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 مقدمة

 أبنائنا الطالب ...

جامعة اإلسكندرية ونود أن  –يسران أن نرحب بكم يف معهد البحوث الطبية 
الدرجات الدراسية اليت مينحها هنديكم هذا الدليل االسرتشادي والذي يوضح 

كما يل واحلصول على هذه الدرجات،  شروط وقواعد التسجاملعهد ابإلضافة إىل 
ليت تساعدكم على تذليل واخلدمات ا يوضح وسائل الدعم الطاليب املقدمة ابملعهد

كافة الصعوابت اليت قد تعوق مسريتكم الدراسية، كما حيتوى الدليل على بيان 
 ابملعامل والتجهيزات البحثية املتاحة ابملعهد. 

أنمل أن يكون هذا الدليل خري عون لكم خالل فرتة دراستكم ابملعهد متمنيني 
 ستقبل ابهرلكم دوام التوفيق والنجاح والسري يف الطريق حنو م
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 نبذة عن معهد البحوث الطبية

ة الخمسييييتي،  م تم  الة،إة  لى دإدد م مت مصخليييث للبةى العبى لم ،لإة فى بداي

المش،مل اللةية ذا  الع،بع المةلى لخدمة المإصمع المل ى بلفة ع،مة د المإصمع السمتد ىد 

ش،ء هذا الم هد هد  عداده مم مت ثق،فى  ضداةى اإلسمتد ية بلفة خ،لة فم،ن الغ ض من  ت

 لمية د يصدإه  ليه األعب،ء من أتة،ء ملييييي  د األاع،  األخ ى د عبى صإصمع فيه المؤصم ا  ال

خ،لة الددل ال  بية لإلسصتادة ب،ل لم د الم  فة لذلك فقد لد  ا ا   ئيس الإمهد ية ب،لق،تدن 

م بشأن  تش،ء " الم هد العبى " ب،إلسمتد ية ثم لد  الق ا  الإمهد ى  ام  1957لستة  3 ام 

ق الم هد العبى ب،لم مت القدمى للبةدى م ثم اتصقل  صب يصه م بشيييييييأن  لة،1961لسيييييييتة  110

ل لإ،م ة 1971م د اسييصم  مذلك ةصى ع،م  1963لدتا ة البةى ال لمى ع،م  م ةيى ألييبت ص،ب ،

 اإلسمتد ية د أعلق عليه " م هد البةدى العبية ".

 

 امللحقة ابملعهدت الوحدا

 مستشفى المعهد وبنك الدم

يهدف مسييييييصشييييييفى الم هد  لى صقديم خدمة عبية مصميتة فأ مإ،   عدة أهمه، الإ اةة 

ال ،مةم دعالج األد امم عالج أم اض الدمم عالج الملىم أم اض الإه،ت الهضيييييييمأم أم اض 

المبد دالقلب شداء للم ضى داخل المسصشفى أد المص ددين على ال ي،دا  الخ، إية الصخللية 

دةدة للغسيييل الملدو ددةدصأ مت،ري  ددةدة ألم اض المسييصشييفى على المدإددة به،. دصشييمل 

 بد دالإه،ت الهضمأ داسع ة القلب.الم

دهد ي د أدل بتك للدم بمة،فرة اإلسمتد ية دث،تأ بتك  1956أم، بتك الدم فقد افصصت ع،م 

 دم على مسصدى الإمهدية ديقدم البتك بإمع دةفر الدم دمشصق،صه د إ اء فل،ئل الدم.
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 ركز التكنولوجيا الطبية م

هد دةدة ذا  ع،بع خ،ث أتشئ  من خالل مش دع ص ،دن مشص ك مل و  يع،لأ فأ 

 ع،  اإلصف،اية بين الةمدمة الملييييييي ية دالةمدمة اإليع،لية. ديضيييييييم الم مت دةدا  ل بة،ى 

اإلماليتيمية صشيييمل دةإة ل شييي ة المقع ية دفدق الليييدصية داألشييي ة ال ،دية ددةدا  ألبة،ى 

الإه،ت الهضييييمأ دالقلبم دم ،مل الصة،ليل دم ،مل بةثية مصخلييييليييية ددةدا  لت ع الخالي، 

دالتر،ئ  المش ة دبيص، للةيدانم هذا ب،إلض،فة  لى ممصبة علمية مصخللة دبي  ضي،فة للب،ةثين 

 المقيمين خ، ج المديتة.

مه، ا  بصتريم ال ديد من الدد ا  الصد يبية عن أسييييييي،سيييييييي،  البةدى داليقدم الم مت 

ية الم مليية داإلمليتيميية م ممي، يقيدم الم مت ال يدييد من الخيدمي،  العبيية عن ع يق عيي،دا  عب

مصخليييييلييييية يقدم ب،إلشييييي اف عليه، دصقديم الخدمة للمداعتين عدد من أعضييييي،ء هيئة الصد يس 

  ب،لم هد.

 وحدة الحوكمة الصحية

قدم هذه الدةدة  اإليع،لية.  دص-هأ دةدة فأ  ع،  مشييييييي دع مب،دلة الديدن الملييييييي ية

ت تر،م الم لدم،  الليييييييةية ص تيدلصد يب دالبةى داالص ليم  بخدمة ال ديد من المإ،   مثل

 .ب،لم هد
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 ضمان اجلودة واالعتماد

لقد ةري  إددة الص ليم ال ،لأ ب،هصم،م مبي  فأ م رم ددل ال ،لم م مم، إ ل المفم ين 

دص صب  ضييييم،ن الإددة اةدى ال م،ئت .ال ليييي دالب،ةثين يعلقدن ملمة عليييي  الإددة على هذا 

ا سييي،سيييية لتمدذج ا دا ة الت،إةة سيييداء فأ مإ،ل الص ليم ا م،ديمأ ادالي ة من ا عم،ل م مم، 

دفع مدسس،  الص ليم ال ،لأ الى ايالء هذا المدضدع ا هصم،م ددضع الم ،يي  دالم صمتا  الصأ 

 .صخدم الإددة

 تعريف اإلعتماد:

و صمتةه الهيئة القدمية لضييييم،ن إددة الص ليم داإلعصم،د للمؤسييييسيييية  ذا هد اإلعص اف الذ

م،ت  صسيييييييصعيع  ثب،  أن ب امإه، صصدافق مع الم ،يي  الم لتة دالم صمدةم دأن لديه، أترمة ا،ئمة 

لضم،ن الإددة دالصةسين المسصم  ألتشعصه، األم،ديميةم دذلك دفق، للضدابع الم لتة الصأ صتش ه، 

 الهيئة.

 الع،لبعتيتو 

 م،ذا لد لم يصم اإلعصم،د؟

لد لم يصم اإلعصم،د فسيييدف ي ،تأ خ يإأ الم هد من ضييي ف ف ث ال مل فأ السيييدق المةلية 

داإلاليمييية دال يي،لمييية مقيي، تية بخ يإأ الملييي،  دالم يي،هيد الم صمييدةم مميي، ايد يؤدو  لى فقييدان 

 أد م هد آخ  م صمد. الم هد لهيمله المسصق  داتضم،مه اسم، أد  دا ي، أد علمي،  لى ملية

 

 وحدة ضمان الجودة بمعهد البحوث الطبية:

مة  التنظيمية الوةدا  من الجودة ضم،ن دةدة ص د ه،   مه،م صتولى ةيث لم هدا فىال

  فى لمهم،ل دد ا صل ب أته، مم، الت ليمية أدلف،عليته، المؤسسة لقد ة ءسوا المستمر الذاصى التقويم

و اإلدا  دالجه،ت التد يس هيئة ءأعض، مه، ا  صنمية دفى م هدمال أفراد بين الجودة ثق،فة تشر

المدافقه على اتشيييي،ء دةدة ضييييم،ن الإددة بم هد البةدى  صمداد  .الجودة تظم بإدا ة يت لق فيم،

 9/6/٢009العبيه دضمه، للهيمل الصتريمى للم هد بص، يخ 

 .الدد  األدل –م هد البةدى العبية  مبتىصقع ب مق  الدةدة:

 qamri@alexu.edu.eg-mri: لدةدةالب يد ا لمص دتأ ل
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 وحدةالرؤية 

  ملية  لالح المؤسس،  الص ليمية.ال مل على صةقيق الم ،يي  القدمية دالددلية المعلدبة ل

 وحدة الرسالة 

الإددة  سيي،له م هد البةدى العبية دصسيي ى لصةقيق هذه ال سيي،له عن ع يق  صصبتى دةدة  ضييم،ن

عن ع يق صم،مل هذه . الصميت–الضم،ن  -الدضدح  -الثقة  -األم،تة  - الملدااية اآلصية:المب،دئ 

المب،دئ يسيييييييصعيع م هد البةدى العبية الصغلب على الم دا،  الصى صقف فى ع يقه لصةقيق مبدأ 

 الإددة الش،ملة.

 عتيتو الع،لب هل ص  ف م، هد الف ق بين ال ؤية دال س،لة؟

 الرسالة ال ؤية

أقصى ما نتمنى أن بصبح عليه المعهد هي 

 في خالل فترة زمنية معينة

هي عبارة عن مجموعة من الخطوات التي 

 يمكن اتباعها لتحقيق الرؤية

 وحدةلاالهداف االستراتيجيه ل

 صعبيق الم ،يي  القدميه  عصم،د د ضم،ن إددة الص ليم ال ،لى. •

 اعداد د م اإ ه د صةديى م ،يي  الإددة ب،لم هد. •

 تش  الدعى بثق،فه الإددة ب،لم هد. •

 صدفي  الخب ا  الالتمه لصعبيق التر،م الداخلى لضم،ن الإددة ب،لم هد. •

صقديم الدعم الفتى الالتم  اسيي،م د ادا ا  الم هدلمسيي،عدصه، على القي،م بداإب،صه،  •

 صإ،ه تر،م الإددة د صتفيذ الصد يب الالتم لذلك.

تشييييييعه الم هد الص ليميه د البةثيه لخدمه السيييييي ى لتي،دة د اسييييييصم ا  الثقه فى ا •

 المإصمع.

 ا عصم،د المؤسسى للم هد. •

 الصعدي  المسصم  للم هد. •

 رؤية جامعة  األسكندرية 

وفقا لرؤية الجامعة يواجه التعليم العالي تحديات كثيرة لتلبية احتياجات المجتمع في القرن الحادي 

درة على مواجهة هذا التحدي ، والعشرين ، ويجب أن تكون جامعة اإلسكندرية قا
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وتحمل هذه المسئولية ، حتى يكون بمقدورها أن تقود مجاالت التعليم ، والتكنولوجيا ، واالكتشافات 

العلمية ، عن طريق توفير مناخ من النشاط الفكري واالبتكار . ومن أجل توفير فرص للتعاون 

ث ، ليس فقط في المجاالت األكاديمية ، بالتعليم والبح المثمر ، تظل جامعة اإلسكندرية ملتزمة 

وإنما في المجاالت الثقافية ، والقومية ، والمؤسسية أيضاً . ولسوف تستغل جامعة اإلسكندرية كامل 

 مواردها بغية أن تحقق رسالتها أقصى درجات التميز والتفوق و تركيز اهتماماتها لبلوغ هذه الغاية

 

 رسالة جامعة  األسكندرية 

اإلسكندرية كمؤسسة رائدة و مبتكرة بتوفير بيئة تعليمية يسهل الوصول إليها و لديها  تقوم جامعة

القدرة على التكيف والتعلم و مواجهة التحديات لتطوير الخريجين والبحث العلمي الالزمين لتوفير 

تعتبر  احتياجاتها على المستويين المحلى والدولي . وألن جامعة اإلسكندرية مؤسسة أكاديمية ، فإنها

ً محورياً. ويتم تصميم برامج الجامعة بحيث تحقق توسيع  النمو الفكري والشخصي للفرد هدفا

اإلدراك، وإثراء المعرفة ، وتعميق الفهم ، و إنشاء عادات منضبطة الفكر وإعداد وظائف مالئمة 

وإضافة .تجينللطالب، وبالتالي فإنها تساعد على بناء أفراد لديهم أحساس بالمسئولية ومواطنين من

إلى اإلبداع ، ونقل المعرفة وتطبيقها من خالل التدريس والبحث و األعمال اإلبداعية، فإن رسالة 

جامعة اإلسكندرية هي المساهمة في المجتمع عن طريق متابعة التعليم والتعلم و البحث على أعلى 

 المستويات الدولية للتميز.

