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 مقدمــــــة

 
 مجاالت شتى فى المتسارع التكنولوجى والتقدم الهائل العلمى بالتطور الحالى العصر ٌتسم

 والتعلٌمى العلمى بالمستوى االرتقاء فى اإلسهام على الطبٌة البحوث معهد إدارة من وحرصا   الحٌاة،
 و  التطور هذا لٌواكب والبحوث العلٌا للدراسات برنامجه بتطوٌر المعهد قام العربٌة مصر بجمهورٌة

و  العربٌة و المصرٌة الجامعات لخرٌجى واإلكلٌنٌكٌة والبحثٌة العلمٌة الخبرات تقوٌة على ٌعمل
 الرفٌع المستوى ذوى المتخصصٌن من الفعلٌة العمل سوق احتٌاجات تلبٌة ٌضمن بما االفرٌقٌة

 
  المعهد تطور إنشاء

  
ة الخمسٌنٌات ، نمت الحاجة إلى وجود مركز متخصص للبحث الطبى لمعالجة المشاكل فى بداٌ

المصرى بصفة عامة و المجتمع السكندرىو ضواحى الصحٌة ذات الطابع المحلى لخدمة المجتمع 
اإلسكندرٌة بصفة خاصة فكان الغرض من إنشاء هذا المعهد هو إعداده كمركز ثقافى طبى تجتمع فٌه 
المؤتمرات العلمٌة و ٌتوجه إلٌه األطباء من أنحاء مصر و األقطار األخرى و خاصة الدول العربٌة 

م بشأن  1957لسنة  3صدر قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم  لإلستزادة بالعلم و المعرفة لذلك فقد

م بشأن إلحاق 1961لسنة  111إنشاء " المعهد الطبى " باإلسكندرٌة ثم صدر القرار الجمهورى رقم 

م و استمر  1963المعهد الطبى بالمركز القومى للبحوث ، ثم انتقلت تبعٌته لوزارة البحث العلمى عام 

 حٌث أصبح تابعا  لجامعة اإلسكندرٌة و أطلق علٌه " معهد البحوث الطبٌة ". م1971كذلك حتى عام 

 
 المعهد أهداف
بنًشكالث انصحيت انتَ تٌاجو تطٌيز انبحج انؼهًي في انؼهٌو األطبطيت ًاإلكهينيكيت ًربطو ب  .1

 يجتًؼنب.

 ًانًظتجذاث انؼهًيت. تطٌيز بزايج انذراطبث انؼهيب نتتٌافك يغ يتطهببث طٌق انؼًم .2

تٌفيز بزايج انتذريب ًانتأىيم نهببحثين ًأػضبء ىيئت انتذريض ًأخصبئيي انًؼبيم نالرتقبء  .3

 بقذراتيى انؼهًيت ًانًيبريت

 االطيبو فَ خذيت انًجتًغ انًحهي ػن طزيك انخذيبث انصحيت ًانتٌػٌيت .4

 تطٌيزانجيبس االدارٍ ببنًؼيذ .5

 .يب انًؼيذاتيت نتحظين يظتٌٍ انخذيبث انتَ يقذيذتنًيت انًٌارد ان .6
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 لمعهدباتطور اللوائح الداخلية 
 
  باالئحة الداخلٌة قبل نظام الساعات المعتمدة  1971عمل المعهد منذ  -1

 9/3/2118بتارٌخ  411تم اعتماد الئحة الساعات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم   -2

 1/6/2119بتارٌخ  1232تم تعدٌل الالئحة بالقرار الوزاري رقم  -3

 21/6/2111بتارٌخ  1351بالقرار الوزاري رقم  الالئحةتم تعدٌل   -4

 )اضافة دبلومة تصوٌر الثدي( 5/6/2114بتارٌخ  1814بالقرار الوزاري رقم الئحة لتم تعدٌل ا -5

 )اضافة دبلومة الحوكمة الصحٌة( 8/1/2117بتارٌخ  258بالقرار الوزاري رقم عدٌل الالئحة تم ت -6
 مدلا ثاحبارٌتسجام)اضافة  7/3/2119بتارٌخ  847بالقرار الوزاري رقم عدٌل الالئحة تم ت -7

 (ةٌكٌنٌلكالا و ةٌلمعملا
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 البحوث الطبية معهد رؤية ورسالة
 
 

 الرؤية 
 تقدٌم فً رٌادٌا دورا ٌتقلد أن"  الطبٌة للعلوم أكادٌمٌة كمؤسسة" الطبٌة البحوث معهد ٌهدف
 العلمً للبحث اإلبداعً التكامل طرٌق عن الصحٌة الرعاٌة لمشاكل علمٌة قٌاسٌة حلول

 حولها وما مجتمعاتنا احتٌاجات لخدمة اإلكلٌنٌكٌة والرعاٌة والتعلٌم
 
 

 الرسالة 
يكزص يؼيذ انبحٌث انطبيت جيٌده نتحظين يظبىًبتو في انًجتًغ ين خالل االنتشاو 

ًاإلبذاع في يجبل  انتؼهيى، اننظزيت ًانتطبيك في يجبل انبحج انؼهًي، ً انجٌدة ًانتفبني 

 في انؼًم فَ يجبل انزػبيت انصحيت
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 (12الرقم الكودى لجامعة االسكندرٌة )       
 الكودى للمعهد واألقسام العلمٌة:الرقم 

 1 المعهد (12)
 2 األقسام العلمٌة: 
  1 الحيوية الكيمياء (11)

  2 التطبيقية الطبية الكيمياء (12)

  3 اإلنسان فسيولوجيا (13)
  4 االقربازين (14)

  5 الدم أمراض (15)
  6 الدقيقة األحياء (16)

  7 الطفيليات (17)

  8 الحساسية و المناعة (18)

  9 واألنسجة الخاليا وبيولوجيا كيمياء (19)

  11 الباثولوجيا (11)
  11 اإلشعاع علوم (11)

  12  الطبية الحيوية الفيزياء (12)
  13 اإلنسانية الوراثة (13)

  14 اإلكلينيكية و التجريبية الجراحة (14)

  15 اإلكلينيكية و التجريبية الباطنة األمراض (15)
  16 التخدير (16)

  17 الكيميائية الباثولوجيا (17)
  18 التشخيصية األشعة (18)

  19 األورام أبحاث و عالج (19)

  21   الطبية الحيوية الهندسة (20)

  21 الطبي اإلحصاء الطبيةو الحيوية المعلوماتية  (21)

  22 الطبية الجزيئية البيولوجيا  (22)

 كود البرنامج :

 ( Diploma)                     الدبلومةكود مقررات  611

                   الماجستٌر مقررات درجة كود 711

                    الدكتوراه  مقررات درجة كود 811
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 الباب االول القواعد االساسية

 مادة 
(1) 

معهد البحوث  لسالتالٌة بناء على اقتراح مجٌة تمنح جامعة اإلسكندرٌة الشهادات والدرجات العلم
 : الطبٌة

 دبلومات الدراسات العلٌا -1

 درجات الماجستٌر. -2

 درجات الدكتوراه. -3

 مادة 
(2) 

 مواعيد الدراسة:
 أسبوع دراسً شامل االمتحانات. 15فصل الخرٌف: ٌبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  -1

 أسبوع دراسً شامل االمتحانات. 15ولمدة فصل الربٌع: ٌبدأ السبت الثانً من فبراٌر  -2

 أسابٌع دراسٌة شاملة االمتحانات. 8فصل الصٌف: ٌبدأ السبت األول من ٌولٌو ولمدة  -3

 مادة 
(3) 

 نظام الدراسة:
ساعة  16ٌُسمح للطالب بالتسجٌل فً فصلً الخرٌف والربٌع فً عدد من الساعات ال ٌزٌد عن 

 التسجٌل فً فصل الصٌف فً عدد من الساعات ال ٌزٌد عنمعتمدة لكل فصل. كما ٌسمح للطالب 
 وال تحتسب ساعات تسجٌل الرسالة ضمن هذه الساعات. ساعات معتمدة. 6

 مادة 
(4) 

 الساعة المعتمدة:
 الساعة المعتمدة هً وحدة قٌاس لتحدٌد وزن كل مقرر فً الفصل الدراسً الواحد، وهى تعادل:

 األسبوع.ساعة دراسٌة نظرٌة واحدة فً  -1

 أو ساعتٌن تطبٌقٌتٌن أو ساعتٌن من التدرٌبات المعملٌة أو اإلكلٌنٌكٌة فً األسبوع. -2

 أو أربع ساعات من التدرٌبات المٌدانٌة فً األسبوع طوال الفصل الدراسً. -3

 
 مادة 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 

 الشروط العامة للقبول والتسجيل:
من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس  ل على درجة البكالورٌوسٌقبل الطالب الحاص -1

 األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العلٌا إذا أستوفً شروط القبول بكل برنامج.

