ ؽل٠ضخ 5
 -1ثبٌَٕجخ ٌٍٛافل٠ ٓ٠ؾٚو اٌطبٌت ِٓ اٌَفبهح اٌزبثغ ٌٙب ٠ز ّٓٚاٌّٛافمخ
ػٍ ٝاٌزؾبلٗ ثبٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٠ٚؾلك اٌغٙخ اٌز ٝرزؾًّ ٔفمبد اٌلهاٍخ
وّب ٠ملَ ّٙبكح ٕؾ١خ ِٓ ٚىاهح اٌٖؾخ رف١ل فٍ ِٓ ٖٛاِ٤واٗ 5
ٌٍّ -7زملٌِ ٓ١لهعخ اٌلوزٛهاٖ ٠ملَ اٌطبٌت ثقالف مٌه ّٙبكح اٌّبعَز١و
وّب ٠ملَ ثوٚرٛوٛي اٌوٍبٌخ اثزلاء ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍ ٝاٌضبٔٚ ٝثؼل
أزٙبء اٌَبػبد اٌّؼزّلح ثبٌغيء اٚ٤ي ٚثٕغبؽخ ف5 ٗ١
يبدح ( ٠ : ) 22غٛى أْ ٠ؼف ٝاٌطبٌت ِٓ ؽٛٚه اِزؾبْ ثؼ٘ اٌّموهاد اٌلهاٍ١خ
 ِٓٚاِزؾبٔبرٙب اما صجذ أٔٗ ؽٚو ِموهاد ِّبصٍخ ٚأك ٜثٕغبػ االِزؾبٔبد اٌّموهح
ف ٝوٍ١خ عبِؼ١خ أِ ٚؼٙل ػٍِّ ٝؼزوف ثّٙب ِٓ اٌغبِؼخ ٚثْو ٛأْ رىِ ْٛلح
اٌلهاٍخ اٌالىِخ ٌٍؾٖٛي ػٍ ٝاٌلهعخ اٌؼٍّ١خ أوضو ِٓ ٍٕخ ٚمٌه فالي فٌّ
ٍٕٛاد ِٓ ربه٠ـ أكاء االِزؾبْ أ ٚؽٖ ٌٗٛػٍ ٝاٌْٙبكح أ ٚاٌلهعخ اٌؼٍّ١خ 5
يبدح (  : ) 22ال ٠غٛى اّواف ػ١٘ ٛٚئخ اٌزله ٌ٠ػٍ ٝاٌوٍبئً اٌؼٍّ١خ اٌّملِخ
ِٓ أؽل ألبهثٗ ؽز ٝربه٠ـ اٌلهعخ اٌواثؼخ َٔجب إٔٙ ٚوا ِغ رطج١ك مٌه ػٍٝ
االِزؾبْ اٌْفٚ ٜٛاٌؼٍّ ٝوّب ال ٠غٛى أٚ٠ب االّزوان فٌ ٝغٕخ اٌؾىُ 5
يبدح (  : ) 25ال ٠غٛى اّواف ػ١٘ ٛٚئخ اٌزلهٚ ٌ٠ىٚعزٗ ٚا٤ة ٚأثزٗ ٚا٤ؿ
ٚأف ٗ١ف ٝاإلّواف ػٍ ٝماد اٌوٍبٌخ 5
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يبدح (  : ) 26ال ٠مً ػلك اٌّْوف ٓ١ػٍ ٝهٍبٌخ اٌّبعَز١و أ ٚاٌلوزٛهاٖ ػٓ اصٕٓ١
ٚال ٠ي٠ل ػٓ أهثؼخ 5
يبدح ( ْ٠: ) 27زون اٌمَُ اٌّبٔؼ ٌٍلهعخ ِغ ا٤لَبَ ا٤فو ٜاٌفوػ١خ ف ٝأػّبي
االِزؾبٔبد اٌقبٕخ ثبٌغيء اٚ٤ي ٚمٌه ثبٌزَٕ١ك ث ِٓ ُٕٙ١فالي إٌّب٘ظ اٌّمزوؽخ
ٌىً رقٖٔ ٛجمب ٌالئؾخ.
يبدح ( ّ٠ : ) 28ىٓ كِظ اٌزقٖٔ اإلوٍ١ٕ١ى ٟاٌفوػ ٝفِ ٝموهاد اٌّبعَز١و
اٍ٤بٌٍٍ ٝؼٍ َٛاٌطج١خ اٍ٤بٍ١خ ثل ْٚاٌؾبعخ اٌ ٝاٌؾٖٛي ػٍ ٝكثٍ َٛأِ ٚبعَز١و
َِزمً ف٘ ٝنا اٌزقٖٔ اإلوٍ١ٕ١ى ٟاإلٙبفٚ ٟف ٝؽبٌخ اٌؾبعخ اٌ ٝأْ ٠ىْٛ