 رؤية معهد البحوث الطبية 

ث الطبية" كمؤسسة أكاديمية للعلوم الطبية " أن يتقلد دورا رياديا في يهدف معهد البحو

تقديم حلول قياسية علمية لمشاكل الرعاية الصحية عن طريق التكامل اإلبداعي للبحث العلمي 

 والتعليم والرعاية اإلكلينيكية لخدمة احتياجات مجتمعاتنا وما حولها.

 رسالة معهد البحوث الطبية

البحوث الطبية جهوده لتحسين مساهماته في المجتمع من خالل االلتزام يكرس معهد  

واإلبداع في مجال  التعليم، النظرية والتطبيق في مجال البحث العلمي، و الجودة والتفاني في العمل 

 . فى مجال الرعاية الصحية
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 األهداف االستراتيجية لمعهد البحوث الطبية:

المشكالت الصحية التى ساسية واإلكلينيكية وربطه بتطوير البحث العلمي في العلوم األ .1

 تواجه مجتمعنا.

 والمستجدات العلمية. تطوير برامج الدراسات العليا لتتوافق مع متطلبات سوق العمل .2

توفير برامج التدريب والتأهيل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس وأخصائيي المعامل  .3

 لالرتقاء بقدراتهم العلمية والمهارية

 ام فى خدمة المجتمع المحلي عن طريق الخدمات الصحية والتوعويةاالسه .4

 تطويرالجهاز االدارى بالمعهد .5

 .اتية لتحسين مستوى الخدمات التى يقدمها المعهدذتنمية الموارد ال .6
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 معهد البحوث الطبية جات العلمية اليت مينحهاالدر 

التكنولوجى المتسارع فى شتى مجاالت الحياة، يتسم العصر الحالى بالتطور العلمى الهائل والتقدم 

ً من إدارة معهد البحوث الطبية على اإلسهام فى االرتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى  وحرصا

بجمهورية مصر العربية قام المعهد بتطوير برنامجه للدراسات العليا والبحوث ليواكب هذا التطور 

ة واإلكلينيكية لخريجى الجامعات المصرية و العربية و يعمل على تقوية الخبرات العلمية والبحثي

 بما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل الفعلية من المتخصصين ذوى المستوى الرفيع.

 :هأم هداليمتةه،  الد إ، التأد

 الدبلوم:درجة  - ۱

 المؤهل المطلوب لإللتحاق الدرجة

 عدد الساعات المعتمدة

 الكلى الرسالة اإلختيارية األساسية

دبيييليييدم األخيييالايييييييي،   -1

 الةيدية د العبية 

د إة البم،لد يدس أد م، ي ،دله، / 

يتيي،ر هيي، فى المإيي،ل من إيي،م يية 

 م ص ف به،

 

٢6 
4 - 30 

د إيييية بييميييي،لييد يييدس الييعييييب أد  دبلدم بتك الدم دتقل الدم -٢

 الصم يض
٢5 5 - 30 

دبيييليييدم اليييعيييفيييييييليييييييي،   -3

 الصإ يبية د اإلمليتيمية

 بم،لد يدس العب
٢6 4 - 30 

دبييلييدم فييى الييمييتيييي،عيييية  -4

 الصشخيلية 

د إة بم،لد يدس العبم 

 الليدلةم ال لدم دم، ي ،دله،
٢٢ 8 -- 30 

دبييييلييييدم فييييى أميييي اض  -5

 الةس،سية 

بم،لد يدس العب د دبلدم أد 

د إ،  علي، فى مخصلف 

الصخلل،  العبية )لد م أتف 

 دأذنم أم اض إلدية دب،عتة(

٢6 4 -- 30 

الييفيييييتييييي،ء دبييلييدم فييى  -6

 الةيدية العبية

بم،لد يدس العبم عب ا سييييت،نم 

اللييييييييييييدلييييةم الصم يضم العييييب 
٢4 6 -- 30 
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عةم ال لدم   البيع ىم ال لدمم الت ا

 العبية أد الهتدسة

 30 - 4 ٢6 بم،لد يدس العب الدا،ئىب دبلدم عب القل -7

 30 -- 5 ٢5 بم،لد يدس عب د إ اةة دبلدم عب األلم -8

الم لدميي،صييية دبلدم فى   -9

الةيدية العبية داإلةليي،ء 

 العبى

بم،لد يدس العبم اللييييدلةم عب 

األسييت،نم العب البيع ىم ال الج 

العبي ىم الصم يضم ال لدم أد 

 الهتدسة 

٢0 10 -- 30 

بم،لد يدس العب صخلث ا ش ة  دبلدم فةدث الثدو -10

 الصشخيلية
٢4 6  30 

العب أد م،ي ،دله فأ بم،لد يدس  دبلدم الةدممة اللةية -11

 المإ،ل
٢4 6  30 

 

 الماجستير:درجة  -٢

 المؤهل المطلوب لإللتحاق الدرجة

 عدد الساعات المعتمدة

 الكلى الرسالة اإلختيارية األساسية

م،إسيييييييصي  فى الميمي،ء  -1

 الةيدية

بم،لد يدس العبم الليييييدلةم ال لدم 

 أدالعب البيع ى
٢4 6 8 38 

الميمي،ء م،إسيييييييصي  فى  -٢

 العبية الصعبيقية

بميي،لد يدس ال لدمم اللييييييييييدلييية أد 

 بم،لد يدس العب د الإ اةة
٢4 6 8 38 

م،إسصي  فى الفسيدلدإي،  -3

 اإلمليتيمية

 بم،لد يدس العب دالإ اةة

 
٢6 4 8 38 

م،إسييصي  فى األا ب،تين  -4

 دال الج الصإ يبى

 بم،لد يدس الليدلة أد العب
٢6 4 8 38 

فى األةي،ء م،إسصي   -5

الدايقة الإتيئية 

 دالصشخيلية

د إة بم،لد يدس العبم الليييييدلةم 

عب البيع ى أد  ت،نم ال عب األسييييييي

 ال لدم.

٢6 4 8 38 
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م،إسصي  مم،فةة  -6

 ال ددى دعالإه،

عبم الصم يضم عب  م،لد يدس ال ب

األسييت،نم الليييدلةم العب البيع ىم 

ال لدم أد د إيية م يي،دليية من إيي،م يية 

 م ص ف به، 

٢6 4 
8 

 
38 

م،إسيييييصي  فى العفيلي،   -7

 الصعبيقية دالإتيئية

بم،لد يدس العبم العب البيع ىم 

 الليدلةم ال لدم أد الت اعة
٢4 6 8 38 

عة  -8 م،إسيييييييصي  فى المت،

 دالةس،سية 

مليييية العيييبم الليييييييييييدليييةم العيييب 

 البيع ىم ال لدم دم، ي ،دله،
٢0 10 8 38 

ميي،إسيييييييصي  فى ميمييي،ء  -9

 دبيدلدإي، الخالي، األتسإة 

لد يدس علدمم عييييبم عييييب  بميييي،

بيع ىم لييييييييييدلييةم ص بييية )اسيييييييم 

 بيدلدإى(

٢4 6 8 38 

م،إسيييييصي  فى الفةث  -10

 الخلدى للسدائل داألتسإة 

 بم،لد يدس العب دالإ اةة 
٢4 6 8 38 

م،إسيييصي  فى بيدلدإي،  -11

 اإلش ،ع

 

البيع ىم بم،لد يدس العبم العب 

 الهتدسةم ال لدم أد الت اعة
18 1٢ 8 38 

م،إسيييييصي  فى الفيتي،ء  -1٢

 الةيدية العبية

 

بم،لد يدس العبم عب ا سيييييييت،نم 

الليدلةم الصم يضم العب البيع ىم 

ال لدمم الت اعيييةم ال لدم العبيييية أد 

 الهتدسة

٢4 6 8 38 

م،إسييييييصي  فى الد اثة  -13

 اإلتس،تية

لعييييب أد  ل لدم أد بميييي،لد يدس ا ا

 الليدلة
٢6 4 8 38 

مي،إسيييييييصي  الدبي،ئيي،   -14

 الةيدية الإتيئية

بم،لد يدس العبم اللييييييييدلةم عب 

األسيييييييتيييي،نم الصم يضم أد العييييب 

 6 ٢4 البيع ى من إ،م ة م ص ف به، 

 

8 

 

38 

م،إسيييصي  فى الإ اةة  -15

 الصإ يبية

 بم،لد يدس العب
٢6 4 8 38 

 38 8 5 ٢5 العب دالإ اةةبم،لد يدس  م،إسصي  فى عب األلم -16

ميييي،إسييييييييييصييييييييي  فييييى  -17

 الب،ثدلدإي، الميمي،ئية

 بم،لد يدس العب أد الليدلة

 
٢٢ 8 8 38 
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م،إسييييصي  فى األإهتة  -18

 الةيدية العبية

 بم،لد يدس الهتدسة أد م، ي ،دله،
٢1 9 8 38 

م،إسييييييصي  فى م ،لإة  -19

 اللد  الةيدية العبية

 بم،لد يدس الهتدسة أد م، ي ،دله،
٢1 9 8 38 

ميييي،إسييييييييييصييييييييي  فييييى  -٢0

الم لدم،صية الةيدية العبية 

 داإلةل،ء العبى

 

بم،لد يدس العبم اللييييييييدلةم عب 

األسييييييت،نم العب البيع ىم ال الج 

ل لدم اد  صم يضم ا ل ي ىم ا عب ل ا

 الهتدسة

٢0 10 8 38 

م،إسصي  فى البيدلدإي،  -٢1

 الإتيئية العبية

بم،لد يدس العبم ال لدمم الت اعةم 

الليييييييدلة أد العب البيع ى أد م، 

 ي ،دلهم

٢4 6 8 38 

 الدكتوراه:درجة -3

 المؤهل المطلوب لإللتحاق الدرجة

 عدد الساعات المعتمدة

 الكلى الرسالة اإلختيارية األساسية

مييييي،ء  -1 مي ل دمصد اه فى ا

 الةيدية

د إة الم،إسصي  فى الميمي،ء الةيدية 

أد مييي، ي ييي،دلهييي، من مليييي،  العيييبم 

 الليدلةم ال لدم أد العب البيع ى 

18 6 ٢4 48 

مييييي،ء  -٢ مي ل دمصد اه فى ا

 العبية الصعبيقية

د إة الم،إسيييصي  فى الميمي،ء العبية 

الصعبيقييية أد ميي، ي يي،دلهيي، من ملييي،  

ال لدمم اللييييييييدلةم العب د الم ،هد 

 ال لي، الد اسية

15 9 ٢4 48 

دمصد اه فى الفسيدلدإي،   -3

 اإلمليتيمية

د إة الم،إسيييييييصي  أد م، ي ،دله، فى 

 الفسيدلدإي، اإلمليتيمية
18 6 ٢4 48 

دمصد اه فى األا بيي،تين  -4

 دال الج الصإ يبى

د إة الم،إسيييييييصي  أد م، ي ،دله، فى 

الفيي، ميي،مدلدإى أد الفيي، ميي،مدلدإى 

ملييي،  العييب دال الج الصإ يبى من 

 أد الليدلة

٢0 4 ٢4 48 

دمصد اه عب دب،ثدلدإي،  -5

 أم اض الدم

د إة الم،إسيييييييصي  أد م، ي ،دله، فى 

أمييي اض الييييدم اإلميييليييييييتيييييييميييييييية أد 
٢1 3 ٢4 48 
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البيي،ثدلدإييي، اإلمليتيمييية أد األم اض 