كانت لمجموعة أ ان ٌستوفى الطالب شروط االختٌار التى ٌضعها كل قسم علمى على حدة سواء -2
مجلس القسم المختص ومجلس  قةمن الطالب او لكل حالة تدرس بذاتها وان ٌحصل على مواف

  المعهد.

 .أن ٌستوفً الطالب المستندات والنماذج المطلوبة فً إدارة الدراسات العلٌا -3

وإذا لم ٌقم أول مقرر من المقررات الدراسٌة  تارٌخ تسجٌل تارٌخ تسجٌل الطالب ٌبدأ من  -4
 له.الطالب بتسجٌل مقررات فً أول فصل دراسً بعد تسجٌله ٌلغً التسجٌل 

ٌختار الطالب المقررات المناسبة وٌمأل نموذج تسجٌل مقررات وٌعتمده من المرشد األكادٌمً  -5
 .المعهد للدراسات العلٌا والبحوثقسم ووكٌل ورئٌس مجلس ال

 المقررات الدراسٌة له.ب كً ٌسمح للطالب بالحضور وحساالتسجٌل شرط أساسً ل -6
 الدراسٌة خالل المواعٌد المقررة. بعد سداد الرسوم ال ٌعتبر الطالب مسجال  فً أي مقرر إال -7
من فصلى  األسبوع الثانًقبل نهاٌة المقررات الطالب الذي ال ٌقوم بإنهاء إجراءات تسجٌل  -8

 الصٌفً ال ٌحق له حضور المحاضرات.ل الخرٌف والربٌع أو األسبوع األول من الفص
 

 مادة 
(6) 
 
 
 
 

 قواعد دراسة مقرر:
المعهد بعد أخذ رأى مجالس األقسام المختصة الحد األدنى لعدد الطالب المقبولٌن ٌقرر مجلس ـ 1

 .عدد الطالب المسموح بقبولهم بكل مقرر دراسىكذلك ولفتح أي برنامج 

للطالب أن ٌحذف/ ٌضٌف أي مقرر قبل نهاٌة األسبوع الثانً من بداٌة الدراسة بفصلى ٌحق ـ 2
الخرٌف و الربٌع أو بنهاٌة األسبوع األول من فصل الصٌف وذلك بعد إستٌفاء إجراءات الحذف 
أو اإلضافة فى إستمارة تسجٌل المقررات  وإعتمادها من المرشد األكادٌمً ، دون أن ٌظهر 

 م حذفه فً سجله الدراسً او ٌستخدم فً حساب معدله التراكمى .المقرر الذي ت
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 مادة 
(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ ٌسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسً قبل نهاٌة األسبوع الثانً عشر من بداٌة فصلً  3
الربٌع والخرٌف أو األسبوع السادس من الفصل الصٌفً بعد تعبئة  نموذج االنسحاب واعتماده من 

عند ، وفً هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا المقرر  أستاذ المادة ٌخطروالمرشد األكادٌمً 
فً سجله  للمقرر  Withdrawal (W)وٌرصد للطالب تقدٌر منسحب  احتساب معدله الفصلى

 الدراسً.
% علً األقل من الساعات 57ٌسمح للطالب بدخول اإلمتحان النهائً إال إذا حضر  ال  ـ 4

% من مجموع عدد الساعات التدرٌسٌة للمقرر 57التدرٌسٌة للمقرر. فإذا تجاوزت نسبة غٌابه 
بالطرق  ثالث مرات وذلك بعد إنذاره  اإلمتحان النهائً الفصلًٌخطر الطالب بحرمانه من دخول 

الخرٌف فصلً من الرابع والثامن والثانً عشر ارف علٌها وذلك عقب األسبوع القانونٌة المتع
اإلنذار الثالث قرار وٌعقب والسادس فً الفصل الصٌفً الثانً والرابع والربٌع وعقب األسبوع 

وٌرصد له فً سجله الدراسً منسحبا  إنسحابا  المعهد بحرمان الطالب من دخول اإلمتحان مجلس 
 Forced Withdrawal( FW)المقرر من إجبارٌا  

إذا تعذر علٌه دخول االمتحان النهائً  Incomplete( I)ٌحصل الطالب على تقدٌر غٌر مكتمل ـ 5
سات العلٌا لمقرر أو إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرٌة ٌقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدرا

من اعمال  المقرر متطلبات من األقل على ٪75المعهد شرٌطة أن ٌكون قد حضر وأدى  ومجلس
وعلٌه أداء االمتحان خالل أسبوعٌن فصلٌة وامتحانات دورٌة وادى االمتحانات العملٌة ان وجدت  

وعند حصول  FW).)من بدء الفصل الدراسً التالً و إال حصل على تقدٌر منسحب إجباري 
وبعد حضور االمتحان واعتماد النتٌجة ٌتم تعدٌل تقدٌر غٌر  (I) غٌر مكتمل  الطالب على تقدٌر

مكتمل بناء  على نتٌجة االمتحان النهائى وٌحسب تقدٌر المقرر للطالب وٌعدل التقدٌر الفصلى 
GPA . بناء  علٌه 

من  اجبارٌا   ا  وفى حال عدم تقدٌم الطالب عذرا  ٌقبله مجلس القسم ٌحصل الطالب على تقدٌر منسحب
وعلٌه إعادة هذا المقرر اذا كان اساسٌا  وٌحق للطالب دراسة مقرر بدٌل اذا كان   FW  المقرر

 إختٌارٌا .   
بعد التسجٌل عند استدعائه ألداء الخدمة المقررات الدراسٌة ـ ٌسمح للطالب باالنسحاب من 6

فً  Military Withdrawal (MW) العسكرٌة وٌرصد له تقدٌر منسحب ألداء الخدمة العسكرٌة 
 سجله الدراسً وال تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحٌة المقررات.

ال تحسب له كساعات   (I, W, FW or MW)ـ المقررات التً ٌحصل فٌها الطالب على تقدٌر 7
 وال تدخل فً حساب المتوسط التراكمً للدرجات. دراسٌة

بغرض تحسٌن تقدٌره فً هذا ٌحق للطالب إعادة التسجٌل فً أي مقرر سبق له النجاح فٌه  -8
 المقرر.

جمٌع تقدٌراته الحاصل علٌها فً  Student Transcript))ٌرصد فً سجل الطالب الدراسً ـ 9
 Cumulative)المقررات التً نجح فٌها فقط وال ٌدخل فً حساب المتوسط التراكمً للدرجات 

Grade Point Average (CGPA)) ً( 6المقرر وذلك وفقا  للمادة )لذات نجاح  إال أعلً محاولت
 من هذه الالئحة وفً تلك الحالة ال ٌرصد فً سجله الدراسً إال هاتٌن المحاولتٌن. (8بند )
المعهد أو الجامعة ضمن  دراسٌة من خارج القسم أوٌجوز للطالب التسجٌل فً مقررات ـ 11

من من ساعات البرنامج   %25بما ال ٌزٌد عن أو  فً حدود مقررٌن دراسٌٌن  برنامجه الدراسً

بناءا  علً احدى الجامعات أو المراكز البحثٌة  المعترف بها من المجلس االعلى للجامعات وذلك 
مجلس  المعهد بناء  على موافقةبعد موافقة مجلس طلب المرشد األكادٌمً أو المشرف العلمً 

 التراكمً للدرجاتالقسم المختص وتدخل هذه المقررات فً حساب متوسط نقاط التقدٌر 

(CGPA). 
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 مادة 
(6) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مادة 
(6) 

 

ال ٌحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول علً الدرجة إذا حصل فٌه علً -11
وٌحق للطالب دراسة مقرر بدٌل إذا أساسٌا  وٌجب علٌه إعادة ذات المقرر إذا كان  Cتقدٌر أقل من 
 .كان إختٌارٌا  

ال  المعهد والجامعةوموافقة مجلس بشطب الطالب من البرنامج توصٌة القسم العلمى ـ فً حالة 12
، ولكن اذا قام الطالب بطلب البرنامج مرة أخرى وفً ذات التخصص ذات ٌحق له التسجٌل فى 

 .إلغاء  تسجٌله ألسباب خارجة عن ارادته ٌحق له اعادة التسجٌل فً نفس البرنامج 

 المقرر إجتٌازه من تارٌخ ثالثة أعوام ال ٌحسب للطالب المقرر الذي درسه ومر علٌه أكثر من -11
أو خمس سنوات حتً وقت الحصول علً  ةوحتً وقت الحصول علً الدبلوم)إعتماد النتٌجة( 

وٌتحتم علً الطالب إعادة دراسة  الماجستٌر أو ست سنوات حتً وقت الحصول علً الدكتوراه 
ات منتهٌة الصالحٌة وتحتسب نتٌجة تلك المقررات كشرط إجتٌاز للدراسة دون شرط تلك المقرر

وتذكر  CGPAالحصول علً تقدٌر فٌها وال تدخل فً حساب متوسط التقدٌر التراكمً للدرجات 
هذه المقررات فً سجل الطالب الدراسً كمقررات تم إعادتها إلنتهاء صالحٌتها وٌذكر أمامها 

 (Satisfactory=Sتقدٌر مرضً )
 ـ  حساب المتوسط التراكمً للدرجات:14

التقدٌر  حسب نقاط المقرر  X= عدد الساعات المعتمدة للمقرر أـ النقاط النوعٌة لتقدٌر المقرر
 الذى حصل علٌه الطالب.