اإلٙبف ِٓ ٟكهعخ ػٍّ١خ ِبعَز١و فال ثل ِٓ اٌؾٖٛي ػٍ ٝاٌلثٍ َٛأ ٚاٌّبعَز١و
اإلوٍ١ٕ١ى ٟأٚال لجً ل١ل ٌلهعخ اٌّبعَز١و اٍ٤بٍ5 ٝ
يبدح (  : ) 29رى ْٛاٌَّئ١ٌٛخ اٌوئ١َ١خ الِزؾبٔبد اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ػٍ ٝهئٌ١
ِغٌٍ اٌمَُ.
يبدح ( ٠ : ) 21ىٚ ْٛلف اٌم١ل لجً أزٙبء اٌّلح ا١ٍٕ٤خ ٌٍم١ل ٌّلح ٍٕزِ ٓ١ززبٌ١زٓ١
أِ ٚزفولزٚ ٓ١مٌه ٌوػب٠خ اٌطفً – ِوافمخ اٌيٚط أ ٚاٌيٚعخ ٌٍقبهط – ِوافمخ
اٌٛاٌلٌٍ ٓ٠ؼالط ثبٌقبهط – اٌزغٕ١ل – إٌّؼ اٌزله٠ج١خ ٚاٌّّٙبد اٌوٍّ١خ --5
اٌّوٗ – ٚثبٔزٙبء ِلح اإل٠مبف ػٍ ٝاٌطبٌت أْ ٠ملَ ٍٛت ٌوفغ ا٠مبف اٌم١ل ٌّٚغٌٍ
اٌغبِؼخ اػطبء اٌطبٌت ػبَ صبٌش وفوٕخ أف١وح ٌٛلف اٌم١ل 5
إجزاءاد شطت انمٛذ نألسجبة انتبنٛخ -:
 -1اٍزفبء ػلك ِواد اٌزملَ الِزؾبْ اٌمَُ اٚ٤ي ِٓ اٌلثٍٚ َٛاٌّبعَز١و 5
 -2أزٙبء اٌّلح اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاالٍزضٕبئ١خ إٌّٖ ٓٛػٍٙ١ب ثبٌالئؾخ 5
 -3رمو٠و اٌّْوف ٓ١ػٍ ٝاٌوٍبٌخ ثؼلَ إٌظبَ ٚاٌغل٠خ 5
 -4ػلَ ٍلاك اٌوٍ َٛاٌلهاٍ١خ.
-5
يبدح (  : ) 20ال ٠ؼزجو اٌطبٌت ِم١لا ثبٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب اال ثؼل ٍلاك اٌوٍَٛ
اٌلهاٍ١خ
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يبدح ( ٠ : ) 23ؼف ٝاٌّؼ١لٚ ٓ٠اٌّلهٍ ٓ١اٌَّبػل ِٓ ٓ٠اٌوٍ َٛاٌلهاٍ١خ ٚهٍَٛ
رؾَ ٓ١اٌقلِبد اٌطالث١خ ٠ٚؾًٖ ِٕ ُٙفم ٜهٍُ ّٙبكح اٌجواءح اٌغبِؼ١خ ٚفَّْٛ
عٕٙ١ب ف ٝؽبٌخ ِل اٌم١ل 5
يبدح ( ٠ : ) 22ؼفٛ ٝالة اٌجؾش ِٚلهٍ ٝاٌٍغبد ٚإٌٛاة اٛ٤جبء اٌؼبٍِْٛ
ثىٍ١بد اٌطت ٚاٌَّزْف١بد اٌغبِؼ١خ ٛٚالة إٌّؼ اٌلهاٍ١خ ثبٌغبِؼبد َِٚبػلٜ
ا٤ثؾبس ٚاثؾبس اٌَّبػل ٓ٠ثّواوي ِٚؼب٘ل اٌجؾٛس ٚونٌه اٌّؼ١ل ٓ٠اٌّلهٍٓ١
اٌَّبػل ٓ٠ثىٍ١بد عبِؼخ االى٘و ٚاٌّلهٍ ٓ١اٌَّبػلِٚ ٓ٠لهٍ ٝاٌٍغبد ٌّوؽٍخ
اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ِٓ ِمبثً اٌقلِبد اٌّموهح ػٍٛ ٝالة اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ثبٌغبِؼبد .