 الب،عتة أد األعف،ل

دمصد اه فى األةي،ء  -6

الدايقة الإتيئية 

 دالصشخيلية

الم،إسيييييييصي  أد م، ي ،دله، فى د إة 

الييميييييميي دبيييييدلييدإييييييي، الييعييبييييييية أد 

 الميم دبيدلدإي، الليدلية

٢0 4 ٢4 48 

دمصد اه فى العفيلييييي،   -7

 الصعبيقية د الإتيئية 

د إة الم،إسصي  أد د إة م ،دلة فى 

العفيليييي،  الصعبيقييييةم العفيليييي،  أد 

 عب المت،عق الة، ة

17 7 ٢4 48 

دمصد اه فى المتيييي،عيييية  -8

 دالةس،سية

 م،إسصي  أد م، ي ،دله، فى المت،عة
15 9 ٢4 48 

دمصد اه فى فى ميميييي،ء  -9

 دبيدلدإي، الخالي، األتسإة

د إة الم،إسيييييييصي  أد م، ي ،دله، فى 

 ميمي،ء األتسإة دبيدلدإي، الخالي،
18 6 ٢4 48 

دمصد اه فى الفةث  -10

 الخلدى للسدائل داألتسإة 

 م،إسييييصي  علم األم اضم م،إسييييصي 

 أم اض الخالي، داألتسإة
18 6 ٢4 48 

دمصد اه فى بيدلدإيييي،  -11

 اإلش ،ع

م،إسيييييصي  أد م، ي ،دله، فى بيدلدإي، 

 اإلش ،ع
18 6 ٢4 48 

دمصد اه فى الفيتييييي،ء  -1٢

 الةيدية العبية

د إة الم،إسيييييييصي  أد م، ي ،دله، فى 

 العبي ة )الفيتي،ء( العبية الةيدية
18 6 ٢4 48 

الد اثيييية دمصد اه فى  -13

 اإلتس،تية

د إيييية الميييي،إسيييييييصي  فى الد اثيييية 

 اإلتس،تية أد م، ي ،دله، 
٢ ٢ ٢٢4 48 

دمصد اه فى الإ اةييية  -14

 الصإ يبية 

د إة الم،إسيييييييصي  أد م، ي ،دله، فى 

 الإ اةة أد الإ اةة الصإ يبية
٢0 4 ٢4 48 

م،إسييصي  فى عب األلم أد م،إسييصي   دمصد اه فى عب األلم -15

 ي ،دلهم،صخدي  أد م، 
٢0 4 ٢4 48 

دمصد اه فى الب،ثدلدإي،  -16

 الميمي،ئية

م،إسصي  فى الب،ثدلدإي، الميمي،ئية أد 

 اإلمليتيمية
18 6 ٢4 48 

دمصد اه فى الم لدم،صية  -17

الةيدية العبية داإلةلييي،ء 

 العبى

ميييي،إسيييييييصي  اد ميييي، ي يييي،دلهيييي، فى 

 48 ٢4 10 14 الم لدم،صية العبية
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 ومنح الدرجةالتسجيل  وقواعدشروط 

تمنح جامعة اإلسكندرية الدبلومات والدرجات العلمية التالية بناءاً على اقتراح مجلس معهد 

 البحوث الطبية:

 دبلوم الدراسات العليا التخصصية. -1

 الماجستير. ةدرج -2

 درجة الدكتوراة. -3

 

 مواعيد الدراسة

 دراسى شامل االمتحانات.أسبوع  15فصل الخريف: يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  -1

 أسبوع دراسى شامل االمتحانات.15فصل الربيع: يبدأ السبت الثانى من فبراير ولمدة  -2

 أسابيع دراسية شاملة االمتحانات. 8فصل الصيف: يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة  -3

 

 نظام الدراسة

ساعة  16زيد عن يسمح للطالب بالتسجيل فى فصلى الخريف والربيع فى عدد من الساعات ال ي

معتمدة لكل فصل. كما يسمح للطالب التسجيل فى فصل الصيف فى عدد من الساعات ال يزيد عن 

 ساعات معتمدة. وال يحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات. 9

 الساعات المعتمدة

سى الساعات الدراسية المعتمدة هى وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل مقرر فى الفصل الدرا

 الواحد هى تعادل:

 ساعة نظرية واحدة فى األسبوع. -1

 أو ساعتان تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات المعملية أو األكلينيكية فى األسبوع. -2

 

 الشروط  العامة للتسجيل

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس  .1

 ببرنامج الدراسات العليا إذا إستوفى شروط القبول بكل برنامج.األعلى للجامعات للدراسة 

إستكمال الشروط الخاصة بالقسم )إن وجدت( وأن يحصل على موافقة مجلس القسم المختص  .2

 ومجلس المعهد. 

 ان يستوفى الطالب المستندات والنماذج  المطلوبة من إدارة الدراسات العليا. .3
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مأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من المرشد يختار الطالب المقررات المناسبة وي .4

 األكاديمى ورئيس القسم.

 التسجيل شرط أساسى لكى يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية له. .5

 ال يعتبر الطالب مسجالً فى أى مقرر اال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة. .6

التسجيل قبل نهاية األسبوع الثانى من فصلى الخريف الطالب الذى ال يقوم بأنهاء إجراءات  .7

 و الربيع أو األسبوع األول للفصل الصيفى ال يحق له حضور المحاضرات .

 

 قواعد دراسة مقرر

 يقرر مجلس المعهد الحد األدنى لعدد الطالب لفتح المقررات الدراسية. .1

ن بداية الفصل الدراسى يحق للطالب أن يحذف / يضيف أى مقرر قبل نهاية األسبوع الثانى م .2

الربيع( أو نهاية األسبوع األول من فصل الصيف بعد تعبئة نموذج الحذف  –)الخريف 

واإلضافة وإعتماده من المرشد األكاديمى دون ان يظهر المقرر الذى تم حذفه فى سجله 

 الدراسى.

بداية فصلى  يسمح للطالب باإلنسحاب من المقرر الدراسى قبل نهاية األسبوع الثانى عشر من .3

الربيع والخريف أو األسبوع السادس من الفصل الصيفى بعد تعبئة نموذج اإلنسحاب 

وإعتماده من المرشد األكاديمى وفى هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا المقرر ويرصد 

 .فى سجله الدراسى withdrawal(W)للطالب تقدير  منسحب

على األقل من الساعات  %75إال إذا حضر ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي  .4

من مجموع عدد الساعات التدريسية  %25التدريسية للمقرر. فإذا تجاوزت نسبة غيابه 

للمقرر. يخطر الطالب بحرمانه من دخول امتحان نهاية الفصل ويرصد له في سجله الدراسي 

  Forced Withdrawal (FW)المقرر منسحبا انسحابا إجباريا من 

إذا تعذر عليه دخول اإلمتحان Incomplete(I)يحصل الطالب على تقدير غير مكتمل . .5

النهائى لمقرر أو إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة 

على األقل من  %75الدراسات العليا ومجلس المعهد شريطة أن يكون قد حضر وأدى 

حان خالل أسبوعين من بدء الفصل الدراسى التالى، وإال متطلبات المقرر، وعليه أداء اإلمت

 .(FW)حصل على تقدير منسحب إجبارى 

 Military(MW)أو  (W)أو  (FW)المقررات التى يحصل فيها الطالب على تقديرات  .6

withdrawal  أو(I)  ال تحسب له كساعات دراسية وال تدخل فى حساب المتوسط التراكمى

 للدرجات.

إعادة التسجيل فى أى مقرر سبق له النجاح أو الرسوب فيه بغرض تحسين يحق للطالب  .7

 تقديره فى هذا المقرر.
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جميع تقديراته الحاصل عليها فى المقررات Transcriptيرصد فى سجل الطالب الدراسى  .8

فى جميع محاوالته وتدخل جميعها فى حساب المتوسط التراكمى للدرجات فى جميع الفصول 

 .CGPA (Cumulative Grade Point Average)الدراسية 

يجوز للطالب التسجيل فى مقررات دراسية خارج القسم أو المعهد أو الجامعة ضمن برنامجه  .9

الدراسى وذلك بعد موافقة مجلس المعهد بناءاً على إقتراح مجلس القسم المختص وتدخل هذه 

 .GPAالمقررات فى حساب المتوسط التراكمى للدرجات 

ال يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل فيه  .10

، ويجب عليه إعادة دراسة المقرر إذا كان اساسياً ويحق للطالب دراسة Cعلى  تقدير أقل من 

مقرر بديل إذا كان إختيارياً وتدخل الدرجات الحاصل عليها فى محاوالته فى حساب المتوسط 

 ( فى جميع الفصول الدراسية.CGPA) التراكمى للدرجات

فى حالة شطب الطالب من البرنامج ال يحق له التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرى فى ذات  .11

 التخصص.

ال يحسب للطالب المقرر الذى درسه ومر عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ إجتيازه  .12

حتى وقت الحصول  المقرر وحتى وقت الحصول على الدبلوم أو الماجستير أو سبع سنوات

 على الدكتوراه.

النهائى   CGPAلكل فصل دراسى وال GPAيتم حساب المتوسط التراكمى للدرجات  .13

  -وفقاً لألتى:

 نقاط المقرر ×نقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  .أ

لكل فصل دراسى )آلقرب ثالثة أرقام عشرية(  GPAالمتوسط التراكمى للدرجات  .ب

 لة:وفقا للمعاد

 

… . نقاط تقدير المقرر 2+ + نقاط تقدير المقرر 1

مجموع المعتمدة الساعات لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب الفصل الدراسي
= GPA 

 

 وفقا للمعادلة: CGPAيتم حساب اجمالى المتوسط التراكمى للدرجات  .ج

مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التي أكملها الطالب

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية
= CGPA 

 

𝐶𝐺𝑃𝐴 =  
𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑠
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يمكن للطالب التسجيل فى مقرر دراسى كمستمع دون دخول األمتحان ، وفى حالة حضور  .14

  listener.(L)من الساعات التدريسية أو أكثر يحصل الطالب على تقدير  %75الطالب 

 .مستمع

أن يجتاز  ال يسمح للطالب بالتسجيل فى مقرر دراسى إذا كان له متطلب سابق ويجب عليه .15

 .المتطلب السابق أوالً 

يسمح للطالب باإلنسحاب من المقرر الدراسى بعد التسجيل عند إستدعائه ألداء الخدمة  .16

فى سجلهالدراسى وال    (MW)العسكرية ويرصد له تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية

 تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحية المقررات.

أثناء تقدمه فى بحث   In progress (IP)يرصد تقدير الطالب فى السجل الدراسى  .17

رسالةالماجستير او الدكتوراه، وترصد له نتيجة مناقشة الرسالة بتقدير مرضى 

Satisfactory (S)أوغير مرضى(U) Unsatisfactory وال تدخل فى حساب متوسط

 .GPAنقاط التقدير 

 قواعد تقييم المقرر

( لالختبارت %40من الدرجة لإلمتحان النهائى ويخصص) باقى الدرجة= %60يخصص  -

 الدورية والتقييم المستمر.

 يكون نظام إحتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كماهو موضح بالجدول :  -

 شروط النجاح

 على االقل  ( C )  يكون الطالب حاصل على  -1

من الدرجة المخصصة لنهاية الفصل الدراسى فى على االقل  %60أن يكون حاصل على  -2

 كل مادة

على االقل من الدرجة المخصصة لالمتحان النظرى لكل  %50أن يكون حاصل على  -3

 مقرر فى نهاية الفصل الدراسى 

على االقل من الدرجة المخصصة لالمتحان العملى لكل مقرر  %50أن يكون حاصل على  -4

 فى نهاية الفصل الدراسى
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 جدول نظام إحتساب النقاط

 

 الرسوم الدراسية لبرنامج الدراسات العليا

تحدد فى بداية كل عام دراسى قيمة تسجيل الساعة المعتمدة لبرنامج الدراسات العليا بقرار من 

 رئيس الجامعة بناءاً على موافقة مجلس الجامعة.