لكل فصل دراسً )ألقرب ثالثة أرقام عشرٌة( وفقا   GPAب ـ  المتوسط التراكمً للدرجات 
 للمعادلة:

 [ + ...........2[ + ]نقاط تقدٌر المقرر 1]نقاط تقدٌر المقرر       
  

 أكملها الطالب فً الفصل الدراسً مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسٌة التً
وفقا ألقرب ثالث أرقام عشرٌة CGPA ج ـ  ٌتم حساب إجمالً المتوسط التراكمً للدرجات 

 للمعادلة:

  

 لجمٌع المقررات التً أكملها الطالبالنقاط النوعٌة  مجموع          
 

 التً أكملها الطالبة الدراسٌمجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات     
 

Sum of quality points of all completed courses    

    = CGPA       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Sum of the credit hours of all completed courses  

 
  

دون دخول االمتحان وفً   Audit (AU))ـ ٌمكن للطالب أن ٌسجل مقرر دراسً كمستمع 15
ع مستم تقدٌر للطالب ٌرصد أكثر أو للمقرر التدرٌسٌة الساعات من %75حالة حضور  الطالب 

AU)  ( .وال تحسب للطالب اى ساعات معتمدة لذلك 
ـ ال ٌسمح للطالب بالتسجٌل فً مقرر دراسً إذا كان له متطلب سابق وٌجب علٌه أن ٌجتاز 16

 .المتطلب السابق أوال  
أثناء تقدمه فً بحث رسالة  In Progress (IP)ٌرصد تقدٌر الطالب فً السجل الدراسً  ـ 17

أو  Approved (AP)مجازة        بتقدٌر الماجستٌر أو الدكتوراه، وترصد له نتٌجة مناقشة الرسالة
وال تدخل فً حساب متوسط نقاط التقدٌر التراكمى للدرجات  Not approved (NAP)  غٌر مجازة

CGPA. 
 

CGPA= 

        GPA   = 
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 مادة 

(7) 

 قواعد تقييم المقرر:
%( لالختبارات 41الدرجة لالمتحان النهائً وٌخصص باقً الدرجة )% من 61ٌخصص   -1

 % علً االقل51وال ٌعتبر الطالب ناجحا فً المقرر اال اذا حصل علً  الدورٌة والتقٌٌم المستمر.
 من الدرجات المخصصة لكل من االمتحان النهائً و االمتحان العملً

 
  للمقررات الدراسٌة كما ٌلً:ـ ٌكون نظام احتساب النقاط و التقدٌرات 2

 

 (5( بند )5احتساب النقاط لكل ساعة دراسٌة معتمدة كما ٌلً:                              مادة )

  النقاط المعدل/التقدٌر Grade Markالتقدٌر/

 ممتاز
90 and more A 4.000 

ح
جا
ن

 
  
  

S
u

cc
es

s
 

85 to < 90 A - 3.666 

 جٌد جدا  
80 to < 85 B + 3.333 

75 to < 80 B 3.000 

 جٌد
70 to < 75 B - 2.666 

65 to < 70 C + 2.333 

 to < 65 C 2.000 60 مقبول

 
 ضعٌف

55 to < 60 C - 1.666 

ب
سو
ر

   F
a
il

u
re

 
 

50 to < 55 D + 1.333 

40 to < 50 D 1.000 

 F 0.000 40 > ضعٌف جدا  

  --- Withdrawal ------ W ٌرصد للطالب المنسحب من مقرر

ٌرصد للطالب المنسحب إجبارٌا  من مقرر 
Forced Withdrawal 

------ FW --- 
 

ٌرصد للطاب الذي لم ٌكمل متطلبات المقرر 
Incomplete 

------ I --- 
 

ٌرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكرٌة 
Military Withdrawal 

------ MW --- 
 

  --- Audit ------ AU المسجل مستمعٌرصد للطالب 

ٌرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمٌة 
 In Progress   ولم تكتمل بعد

------ IP --- 
 

ٌرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمٌة بنجاح 
Approved 

------ AP --- 
 

ٌرصد للطالب عند رسوبه فً مناقشة الرسالة 
 Not Approvedالعلمٌة 

------ NAP --- 
 

ٌرصد للطالب للمقرر الذي تم إعادة دراسته 
 Satisfactoryإلنتهاء فترة صالحٌته 

------ S ------ 
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 مادة

(7) 
 الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا:

تحدد فً بداٌة كل عام دراسً قٌمة تسجٌل الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العلٌا بقرار من 
 ة.الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعرئٌس 

مادة 

(8) 
 المرشد األكاديمي:

ٌحدد القسم لكل طالب مرشدا أكادٌمٌا وٌفضل أن ٌكون من أعضاء هٌئة التدرٌس من نفس 
التخصص كلما أمكن، وذلك لتقدٌم النصح واإلرشاد خالل فترة دراسته ولمساعدته فً اختٌار 
المقررات الدراسٌة األساسٌة و التكمٌلٌة الالزمة لمجال تخصصه. وٌكون رأي المرشد 

للطالب وذلك حتى نهاٌة دراسة الطالب للمقررات. وٌجوز  إلزامٌاولٌس األكادٌمً استشارٌا 
بالمشرف  األكادٌمًللطالب حرٌة اختٌار المشرف كلما كان ذلك ممكنا . وٌستبدل المرشد 

 .لطالب درجتً الماجستٌر والدكتوراه عند تسجٌل الرسالة ًالعلم

 
 
 
 
مادة 

(01) 
 
 
 
 
 

 :تحويل الساعات المعتدة

المعهد وبناء على اقتراح مجلس القسم ٌسمح للطالب بتحوٌل عدد من بعد موافقة مجلس  -1
الساعات المعتمدة سبق له أن درسها فً جامعة أخرى على أن تكون من بٌن متطلبات 

 أو ما ٌعادله بشرط: C الحصول على الدرجة وان ٌكون قد نجح فٌها بتقدٌر ال ٌقل عن 

% من مجموع الساعات الدراسٌة الالزمة 33المحولة عن أال ٌزٌد مجموع الساعات  - أ
 للحصول على الدرجة،

 أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمٌة أخرى - ب
ال تدخل تلك الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى فً حساب المتوسط التراكمً  - ت

 .CGPAللدرجات 
برامج الدراسات العلٌا بجامعة اإلٌسكندرٌة أن ٌحول أي  ٌسمح للطالب المسجل فً أحد  -2

على األقل أو ما ٌعادله سبق وأن  C عدد من الساعات المعتمدة التً نجح فٌها بتقدٌر
أي من  إلىدرسها فً جامعة اإلسكندرٌة فً برنامج التعلٌم المستمر أو برنامج لم ٌستكمل 

بها إذا كانت هذه المقررات من متطلبات  برامج الدراسات العلٌا التً ٌرغب فً االلتحاق
ال أبشرط   CGPAالبرنامج وتدخل هذه الساعات فً حساب المتوسط التراكمً للدرجات 

من تارٌخ اجتٌازه المقرر )إعتماد النتٌجة( وحتى ثالثة أعوام من ٌكون قد مر أكثر 
حصوله  حصوله علً شهادة الدبلومة أو خمس سنوات من تارٌخ اجتٌازه المقرر وحتى

 علً درجة الماجستٌر أو ست سنوات حتى حصوله على درجة الدكتوراه.
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مادة 

(00) 