يٕاصفبد انخزٚج ثزَبيج انًبجستٛز
خزٚج ثزَبيج انًبجستٛز ٚجت أٌ ٚكٌٕ لبدر عهٗ -:
 -1اعبكح رط ج١ك أٍبٍ١بد ِٕٙ ٚغ١بد اٌجؾش اٌؼٍّ ٚ ٟاٍزقلاَ أكٚارٗ اٌّقزٍفخ
-:
 -2رطج١ك إٌّٙظ اٌزؾٍ ٚ ٍٟ١أٍزقلاِخ ف ٟاٌزقٖٔ
 -3رطج١ك اٌّؼبهف اٌّزقٖٖخ  ٚكِغٙب ِغ اٌّؼبهف ماد اٌؼاللخ فٟ
ِّبهٍخ اٌّ١ٕٙخ
 -4أظٙبه ٚػ١ب ثبٌّْبوً اٌغبه٠خ  ٚاٌوإ ٜاٌؾل٠ضخ فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
 -5رؾل٠ل اٌّْىالد اٌّ١ٕٙخ  ٚأ٠غبك ؽٍٛي ٌٙب
 -6ارمبْ ٔطبق ِٕبٍت ِٓ اٌّٙبهاد اٌّ١ٕٙخ اٌّزقٖٖخ  ٚاٍزقلاَ اٌٍٛبئً
اٌزىٌٕٛٛع١خ إٌّبٍجخ ثّب ٠قلَ ِّبهٍزٗ اٌّ١ٕٙخ
 -9اٌزٛإً ثفبػٍ١خ  ٚاٌملهح ػٍ ٝل١بكح فوق اٌؼًّ
 -1ارقبم اٌمواه فٍ ٟجبلبد ِ١ٕٙخ ِقزٍفخ
 -7رٛظ١ف اٌّٛاهك اٌّزبؽخ ثّب ٠ؾمك أػٍ ٝاٍزفبكح  ٚاٌؾفبظ ػٍٙ١ب
 -15أظٙبه اٌٛػ ٟثلٚهٖ ف ٟرّٕ١خ اٌّغزّغ  ٚاٌؾفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ فٛٙ ٟء
اٌّزغ١واد اٌؼبٌّ١خ اإللٍ١ّ١خ
 -11اٌزٖوف ثّب ٠ؼىٌ االٌزياَ ثبٌٕيا٘خ  ٚاٌّٖلال١خ  ٚاالٌزياَ ثمٛاػل
إٌّٙخ
 -12رّٕ١خ مارٗ أوبك١ّ٠ب ِٙ ٚججب  ٚلبكه ػٍ ٝاٌزؼٍُ اٌَّزّو
انًعبٛٚز انمٛبسٛخ انعبيخ -:
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ٔ انًعزفخ ٔ انفٓى -:
ثبَتٓبء دراسخ ثزَبيج انًبجستٛز ٚجت أٌ ٚكٌٕ انخزٚج عهٗ فٓى ٔ دراٚخ ثكم يٍ
-:
 -1إٌظو٠بد  ٚاٍ٤بٍبد اٌّزؼٍمخ ثّغبي اٌزؼٍُ  ٚونٌه ف ٟاٌّغبالد ماد اٌؼاللخ
-:
 -2اٌزؤص١و اٌّزجبكي ث ٓ١اٌّّبهٍخ اٌّ١ٕٙخ  ٚأؼىبٍٙب ػٍ ٝاٌج١ئخ
 -3اٌزطٛهاد اٌؼٍّ١خ فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
 -4اٌّجبكة ا٤فالل١خ  ٚاٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍّّبهٍخ اٌّ١ٕٙخ فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
ِ -5جبكة  ٚأٍبٍ١بد اٌغٛكح ف ٟاٌّّبهٍخ اٌّ١ٕٙخ فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
