
 

 

 الدراسات العلٌا

 :-االوراق المطلوبه للقٌد بالدراسات العلٌا

موافقه جهة العمل  ( الشركات والمصالح الحكومٌه –التامٌن الصحى – الداخلٌه –وزاره الدفاع )بالنسبه الطباء (1

 متضمنة منح الطالب التفرغ االزم للدراسة 

 بالنسبة الطباء وزارة الصحة موافقة االدارة العامة لتنمٌة القوى البشرٌة بوزاره الصحة (2

 اقرار ٌتم التوقٌع علٌه+قرار االستقاله + بالنسبة للطبٌب الحر شهادة الطبٌب الحر  (3

 الموقف من التجنٌد بالنسبة للذكور  (4

 10م15 الى 1/10مع العلم ٌتم فتح باب التقدٌم مرتٌن فى السنه المره االولى من *

 15/4 الى 1/4           المرة الثانٌة من 

 :-باالضافة الً االوراق االتٌه لحاصلى البكالورٌوس

 استمارتان دراسات علٌا-

  صور شخصٌة4-

 شهادة مٌالد كمبٌوتر-

 شهادة البكالورٌوس -

 شهادة بٌان الدرجات -

 شهادة االمتٌاز -

 دوسٌه بالستٌك -

 :-بالنسبة للقٌد الستكمال الماجستٌر لحاصلى الدبلوم ٌضٌف 

 شهادة الدبلوم-

 بٌان درجات دبلوم-

 :-شروط االلتحاق والقٌد لدرجتى  الدبلوم والماجستٌر

ان ٌكون حاصال على درجه البكالورٌوس فى الطب والجراحه من احدى جامعات جمهورٌه مصر العربً هاو  -1

 .على درجه معادله معترف بها من المجلس االعلى للجامعات

 .ان ٌكون حاصال على تقدٌر عام جٌد على االقل فى حاله القٌد لدرجه الماجستٌر  -2

 .(سنه امتٌاز)ان ٌكون قد امضى سنه التدرٌب  -3

على االقل (فصلٌن دراسٌٌن )متضمنه منح الطبٌب تفرغا لمده عام , ان ٌقدم موافقه جهه العمل على القٌد  -4

على االقل فى الجزء الثنى لدرجه  (اربع فصول دراسٌه)ولمده عامٌن , فى الجزء الثانى لدرجه الدبلوم 

 .الماجستٌر

بعد موافقه مجلس الكلٌه واعتمادها كالئحه داخلٌه  (ان وجدت)ان ٌستوفى الطالب شروط القسم العلمى  -5

 .للقسم

 .ان ٌسدد الرسوم الدراسٌه ومصارٌف التدرٌب واستهالك االجهزه -6

 .ان ٌقدم االوراق والمستندات المطلوب للقٌد -7

 نائب رئٌس الجامعه للدراسات ./ د.موافقه مجلس القسم المختص ولجنه الدراسات العلٌا بالكلٌه واعتماد ا -8

 .العلٌا  -9



 

 

 األوراق المطلوبة للقٌد لدرجه الدكتوراه

 .أصل شهادة المٌالد -1

 .أصل شهادة البكالورٌوس -2

 .أصل شهادة االمتٌاز -3

 .أصل شهادة بٌان درجات بكالورٌوس -4

 .أصل شهادة الماجستٌر -5

 .صور شخصٌة6 -6

 .صوره البطاقة -7

 (للذكور)صورة الموقف من التجنٌد  -8

 وصل الجودة -9

 .موافقة القسم أوال قبل التقدٌم  -10

 .موافقة جهة العمل على التفرج للدراسة  -11

 

 :-شروط االلتحاق والقٌد لدرجه الدكتوراه

اذا كان القسم الٌمنح درجه  )ان ٌكون حاصال على درجه الماجستٌر فى ماده التخصص او الماده االم  -1

بتقدٌر جٌد على االقل من احدى جامعات جمهورٌه مصر العربً هاو على ما ٌعادلها من  (الماجستٌر 

 .الشهادات المعتمده من المجلس االعلى للجامعات

ست فصول )متضمنه منح الطبٌب تفرغ لمده ثالثه اعوام , ان ٌقدم الطالب موافقه جهه العمل على القٌد  -2

 .على االقل فى الجزء الثانى لدرجه الدكتوراه (دراسٌه

 .ان ٌسدد الرسوم الدراسٌه ومصارٌف التدرٌب واستهالك االجهزه  -3

بعد موافقه مجلس الكلٌه واعتمادها كالئحه داخلٌه  (ان وجدت)ان ٌستوفى الطالب شروط القسم العلمى  -4

 .للقسم

 .ان ٌقدم االوراق والمستندات المطلوبه للقٌد -5

نائب رئٌس الجامعه للدراسات ./ د.موافقه مجلس القسم المختص ولجنه الدراسات العلٌا بالكلٌه واعتماد ا -6

 العلٌا 

 :-فتح باب التقدٌم للقٌد

ترسل االقسام الداره الدراسات العلٌا بالكلٌه خالل شهرى ٌونٌو ونوفمبر من كل عام اقتراحاتها باالعداد  -1