 الباب الثاني: برامج الدراسات العليا

 
البحوث  معهد تمنح جامعة اإلسكندرٌة الشهادات والدرجات العلمٌة التالٌة بناء على اقتراح مجلس

     : الطبٌة

 االتٌة: دبلومات الدراسات العلٌا .1
  الطبٌة و الحٌوٌة األخالقٌات دبلوم -

 الدم ونقل الدم بنك دبلوم -
 اإلكلٌنٌكٌة و التجرٌبٌة الطفٌلٌات دبلوم -
  التشخٌصٌة المناعة فى دبلوم -
  الحساسٌة أمراض فى دبلوم -
 الطبٌة الحٌوٌة الفٌزٌاء فى دبلوم -

 الوقائى القلب طب دبلوم -
 األلم طب دبلوم -
 الطبى واإلحصاء الطبٌة الحٌوٌة المعلوماتٌة فى دبلوم -
 الثدي فحوص دبلوم -
 الصحٌة الحوكمة دبلوم -

 
 االتٌة:  درجات الماجستٌر .2

 الحٌوٌة الكٌمٌاء فى ماجستٌر -
 التطبٌقٌة الطبٌة الكٌمٌاء فى ماجستٌر -
 اإلكلٌنٌكٌة الفسٌولوجٌا فى ماجستٌر -
 التجرٌبى والعالج األقربازٌن فى ماجستٌر -

 والتشخٌصٌة الجزٌئٌة الدقٌقة األحٌاء فى ماجستٌر -
 وعالجها العدوى مكافحة ماجستٌر -
 والجزٌئٌة التطبٌقٌة الطفٌلٌات فى ماجستٌر -
  والحساسٌة المناعة فى ماجستٌر -
  األنسجة الخالٌا وبٌولوجٌا كٌمٌاء فى ماجستٌر -
  واألنسجة للسوائل الخلوى الفحص فى ماجستٌر -
 اإلشعاع بٌولوجٌا فى ماجستٌر -
 الطبٌة الحٌوٌة الفٌزٌاء فى ماجستٌر -
 اإلنسانٌة الوراثة فى ماجستٌر -
 الجزٌئٌة الحٌوٌة الوبائٌات ماجستٌر -
 التجرٌبٌة الجراحة فى ماجستٌر -

 األلم طب فى ماجستٌر -
 الكٌمٌائٌة الباثولوجٌا فى ماجستٌر -
 الطبٌة الحٌوٌة األجهزة فى ماجستٌر -
 الطبٌة الحٌوٌة الصور معالجة فى ماجستٌر -
 الطبى واإلحصاء الطبٌة الحٌوٌة المعلوماتٌة فى ماجستٌر -
 الطبٌة الجزٌئٌة البٌولوجٌا فى ماجستٌر -
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 االتٌة:رجات الدكتوراه د  .3

 الحٌوٌة الكٌمٌاء فى دكتوراه -
 التطبٌقٌة الطبٌة الكٌمٌاء فى دكتوراه -
 اإلكلٌنٌكٌة الفسٌولوجٌا فى دكتوراه -
 التجرٌبى والعالج األقربازٌن فى دكتوراه -
 الدم أمراض وباثولوجٌا طب دكتوراه -
 والتشخٌصٌة الجزٌئٌة الدقٌقة األحٌاء فى دكتوراه -
  الجزٌئٌة و التطبٌقٌة الطفٌلٌات فى دكتوراه -
 والحساسٌة المناعة فى دكتوراه -
 األنسجة الخالٌا وبٌولوجٌا كٌمٌاء فى فى دكتوراه -
  واألنسجة للسوائل الخلوى الفحص فى دكتوراه -
 اإلشعاع بٌولوجٌا فى دكتوراه -

 الطبٌة الحٌوٌة الفٌزٌاء فى دكتوراه -
 اإلنسانٌة الوراثة فى دكتوراه -
  التجرٌبٌة الجراحة فى دكتوراه -
 األلم طب فى دكتوراه -
 الكٌمٌائٌة الباثولوجٌا فى دكتوراه -
 الطبى واإلحصاء الطبٌة الحٌوٌة المعلوماتٌة فى دكتوراه -
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 الدراسات العليا ةدبلوم الحصول على الباب الثالث: قواعد 

 
مادة 

(01) 
 
 
 
 

 شروط التسجيل:
العلٌا باإلضافة للشروط الواردة  ٌشترط ما ٌلً فً تسجٌل الطالب لنٌل أي من دبلومات الدراسات

 (:5فً المادة )
من إحدى الجامعات/ المعاهد تخصص فً ال أن ٌكون حاصال  على درجة البكالورٌوس -1

 المجلس األعلى للجامعات.المعترف بها من 

2-  

المعهد بناء  على توصٌة مجلس القسم قبول تسجٌل الطالب الحاصل على درجة ٌجوز لمجلس ـ 2
عددا  من المقررات الدراسٌة التكمٌلٌة التً بنجاح البكالورٌوس فً غٌر التخصص بعد اجتٌازه 

بحٌث ال ٌتجاوز عدد المقررات التكمٌلٌة عن أربعة مقررات . ٌحددها مجلس القسم المختص
وفً حالة زٌادتها عن أربعة مقررات ٌقضً  .األساسٌةتكون متطلبا  سابق للمقررات  أالبشرط 

، وال تحسب له ةالطالب سنة تأهٌلٌة للنجاح فً هذه المقررات كشرط لتسجٌل مقررات الدبلوم
 هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

 
 
 
 مادة

(02) 
 
 
 
 
 

 الساعات الدراسية للبرنامج:
 

ات ساعمن  ال عددو ٌجتاز ٌدرس  أنٌجب  التخصصٌة ةٌحصل الطالب على الدبلوم لكً -1

 ساعة  33عددها   معتمدةال
 .ةوٌرصد التقدٌر والمعدل التراكمً للدرجات فً شهادة الدبلوم

التسجٌل إلستكمال دراسته لدرجة  الطالب الحاصل علً شهادة الدبلومة المهنٌة ال ٌحق له-5
الماجستٌر األكادٌمً فً التخصص ، أما الطالب الحاصل علً شهادة الدبلومة التخصصٌة فٌجوز 
له إستكمال دراسته لدرجة الماجستٌر األكادٌمً فً ذات التخصص وذلك بعد موافقة مجلس القسم 

 ٌل للدرجة.مختص وإعتماد مجلس المعهد وإستٌفاء الشروط الخاصة بالتسجال
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 الباب الرابع: القواعد العامة للحصول على درجة الماجستير 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مادة

(03) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شروط التسجيل:

 (:5ٌشترط ما ٌلً فً تسجٌل الطالب لدرجة الماجستٌر باإلضافة للشروط الواردة فً ماده )
فً فرع التخصص بتقدٌر عام جٌد على أو ماٌعادله أن ٌكون حاصال  على درجة البكالورٌوس ـ 1 

من إحدى   ) (2.333الٌقل عن  CGPAبمتوسط نقاط التقدٌر التراكمى للدرجات  أو األقل
 الجامعات/ المعاهد المعترف بها فً فرع التخصص من المجلس األعلى للجامعات.

 المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجٌل الطالب الحاصل ٌجوز لمجلس -2
عددا  من المقررات بنجاح وذلك بعد اجتٌازه  فً غٌر فرع التخصص على درجة البكالورٌوس

التً ٌراها القسم ضرورٌة. بحٌث ال ٌتجاوز عدد المقررات الدبلومة الدراسٌة التكمٌلٌة فً مستوى 
وفً حالة زٌادتها  األساسٌةتكون متطلبا  سابق للمقررات  أالمقررات بشرط التكمٌلٌة عن أربعة 

عن أربعة مقررات ٌقضً الطالب سنة تأهٌلٌة للنجاح فً هذه المقررات كشرط لتسجٌل مقررات 
 الماجستٌر وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

علً الطالب الحاصل على تقدٌر مقبول فً البكالورٌوس وٌرغب فً التسجٌل لدرجة ـ 3
   2.333بتقدٌر مجال الدراسةفى ٌة تخصص ةالمعهد إما الحصول على دبلوم لالئحةالماجستٌر طبقا  

ٌاز مقررات تكمٌلٌة اجتالمعهد علً الطالب صٌة بوفً حالة عدم وجود دبلومة تخصعلى األقل 
  2.333عنال ٌقل  CGPAمتوسط تراكمً  بتقدٌربناءا  علً إقتراح مجلس القسم  المعهدحددها ٌ

 .ةالالئحمن هذه  2البند  12وٌطبق فً حكم المقررات التكمٌلٌة حكم المادة 

بنجاح بتقدٌر  ساعة معتمدة 15بما ال ٌقل عن  المقررات الدراسٌةعدد من بعد اجتٌاز الطالب  -4
CGPA  خطة المقترح البحثً للرسالة بطلب لتسجٌلان ٌتقدم  لطالب ٌسمح ل  2.333ال ٌقل عن. 