 

 

Point Grade  

4.000 A ترصد هذه  ً  التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداءاً عاليا

Very High Graduate Caliber 

 

Very high graduate caliber 

 

3.666 -A 

3.333 +B 

3.000 B  ً  ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداءاً مرضيا

Satisfactory Performance 

 

 

2.666 -B 

2.333 +C 

 

 

 

 

2.000 C 

1.666 -C 
 ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداءاً أقل من المتوقع منهمً 

The Performance of the student is less than expected 

1.333 

 

 

 

+D  

 1.000 D يرصد هذا التقدير للطلبة الذين أظهروا أداءاً غير مرض 

Unsatisfactory performance 
0.000 F يرصد للطالب راسب Fail 

--- W يرصد للطالب المنسحب من مقررWithdrawal   

--- FW من المقرر ً  Forcedيرصد للطالب المنسحب إجباريا

Withdrawal                                              

--- I يرصد للطالب الذى لم يكمل متطلبات المقررIncomplete   

--- MW  العسكريةيرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمةMilitary 

Withdrawal  
--- L   يرصد للطالب المسجل مستمعListener 

 --- IP يرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم تكتمل بعد 

In progress 
--- S يرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاحSatisfactory 

--- U  الرسالة العلميةيرصد للطالب عند رسوبه فى مناقشةUnsatisfactory        
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 تحويل الساعات المعتمدة

بعد موافقة مجلس المعهد وبناًء على اقتراح مجلس القسم يسمح للطالب بتحويل عدد من  .1

الساعات المعتمدة سبق له دراستها فى جامعة أخرى على أن تكون من بين متطلبات 

 أو ما يعادله بشرط: Cالحصول على الدرجة و أن يكون قد نجح فيها بتقدير اليقل عن 

% من مجموع الساعات الدراسية الالزمة 30لة عن أال يزيد مجموع الساعات المحو .أ

 للحصول على الدرجة،

 أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى،  .ب

ال تدخل تلك الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى فى حساب المتوسط   .ج

 .GPAالتراكمى للدرجات 

الدراسات العليا بجامعة اإلسكندرية أن يحول أى عدد  يسمح للطالب المسجل فى أحد برامج .2

على األقل أو ما يعادله سبق وأن درسها فى  Cمن الساعات المعتمدة التى نجح فيها بتقدير 

جامعة اإلسكندرية فى برنامج التعليم المستمر أو برنامج لم يستكمل إلى أى من برامج 

ا كانت هذه المقررات من متطلبات البرنامج الدراسات العليا التى يرغب فى اإللتحاق بها إذ

. بشرط أال يكون قد GPAوتدخل هذه الساعات فى حساب المتوسط التراكمى للدرجات 

مر أكثر من خمس سنوات من تاريخ إجتيازه المقرر وحتى حصوله على شهادة الدبلوم أو 

 درجة الماجستير وسبع سنوات حتى حصوله على درجة الدكتوراه.

 

 جيل ومنح الدرجةشروط التس

 الدبلوم:درجة  - ۱

 شروط التسجيل:

 :العامةيشترط فى تسجيل الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا باالضافه للشروط 

أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أوالمعاهد المعترف بها من  .1

 برنامج.المجلس األعلى للجامعات  وفقاً للتخصص المطلوب لكل 

يجوز لمجلس المعهد بناءاً على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة  .2

البكالوريوس فى غير التخصص المطلوب التسجيل به  بعد إجتيازه بنجاح عدداً من المقررات 

ة الدراسية التكميلية التى يحددها مجلس القسم المختص. بحيث ال يتجاوز عدد المقررات التكميلي

عن أربعة مقررات بشرط اال تكون متطلباً سابقاً للمقررات األساسية وفى حالة زيادتها عن 

أربعة مقررات يقضى الطالب سنة تأهيلية للنجاح فى هذه المقررات كشرط لتسجيل مقررات 

، وال تحسب له هذه المقررات Cالدبلوم ويجب أال يقل المتوسط التراكمى لتلك المقررات عن 

 عات البرنامج.من ضمن سا
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 :منح الدرجة

لكى يحصل الطالب على الدبلوم التخصصى يجب أن يدرس ويجتاز بنجاح عدد من الساعات 

 ساعة ويرصد التقدير والمعدل التراكمى للدرجات فى شهادة  الدبلوم. 30المعتمدة مقدارها 

 الماجستير:درجة  -2

 شروط التسجيل

 :العامةللشروط يشترط ما يلى فى تسجيل الطالب لدرجة الماجستير باالضافة 

أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس وفقاً للتخصص المطلوب لكل برنامج  بتقدير عام  .1

ف بها أو ما يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات / المعاهـــد المعتر C)+(جيد على االقل 

 .عاتمن المجلس األعلى للجام

يجوز لمجلس المعهد بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل  .2

عدداً على درجة البكالوريوس فى غير التخصص المطلوب التسجيل به وذلك بعد اجتيازه 

من المقررات الدراسية التكميلية فى مستوى البكالوريوس أو أعلى والتى يراها القسم 

يتجاوز عدد المقررات التكميلية عن أربعة مقررات بشرط اال تكون ضرورية. بحيث ال 

متطلباً سابقاً للمقررات االساسية وفى حالة زيادتها عن أربعة مقررات يقضى الطالب سنة 

تأهيلية للنجاح فى هذه المقررات كشرط لتسجيل مقررات الماجستير وال تحسب له هذه 

 المقررات من ضمن ساعات البرنامج.

على الطالب الحاصل على تقدير مقبول فى البكالوريوس ويرغب فى التسجيل لدرجة  .3

على األقل أو إجتياز مواد تكميلية  C+الماجستير إما الحصول على دبلوم تخصصى بتقدير 

 12ويطبق فى حكم المقررات التكميلية حكم المادة . C+بتقدير ال يقل عن  يحددها المعهد 

 .من هذه االئحة 2البند 

ساعة معتمدة على األقل  12يسمح للطالب بالتسجيل فى موضوع الرسالة بعد اجتيازه عدد  .4

 .C+ال يقل عن CGPAمقررات بتقدير 

يعرض الطالب خطة البحث فى سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه  .5

 على مجلس القسم.

مستوى اللغة األجنبية، وتحديد  ICDLالحصول على الرخصة الدولية للحاسب اآللى  .6

شرطين لنيل درجة الماجستير وذلك قبل مناقشة الرسالة ووفقاً للقرارات المنظمة الصادرة 

 من مجلس الجامعة.

 CGPAبعد نجاح الطالب فى جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمى للدرجات  .7

واإلنتهاء من موضوع الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس  C+ال يقل عن 

 القسم.
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 هيئة اإلشراف

يقر مجلس المعهد تشكيل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الماجستير بناءاً على  .1

إقتراح مجلس القسم ووفق خطة القسم البحثية من بين األساتذة أو األساتذة المساعدين. ويجوز 

رسين اإلشتراك فى اإلشراف بحيث ال يزيد عدد المشرفين عن أربعة أعضاء على أن للمد

 يكون المشرف الرئيسى من المعهد.

فى حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس المعهد أن يشترك فى  .2

اإلشراف أحد المتخصصين حملة درجة الدكتوراه أو من ذوى الخبرة فى مجال التخصص 

 الجهة التى يجرى فيها البحث.من 

فى حال سفر أحد المشرفين ولم يمض على إشرافه عام فعلى مجلس المعهد أن يرفع إسمه  .3

 من لجنة اإلشراف بناءاً على إقتراح مجلس القسم ويتم توجية الشكر إليه فى إهداء الرسالة.

تقريراً علمياً  فى حالة سفر المشرف على الرسالة بعد مضى عام على التسجيل يقدم سيادته .4

ً عليه من باقى  عن مدى تقدم الطالب فى البحث خالل مدة األشراف على الرسالة موقعا

المشرفين مع األحتفاظ بحقة فى نشر نتائج الرسالة. وفى تقرير الصالحية يكتفى بتقرير 

 المشرف أو المشرفين بالداخل. 

لطالب كل ستة أشهر من تاريخ يحرر المشرفون على الرسالة تقريراً دورياً عن مدى تقدم ا .5

تسجيل خطة البحث. ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة اإلشراف مجتمعة،  وفى حالة إختالف 

آراء أعضاء لجنة اإلشراف يقوم القسم العلمى بدراسة الحالة وإتخاذ القرار المناسب. تعتمد 

الطالب عن طريق إدارة التقارير من مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا بالمعهد ويتم إخطار 

 ة اإلشرافالدراسات العليا بالمعهد برأي لجن

يلغى عن مدى تقدمه فى الرسالة )إستمرار التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء تسجيل الرسالة(. .6

تسجيل الطالب من البرنامج إذا حرر له ثالثة تقارير دورية تفيد بأن أداءه غير مرض وذلك 

 لهبعد توجيه ثالثة إنذارات 

 لجنة الحكم

تتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعد اإلنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم المختص تمهيداً للعرض 

 على مجلس المعهد باآلتى:

تقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضح به ما قام به الباحث، ويقوم بالتوقيع عليه  .1

ً بت شكيل لجنة الحكم على الرسالة. فى جميع المشرفين. كما تقدم لجنة اإلشراف إقتراحا

ً أو فاكس خالل أسبوعين يفيد  حالة سفر أحد المشرفين يرسل المشرف المسافر خطابا

موافقته على ما جاء فى تقرير الصالحية. وإذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخرى إرسال 

ية يعتبر التقرير، وفى حالة عدم ورود موافقته خالل أسبوعين على تقديم تقرير الصالح

 ذلك بمثابة الموافقة.
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يشكل مجلس المعهد بناءاً على إقتراح مجلس القسم المختص لجنة الحكم على الرسالة من  .2

ثالثة أعضاء احدهما المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة واألساتذة 

المشرفين يجوز المساعدين بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة وفى حالة تعدد 

أن يشتركوا فى اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد. ويجوز أن يكون العضوان أو 

أحدهما من األساتذة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى من األخصائيين وذلك بشرط أن 

يكون أحدهما على األقل من خارج المعهد. ويتم إعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس 

 دراسات العليا والبحوث.الجامعة لل

يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلى لجنة اإلشراف فى لجنة الحكم فى حالة تعذر  .3

 حضور المشرفين اآلخرين.

إذا لم تناقش الرسالة خالل ثالثة أشهر من تاريخ إعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحكم يعاد  .4

إنعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل إعتماد اللجنة بنفس األعضاء مرة أخرى وفى حالة عدم 

 اللجنة بلجنة أخرى.

للجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة إلى الباحث إلستكمال ما تراه من نقص على أن  .5

تتقدم بتقرير جماعى للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهله إلستكمال مالحظاتها 

توافق لجنة الحكم أو من تفوضه خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ المناقشة على أن 

 على إجازة الرسالة.

 منح الدرجة

تمنح درجة الماجستير بناًء على إقتراح مجلس القسم و موافقة مجلس المعهد للطالب الذى  يجتاز 

مناقشة رسالته العلمية بعد إجتياز جميع المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة وال 

 .التراكمى للدرجات فى شهادة الماجستير يرصد التقدير أو المعدل

ساعة معتمدة  38لكى يحصل الطالب على درجة الماجستير يجب أن يدرس ويجتاز بنجاح عدد 

 ساعات معتمدة رسالة علمية. 8ساعة معتمدة مقررات باإلضافة إلى  30 بيانها كاآلتى:

 الدكتوراه:درجة -3

 شروط التسجيل

 :العامةيشترط التالى فى تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه باإلضافة للشروط 

أن يكون حاصالً على درجة الماجستير فى فرع التخصص أو فى ما يعادله  من إحدى  .1

 الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات.

ب الحاصل يجوز لمجلس المعهد بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطال .2

عدداً من المقررات على درجة الماجستير في غير فرع التخصص. وفى حالة إقرار 

الدراسية التكميلية فى مستوى البكالوريوس أو أعلى والتى يراها القسم ضرورية فإنه يجب 

على الطالب إجتيازها بنجاح. بحيث ال يتجاوز عدد المقررات التكميلية عن 



 

 
24 

متطلباً سابقاً للمقررات األساسية.  وفى حالة زيادتها عن  أربعة مقررات بشرط اال تكون

أربعة مقررات يقضى الطالب سنة تأهيلية للنجاح فى هذه المقررات كشرط للقيد فى 

 الدراسة التمهيدية وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

ً فى Comprehensive Examيعقد للطالب إمتحان شامل  .3 ً و تحريريا مجال  شفويا

التخصص وذلك بعد إجتياز المقررات الدراسية بنجاح ومتوسط تراكمى للدرجات 

CGPA  ال يقل عن+C وإال وجب على الطالب التسجيل فى مقررات إضافية أو إعادة ،

بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات ويهدف اإلمتحان الشامل إلى قياس قدرة 

موضوعات التخصص الرئيسى والتخصصات الفرعية الطالب عمقاً وشموالً فى إستيعاب 

المساندة ويهدف إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأمل والتحليل واإلستنتاج وإقتراح 

الحلول المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة. بعد اجتياز الطالب لالمتحان الشامل يتقدم 

ن الشامل لدرجة الدكتوراه طبقاً بطلب لتسجيل موضوع الرسالة. )وتطبق آلية أداء األمتحا

ملحقات  منصـــوص عليه  فىال 2009لسنة  12لما ورد بقرار مجلس الجامعة رقم 

 (..الالئحة

يعرض الطالب خطة البحث فى سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة  .4

 وعرضه على مجلس القسم.