أسبسٛبد ٔ أخاللٛبد انجحج انعهً-: ٙ
انًٓبراد انذْجٛخ ثبَتٓبء دراسخ ثزَبيج انًبجستٛز ٚجت أٌ ٚكٌٕ انخزٚج لبدرا
عهٗ -:
 -1رؾٍ ٚ ً١رم ُ١١اٌٍِّٛبد فِ ٟغبي اٌزقٖٔ  ٚاٌم١بً ػٍٙ١ب ٌؾً اٌّْبوً
 -2ؽً اٌّْبوً اٌّزقٖٖخ ِغ ػلَ رٛافو ثؼ٘ اٌّؼط١بد
 -3اعواءاد كهاٍخ ثؾض١خ  / ٚأ ٚوزبثخ كهاٍخ ػٍّ١خ ِٕٙغ١خ ؽٛي ِْىٍخ ثؾض١خ
 -4رم ُ١١اٌّقبٛو ف ٟاٌّّبهٍبد اٌّ١ٕٙخ فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
 -5اٌزقطٌ ٜ١زط٠ٛو ا٤كاء فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
 -6ارقبم اٌمواهاد اٌّ١ٕٙخ ف١ٍ ٟبلبد ِ١ٕٙخ ِزٕٛػخ
انًٓبراد انًُٓٛخ -:
ثبَتٓبء دراسخ ثزَبيج انًبجستٛز ٚجت أٌ ٚكٌٕ انخزٚج لبدر عهٗ -:
 -1ارمبْ اٌّٙبهاد اٌّ١ٕٙخ اٍ٤بٍ١خ  ٚاٌؾل٠ضخ فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
 -2وزبثخ  ٚرم ُ١١اٌزمبه٠و اٌّ١ٕٙخ
 -3رم ُ١١اٌطوق  ٚا٤كٚاد اٌمبئّخ فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
انًٓبراد انعبيخ ٔ انًتُمهخ -:
ثبَتٓبء دراسخ ثزَبيج انًبجستٛز ٚجت أٌ ٚكٌٕ انخزٚج لبدرا عهٗ
 -1اٌزٛإً اٌفؼبي ثؤٔٛاػٗ اٌّقزٍفخ
 -2اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثّب ٠قلَ اٌّّبهٍخ اٌّ١ٕٙخ
 -3اٌزم ُ١١اٌنار ٚ ٟرؾل٠ل اؽز١بعبرٗ اٌزؼٍ١ّ١خ اٌْقٖ١خ
 -4اٍزقلاَ اٌّٖبكه اٌّقزٍفخ ٌٍؾٖٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد  ٚاٌّؼبهف
ٙٚ -5غ لٛاػل ِ ٚئّواد رم ُ١١أكاء ا٢فوٓ٠
 -6اٌؼًّ ف ٟفو٠ك  ٚل١بكح فوق ف١ٍ ٟبلب ِ١ٕٙخ ِقزٍفخ
 -9أكاهح اٌٛلذ ثىفبءح
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 -1اٌزؼٍُ اٌنار ٟاٌَّزّو
حبَٛب يٕاصفبد انخزٚج ثزَبيج انذكتٕراِ -:
خزٚج ثزَب يج انذكتٕراِ ف ٙأ٘ تخصص ٚجت أٌ ٚكٌٕ لبدرا عهٗ -:
 -1ارمبْ أٍبٍ١بد ِٕٙ ٚغ١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ
 -2اٌؼًّ اٌَّزّو ػٍ ٝاإلٙبفخ ٌٍّؼبهف فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
 -3رطج١ك إٌّٙظ اٌزؾٍ ٚ ٍٟ١إٌبلل ٌٍّؼبهف فِ ٟغبي اٌزقٖٔ  ٚاٌّغبالد
ماد اٌؼاللخ
 -4كِظ اٌّؼبهف اٌّزقٖٖخ ِغ اٌّؼبهف ماد اٌؼاللخ َِزٕجطب ِ ٚطٛها
ٌٍؼاللبد اٌج١ئ١خ ثٕٙ١ب
 -5أظٙبه  ٚػ١ب ػّ١مب ثبٌّْبوً اٌغبه٠خ  ٚإٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ فِ ٝغبي
اٌزقٖٔ
 -6رؾل٠ل اٌّْىالد اٌّ١ٕٙخ  ٚأ٠غبك ؽٍٛال ِجزىوح ٌؾٍٙب
 -9ارمبْ ٔطبلب ٚ ٚاٍؼب ِٓ اٌّٙبهاد اٌّ١ٕٙخ فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
 -1اٌزٛعٗ ٔؾ ٛرط٠ٛو ٛوق  ٚأكٚاد  ٚأٍبٌ١ت عل٠لح ٌٍّياٌٚخ اٌّ١ٕٙخ
 -7اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ إٌّبٍجخ ثّب ٠قلَ ِّبهٍزٗ اٌّ١ٕٙخ
اٌزٛإً ثفبػٍ١خ  ٚل١بكح فو٠ك ػًّ ف١ٍ ٟبلبد ِ١ٕٙخ ِقزٍفخ
-15
ارقبم اٌمواه ف ٟظً اٌّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ
-11
رٛظ١ف اٌّٛاهك اٌّزبؽخ ثىفبءح  ٚرّٕ١زٙب  ٚاٌؼًّ ػٍ ٝأ٠غبك ِٛاهك
-12
عل٠لح
اٌٛػ ٟثلٚهٖ ف ٟرّٕ١خ اٌّغزّغ  ٚاٌؾفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ
-13
اٌزٖوف ثّب ٠ؼىٌ االٌزياَ ثبٌٕيا٘خ  ٚاٌّٖلال١خ  ٚلٛاػل إٌّٙخ
-14
االٌزياَ ثبٌزّٕ١خ اٌنار١خ اٌَّزّوح ٔ ٚمً ػٍّٗ  ٚفجوارٗ ٌ٣فوٓ٠
-15
انًعبٛٚز انمٛبسٛخ انعبيخ -:
انًعزفخ ٔ انفٓى -:
ثبَتٓبء دراسخ ثزَبيج انذكتٕراِ ٚجت أٌ ٚكٌٕ انخزٚج لبدر عهٗ انفٓى ٔ انذراٚخ
ثكم يٍ -:
 -1إٌظو٠بد  ٚاٍ٤بٍ١بد  ٚاٌؾل٠ش ِٓ اٌّؼبهف فِ ٟغبي اٌزقٖٔ ٚ
اٌّغبالد ماد اٌؼاللخ
 -2أٍبٍ١بد ِٕٙ ٚغ١بد  ٚأفالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّ ٚ ٟأكٚارٗ اٌّقزٍفخ
 -3اٌّجبكة  ٚاٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍّّبهٍخ اٌّ١ٕٙخ فِ ٟغبي اٌّزقٖٔ
ِ -4جبكة  ٚأٍبٍ١بد اٌغٛكح ف ٟاٌّّبهٍخ اٌّ١ٕٙخ فِ ٟغبي اٌزقٖٔ