 

فً سٌمٌنار للقسم قبل التقدم بتسجٌل موضوع المقترح البحثً للرسالة ٌعرض الطالب خطة  -6
وفً حالة موافقة مجلس القسم علً المقترح البحثً للرسالة  الرسالة وعرضه على مجلس القسم.

 ٌتم إستكمال اإلجراءات وتشكٌل لجنة اإلشراف .

وفقا  للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس  مستوي اللغة األجنبٌةعلى الطالب اجتٌاز ـ 7
 .الجامعة

ال  CGPAبعد نجاح الطالب فً جمٌع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمً للدرجات ـ 8
 او قبوله) واحد علً االقل مشتق منها نشر بحث ومن موضوع الرسالة  االنتهاءو 2.333 ٌقل عن

محكمة و المصنفة  فً عددة للنشر( فً مجلة معهد البحوث الطبٌة او احدي الدورٌات الدولٌة ال

احدي الدورٌات المصنفة فً قوائم اللجان الدائمة  او فً Scopusو  ISI مثل مصادر 
 فًٌجوز أن ٌقوم الطالب بعرض نتائج رسالته  احد المؤتمرات الدولٌة نشرا كامال او فًللترقٌات 

من هٌئة موقعا   التقدم بتقرٌر صالحٌة الرسالة ٌقوم بعدها المشرف الرئٌسى ب صورة سٌمٌنار
 .إلقتراح تشكٌل لجنة الحكم على الرسالة على مجلس القسماإلشراف مع طلب العرض 

وفً حالة إختالف أراء أعضاء لجنة اإلشراف علً الطالب ٌقوم المشرف غٌر الموافق بكتابة 
تقرٌر تفصٌلً  ٌشرح فٌه سبب إعتراضه علً عدم التوقٌع علً تقرٌر الصالحٌة وٌقوم القسم 

 .العلمً بدراسة الحالة وإتخاذ القرار المناسب 
متطلبات الدرجة وبعد مناقشة رسالتهم العلمٌة تمنح درجة الماجستٌر للطالب الذٌن ٌجتازون ـ 9
ال ٌرصد التقدٌر أو المعدل التراكمً للدرجات فً شهادة إجازتها بواسطة لجنة المحكمٌن ، وو

الماجستٌر ولكن ترصد تقدٌرات المقررات التً اجتازها الطالب فً بٌان تقدٌرات الطالب 
Students Transcript  

 



 

 

 1029-جامعة اإلسكندرية-معهد البحوث الطبية  -الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

16 
 

 مادة

(04) 
 الدراسية للبرنامج:الساعات 

ساعة معتمدة  38و ٌجتاز بنجاح عدد  لكً ٌحصل الطالب على درجة الماجستٌر ٌجب أن ٌدرس

 .(ساعات معتمدة للرسالة 8ً عتمدة مقررات دراسٌة باإلضافة إلساعة م 33)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مادة

(05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هٌئة اإلشراف:
المعهد تشكٌل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الماجستٌر بناء على  ٌقر مجلس -1

اقتراح مجلس القسم ووفق خطة القسم البحثٌة من بٌن األساتذة أو األساتذة المساعدٌن. وٌجوز 
للمدرسٌن االشتراك فً اإلشراف بحٌث ال ٌزٌد عدد المشرفٌن عن أربعة أعضاء على أن ٌكون 

. وٌجوز للطالب اإلختٌار بٌن عدد من الموضوعات البحثٌة لجامعةالمشرف الرئٌسً من ا
 المطروحة طبقا  للقواعد الموضوعة لكل تخصص .

وٌجوز عند الضرورة اإلستعانة بعضو هٌئة التدرٌس من المعارٌن إعارة داخلٌة أو المنتدبٌن ندبا  
منفردا  أو رئٌسٌا  وال ٌجوز إشتراك كلٌا  فً اإلشراف علً رسائل الماجستٌر علً أال ٌكون إشرافا  

أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تربطهم صلة قرابة بالطالب حتً الدرجة الرابعة فً لجان اإلشراف 
كما الٌجوز إشتراك أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تربطهم ببعض صلة قرابة حتً الدرجة الرابعة 

 فً لجان اإلشراف.
بموافقة بحثٌة جزئٌا  أو كلٌا  فً أي جهة خارج الجامعة ٌجوز لخطته الالطالب تنفٌذ فً حالة  ـ 2

حملة درجة الدكتوراه أو من ذوي من  المعهد أن ٌشترك فً اإلشراف احد المتخصصٌنمجلس 
. وفً جمٌع األحوال ال تزٌد لجنة الخبرة فً مجال التخصص من الجهة التً ٌجرى فٌها البحث

 المشرف الرئٌسً من الجامعة .اإلشراف عن أربعة أعضاء وعلً أن ٌكون 

فً حالة إعارة أحد المشرفٌن علً الرسالة إلً جهة خارج الجامعة أو حصوله علً أجازة ٌقدم  -1
إلً مجلس القسم تقرٌرا  قبل أجازته عن المدي الذي وصل إلٌه الطالب فً إعداد الرسالة وفً 

اإلشراف. مع إحتفاظ المشرف المعار أو ضوء ذلك ٌعٌن المجلس من ٌحل محله أو ٌنضم إلٌه فً 
القائم بأجازة بحقه فً نشر نتائج الرسالة فً الجزء الذي أشرف علٌه طبقا  للتقرٌر المقدم منه 

 وٌسقط حقه فً النشر إذا لم ٌتقدم بهذا التقرٌر قبل أجازته.
 
عن مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر من  دوري ر تقرٌٌلتزم المشرفون علً الرسالة بتقدٌم ـ  4

. وٌتم التوقٌع علٌه من قبل لجنة اإلشراف مجتمعة، خطة المقترح البحثً للرسالة تارٌخ تسجٌل 
المشرف غٌر الموافق علً خط سٌر الطالب وفً حالة اختالف آراء أعضاء لجنة اإلشراف ٌقوم 

ستمرار الطالب فً التسجٌل وٌقوم بكتابة تقرٌر تفصٌلً منفرد  ٌشرح فٌه سبب إعتراضه علً إ
و لجنة  تعتمد التقارٌر من مجلس القسمثم  القسم العلمً بدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب

المعهد برأي لجنة ق إدارة الدراسات العلٌا بالمعهد و ٌتم إخطار الطالب عن طرٌالدراسات العلٌا ب
وٌحق  تسجٌل(الٌل أو إنذار الطالب أو إلغاء اإلشراف عن مدى تقدمه فً الرسالة )استمرار التسج

 للطالب أن ٌحصل علً نسخة ضوئٌة من التقرٌر حتً ٌستطٌع تعدٌل وتصوٌب مساره بناء علٌه.
 

 بأن أداءه غٌر مرض  تفٌد  متصلةثالثة تقارٌر دورٌة حررت عنه لغى تسجٌل الطالب إذا ٌ-7
ح سبب عدم الرضا عن أداء الطالب تفصٌال  وذلك بعد توجٌه ثالثة إنذارات له علً أن ٌتم توضٌ

 فً التقرٌر الدوري.
 