وتحديد مستوى اللغة األجنبية  ICDLالحصول على الرخصة الدولية للحاسب اآللى  .5

كشرط لنيل درجة الدكتوراه ووفقاً للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة، ما لم 

 يجتازهم الطالب بنجاح أثناء الدراسة السابقة.

بعد نجاح الطالب فى جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمى للدرجات  .6

CGPA  ال يقل عن+C ضوع الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة واإلنتهاء من مو

 على مجلس القسم.

 هيئة اإلشراف

يقر مجلس المعهد تشكيل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الدكتوراه  بناءاً على  .1

إقتراح مجلس القسم ووفق خطة القسم البحثية من بين األساتذة أو األساتذة المساعدين. 

ويجوز للمدرسين اإلشتراك فى اإلشراف بحيث ال يزيد عدد المشرفين عن أربعة أعضاء. 

ً للقواعد ويجوز للطالب اإلخت يار بين عدد من الموضوعات البحثية المطروحة طبقا

 الموضوعة لكل تخصص.

فى حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس المعهد أن يشترك فى  .2

اإلشراف أحد المتخصصين من حملة درجة الدكتوراه أو من ذوى الخبرة فى مجال 

ال تزيد لجنة اإلشراف عن وفى جميع األحوال جرى فيها البحثالتخصص من الجهة التى ي

 أربعة أعضاء وعلى أن يكون المشرف الرئيسى من الجامعة.
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فى حالة سفر أحد المشرفين ولم يمض على إشرافه عام فلمجلس المعهد أن يرفع إسمه من  .3

 لجنة اإلشراف بناءا على إقتراح مجلس القسم ويتم توجيه الشكر إلية فى إهداء الرسالة.

حالة سفر المشرف على الرسالة بعد مضى عام على التسجيل يقدم سيادته تقريراً وفى  .4

علمياً عن مدى تقدم الطالب فى البحث خالل مدة األشراف على الرسالة موقعاً عليه من 

باقى المشرفين مع األحتفاظ بحقه فى نشر نتائج الرسالة. وفى تقرير الصالحية يكتفى 

 الداخل.بتقرير المشرف أو المشرفين ب

يحرر المشرفون على الرسالة تقريراً دورياً عن مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر من تاريخ  .5

تسجيل خطة البحث. ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة اإلشراف مجتمعة،  وفى حالة إختالف 

آراء أعضاء لجنة اإلشراف يقوم القسم العلمى بدراسة الحالة وإتخاذ القرار المناسب. تعتمد 

تقارير من مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا بالمعهد ويتم إخطار الطالب عن طريق ال

إدارة الدراسات العليا بالمعهد برأي لجنة اإلشراف عن مدى تقدمه فى الرسالة )إستمرار 

 التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء تسجيل الرسالة(.

ارير دورية تفيد بأن أداءه غير يشطب تسجيل الطالب من البرنامج إذا حرر له ثالثة تق .6

 مرض وذلك بعد توجيه ثالثة إنذارات له.

 لجنة الحكم

تتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعد اإلنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم المختص تمهيداً للعرض 

 على مجلس المعهد باآلتى:

واإلضافات  تقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضح به مستواها العلمى والبحثى .1

العلمية التى قام بها الباحث، ويقوم بالتوقيع عليه جميع المشرفين. كما تقدم لجنة اإلشراف 

 إقتراحاً بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة.

يشكل مجلس المعهد بناءاً على إقتراح مجلس القسم المختص لجنة الحكم على الرسالة من  .2

لعضوان اآلخران من بين األساتذة ثالثة أعضاء احدهما المشرف على الرسالة وا

بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة وفى حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا 

فى اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد. ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من 

ن أحدهما األساتذة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى من األخصائيين وذلك بشرط أن يكو

على األقل من خارج الجامعة. ويتم إعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة 

 للدراسات العليا والبحوث.

يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلى لجنة اإلشراف فى لجنة الحكم فى حالة تعذر  .3

 حضور المشرفين اآلخرين.

إعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحكم يعاد  إذا لم تناقش الرسالة خالل ثالثة أشهر من تاريخ .4

إعتماد اللجنة بنفس األعضاء مرة أخرى وفى حالة إشتراك ممتحن اجنبى يجوز أن تمتد 

هذه الفترة إلى أربعة أشهر وفى حالة عدم إنعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة 

 بلجنة أخرى.
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ال ما تراه من نقص على أن للجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة إلى الباحث إلستكم .5

تتقدم بتقرير جماعى للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهله إلستكمال مالحظاتها 

خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه 

 على إجازة الرسالة.

 

 منح الدرجة

رسالته العلمية وجميع متطلبات الدرجة وذلك  تمنح درجة الدكتوراه للطالب الذى يجتاز مناقشة

بناءاً على إقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس المعهد. وال يرصد التقدير أو المعدل التراكمى 

 للدرجات فى شهادة الدكتوراه.

ساعة معتمدة  48لكى يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس ويجتاز بنجاح عدد 

 ساعة معتمدة رسالة علمية. 24ة معتمدة مقررات باإلضافة إلى ساع 24بيانها كاآلتى: 
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 الطالب الوافدين

 القواعد العامة لشروط قبول وتسجيل الطالب الوافدين بجامعة االسكندرية: -۱

 األوراق المطلوبة:

الد إ،  الإ،م ية الة،لل عليه، الع،لب )شه،دة ألية أد لد ة عبق األلل م صمدة  -1

 دمخصدمة(.

 الد إ،  الإ،م أ من المإلس األعلى للإ،م ،  )م ،دلة شخلية ب،سم الع،لب(م ،دلة  -٢

مدافقة المسصش،  الثق،فأ على ايد الع،لب الدافد مدضة، به، الد إة الإ،م ية المقص ح  -3

 الةلدل عليه، دع،م القيد دإهة الصمديل.

 لد ة إدات السف  الة،لأ م،مال. -4

 شه،دة ميالد الع،لب -5

 الداخلية للملية الم اد الصسإيل به، على مؤهل الع،لب. اسصيف،ء ش دع الالئةة -6

 بعد استيفاء جميع البنود السابقة يتقدم الطالب إلى الكلية / المعهد المعني الستيفاء مايلي:

( اسصم، ة بي،ت،  للعالب الدافدين بمدافقة السيد ا.د./ الدميل بلفة مبدئية ثم 3عدد ) -7

 ة، به،  أو الملية / الم هد.اعصم،د السيد ت،ئب  ئيس الإ،م ة مدض

 ( اسصم، ة م لدم،  دذلك  سصعالع األمن فأ ابدل الع،لب من عدمه.4عدد ) -8

يصم مخ،عبة دميل أدل دتا ة الص ليم ال ،لأ عن ع يق السيد ت،ئب  ئيس الإ،م ة  -9

 للد اس،  ال لي، دالبةدى  صخ،ذ اإلإ اءا  الالتمة لمداف،صت، ب،لمدافقة األمتية.

ابدل الع،لب بلفة ته،ئية د  اتصر،م ب،لد اسة د  سداد المل دف،  ا   يصم  -10

ب د د دد المدافقة األمتية ديقدم الشه،دة اللةية من أةد م ،مل دتا ة اللةة دالسم،ن 

 بخلده من م ض اإليدت من مسصشفى ةمي،  ا سمتد ية.

الم،إسصي  يصم ابدل العالب الدافدين الة،للين على صقدي  إيد للصسإيل لد إة -11

 دفأ ة،لة الةلدل على صقدي  مقبدل يصم الصسإيل ب د الةلدل على مداد صمميلية.

 ملةدرة:  سم القيد دالمل دف،  الد اسية ب، سص ليتأ أد م،ي ،دله، ب،لدد   أد اليد د.

 مراحل القبول والتسجيل بالمعهد -2
د ثم صقديم األد اق المعلدبة يصم صقديم علب ا لصة،ق للةلدل على المدافقة المبدئية من الم ه -1

 من خ، ج إمهد ية مل  ال  بية دبي،ته، م،لص،لأ:

شه،دة البم،لد يدس أد الم،إسصي  )م ،دلة من المإلس األعلى للإ،م ،   •

 ب،لق،ه ة(.
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 السإل الد اسأ )صقدي ا  ستدا  الد اسة ب،لملية(. •

 شه،دة الميالد. •

 شه،دة الث،تدية ال ،مة. •

الثق،فأ بسف، ة الددلة الصأ يةمل الع،لب إتسيصه، فأ إمهد ية مل  مدافقة المسصش،   •

 ال  بية على الصة،ق الع،لب ب،لد اس،  ال لي،.

 لد ة إدات السف . •

 اسصيف،ء اسصم، ا  األمن دهأ صضمن بي،ت،  الدافدين داسصم، ة الم لدم، . -٢

ل ،مة للدافدين دتا ة يصم ا س،ل األد اق  لى إ،م ة األسمتد ية ليصم   س،له،  لى اإلدا ة ا -3

 ستدا  لمل م ةلة. 3الص ليم ال ،لأ للةلدل على المدافقة المبدئية صسصم  لمدة 

 ب د الةلدل على المدافقة يقدم الع،لب بسداد ال سدم اآلصية اعصب، ان من ص، يخ القيد -4

 إتيه اسص ليتأ 1700 دبلوم

 إتيه اسص ليتأ 1300

 األدل للصسإيل فأ مل م ةلة.  سم ايد يسدد م ة داةدة فأ بداية ال ،م

  سدم د اسية ستدية.

 إتيه اسص ليتأ 1700 ماجستير

 إتيه اسص ليتأ 1500

  سم ايد يسدد م ة داةدة فأ بداية ال ،م األدل للصسإيل فأ مل م ةلة.

  سدم د اسية ستدية.

 إتيه اسص ليتأ 1700 دكتوراه

 إتيه اسص ليتأ ٢700

 ال ،م األدل للصسإيل فأ مل م ةلة.  سم ايد يسدد م ة داةدة فأ بداية

  سدم د اسية ستدية.

 

 مكتب رعاية الوافدين:

صقديم مخصلف الخدم،  للعالب ل ممصبيقدم اهصم،م، من الم هد بع،بت، الدافدين فقد صم صخليث 

دصم صمليف أةد أعض،ء الدافدين د صسهيل اإلإ اءا  اإلدا ية الخ،لة بصسإيلهم د ايدهم ب،لإ،م ة 

لصد يس ممن لهم خب ة مبي ة فأ الص ،دن مع إ،م ،  دمترم،  ددليه لالش اف على شئدن هيئة ا

ديممن للع،لب الدافد الصدالل مع الممصب  م، . الدافدين دال مل على صذليل م،يداإههم من عقب، 

 . foreignstudents@alexu.edu.egمب،ش ة اد عن ع يق ا يميل 

  

mailto:foreignstudents@alexu.edu.eg
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 سياسات التدريس والتعلم والتقومي مبعهد البحوث الطبية
هد عملية يقدم به، ديش ف عليه، عضد هيئة الصد يس بقلد : Teaching التدريس أو التعليم

 مس،عدة الع،لب على صةقيق أهداف دتداصج الص لم المسصهدفة

به الع،لب بإش اف هيئة الصد يس أد بددته،م بهدف هد تش،ع ذاصى يقدم : Learningالتعلم 

 امصس،ب م  فة أد مه، ة أد صغيي  سلدك.

هأ مإمدعة القداعد ال ،مة دالخعدع ال  يضة :  Teaching Strategiesاستراتيجية التعليم

  الصأ صهصم بدس،ئل صةقيق األهداف المتشددة للصد يس.