26

 -5اٌّؼبهف اٌّزؼٍمخ ثآصبه ِّبهٍزٗ اٌّ١ٕٙخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ٛ ٚوق رّٕ١خ اٌج١ئخ ٚ
ٕ١بٔزٙب
انًٓبراد انذُْٛخ -:
ثبَتٓبء دراسخ ثزَبيج انذكتٕراِ ٚجت أٌ ٚكٌٕ انخزٚج لبدرا عهٗ -:
 -1رؾٍ ٚ ً١رم ُ١١اٌّؼٍِٛبد فِ ٟغبي اٌزقٖٔ  ٚاٌم١بً ػٍٙ١ب  ٚاالٍزٕجبٛ
ِٕٙب
 -2ؽً اٌّْبوً اٌّزقٖٖخ إٍبكا ػٍ ٝاٌّؼط١بد اٌّزبؽخ
 -3اعواء كهاٍبد ثؾض١خ ر١ٚف اٌ ٝاٌّؼبهف
١ٕ -4بغخ أٚهاق ػٍّ١خ
 -5رم ُ١١اٌّقبٛو ف ٟاٌّّبهٍبد اٌّ١ٕٙخ
 -6اٌزقطٌ ٜ١زط٠ٛو ا٤كاء فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
 -9ارقبم اٌمواهاد اٌّ١ٕٙخ ف١ٍ ٟبلبد ِ١ٕٙخ ِقزٍفخ
 -1االثزىبه  ٚاإلثلاع
 -7اٌؾٛاه  ٚإٌمبُ اٌّجٕ ٝػٍ ٝاٌجوا٘ ٚ ٓ١ا٤كٌخ
انًٓبراد انًُٓٛخ -:
اَتٓبء دراسخ ثزَبيج انذكتٕراِ ٚجت أٌ ٚكٌٕ انخزٚج لبدرا عهٗ -:
 -1ارمبْ اٌّٙبهاد اٌّ١ٕٙخ اٍ٤بٍ١خ  ٚاٌؾل٠ضخ فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
 -2وزبثخ  ٚرم ُ١١اٌزمبه٠و اٌّ١ٕٙخ
 -3رم ٚ ُ١١رط٠ٛو اٌطوق  ٚا٤كٚاد اٌمبئّخ فِ ٟغبي اٌزقٖٔ
 -4اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ ثّب ٠قلَ اٌّّبهٍخ اٌّ١ٕٙخ
 -5اٌزقطٌ ٜ١زط٠ٛو اٌّّبهٍخ اٌّ١ٕٙخ  ٚرّٕ١خ أكاء ا٢فوٓ٠
انًٓبراد انعبيخ انًُتمهخ -:
ثبَتٓبء دراسخ ثزَبيج انذكتٕراِ ٚجت أٌ ٚكٌٕ انخزٚج لبدر عهٗ -:
 -1اٌزٛإً اٌفؼبي ثؤٔٛاػٗ اٌّقزٍفخ
 -2اٍزقلاَ اٌّٖبكه اٌّقزٍفخ ٌٍؾٖٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد  ٚاٌّؼبهف
 -3اٌؼًّ ف ٟفو٠ك  ٚل١بكح فوق اٌؼًّ
 -4اكاهح اٌٍمبءاد اٌؼٍّ١خ  ٚاٌملهح ػٍ ٝاكاهح اٌٛلذ
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رسوو انتسجيم -:
هٍ َٛاٌّبعَز١و2511/2515-:
هٍ َٛكهاٍ١خ1255 :عٕ١خ ِٖوٞ

