جامعة قناة السويس
كلية الطب البشرى
لجنة المصداقية واألخالقيات

قواعد التسجيل للدراسات العليا
بكلية الطب – جامعة قناة السويس
أوالً  :شھادة الدبلوم :

ﻣﺎﺩﺓ ) :( 1
يشترط فى قيد الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص :
 -1أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات جمھورية مصر العربية
أو على درجة معادلة لھا من معھد علمى أخر معترف به
 -2أن يكون قد أمضى السنة التدريبية أو ما يعادلھا بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات
جمھورية مصر العربية.
 -3أن يكون قد أمضى فترة التدريب لمدة سنه كاملة فى الفرع الذى يرغب فى الحصول على الدبلوم فيه فى
إحدى المستشفيات العامة أو المراكز العالجية .

ﻣﺎﺩﺓ ): (2
مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات التخصص سنه واحدة

ﻣﺎﺩﺓ ): (3
لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقررات الدراسية للدبلوم كلھا أو بعضھا
إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية معادلة لھا فى معھد علمى معترف به من الجامعة .

ﻣﺎﺩﺓ ): (4

يجوز إعفاء الطالب من أداء األمتحان إذا كان حاصالً على دبلوم فى إحدى مواد األمتحان الفرعية ويكون األعفاء
مقصوراً على إمتحان ھذه المادة.

ﻣﺎﺩﺓ ): (5
يسمح بدخول األمتحان النھائى لشھادة دبلوم التخصص األكلينيكى ) (6مرات فقط يلغى بعدھا التسجيل إذا لم يتخرج
الطالب.

ﻣﺎﺩﺓ ): (6
يضم المحتوى العلمى لشھادة دبلوم التخصص المقررات التى تحدد فى التخصصات المختلفة

ﻣﺎﺩﺓ ): (7
على الطالب الذى يرغب فى دخول األمتحان أن يقيد أسمه قبل موعد اإلمتحان بشھر على األقل.

ﻣﺎﺩﺓ ): (8
يشترط لتقدم الطالب لألمتحان فى أحدى دبلومات التخصص :
 -1حضور المقررات الدراسية والتدريبات اإلكلينيكية والعملية بصفة مرضية
 -2أن يستمر فى التدريب فى فرع تخصصه فى إحدى المستشفيات العامة أو المراكز العالجية وفقا ً للبرنامج
التدريبى الذى تحدده الجامعة.
ً
 -3إن يجتاز بنجاح األمتحانات التحريرية والشفھية والمعملية واإلكلينيكية طبقا لما تحدده الالئحة

ﻣﺎﺩﺓ ): (9

فى األمتحانات ذات القسمين ال يجوز للطالب أن يتقدم لألمتحان فى القسمين فى دور واحد وال يجوز له أن يتقدم
للقسم الثانى من األمتحان اال إذا نجح فى إمتحان القسم األول .

ﻣﺎﺩﺓ ): (10
إذا رسب الطالب فى أى مقرر من مقررات األمتحان أعاد األمتحان فى جميع المقررات وال يوجب رسوبه أعادة
دراسة المقررات بشرط اال يكون الرسوب بسبب عدم حضور المقرر مرضية .
 -فى حالة الرسوب فى بند األحصاء الطبية يوجب إعادة المادة فقط .
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ﻣﺎﺩﺓ ): (11
يجرى عدد من اإلختبارات التحريرية والشفھية واالكلينيكية فى كل فرع من فروع التخصص.

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :
بالنسبة لألمتحان الدورى والنھائى يخصص ) (%70للجزء النظرى  (%30) ،للجزء العملى
ﻣﺎﺩﺓ ) :(12يحسب التقدير النھائى لدرجة الدبلوم على النحو التالى :
%64.4-60
مقبول
%74.4 :65
جيد
جيد جداً
%84.4 : 75
%85
أمتياز
يجبر الكسر إبتداء من خمسة من عشرة فى المائة فيما فوق إلى درجة كاملة فى مجموع الدرجات .
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ثانيا ً  :الماجيستير :

ﻣﺎﺩﺓ :13
تكون الرسالة على شكل بحث مرجعى ) (Esseyأو بحث علمى

ﻣﺎﺩﺓ :14
الطلبة المتقدمين لتسجيل الماجيستير )عدا االطباء المقيمين ( يوضع لھم نظام تدريب باالتفاق بين القسم واحدى
المستشفيات التعليمية او المستشفى التى يعمل بھا وتكون مؤھلة للتدريب .

ﻣﺎﺩﺓ :15
برنامج تدريب متكامل بالمستشفى الجامعى

ﻣﺎﺩﺓ :16
أن يكون من المقيمين أو العاملين بمنطقة قناة السويس وسيناء ويعفى من ھذا الشرط الطلبة الوافديين والمبعوثيين
داخليا ً من وزارة الصحة.