إذا لم تلتزم لجنة اإلشراف بتقدٌم التقرٌر الدوري للطالب فٌعد ذلك بمثابة موافقة اللجنة علً -6
إستمرار تسجٌله وأن الطالب ٌؤدي عمله البحثً بطرٌقة مرضٌة .ولمجلس الجامعة الحق فً 

المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم فً حالة عدم راف بناء علً إقتراح مجلس تعدٌل لجنة اإلش
إلتزام المشرف بالوفاء بمتطلبات اإلشراف من خالل التقارٌر الدورٌة الخاصة بمتابعة أداء 

 الطالب.
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مادة 

(05) 

ٌتم توجٌه عدد ثالثة انذارات للطالب  غٌر المنتظمٌن أو المنقطعٌن عن الدراسة بعد التسجٌل  -7
الماجستٌر بحٌث ٌوجه االنذار االول بعد مرور ستة أشهر من تارٌخ االنقطاع وفى حال لدرجة 

استمرار االنقطاع ٌوجه إنذار ثان بعد ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالب منقطعا  ٌوجه للطالب 
شطب المعهد للدراسات العلٌا بعرض  ر أٌضا  ٌقوم بعدها وكٌلإنذار ثالث  وأخٌر بعد ستة أشه

 المعهد لعدم الجدٌة. لب على مجلسقٌد الطا

 
 
 مادة

(06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

 لجنة الحكم:
ص تمهٌدا  تتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم المخت

 المعهد باآلتً: للعرض على مجلس 
به ما قام به الباحث، و ٌقوم بالتوقٌع علٌه جمٌع تقرٌر عن صالحٌة الرسالة للمناقشة موضحا   -1

. كما تقدم لجنة اإلشراف اقتراحا  بتشكٌل لجنة الحكم (8البند  14) كما ورد فً المادة   المشرفٌن
أو رسالة على الرسالة وفً حالة سفر أحد المشرفٌن ٌرسل المشرف المسافر خطابا  أو فاكس 

فٌد موافقته على ما جاء فً تقرٌر الصالحٌة. و إذا لم ٌصل ٌ (خالل أسبوعٌنبالبرٌد اإللكترونً )
الرد ٌطلب منه مرة أخرى إرسال التقرٌر، و فً حالة عدم ورود موافقته خالل أسبوعٌن على 

 تقدٌم تقرٌر الصالحٌة ٌعتبر ذلك بمثابة الموافقة.

من األساتذة أو األساتذة المعهد لجنه الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء ٌشكل مجلس  -2
المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من بٌن األساتذة واألساتذة المساعدٌن المساعدٌن أحدهم 

ٌشتركوا فً وفً حالة تعدد المشرفٌن ٌجوز أن ،و ٌكون رئٌس اللجنة أقدم األساتذة ،بالجامعات 
 على أن ٌكون لهم صوت واحد. اللجنة 

أحدهما من األساتذة السابقٌن أو ممن فً مستواهم العلمً من  أوو ٌجوز أن ٌكون العضوان 
بالنسبة لرسائل  المعهدعلى األقل من خارج  او ذلك بشرط أن ٌكون أحدهم األخصائٌٌن
لدراسات العلٌا و لشئون اتشكٌل لجنة الحكم من نائب رئٌس الجامعة  اعتماد. و ٌتم الماجستٌر
بأساتذة أو أساتذة مساعدٌن من المعارٌن إعارة داخلٌة أو  وٌجوز عند الضرورة اإلستعانة البحوث

المنتدبٌن ندبا  كلٌا  فً المشاركة فً لجان الحكم والمناقشة وٌعامل معاملة األعضاء من الداخل وال 
ٌجوز إشتراك  األساتذة أو األساتذة المساعدٌن الذٌن تربطهم صلة قرابة بالطالب حتً الدرجة 

كما ال ٌجوز أٌضا  إشتراك األساتذة أو األساتذة المساعدٌن الذٌن تربطهم  الرابعة فً لجان الحكم
 ببعض صلة قرابة حتً الدرجة الرابعة فً لجان الحكم.

فً حالة تعذر حضور  ٌجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلً لجنة اإلشراف فً لجنة الحكمـ 3
وفً كل األحوال ٌجب أن تتم مناقشة الرسالة عالنٌة فً أحد قاعات جامعة  المشرف اآلخر

 اإلسكندرٌة.

ذا لم تناقش الرسالة خالل ثالثة أشهر من تارٌخ اعتماد الجامعة لتشكٌل لجنة الحكم ٌعاد ـ إ4
بلجنة اعتماد اللجنة بنفس األعضاء مرة أخرى وفً حالة عدم انعقاد اللجنة ٌتم تغٌٌر تشكٌل اللجنة 

 أخرى.

تراه من  إعادة الرسالة إلى الباحث الستكمال مااوبإجازة الرسالة  توصى  أن للجنة الحكمـ  5
نقص على أن تتقدم بتقرٌر جماعً للقسم المختص توصى فٌه بمنح الطالب مهلة الستكمال 

أو من مالحظاتها خالل ستة أشهر على األكثر من تارٌخ المناقشة على أن توافق لجنة الحكم 
 .تفوضه على إجازة الرسالة من عدمه

تارٌخ تحتسب طالب درجة الماجستٌر بعد استٌفائه جمٌع متطلبات منح الدرجة على ان الٌمنح  -6
وال ٌجوز أن تقل المدة الالزمة لنٌل  ل اول مقرر من المقررات الدراسٌةتسجٌل الطالب من تسجٌ

 درجة الماجستٌر عن سنتٌن. 
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 الفلسفة اهالخامس: القواعد العامة للحصول على دكتورالباب 

 
 
 

 مادة

(07) 
 

 

 شروط التسجيل:

 (: 5ٌشترط التالً فً تسجٌل الطالب لدرجة الدكتوراه باإلضافة للشروط الواردة فً ماده )

أن ٌكون حاصال  على درجة الماجستٌر فً فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها  -1
 األعلى للجامعات.من المجلس 

 

المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجٌل الطالب الحاصل على  ٌجوز لمجلس -2
عدد من المقررات الدراسٌة وذلك بعد إجتٌاز بنجاح درجة الماجستٌر فً غٌر فرع التخصص. 

بحٌث ال ٌتجاوز عدد . والتً ٌراها القسم ضرورٌة الدبلوم أو الماجستٌر  لتكمٌلٌة فً مستوىا
وفً  األساسٌةتكون متطلب سابق للمقررات  أالالمقررات التكمٌلٌة عن أربعة مقررات بشرط 

حالة زٌادتها عن أربعة مقررات ٌقضً الطالب سنة تأهٌلٌة للنجاح فً هذه المقررات كشرط 
ساعات  للقٌد فً الدراسة التمهٌدٌة أو التسجٌل للرسالة وال تحسب له هذه المقررات ضمن

  البرنامج.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مادة

(07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بشرط :شفوٌا  فً مجال التخصص  Comprehensive Examٌعقد للطالب امتحان شامل  -2

   للدرجات تراكمًالمقررات الدراسٌة بنجاح ومتوسط الطالب اجتٌازCGPA  2.333 عن ال ٌقل   
  ًللرسالة.و بعد تسجٌل خطة المقترح البحث 

علً الطالب  2.333أقل من   CGPAالطالب علً تقدٌر تراكمً للدرجاتوفً حال حصول 
 التسجٌل فً مقررات إضافٌة أو إعادة بعض المقررات لتحسٌن متوسط الدرجات.

  قٌاس قدرة الطالب عمقا  وشموال ، فً استٌعاب موضوعات  إلىٌهدف االمتحان الشامل
قٌاس قدرة الطالب المنهجٌة على  إلىوالتخصصات الفرعٌة المساندة وٌهدف  الرئٌسًالتخصص 

وتكون نتٌجة  أسئلةالتأمل والتحلٌل واالستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لما ٌعرض علٌه من 
 الطالب النهائٌة لإلمتحان مؤهال  أو غٌر مؤهال  باغلبٌة أراء أعضاء اللجنة.

  ٌقرره مجلس الجامعةاالمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه طبقا  لما  أداءتطبق آلٌة. 

 

بنجاح بتقدٌر  ساعة معتمدة 15بما ال ٌقل عن  المقررات الدراسٌة عدد من بعد إجتٌاز الطالب  -4
CGPA  خطة المقترح البحثً  بطلب لتسجٌلان ٌتقدم  لطالب ٌسمح ل  2.333ال ٌقل عن
. وٌعرض الطالب خطة المقترح البحثً فً سٌمنار اإلمتحان الشاملوذلك قبل إجتٌازه .للرسالة

وعرضه علً مجلس القسم. وفً حالة  رسالةخطة المقترح البحثً للللقسم قبل التقدم بتسجٌل 
ل اإلجراءات وتشكٌل لجنة رسالة ٌتم إستكماخطة المقترح البحثً للموافقة مجلس القسم علً 

 .اإلشراف

 وفقا  للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة مستوي اللغة األجنبٌةعلى الطالب اجتٌاز  -5
 ما لم ٌجتازه الطالب أثناء دراسة الماجستٌر .