السلدمي،  داإلإ اءا  الصأ يقدم به، الع،لب  هأ: Learning Strategies  استراتيجية التعلم

 لم ،إلة الم لدم،  دص لم المه،م المخلصلفة

 مباديء التعليم والتعلم الجيد

الص لم ليس ل بة لصةدو الذام ة فأ صذم  الم لدم،  دالم ، فم د تم، يإب أن يهدف الص ليم  لى 

ال يصم  ال من خ،لل م اع،ة  فهم داسصي ،ب دصممن الع،لب من الم لدم،  دالمه، ا  م دهذا

 الص ليم اآلصية: مب،دوء

 صشإيع الصف،عل بين عضد هيئة الصد يس د الع،لب. •

 صشإيع الص ،دن بين العالب. •

 صشإيع الص لم التشع. •

 صقديم صغذية  اإ ة س ي ة. •

 صدفي  دا  م،ف للص لم. •

 صتدع ع ق الص ليم المسصخدمة. •

 المطبقة بالمعهد: والتعلم وطرق التدريساستراتيجيات  أمثلةأهم 

 Practical or Clinical ال ملأ الصد يب    Lecture  المة،ض ة 

 Case Studyد اسة الة،لة    Discussionمإمدع،  المت،اشة 

  Projects  ع، دش لما  Problem Solving المشمال ةل 

   Training workshopsالدد ا  الصد يبية    Brainstormingال لف الذهتأ

 Distance Learning  عن ب دالص ليم    Role playing صمثيل األددا 

  Self-directed learningالص ليم الذاصأ    Field trainingالصد يب الميداتأ
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 جماالت الدعم الطاليب
 الدعم األكاديمي: .۱

 يصمثل هذا الدعم فأ:

ل س،ئل الم،إسصي  دالدمصد اه  الميم،دي،  الخ،لة ب،لإتء ال ملأ صدعيم إتء من ايمة ش اء •

 للعالب المصفداين.

 دإدد خلم على اسصخدام ا إهتة ال لمية للعالب المسإلين ب،لم هد. •

صم يم العالب المصفداين فأ المؤصم  الستدى ددضع اسم،ؤهم على لدةة الش ف دالمداع  •

 ا لمص دتأ.

صإ، بهم ال لمية دصقدم اا،مة مؤصم  عالبأ ةيى يقدم العالب المش، مين ب  ض ابة،ثهم د •

 .المش، مين دمتت إ،ئتة  ةسن بةى اللإتة المترمة للمؤصم  بصم يم

 رعاية ودعم الطالب المتفوقين:

ة ل، من الم هد على   س،ء  دح المث،ب ة دالصفدق ألبت،ئهم فقد صم دضع آلية لدعم دصةفيت 

ح المت،فسة ةصأ يقص،د بهم العالب المصفداين من شأته، أن صشإع العالب على الصفدق دصذمأ  د

 تمالئهمم دذلك على التةد الص،لأ:

بأ دالمؤصم  الستدو صم يم أددائل العالب المصميتين د اسي، فأ ةفل المؤصم  العال •

 للم هد مع السم،ح لهم بةضد  المؤصم  مإ،ت،.

 على لدةة الش ف ب،لم هد دالمداع ا لمص دتأ.دضع أسم،ء العالب المصفداين  •

 ،ئل المصميتة علمي، دالصأ أض،ف  الإديد ب،لتش  فأ مإلة الم هد مإ،ت،.السم،ح لل س •

 مش، مة العالب المصفداين فأ مإ،لس الم هد. •

 مش، مة العالب المصفداين فأ المش دع،  البةثية الصأ صإ ى فأ الم هد •

 رعاية الطالب المتعثرين دراسيا:

دمتسقأ المق  ا  من دااع تص،ئج يصم صةديد العالب المص ث ين عن ع يق الم شد األم،ديمأ 

ا خصب، ا  دصسإيلهم فأ سإل خ،ث لمص،ب صهم دالدادف على مسصدي،صهم أد  بأدل دذلك عن 

 ع يق:

عقد اإصم،ع،  ف دية مع الم شد األم،ديمأ ب د رهد  تص،ئج متصلف ال ،م الد اسأ  •

 للص  ف على األسب،ب دال دامل الصأ أد   لى الصأخ  الد اسأ.

 س،ع،  الممصبية مع األس،صذة دالمص،ب ة الدايقة لهم.تي،دة ال •
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فأ ة،لة  ذا م، ثب  عدم  ة ات أو صقدم من خالل الدعم دال ع،ية األم،ديمية فمن المممن  •

صقديم التلت للع،لب ب، تسة،ب من المق   أد بصغيي  المس، / الصخلث بم، يصت،سب مع 

 ميدل الع،لب داد اصه.

 االرشاد األكاديمي: -2

القسم  لمل هوعضو هيئة التد يس الذو يخت، ه مجلس  Academic Advisorرشد األكاديميالم

مإمدعة من العالبفأ اسصمم،ل مصعلب،  الةلدل على الد إة لتوإيه دمس،عدة ب ت،مج د اسأ 

ال لميةداصم،م مصعلب،  التإ،ح فأ المق  ا  الد اسية دصةقيق المه، ا  المعلدبة دلصقديم التلت 

بشمل مب،ش  أد الي  مب،ش  على أداؤهم األم،ديمأم مم، يؤث  مشكال  م، اد يداإههم من ةل فأ 

الم شد ا م،ديمأ يقوم دليمدن مش ف، على اخصي، اصهم من ددن التامهم ب،صب،ع م، يمليه. مم، 

دأخالاي،  الت لم دالقي،م ب،لرع،ية ال لمية داألم،ديمية داإلإتم،عية م هد بت ريف الط،لب بلوائت ال

 .دالثق،فية للط،لب عوال فترة د استه

 أهداف اإلرشاد األكاديمي:

 امداد الع،لب ب،لم لدم،  اللةيةة عن الم هد دالسي،س،  الص ليمية دالب امج الد اسية. •

 صةديد خعة ص ليمية صصدامب مع امم،تي،  الع،لب. •

 مص،ب ة صق، ي  صقدم العالب خالل د اسصهم دصقييمه،. •

دب،  األم،ديمية الصأ اد مس،عدة العالب لصةسين مه، اصهم الد اسية للصغلب على الل  •

 صداإههم.

 مس،عدة العالب للصغلب على مشمالصهم الخ،لة عتد الض د ة. •

 الدعم الصحي: -3

صقدم إ،م ة اإلسمتد ية بصدفي  الخدمة العبية لعالبه، خالل فص ة الد اسة ب،لإ،م ة دذلك من 

 خالل صدفي  ال الج ب،لمإ،ن فأ األم،من الص،لية:

س،عة سداء ب،لقسم الداخلأ  ٢4ا سمتد يةم ةيى صدف  الخدمة للعالب مسصشفى علبة إ،م ة  -1

 أد القسم الخ، إأ اد اسم ا سصقب،ل.

ال ي،دة الش،ملة الصخللية بسدص م ديبدأ ال مل به، فأ الس،عة الث،متة لب،ة،م صقدم ال ي،دة  -٢

،  بخدمة إميع عالب إ،م ة ا سمتد ية فأ إميع الملي،  ةيى يصدا  بهل مل الصخلل

 مثل:

أتف دأذن  –إلدية  –عيدن  –إ اةة صإميل  –مس،لك بدلية  –إ اة،  ع،مة  –ب،عتة 

إ اةة  –أدعية دمدية  –إ اةة مخ دأعل،ب  –الب  –عر،م  –تفسية دعلبية  –دةتإ ة 

 صة،ليل. –اش ة  –عالج عبي أ  –الدد لم،ء  –است،ن  –لد  
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إتيه  100، ب،لم هد مق،بل  سم اشص اك صصداف  خدمة الصأمين اللةأ لعالب الد اس،  ال لي -3

 للفلل الد اسأ الداةد.

ا،م  ادا ة الم هد بصخليث عي،دة ام اض الب،عتة ب،ل ي،دة الخ، إية ب،لم هد  سصقب،ل  -4

الة،   العبية الع، ئة لعلبة الد اس،  ال لي، ب،لم هددال ي،دة مإهتة ب،ألددا  دالم دا  

الص ،مل م ه، لةين تقله، اذا اسصدعى ا م  الى مسصشفى الالتمة  سصقب،ل الة،   الة إة د

الم هد اد مسصشفى العلبة الإ،م أ الصأ صب د مس،فة  ميلدمص  داةد فقع عن م هد البةدى 

 .العبية

 الدعم االجتماعي: -4

أةد األددا  المتدع ب،ل ع،ية اإلإصم،عية هد صسهيل ةلدل الع،لب على اإلشص اك فأ دس،ئل 

 المخصلفةم على التةد الص،لأ:التقل 

 اشص اك القع، :

 يصم سةب اسصم، ة اشص اك القع،  من مةعة السمة الةديد. -1

 يصم ملء ا سصم، ة بم  فة الع،لب دالمدرف المخصث بشئدن الد اس،  ال لي،. -٢

 لد ة شخلية. ٢ي فق ب، سصم، ة عدد  -3

 صخصم ا سصم، ة بخصم ش ،  الإمهد ية. -4

صب ا شص ام،  بمةعة السمة الةديد م فق به، لد ة للبع،اة صقدم ا سصم، ة  لى مم -5

 الشخلية للع،لب مع سداد ال سدم المسصةقة.

 اشص اك اصدبيس ال ب الدلص،:

 ا صدبيس من ش مة اصدبيس ال ب الدلص،.يصم سةب اسصم، ة اشص اك  -1

 يصم ملء ا سصم، ة بم  فة الع،لب دالمدرف المخصث بشئدن الد اس،  ال لي،. -٢

 لد ة شخلية. ٢، سصم، ة عدد ي فق ب -3

 صخصم ا سصم، ة بخصم ش ،  الإمهد ية. -4

صقدم ا سصم، ة  لى ممصب ا شص ام،  بمةعة السمة الةديد م فق به، لد ة للبع،اة  -5

 الشخلية للع،لب مع سداد ال سدم المسصةقة.

 التعامل مع مشكالت الطالب: -5

 لجنة شكاوى الطالب: (أ

عالب بأن هت،ك العالبم دصهدف  لى أن صمدن أهال لثقة الصخصث هذه اللإتة بصلقأ شم،دى 

  دا ة إدية صهدف  لى أن صمدن عدت، لهم فأ ةل مشمالصهم عن ع يق م،يلأ:
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 مةصدى هذه الشمدى.س ية الةف،ر على  -5

 عع،ء الثقة المصب،دلة بين  دا ة الم هد دالعالب بةيى صمدن هذه اإلدا ة أميتة فأ عدم  -6

 من إ اء صقديمه لهذه الشمدى. للع،لبى أد ض   ذ لة،ق أو أ

 .ة،دلة الدلدل  لى ةل له،ماإلهصم،م بمل م،يقدم من شم،دى د -7

 وفقا لما يلي:وتختص اللجنة بالنظر في الشكاوى 

شم،دى العالب المص لقة بة م،ن الع،لب من أةد الخدم،  الإ،م ية المق  ة لمن يم،ثلدته  -1

 من العالب.

 ف د س،ءة م ،ملة العالب من ابل أعض،ء هيئة الصد يس.شم،دى العالب المص لقة ب،لص س -٢

 شم،دى العالب دمقص ة،صهم فيم، يخصث بإدادل الد اسة دا مصة،ت، . -3

 مقص ة،  العالب فيم، يخصث بصةسين أداء ال ملية الص ليمية. -4

 إجراءات تقديم الشكوى:

من خالل متسق ،لب بصقديم شمداه عن ع يق ملء التمدذج الخ،ث بذلك دالمصدف  يقدم الع -1

 الإددة ب،لقسم أد دةدة ضم،ن الإددة أد المداع ا لمص دتأ للم هد.

من ص، يخ ةددى الداا ة مةل الشمدى د  يصم صقديمه، ب د صقديم الشمدى خالل أسبدع يصم  -٢

 ذلك.

يصم صسليم الشمدى بمق  دةدة ضم،ن الإددة أد ا س،له،  لمص دتي، على الإليميل الخ،ث  -3

 .studentcomplains@alexu.edu.egبشم،دى العالب 

يصم صفديض  ئيس لإتة الشم،دى أد أةد أعض،ء اللإتة ب،لصدالل مع الإهة المخصلة  -4

ميل الم هد للد اس،  ال لي، دسداء  ئيس القسم ال لمأ أد أمين الم هد د ن صعلب األم  

 مل على  يإ،د ةلدل للشم،دى دذلك خالل اسبدعين من ص، يخ د دد دالأد عميد الم هد 

 الشمدى.