المسموح قبولها للقٌد فى درجات الدبلوم والماجستٌر والدكتوراه وٌعلن عنها بعد موافقه لجنه الدراسات 

 .علٌا

ٌفتح باب التقدٌم لدرجات الدبلوم والماجستٌر والدكتوراه مرتٌن فى السنه خالل شهرى ٌناٌر واغسطس من  -2

على ان تبدا الدراسه فى الفصل الدراسً االول اعتبارا من االسبوع الثانى من فبراٌر واالسبوع , كل عام 

بعد استٌفاء )وٌجوز للطالب البدء فى البرنامج التدرٌبً . الثالث من سبتمبر على التوالى من كل عام 

وقبول الطلبه الوافدٌن ٌكون طبقا لما تحدده االداره العامه للوافدٌن . قبل ان ٌتقدم للقٌد  (الشروط المقرره 

 .بوزاره التعلٌم العالى 

 :-مده القٌد

ال ٌجوز ان تزٌد مده القٌد عن اربعه سنوات لدرجه الدبلوم وخمس سنوات لدرجه الماجستٌر وست سنوات لدرجه 

وفى حاله اٌقاف القٌد ال تحتسب مده االٌقاف من مد القٌد وٌجوز اضافه عام اخر لمده القٌد استنادا الى . الدكتوراه 

نائب رئٌس ./ د.التقارٌر السنوٌه من المشرف الرئٌسى وبعد موافقه مجلس القسم ولجنه الدراسات العلٌا واعتماد ا

 .الجامعه للدراسات العلٌا

 :-وقف القٌد

ٌمكن وقف القٌد قبل انتهاء مدته االصلٌه وذلك لمده ال تتجاوز اربع فصول دراسٌه متتالٌه او غٌر متتالٌه  وذلك 

لرعاٌه الطفل او مرافقه الزوج او الزوجه للخارج او رعاٌه الوالدٌن او التجنٌد او المرضى او اثناء المنح التدرٌبٌه 



 

 

وبانتهاء مده االٌقاف على الطالب ان ٌتقدم . والمهمات الرسمٌه على ان ٌتم ذلك بعد موافقه القسم والكلٌه والجامعه 

 .بطلب لرفع اٌقاف القٌد

 :-الغاء القٌد

 :-ٌتم الغاء القٌد لدرجه الدبلوم والماجستٌر والدكتوراه فى الحاالت االتٌه

 .بناء على طلب الدارس الغاء القٌد -1

 .اذا لم ٌحضر الطالب امتحان الجزء االول بدون عذر اربع ادوار متتالٌه -2

 .فى درجتى الدبلوم والماجستٌر  (اربع مرات)استنفاد عدد مرات التقدم المتحان الجزء االول  -3

 .انتهاء المده القانونٌه واالستثنائٌه المنصوص علٌها  -4

تقرٌر من المشرفٌن على الرساله او من منسق البرامج التدربً بعدم االنتظام  والجدٌه لمده سته شهور  -5

 لدرجه الدكتوراه (فصلٌن دراسٌٌن )لدرجتى الدبلوم والماجستٌر وعام  (فصل دراسى واحد)

 .عدم سداد الرسوم الدراسٌه -6

 .مرور اكثر من عامٌن على القٌد دون تسجٌل الرساله  -7

 .اذا اخل الطالب بالمثل والتقالٌد الجامعٌه وحسن السٌر والسلوك وفقا للتحقٌق الذى ٌتم معه  -8

 .الطالب الموقوف قٌده لمده اكثر من عامٌن -9

وفى حاله الغاء القٌد ٌمكن لطالب الدراسات العلٌا اعاده قٌده مره اخرى والٌعتد بالنجاح فى الجزء االول او الرساله 

 .وٌجب علٌه اعادتهما

 :-نقل القٌد

ٌجوز قبول نقل القٌد من والى كلٌات الطب بالجامعات المصرٌه االخرى بعد الحصول على الجزء االول للماجستٌر او 

نائب رئٌس الجامعه للدراسات العلٌا ./ د.الدبلوم وذلك بعد موافقه مجلس القسم ولجنه الدراسات العلٌا واعتماد ا

كذال ال ٌجوز نقل القٌد من والى كلٌات الطب بالجامعات المصرٌه االخرى قبل مضى عامٌن من القٌد لدرجه . والبحوث 

الدكتوراه وذلك بعد موافقه مجلس القسم ولجنه الدراسات العلً واعتماد نائب رئٌس الجامعه للدراسات العلٌا والبحوث 

كذلك الٌجوز نقل القٌد من والً كلٌات الطب بالجامعات المصرٌه االخري قبل مضً عامٌن من القٌد لدرجه الدكتوراه . 

نائب رئٌس الجامعه للدراسات العلٌا ./ د.وذلك بعد موافقه مجلس القسم ولجنه الدراسات العلٌا بالكلٌه واعتماد ا

 .وٌشترط استكمال المقررات الدراسٌه والبرنامج التدرٌبً المقابلٌن للدرجه العلمٌه المنقول الٌها . والبحوث 