 

ال  CGPAبعد نجاح الطالب فً جمٌع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمً للدرجات  -6
)او  واحد علً االقل مشتق منها نشر بحث و  من موضوع الرسالة االنتهاءو 2.333 ٌقل عن

قبوله للنشر( فً مجلة معهد البحوث الطبٌة او احدي الدورٌات الدولٌة المحكمة و المصنفة  فً 

احدي الدورٌات المصنفة فً قوائم اللجان   او فً Scopusو  ISI عددة مصادر مثل 
ٌجوز أن ٌقوم الطالب بعرض   احد المؤتمرات الدولٌة نشرا كامال  او فًالدائمة للترقٌات 
 التقدم بتقرٌر صالحٌة الرسالة ٌقوم بعدها المشرف الرئٌسى ب صورة سٌمٌنار فًنتائج رسالته 

إلقتراح تشكٌل لجنة الحكم على  على مجلس القسمموقعة من هٌئة اإلشراف مع طلب العرض 
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مادة 

(18) 
 

 .الرسالة
المشرف غٌر الموافق بكتابة وفً حالة إختالف أراء أعضاء لجنة اإلشراف علً الطالب ٌقوم 

تقرٌر تفصٌلً  ٌشرح فٌه سبب إعتراضه علً عدم التوقٌع علً تقرٌر الصالحٌة وٌقوم القسم 
 العلمً بدراسة الحالة وإتخاذ القرار المناسب .

تمنح درجة الدكتوراه للطالب الذي ٌجتاز مناقشة رسالته العلمٌة وجمٌع متطلبات الدرجة وذلك  -7
 التراكمًالمعدل  أو  التقدٌرالمعهد وال ٌرصد  مجلس القسم وموافقة مجلس اقتراحبناء  على 

ولكن ترصد تقدٌرات المقررات التً إجتازها الطالب فً بٌان  .للدرجات فً شهادة الدكتوراه
 .Student Transcriptتقدٌرات الطالب 

مادة 

(08) 
 
 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

 24ساعة معتمدة ) 48و ٌجتاز عدد  درجة الدكتوراه ٌجب أن ٌدرسلكً ٌحصل الطالب على 

 .(ساعة معتمدة للرسالة 24 إلى باإلضافةساعة معتمدة مقررات دراسٌة 

 
 
 
مادة 

(11) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 هيئة اإلشراف:

الدكتوراه بناء على المعهد تشكٌل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة ٌقر مجلس  -1
اقتراح مجلس القسم ووفق خطة القسم البحثٌة من بٌن األساتذة أو األساتذة المساعدٌن وٌجوز 

علً أن ٌكون  للمدرسٌن االشتراك فً اإلشراف بحٌث ال ٌزٌد عدد المشرفٌن عن أربعة أعضاء
البحثٌة  . وٌجوز للطالب االختٌار بٌن عدد من الموضوعاتالمشرف الرئٌسً من الجامعة 

 المطروحة طـبقا  للقواعد الموضوعة لكل تخصص.
وٌجوز عند الضرورة اإلستعانة بعضو هٌئة التدرٌس من المعارٌن إعارة داخلٌة أو المنتدبٌن ندبا  

جوز كلٌا  فً اإلشراف علً رسائل الدكتوراه علً أال ٌكون إشرافا  منفردا  أو رئٌسٌا   .وال ٌ
الذٌن تربطهم صلة قرابة بالطالب حتً الدرجة الرابعة فً لجان  إشتراك  أعضاء هٌئة التدرٌس

اإلشراف كما ال ٌجوز أٌضا  إشتراك أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تربطهم ببعض صلة قرابة حتً 
 .الدرجة الرابعة فً لجان اإلشراف 

ٌجوز بموافقة لجامعة خارج ا لخطته البحثٌة جزئٌا  أو كلٌا  فً أي جهة الطالب  تنفٌذفً حالة  -2
المعهد أن ٌشترك فً اإلشراف احد المتخصصٌن من حملة درجة الدكتوراه او من ذوى  مجلس

الخبرة فً مجال التخصص من الجهة التً ٌجرى فٌها البحث. وفً جمٌع األحوال ال تزٌد لجنة 
 .الجامعةمن  ًاإلشراف عن أربعة أعضاء و على أن ٌكون المشرف الرئٌس

علً الرسالة إلً جهة خارج الجامعة أو حصوله علً أجازة ٌقدم أحد المشرفٌن ة ة إعارفً حال -3
إلً مجلس القسم تقرٌرا  عن المدي الذي وصل إلٌه الطالب فً إعداد الرسالة وفً ضوء ذلك ٌعٌن 
القسم من ٌحل محله أو من ٌنضم إلٌه فً اإلشراف طبقا  للتقرٌر المقدم من باقً أعضاء لجنة 

إحتفاظ المشرف المعار أو القائم بأجازة  بحقه فً نشر نتائج الرسالة فً الجزء الذي اإلشراف .مع 
 .وٌسقط حقه فً النشر إذا لم ٌتقدم بهذا التقرٌر قبل أجازته أشرف علٌه طبقا  للتقرٌر المقدم منه

عن مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر من ر دوري  تقرٌبتقدٌم المشرفون على الرسالة ٌلتزم  -4
. وٌتم التوقٌع علٌه من قبل لجنة اإلشراف مجتمعة، خطة المقترح البحثً للرسالة تارٌخ تسجٌل 

المشرف غٌر الموافق علً خط سٌر الطالب وفً حالة اختالف آراء أعضاء لجنة اإلشراف ٌقوم 
الطالب فً التسجٌل وٌقوم القسم بكتابة تقرٌر تفصٌلً ٌشرح فٌه سبب إعتراضه علً إستمرار 

ولجنة الدراسات  العلمً بدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب وتعتمد التقارٌر من مجلس القسم
المعهد برأي لجنة اإلشراف الدراسات العلٌا ب إدارةالطالب عن طرٌق  إخطارالمعهد وٌتم العلٌا ب

وٌحق للطالب  (تسجٌلال إلغاء أوالطالب  إنذار أوستمرار التسجٌل إ ) عن مدى تقدمه فً الرسالة
 الحصول علً نسخة ضوئٌة من التقرٌر حتً ٌستطٌع تعدٌل وتصوٌب مساره بناء علٌه.
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مادة 

(11) 
 

 

غٌر مرض  أداءهتفٌد بأن متصلة ثالثة تقارٌر دورٌة حررت عنه  إذاٌلغى تسجٌل الطالب  -5

م الرضا عن أداء الطالب تفصٌال  علً أن ٌتم توضٌح سبب عد له إنذاراتوذلك بعد توجٌه ثالثة 
 فً التقرٌر الدوري.

ـ إذا لم تلتزم لجنة اإلشراف بتقدٌم التقرٌر الدوري للطالب فٌعد ذلك بمثابة موافقة اللجنة علً 6      
ولمجلس الجامعة الحق فً .إستمرار تسجٌله وأن الطالب ٌؤدي عمله البحثً بطرٌقة مرضٌة 

فً حالة عدم  المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسمراف بناء علً إقتراح مجلس تعدٌل لجنة اإلش
إلتزام المشرف بالوفاء بمتطلبات اإلشراف من خالل التقارٌر الدورٌة الخاصة بمتابعة أداء 

 .الطالب

انذارات للطالب غٌر المنتظمٌن أوالمنقطعٌن عن الدراسة بعد التسجٌل  ةٌتم توجٌه عدد ثالث -7 
لدرجة الدكتوراه  وقبل تسجٌل نقطة البحث بحٌث توجه االنذار االول بعد مرور ستة أشهر من 
تارٌخ االنقطاع وفى حال استمرار االنقطاع ٌوجه إنذار ثان بعد ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالب 

بعرض شطب المعهد ر أٌضا  ٌقوم بعدها وكٌل إنذار ثالث وأخٌر بعد ستة أشه منقطعا  ٌوجه للطالب
 المعهد لعدم الجدٌة. الطالب علً مجلس

 
 
 
 
 

مادة 

(10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنة الحكم:
ص تمهٌدا تتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم المخت

 المعهد باآلتً: للعرض على مجلس 

تقرٌر عن صالحٌة الرسالة للمناقشة موضحا  به ما قام به الباحث، و ٌقوم بالتوقٌع علٌه جمٌع  -1

. كما تقدم لجنة اإلشراف اقتراحا  بتشكٌل لجنة الحكم (8البند  14)كما ورد فً المادة  المشرفٌن
أو رسالة على الرسالة وفً حالة سفر أحد المشرفٌن ٌرسل المشرف المسافر خطابا  أو فاكس 

خالل أسبوعٌن ٌفٌد موافقته على ما جاء فً تقرٌر الصالحٌة. و إذا لم ٌصل بالبرٌد اإللكترونً 
ر، و فً حالة عدم ورود موافقته خالل أسبوعٌن على الرد ٌطلب منه مرة أخرى إرسال التقرٌ

 تقدٌم تقرٌر الصالحٌة ٌعتبر ذلك بمثابة الموافقة.