يقدم مسئدل لإتة الشم،دى ب،لصدالل مع الع،لب دابالاله بم، صم الصدلل  ليه من تص،ئج  -5

 الصةقيق فأ الشمدى دم،صم اصخ،ذه من اإ اءا  صلةيةية.

 مه، بدةدة ضم،ن الإددة.يصم صددين تص،ئج ةلدل الشم،دى دم، صم اصخ،ذه من  إ اءا  دصسلي -6

 إجراءات يجب أن يتبعها الطالب قبل التقدم بعرض شكواهم

 أبت،ئت، العالب ....

تةن ت ةب بصلقأ مل الشم،دى المقدمة متمم دفأ الدا  تفسه تةن تهيب بمم أن صمدتدا 

 مدضدعيين فأ صةديد هذه الم،دى دتتلمم ب مل اآلصأ:

mailto:studentcomplains@alexu.edu.eg
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دمة،دلة ع ض الشمدى دصدضيت  ن م،ت  الصقدم مب،ش ة  لى الشخث مةل الشمدى  -1

 هت،ك أض ا  اد صلةق من إ اء ةديدى األم  مةل الشمدى دمت،اشصه بع يقة مدضدعية.

 ذا لم يصم الصدلل  لى ةل صإده م ضي، لك فيإب عليك س عة صقديم شمدى مدضدعية  -٢

،يإب مب،ش ة على التمدذج الم د لذلك أد مت،اشة لإتة الشم،دى ب،لم هد لصدإيهك  لى م

 عمله.

فأ ة،لة صلقأ  د من لإتة الشم،دى ب،لم هد دهذا ال د  يصفق مع م، مت  صصدا ه فب إ،ء  -3

أد ال دائق اإلدا ية الصأ يةص،ج ص ديله،  لصم،س ال ذ  الخ،ث ب،لة،إة  لى صغيي  اللدائت 

  لى دا  د إ اءا  م قدة.

 

 تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات: (ب

المص لقة ب،ألخع،ء الم،دية الصأ صقع عتد  لد د إ،  دصخصث بشم،دى العالب 

اإلخصب، ا  الته،ئيةم ددن أن يمدن له، الةق فأ الص  ض للسلعة الصقدي ية المق  ة ل ضد 

 هيئة الصد يس الق،ئم ب،لصلةيت.

 إجراءات تقديم التظلم:

يصقدم الع،لب بعلب  لى دميل الم هد للد اس،  ال لي، دالبةدى للصرلم من تص،ئج  •

 ا مصة،ت،  خالل اسبدع من رهد  التصيإة. 

 يصم صإميع العلب،  دا س،له،  لى لإتة ال لد. •

 يقدم  ئيس دأعض،ء لإتة ال لد بم اإ ة د إ،  المداد المعلدب الصأمد مته، •

 لديب األخع،ءفأ ة،لة دإدد أخع،ء م،دية يصم ص •

يصم ص ديل المشدف فأ ة،لة دإدد أخع،ء ديصم الصدايع عليه، من ابل  ئيس دأعض،ء  •

 لإتة ال لد ددميل الم هد دال ميد.

أي،م من  10فأ مدة  صتيد عن  داخع،  الع،لب بتصيإة الصرلم يصم فةث الصرلم،  •

 ص، يخ الصرلم.

 يصم اللق المتص دل ب د  تصه،ء الصرلم، . •

 الخاصة:اللجان ج( 

أد  العلبةيإدت عقد لإ،ن امصة،ن خ،لة للعالب الم ضى فأ مق  الم هد أد مسصشفى 

المسصشفي،  الإ،م ية الص،ب ة للإ،م ة دفق، لة،لة الع،لب بت،ء على صق ي  من ا دا ة 

العبية ب،لإ،م ة أد المسصشفى الإ،م أ أد مسصشفى الم هد دبمدافقة عميد الم هد ددميل 

  ال لي، دالبةدى أد من يتدب عتهم، ب، مصة،ت،  داعصم،د السيد ا سص،ذ الم هد للد اس،

الدمصد  ت،ئب  ئيس الإ،م ة للد اس،  ال لي، دالبةدى دصبدأ اللإ،ن الخ،لة 

 دصتصهأ فأ ذا  المداعيد الم مدل به، فأ ا مصة،ت، .
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 اخلدمات االلكرتونية 
 االيميل الجامعي:

بم،  مإ،تية خدم، د دب امج أددا  صقد  صةلل على الإ،م أ إللمص دتأا  ن ب،لب يد ص لمهل 

بددن أو مل، يف  الإ،م أ دالخدم،  مص،ةة لك فقع ب،إليميل يلل  لى سصة آ ف دد   صق يب، !؟

) دمذلك ب ض الش م،  صقدم خلدم،   أخ ى مـإـــــــــ،تـــــــــــــ، صمـــــــــــ،مـــــــــــ، !!!

 م فقع للعالب !!! ( %50صلل لـ 

 ؟؟؟ هذه الخدم، ميف صةلل على 

 :تحصل على البريد الخاص بك  : أوالً 

 الم هدفقع بم، تيه  (Information Technology Unitدةدة صمتدلدإي، الم لدم،  )صدإه  لى 

 صةلل على اإليميل الخ،ث بكم صسصعيع أن( الم هد)أد أو  ثب،  ايد فأ 

 :تحصل عليها تي تستطيع أن ال الخدمات :ثانيًا

 : Microsoft مايكروسوفتخدمات 

۱- DREAM SPARK 

 cT0eZ0http://goo.gl/  DreamSpark أدخل على ال ابع الص،لأ: 

دمذلك  - ...(Windows , One Note , etc)مل ب امج م،يم دسدف  المص،ةة لك ا،ئمة ب سصإد

 Visual)لة،سب اآللأ دالمهصمين ب،لب مإة مإمدعة ب امج خ،لة لعالب أاس،م دصخلل،  ا

Studio , SQL Server , Xamarin , etc).  

لى مداع ص ليمأ من الخدم،  المدإددة مدد صقد  صتشئ بيه ةس،ب ع يدإدمن خالل تفس ال ابع د

 الة،سب اآللأ دالمهصمين ب،لب مإة(  سمه)لعالب أاس،م دصخلل،   لص ليم الب مإة

#(U8http://goo.gl/EdcD Pluralsight دصقد  صقدم بصتشيعه من هت، ب،سصخدام المدد من 

 ( gvD6http://goo.gl/VC د يم_سب، ك)مداع 

يده،  ش ح ع يقة ا سصخدام دالصف يل س،بق، ب،سصخدام مث،ل ب يد المص دتأ صم تش  فيد :ملحوظة

 إ،م ة ا سمتد ية -من ملية ال لدم 

 | الإتء األدل | الةلدل على الب يد الإ،م أ دصف يله #د يـم_سب، ك

http://goo.gl/0eZ0cT
http://goo.gl/EdcD8U
http://goo.gl/VC6gvD
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https://www.youtube.com/watch?v=r4RLikfn8ZM  

اك فأ د يم سب، ك دصف يل الةس،ب + اإلشص اك فأ | الإتء الث،تأ | اإلشص  #د يــم_سب، ك

   vKurdQ6www.youtube.com/watch?v=OxYC  بلد ال س،ي 

 | الإتء الث،لى | صمملة ع يقة الصف يل دالةلدل على المتيد من الب امج #د يـــم_سب، ك

 ZkiEGg5https://www.youtube.com/watch?v=SVoo 

2- OFFICE 365 :  365 سصخدام أدفيس أيض، صصيت م،يم دسدف Office365  للعالب ب،لب يد

صسإيل دخدل من خالل ب يدك ب د أد  /7PZyR4http://goo.gl اإللمص دتأ الإ،م أ 

اضغع عليه،  Office 365لد ة فأ أعلى لفةة الب يد اإللمص دتأ ممصدب عليه،  سصإد

 لللفةة الخ،لة ب،ألدفيس أدتالين. لصتصقل

 

3- GitHub Student Developer Pack : مجموعة برامج متاحة لطالب أقسام وتخصصات

 GitHubالحاسب اآللي أيضا من خالل البريد اإللكتروني الجامعي مقدمة من موقع 

 http://goo.gl/FOdqyT 

 

4- Autodesk : ( مجموعة برامج مميزة ومشهورة جداMaya - 3D Max - Inventor 

utocadA -Professional   ) لمتيد من الم لدم،  ت  المداع FSKQL8http://goo.gl/ 

 

تتيح لطالب تخصصات الحاسب اآللي وخصوصا ش مة إي  ب ايتت : JetBrains خدمات -5

 ً   iIO9http://goo.gl/EP البرمجة مجموعة من البرامج الرائعة مــجـــانــــــــــا

 

  الش مة بخلدم،  صلل على منتجا صسصعيع الةلدلبايميلك الجامعي : Adobeخدمات  -6

 9http://goo.gl/hGfvi اعرف أكتر من هنا: م %60لـ 

 

اعرف أكتر من م للعالب ب، يميل الإ،م أم خدم،  تقدش مة آم،تدن :  Amazon خدمات -7

  /URaUj1http://goo.gl هنا

 

 صسصعيع اعدادمن خالله  دالذوكلنا نعرف أو عاألقل سمعنا عن موقع بريزي : Preziخدمات  -8

م لمدرسينادبمق،بل للعالب ديقدم خدمات مجانية الموقع . مبهرة presentationsعروض #

 /lCBL00http://goo.gl اكتر من الرابط اع ف 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OxYC6vKurdQ
https://www.youtube.com/watch?v=SVoo5ZkiEGg
http://goo.gl/4PZyR7
http://goo.gl/4PZyR7
http://goo.gl/FOdqyT
http://goo.gl/8FSKQL
http://goo.gl/8FSKQL
http://goo.gl/EP9iIO
http://goo.gl/hGfvi9
http://goo.gl/hGfvi9
http://goo.gl/1URaUj
http://goo.gl/00lCBL
http://goo.gl/00lCBL
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 ResearchGate مثال على ذلك موقع  العلمية : العلمي و الرسائل البحثخدمات مواقع  -9

 785http://goo.gl/NFzلموقع تيح نشر الرسائل واألبحاث العلمية ومن خالله . هذا ا

 .بحاثهم ومجاالتهم... جرب بنفسكتواصل مع باحثين من حول العالم وتتعرف على أتستطيع ال

 www.ekb.eg نك المعرفة المصريب

ي صب  بتك الم  فة المل و أةد أمب  دأشمل بتدك الم  فه المدإدده علأ مسصدو ال ،لم تر ال 

ه من مل،د  م  فيه دص ليميه دثق،فيه دبةثيه من أمب  دد  التش  داإلتص،ج ال ،لمية لم، يةصدي

دبيد  الخب ه المصخللة م مم، ي صب  أةد المش دع،  ال ائده علأ مسصدى ال ،لم من ةيى 

 اإلص،ةة علأ المسصدو القدمأ .

ل  إلهصم،م،  المسصخدمين يةصدو بتك الم  فة المل و علأ أ ب ة ممدت،  /بداب،   ئيسية دفق،

سداءال عمدم الق اء من الش ب أد لغ،  السن أد العلبه أد الب،ةثين ب،إلض،فه  لأ ال ديد من 

الخدم،  األخ ى دالصأ صهدف  لأ تش  الدعأ دالم  فة بين أف اد الش ب داإل صق،ء بإددة الص ليم 

صق،ء بإددة مخ إ،  البةى من خالل صبسيع ال لدم األس،سيه دص تيت إهدد البةى ال لمأ داإل 

 ال لمأ  لأ مسصدو الصت،فسيه الددليه.