هٍ َٛاٌلثٍ-:َٛ
هٍ َٛكهاٍ١خ955 :عٕ١خ ِٖوٞ

هٍ َٛاٌلوزٛهاح 2511/2515 :
هٍ َٛكهاٍ١خ 1555 :عٕ١خ ِٖوٞ

نظاو إعذاد وتقذيى
تزوتوكول انًاجستيز
وانذكتوراج تكهيح انطة
خطوات قبول البروتوكول:









يناقش مجلس القسم البروتوكول ويتم الموافقة علية.
يرسل البروتوكول إلي وكيل الدراسات العليا والبحوث الستكمال األوراق
الخاصة بلجنة االستماع.
تتكون لجنة استماع من كل المشرفين أو أحدهم وبحضور أعضاء هيئة
التدريس ومعاوينهم بالقسم ومن يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم
من األقسام العلمية بالكلية.
يناقش في مجلس القسم لعمل التعديالت المطلوبة من قبل لجنة االستماع.
يرسل مجلس القسم البروتوكول بعد عمل التعديالت الالممة والموافقة علية
إلي لجنة الدراسات العليا والبحوث للمناقشة والموافقة.
يتم عمل التعديالت إن وجدت بعد المناقشة في لجنة الدراسات والبحوث.
يعرض على مجلس الكلية.
ثم مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة للحصول علي الموافقة
للتسجيل

21

آنيح تظهًاخ طالب
انذراساخ انعهيا
 ف ٙحبنخ انتظهى يٍ َتٛجخ االيتحبٌ: اٌزملَ ثبٌزّبً ٌٛو ً١اٌىٍ١خ ٌْئ ْٛاٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجؾٛس اٌن ٞثلٚهٖ ٠فؾٔاالٌزّبٍبد ٛ٠ٚعٙٙب اٌ ٝاٌٍغٕخ اٌّقزٖخ ثفؾٔ اٌزظٍّبد ٌّواعؼخ اٚهاق
االعبثخ ٚاػبكح هٕل اٌلهعبد .
 ف ٟؽبٌخ االٌزّبٍبد ا٤فو٠ ٜزُ آفن اٌمواهاد فٙ١ب ِٓ ٌغٕخ اٌزظٍّبد صُ رؼوٗػٌٍ ٝغٕخ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجؾٛس.
 حبالد االنتًبسبد األخزٖ-: -0ف ٙحبنخ انتظهى يٍ انجذأل انذراسٛخ ٔااليتحبٌ
٠ زُ أفن هأ ٞاٌطالة ف ٟاٌغلاٚي اٌلهاٍ١خ ّ٠ٚىٓ رؼلٍٙ٠ب ثّب ال  ٌّ٠اٌؼٍّ١خ
اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ عبٔت اٌٍغٕخ ٚٚو ً١اٌىٍ١خ ٌٍلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجؾٛس.
 -3ف ٙحبنخ انتظهى يٍ تفعٛم ثُٕد الئحخ انذراسبد انعهٛب
٠ زُ ػوٗ االٌزّبً ػٌٍ ٝغٕخ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجؾٛس صُ ِغٌٍ اٌىٍ١خ صُ
ٔبئت هئ ٌ١اٌغبِؼخ ٌٍلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجؾٛس الرقبم اٌالىَ.
ٔ -ف ٙجًٛع انحبالد ٚتى إعالٌ انطبنت ثُتٛجخ انتظهى.

ٔكٛم انكهٛخ نهذراسبد انعهٛب ٔانجحٕث

أ.د /عبدل شجم انسٛذ يزعٗ
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وتسذئل االتصذل بذلكلية

انًٕلع االنكتزَٔwww.fmed.bu.edu.eg ٙ
انجزٚذ االنكتزَٔٙ

info@fmed.bu.edu .eg

تهٛفٌٕ انكهٛخ

:

10315333933

فبكــس انكهٛخ

:

1022337508
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