من األساتذة  أو األساتذة المعهد لجنه الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء ٌشكل مجلس  -2
ة المساعدٌن المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من بٌن األساتذة واألساتذالمساعدٌن أحدهم 

ٌشتركوا فً بالجامعات و ٌكون رئٌس اللجنة أقدم األساتذة وفً حالة تعدد المشرفٌن ٌجوز أن 
 على أن ٌكون لهم صوت واحد. اللجنة 

أحدهما من األساتذة السابقٌن أو ممن فً مستواهم العلمً من  و ٌجوز أن ٌكون العضوان أو
ة بالنسبة لرسائل الجامعقل من خارج على األ او ذلك بشرط أن ٌكون أحدهم األخصائٌٌن
لدراسات العلٌا و لشئون اتشكٌل لجنة الحكم من نائب رئٌس الجامعة  اعتمادو ٌتم  الدكتوراه.
وٌجوز عند الضرورة اإلستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدٌن من المعارٌن إعارة داخلٌة أو  البحوث.

لجان الحكم والمناقشة وٌعامل معاملة األعضاء من المنتدبٌن ندبا  كلٌا  داخلٌا  فً اإلشتراك فً 
الداخل وال ٌجوز إشتراك  األساتاذة أو األساتذة المساعدٌن الذٌن تربطهم صلة قرابة بالطالب حتً 
الدرجة الرابعة فً لجان الحكم كما ال ٌجوز أٌضا  إشتراك األساتذة  أو األساتذة المساعدٌن الذٌن 

 لدرجة الرابعة فً لجان الحكم.تربطهم ببعض صلة قرابة حتً ا

 ٌجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلً لجنة اإلشراف فً حالة تعذر حضور المشرف -3
 .وفً كل األحوال ٌجب أن تتم مناقشة الرسالة عالنٌة فً أحد قاعات جامعة اإلسكندرٌة اآلخر

الجامعة لتشكٌل لجنة الحكم ٌعاد اعتماد إذا لم تناقش الرسالة خالل ثالثة أشهر من تارٌخ اعتماد -4
اللجنة بنفس األعضاء مرة أخرى وفً حالة اشتراك ممتحن أجنبً ٌجوز أن تمتد هذه الفترة إلى 

 أربعة أشهر وفً حاله عدم انعقاد اللجنة ٌتم تغٌٌر تشكٌل اللجنة بلجنة أخرى.
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مادة 

(10) 

ى الباحث الستكمال ما تراه من الرسالة إل بإجازة الرسالة أو اعادة للجنة الحكم أن توصىـ  5
نقص على أن تتقدم بتقرٌر جماعً للقسم المختص توصى فٌه بمنح الطالب مهلة الستكمال 

على األكثر من تارٌخ المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من  شهرأمالحظاتها خالل ستة 
 من عدمه. تفوضه على إجازة الرسالة

بعد استٌفائه جمٌع متطلبات منح الدرجة على ان تارٌخ تسجٌل طالب درجة الدكتوراه الٌمنح  -6

والحد األدنً للحصول علً درجة  ل اول مقرر من المقررات الدراسٌةالطالب ٌبدأ من تسجٌ
 الدكتوراه عامٌن علً األقل منذ بدء تسجٌل أول مقرر دراسً للطالب .

مادة 

(11) 
 البرامج المشتركة مع جامعات أخرى:

 Double  الثنائٌةدات أو درجات علمٌة مشتركة مع جامعات أخرى بنظام البرامج ٌجوز منح شها

Degree or Dual Degree  أو بنظام الدرجة المشتركة   Joint Degree.  التًوفقا  للضوابط 
 ٌحددها مجلس الجامعة.

 الباب السادس: التعليم المستمر

 
 

مادة 

(12) 

دراسٌة من برامج الدراسات العلٌا من خالل برنامج التعلٌم ٌحق للطالب أن ٌسجل فً مقررات -1
المعهد، وتبلغ الجامعة بأسماء الطلبة المقبولٌن فً برنامج بعد موافقة مجلسً القسم و المستمر وذلك

 األسبوع الثالث من بدء الدراسة كحد أقصً. ىالتعلٌم المستمر حت

 ٌمنح إفادة بذلك. فً حاله اجتٌاز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح-2

مج الدراسات العلٌا إذا ما استوفً اٌجوز للطالب أن ٌقوم بتحوٌل هذه المقررات إلى أحد بر -3
من تارٌخ اجتٌازه المقرر )من ثالثة أعوام بشرط عدم مرور أكثر من شروط القبول بالبرنامج 

سنوات من تارٌخ اجتٌازه المقرر )من  خمساعتماد نتٌجة المقرر( بالنسبة لبرنامج الدبلومة أو 
اعتماد نتٌجة المقرر( بالنسبة لبرنامج الماجستٌر أو ست سنوات من تارٌخ اجتٌازه المقرر )من 

 اعتماد نتٌجة المقرر( بالنسبة لبرنامج الدكتوراه.
قررات من نفس فً مال ٌحق لطالب الدراسات العلٌا التسجٌل فى برنامج التعلٌم المستمر  -4

 الدرجة المسجل فٌها.

 
مادة 

(13) 
 
 
 
 

 
 

 :البرامج التبادلية
المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص واعتماد الجامعة السماح لطالب ـ ٌجوز لمجلس 1

وٌتم احتساب هذه المقررات  .الدراسات العلٌا بدراسة بعض مقررات الدراسات العلٌا بالجامعات األجنبٌة
ضمن متطلبات منح الدرجة. وٌسمح للطالب أن ٌحول أي عدد من هذه المقررات التً نجح فٌها بتقدٌر 

C على األقل أو ما ٌعادله إلى أي من برامج الدراسات العلٌا التً ٌرغب فً االلتحاق بها إذا كانت هذه
لمقررات فً حساب المتوسط التراكمً للدرجات المقررات من متطلبات البرنامج وتدخل ساعات هذه ا

CGPA  من تارٌخ اجتٌازه المقرر )من اعتماد نتٌجة المقرر( أكثر من ثالث أعوام بشرط عدم مرور
سنوات من تارٌخ اجتٌازه المقرر )من اعتماد نتٌجة المقرر( بالنسبة  خمسبالنسبة لبرنامج الدبلومة أو 

تارٌخ اجتٌازه المقرر )من اعتماد نتٌجة المقرر( بالنسبة لبرنامج لبرنامج الماجستٌر أو ست سنوات من 
 الدكتوراه.

المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح للطالب األجانب المقٌدٌن ٌجوز لمجلس  -2
المعهد وفً حالة اجتٌاز الطالب المقرر مقررات الدراسات العلٌا ب بجامعات أجنبٌة بدراسة بعض

 ومتطلباته بنجاح ٌمنح إفادة بذلك.

المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح لألساتذة من جامعات أجنبٌة ٌجوز لمجلس  -3
 المعهد.مقررات الدراسات العلٌا بمتمٌزة بتدرٌس بعض 
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 ،،ٌعتمد ،
 

 

مادة 

(14) 
 

 التعليم عن بعد:
بناء على اقتراح القسم المختص السماح للطالب المصرٌٌن واألجانب  المعهد ٌجوز لمجلس

بااللتحاق ببرامج الدراسات العلٌا المشتركة مع الجامعات األجنبٌة المرتبطة مع جامعة اإلسكندرٌة 
 باتفاقٌات ثقافٌة عن طرٌق التعلٌم عن بعد أو التعلٌم اإللكترونً.

مادة 

(15) 
لمعهد الحق فً فتح تخصصات جدٌدة للدبلومات ولدرجتً الماجستٌر والدكتوراه التً تمنحها ل

 المعهد ومجلس الجامعة والجهات المختصة من وزارة التعلٌم العالً.األقسام بعد موافقة مجلس 

مادة 

(16) 
للجامعات وٌعمل بهذه الالئحة بدءا  من الفصل الدراسً التالً إلقرارها من المجلس األعلً 

 وصدور القرار الوزاري بذلك.

 
مادة 

(17) 

 1107/1108ه الالئحة إعتبارا  من الفصل الدراسً الثانً )فصل الربٌع( للعام الجامعً ٌعمل بهذ

ومجلس الجامعة  11/1/1107وذلك بناء علً قرار مجلس الدراسات العلٌا بجلسته المنعقدة فً 

 . 15/1/1107بجلسته المنعقدة فً 

، والمجلس  01/01/1107وإعتماد المجلس األعلً للدراسات للجامعات بجلسته المنعقدة فً 

 .07/01/1107األعلً للجامعات بجلسته المنعقدة فً 