ﻣﺎﺩﺓ : 17
أ -أن يكون حاصال على تقدير عام جيد فى البكالوريوس
ب -يجوز القيد فى ماجيستير التخصص فى العلوم الطبية األساسية لمن يكون حاصالً على درجة بكالوريوس
فى العلوم الطبية البيطرية أو درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية أو بكالوريوس العلوم.

ﻣﺎﺩﺓ : 18
يكون القيد لدرجة الماجيستير مرتين فى العام دور أكتوبر ويسمح للقيد لألطباء المقيمين أو المعيدين واألطباء
الثوالث بمستشفيات جامعة قناة السويس بالقيد فى دورى أكتوبر وإبريل من كل عام .

ﻣﺎﺩﺓ :19
مدة الدراسة لدرجة الماجيستير سنتين على األقل وبحد أقصى خمس سنوات وتكون على مرحلتين :
الجزء األول :

 -1تكون األقسام اإلكلينيكية لمدة ستة شھور ويتم األمتحان بعد ذلك وتحدد المواد المطلوب دراستھا ويضع
القسم المانح للدرجة مع القسم العلمى المحتوى وأعمال األمتحانات .
 -2فى أقسام العلوم الطبية األساسية تكون لمدة ستة أشھر ويتم األمتحان بعد ذلك ويحدد القسم المانح للدرجة
المادة أو المواد التى تدرس.
الجزء الثانى :
 -1يلحق الطالب األقسام المعنية وتوزع عليھم موضوعات البحث ) فى األقسام اإلكلينيكية والعلوم األساسية (
يبدأ التعليم العملى واالكلينيكى فى نفس الوقت وبناء على خطة التدريب المقررة لكل قسم والتى يحكمھا
كتيب متابعة ) (LOG BOOKخص بذلك وأستكمال كتيب المتابعة بدرجة مرضية شرط لدخول
االمتحان .
 -2أن يقوم بإعداد بحث فى موضوع يقره مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية ينتھى بإعداد رسالة تقبلھا
لجنة المناقشة والحكم.
 -3يتفرغ الطالب للعمل فى األقسام المعنية ) كأطباء مقيمين زوار ومعيدين زوار  ....ألخ حسب الحالة (
لمدة عام حيث تنظم لھم خالله برنامج محاضرات وندوات وتدريبات إكلينيكية طبقا ً لما جاء فى كتيبات
المتابعة المشار اليھا مع ضرورة استيفاء برنامج التدريب .
 -4يجرى امتحان تحريرى وعملى وإكلينيكى وشفھى .

ﻣﺎﺩﺓ :20
ال يشترط النجاح فى جزء معين من الدراسة لألنتقال للجزء الثانى اال انه يشترط النجاح فى المكونات الثالثة
للحصول على الدرجة وفى حالة الرسوب فى إحداھا يجوز التقدم مره أخرى وال يجوز تكرار المحاولة فى أى من
المكونات الكثر من أربع مرات اال بموافقة القسم المختص .
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ﻣﺎﺩﺓ :21
يحسب التقدير النھائى لدرجة الماجيستير كاالتى :
-1ماجيستير التخصص فى الفروع االكلينيكية :
أ %40 -المتحان الجزء األول
ب -الرسالة بدون تقدير ويشترط اجازتھا من لجنة المناقشة والحكم
جـ %60 -المتحان الجزء الثانى .
-2ماجيستير التخصص للعلوم الطبية األساسية :
ا % 40 -المتحان الجزء االول
ب -الرسالة بدون تقدير ويشترط اجازتھا من لجنة المناقشة والحكم
جـ %60 -المتحان الجزء الثانى .
يجبر الكسر فى مجموع الدرجات كل مكون من التقييم من نصف درجة فيما فوق إلى الدرجة كاملة بالنسبة
المئوية للمجموع الكلى  .يجبر الكسر  %0.5فيما فوق إلى .%1

ﻣﺎﺩﺓ : 22
يضم المحتوى العلمى للماجيستير حسب كل تخصص مقررات الجزء األول والثانى .
مادة : 24
يتناول المقرر الدراسى لدرجة الماجيستير فى العلوم الطبية األساسية دروسا ً ومحاضرات فى المادة األساسية
التى يتقدم الطالب للحصول على درجة الماجيستير فيھا وفى مادة أخرى إضافية يعنيھا أستاذ المادة األساسية
من بين المواد التى يقررھا مجلس الجامعة بناءاً على طلب مجلس الكلية .
ويؤدى الطالب األمتحانات اآلتية :
 المادة اإلضافية  ) :الجزء األول ( -3إختبار شفوى
 -2إختبار عملى
 -1إختبار تحريرى مدته  3ساعات
 المادة األساسية ) الجزء الثانى ( -3إختبار شفوى
 -1إختباران تحريريان مدة كل منھما  3ساعات  -2إختبار عملى
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درجة الدكتوراه فى الطب والجراحة
ودرجة الدكتوراه فى العلوم الطبية األساسية

ﻣﺎﺩﺓ :25
يشترط فى قيد الطالب لدرجة الدكتوراه :
 -1أن يكون حاصالً على الماجيستير فى مادة التخصص أو إحدى الدرجات المتصله بھا بتقدير جيد على
األقل من إحدى جامعات جمھورية مصر العربية أو على درجة معادلة لھا من معھد علمى أخر معترف به
من الجامعة
ً
 -2أن يكون من المقيمين أو العاملين بمنطقة قناة السويس وسيناء أو يكون موفدا بصفة رسمية من جھة عمله
 -3أن يتفرغ للدراسة لمدة عامين على األقل .

ﻣﺎﺩﺓ :26
يتبع النظام

) (Credit Hours

ﻣﺎﺩﺓ : 27

يعد كل قسم كتيبا ً يوضح برنامج التدريب والمشاركة فى األنشطة العلمية المختلفة وحضور المؤتمرات العلمية
ومناقشة الرسائل الجامعية ويحدد عدد الساعات المعتمدة لكل من ھذه األنشطة ويتعين على الطالب إستيفاء ھذا
البرنامج خالل فترة تسجليه للحصول على درجة الدكتوراه كما يلتزم القسم بتنظيم اآللية الالزمة الطالب لھذا
البرنامج عن طريق تنظيم محاضرات وندوات وورش ولقاءات علمية وإكلينيكية وعملية حسب نوع التخصص.

ﻣﺎﺩﺓ : 28
يحصل الطالب على درجة الدكتوراه بناء على نجاحة فى ثالثة أجراء متتابعة :
الجزء األول  :ويضم العلوم األساسية المرتبطة بفرع التخصص على أن تدرس بمفھوم تطبيقى  ،كما تشمل
دراسات متقدمة فى مجال األحصاء وتخطيط الدراسات االكلينيكية  ،استخدامات الحاسب اآللى فى العلوم الطبية )
كتابة البحوث – عمل شرائح – األحصاء – البحث المرجعى ..............إلخ ( يستغرق ھذا الجزء  6شھور يؤدى
بعدھا الطالب امتحانات تحريرية ومن يرسب يعيد مادة الرسوب فقط .
الجزء الثانى  :ويضم العلوم اإلكلينيكية أو األكاديمية حسب نوع التخصص ويستغرق سنتان يستوفى خاللھا الطالب
السنوات المعتمدة طبقا ً للبرنامج المشار إليه ثم يسمح له بالتقدم باالمتحانات المعنية .
الجزء الثالث  :وھو الرسالة حيث يسمح بتسجيلھا بعد عام ونصف من القيد للدرجة ويسمح للطالب بمناقشتھا بعد
نجاحة فى الجزء الثانى ومضى سنتين على األقل من تسجيل الرسالة ويشترط قبول ماال يقل عن بحث واحد مشتق
منھا فى مجلة علمية معتمدة .
ويشترط التمام مناقشة الرسالة فيما يزيد عن أربع سنوات من تاريخ التسجيل وفى حالة التعثر فى إستيفاء ھذا
الشرط يطلب من المشرف األساسى تقرير ا مفصال عن سبب التعثر وعن جدوى منح الطالب سنة إضافية التمام
المناقشة ويمنح ھذا االستثناء بموافقة مجلس القسم ثم مجلس الكلية .

ﻣﺎﺩﺓ : 29
االمتحان النظرى النھائى والشفھى واالكلينيكى خاص بكل قسم بالكلية ويشترك فى ھذه االمتحانات اساتذة من
أعضاء ھيئة التدريس من داخل وخارج الكلية من المتخصصين .
يجب أن ينجح الطالب فى كل بند تم ذكرة فى التقييم على حدة فى االختبارات المذكورة فى الالئحة فى مجموعھم
بنسبة . %60
يجبر الكسر فى مجموع درجات كل مكون من التقييم من نصف درجة فيما فوق إلى درجة كاملة بالنسبة المئوية
للمجموع الكلى يجبر كسر  %0.5فيما فوق إلى .%1

ﻣﺎﺩﺓ :30
يجرى عدد من اإلختبارات التحريرية والشفھية لدرجة الدكتوراه فى إحدى فروع التخصص اإلكلينيكية

ﻣﺎﺩﺓ :31
يجرى عدد من االختبارات التحريرية والشفھيه لدرجة الدكتوراه فى العلوم الطبية االساسية على النحو التالى :
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الجزء األول
 -1إختبار تحريرى مدته  3ساعات فى علم االحصاء وتخطيط الدراسات البحثية  +إختبار شفھى فى
األحصاء وتخطيط الدراسات البحثية .
 -2شھادة إجتياز دورة فى الحاسب اآللى ).(ICDL
الجزء الثانى

ويشمل المادة االساسية
 -1إختباران تحريريان مدة كل منھما )3ساعات (
 -2اختبار شفھى
 -3اختبار علمى.