صةصدو البدابه الخ،له ب مدم الق اء علأ المل،د  الم  فية المةلية داإلاليمية دال ،لمية ب،للغة 

ال  بية داإلتإليتية مدعمه بداإهة صشغيل دبةى سهلة اإلسصخدام دمن أب ت المل،د  ات،ة 

،شيدت،ل إيدإ افيك الص ليمية  مم، صةصدو علأ مدسدعة ب يص،تيم، ال ،مه ديسمف و ال ،لميه دات،ة ت

الشهي ه دالصأ صدف  ماليين المق،   دالفيديده،  داللد  فأ مل  صإ،ه،  الم  فة ب،إلض،فه 

 لأ آمه،  المصب الص اثية داألدبية من الممصبة الب يع،تية ب،للغة ال  بية دال ديد من المل،د  

أ البدابه  لأ الصم،مل المش دع،  الدث،ئقيه دالم  فيه المةليه  المدإدده فأ األخ و مم، صس 

  .الإه،  دالهيئ،  المةليه مممصبة اإلسمتد يه داألته  الش يف دالي ه،

ب،لتسبة للبدابة الخ،لة ب،لب،ةثين فهأ صةصدو علأ أةدى م، دلل  ليه ال لم من  مصش،ف،  من 

إم ي،  البةثية الغي  ه،دفة لل بت ةيى صةصدو علأ آ ف أمب  دد  التش  ال ،لمية دأع ق ال

الدد ي،  ال لمية المصخللة ذا  م ،مال  الصآثي  الم صف ه فأ المإ،   البةثية المخصلفة 

ب،إلض،فة  لأ مئ،  اآل ف من المصب دالم اإع ال ،مة دالمصخللة دمذلك اداعد البي،ت،  

ل م دسدعة ب يص،تيم، األم،ديميه دديسمف و الص ليميه م داألددا  البةثية المصخلله دصشمل أيض،

م الصلفت المدضدعأ فضالل عن تر،م البةى المدةد الذو يصميت ب،لداه دم دتة اإلسصخدام دتر،

ل للمدالف،  ال ،لميه  . لم،فة الصخلل، ل البدابه بتر،م لدعم  صخ،ذ الق ا   العبيه دفق، إ،ء  أيض،

ل لإهدد اإل صق،ء ب،ل ع،ية د سصت،دال  لأ العب الق،ئم علأ ال دليل دمذلك خب ا  المصخللين دعم،

 اللةية دال الإيه لإمهد ية مل  ال  بية .

 

http://goo.gl/NFz785


 

 
38 

 بوابة الباحثين ببنك المعرفة المصري:  في كيف تشترك

للصسإيل بدابة الب،ةثين يإب عليك اتش،ء الةس،ب الخ،ث بك من خالل المؤسسة الإ،م ية الصأ 

ه الخدمة عن ع يق ممصبة الم هد دمل المعلدب متك هد صقديم م،يثب  صتصمأ  ليه،م ديصيت الم هد هذ

صسإيلك للد اسة ب،لم هد ب، ض،فة  لى  امك القدمأ دسدف يقدم مسئدل المةصبة ب،تش،ء الةس،ب 

 فد ا.

 يقة البةى دالصةميل ب،سصخدام بتك الم  فة المل و يممتك مش،هدة الفيديده،  الص،لية: دلش ح ع

https://www.youtube.com/watch?v=UOfk5cxGifY 

https://www.youtube.com/watch?v=bFNXGnkj0bc 

https://www.youtube.com/watch?v=DSHustCKa8E 

 الصفحات التالية:للمزيد من الخدمات تابع 

  :إ،م ة ا سمتد ية

 https://www.facebook.com/Au.AlexU.Edu.Eg 

https://www.facebook.com/Au.AlexU.Edu.Eg.Ar/ 

 م هد البةدى العبية:

 http://mri.alexu.edu.eg 

book.com/mri.alexhttps://www.face/  

https://www.facebook.com/MRI.AlexU.Edu.Eg.Ar/  

  

https://www.youtube.com/watch?v=UOfk5cxGifY
https://www.youtube.com/watch?v=bFNXGnkj0bc
https://www.youtube.com/watch?v=DSHustCKa8E
https://www.facebook.com/Au.AlexU.Edu.Eg
https://www.facebook.com/Au.AlexU.Edu.Eg.Ar/
https://www.facebook.com/Au.AlexU.Edu.Eg.Ar/
https://www.facebook.com/Au.AlexU.Edu.Eg.Ar/
http://mri.alexu.edu.eg/
https://www.facebook.com/mri.alex/
https://www.facebook.com/mri.alex/
https://www.facebook.com/mri.alex/
https://www.facebook.com/MRI.AlexU.Edu.Eg.Ar/
https://www.facebook.com/MRI.AlexU.Edu.Eg.Ar/
https://www.facebook.com/MRI.AlexU.Edu.Eg.Ar/
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 امليثاق األخالقي ملعهد البحوث الطبية
 دا ة الم هد على صعبيق المم، س،  ا خالاية على م،فة المسصدي،  داةص ام ةقدق صة ث 

م ديصبتأ الم هد سي،س،  دصلةيت أو مم، س،  الي  ع،دلة أد الي  أخالاية فد  دادعه،اآلخ ين 

 د إ اءا  مةددة لضم،ن اإللصتام ب،ألخالاي،  المهتية مثل:

 اخالقيات البحث العلمى:

يصم ع ض خعع ا بة،ى ال لمية المقدمة ) الب دصدمد  ( على لإتة ا خالاي،  ب،لم هد  -1

 ابل المدافقة عليه، من ابل لإتة الد اس،  ال لي، دالبةدى.إلبداء ال أى به، دذلك 

فى ة،لة  سصخدام الم ضى مم،ده للبةى ال لمى فإته يص ين على الب،ةى الةلدل على  -٢

مدافقة مص،بية مدا ه من مل م يض على ةده دذلك ب د ش ح خعدا  البةى ددد  

اخع،  مةصمله اد صض  الم يض به دمدى )أد عدم( دإدد فدائد دمتاي، للم يض أد 

ب،لم يض من إ اء هذا البةى دصلةق به،  سصم، ة مدافقه مسصتي ه لمش، مة الم ضى 

 فى  إ اء بةى عبى.

فى ة،لة اسصخدام ةيدات،  الصإ، ب مم،ده للبةى ال لمى فإته يص ين على الب،ةى ا عالع  -3

 مع هذه الةيدات، .،لم هد للص ،مل دا لصتام ب،لقداعد الصى أا صه، لإتة ا خالاي،  ب

يإب على مل ب،ةى فى ف يق البةى ال لمى ا لصتام ب، م،ته الص،مه فى الص ،مل مع بي،ت،   -4

 -دتص،ئج ا بة،ى ال لمية دذلك من خالل:

 ةص ام س ية الم لدم،  الخ،له ب،لم ضى المشص مين ب،لبةى ألن تش  هذه  -

 ب دالم يض.الم لدم،  ي د خ ا، لميث،ق الس ية دا م،ته بين العبي

ا لصتام بداة البي،ت،  دصإتب الصغيي  دالةذف دالةإب المص مد للم لدم،  دالذى اد  -

 يشده التص،ئج ا ةل،ئية دي د من ابيل الصتدي .

ا بالغ عن أية دا،ئع صص لق بإتة اف البةى ال لمى سداء م،ن ذلك فى شمل  ض ا   -

صتدي  ب،لم لدم،  دالتص،ئج م،دى أد م تدى ب،لم ضى أد ةيدات،  الصإ، ب أد شمل 

ف لى مل من لديه م لدم،  بهذا الشأن الصدإه الى لإتة ا خالاي،  ب،لم هد أد 

ب،لإ،م ه لإلب،لغ عته، ديصم الص ،مل مع هذه الم لدم،  فى س ية ص،مه دبددن ا ض ا  

 ب،لمبلغ دفى  ع،  ا إ اءا  المقصته المتلدث عليه، فى ا،تدن الإ،م ه.

 -النشر العلمى وإحترام الملكية الفكرية:خالقيات ا

دذلك دفق، لم، إ،ء ب،لميث،ق ا خالاى لإ،م ة ا سمتد ية دا،تدن الملمية الفم ية المل ى لستة 

٢00٢:- 
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 يإدت للب،ةى الص إيل ب،لتش  المبم  لتص،ئج البةى ال لمى ابل ا تصه،ء مته دذلك مت ،  -1

لتص،ئج لإلثب،  دالصةليل مم،  يإدت لةددى أخع،ء دمخ،ع  مثل عدم خضدع إميع ا

مخ،عبة ال أى ال ،م ددس،ئل ا عالم عن تص،ئج هذا البةى    ب د تش  هذه التص،ئج فى 

 مإال  علمية مةممه.

فى ة،لة  مصش،ف خعأ ب د التش  ف لى الب،ةى المؤلف ا لصتام بتش  صلةيت أد ص اإع  -٢

 عن مدافه ب،لشمل الذى يةدده المة   أد الإ،م ه.

عتد  اصب،س بي،ت،  أد م لدم،  أد أفم،  خ،له بمؤلفين أد ب،ةثين أخ ين فإته يإب ذم   -3

 هذه ا عم،ل بق،ئمة الم اإع دالصتديه عن مؤلفيه، سداء تش   هذه ا عم،ل أد لم صتش .

يإب ا لصتام بإد اج اسم،ء إميع المؤلفين ) أد الب،ةثين( المس،همين فى دضع دصتفيذ  -4

ى عتد تش ه د يإدت  د اج  سم أى شخث ممؤلف لل مل ددن م  فصه خعة البةى ال لم

 دالذته.

 يةق للب،ةثين تش  ذا  المق،ل فى إهصين تش  مخصلفصين ا ب د اعالم الت،ش  ا دل  -5

 دمدافقصه.

صسلم للإ،م ه تسخه من إميع ا بة،ى المتشد ة دالصى صم صمديله، من ابل الإ،م ه فى  -6

 ض،فة الى التسخه المعبدعه.شمل دسيلة  لمص دتية ب، 

فى ة،لة ةددى اية مخ،لفة لهذه القداعد فإته من ةق المصض   أن ي فع شمدى ممصدبه  -7

الى لإتة ا خالاي،  ب،لم هد أد ب،لإ،م ه ةيى يصم الصةقيق الق،تدتى فى هذه الشمدى 

ة دالص ،مل م ه، فى  ع،   إ اءا  دال قدب،  المتلدث عليه، فى ا،تدن ةم،ية الملمي

 الفم ية المل ى.

 اللوائح والسياسات المنظمة الستخدام المكتبة

 -أوال: بشأن نسخ المواد العلمية:

يسمت ب،لصلدي  الضدئى للمداد ال لمية المص،ةه ب،لممصبه دذلك فقع ألال اض ا سص م،ل  -1

 الشخلى دألال اض البةى ال لمى دليس ألال اض صإ، ية.

 الصملفة الف لية لصلدي  المسصتدا . يصةمل المسصخدم أية  سدم صصإ،دت  -٢

يسمت ب،لصلدي  فقع أثت،ء س،ع،  ال مل ال سمية للممصبة من الس،عه الص،س ه ث هصى  -3

 الث،تية ر يدمي، م،عدا الإم ه دال عال  ال سمية.

مل مسصخدم مسئدل شخلي، عن ا لصتام ب،لقداعد المف دضه لةقدق المؤلف دالملمية  -4

 الفم ية.

 ش،دا  فى مم،ن ر،ه  ب،لممصبه فى ال فة الصلدي  ديتلت المسصخدمين يصم ص ليق هذه ا  -5

 ب، عالع عليه، ابل الصلدي .
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 -ثانيا: بشأن تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية للمؤلف:

الخ،لة ب،لمصب الد اسية  17) الم،دة  ٢00٢بت،ء على  ا،تدن ةم،ية الملمية الفم ية المل ى لستة 

 -دال لدم دالفتدن( فإته يسمت لمسصخدمى الممصبه ب،آلصى:دمصب ا دب دالص، يخ 

من  إم،لى عدد لفة،  مل من المصب دالم اإع دال س،ئل  %10صلدي  م، يتيد عن  -1

 ال لمية.

من  إم،لى عدد لفة،   %٢0صلدي  فلل داةد م،مال من المص،ب بش ع أ  يتيد عن  -٢

 المص،ب.

 دالمإال  ال لمية.الم،ده ال لمية الم،ملة للمق،   ب،للةف  -3

يإدت تقل مقصعف،  الي ة من الملتف،  الصى سبق ذم ه، دلمن يإب فى إميع ا ةدال  -4

 أن يذم  بدضدح المل،د  المتقدل عته، دأسم،ء المؤلفين.

 -اليجوز لمستخدمى المكتبه بأى من االتى:

 صلدي  مص،ب أد م إع علمى م،مل. -1

 صلدي  مإلة علمية م،ملة. -٢

 م،ملة ددن  ذن مؤلفيه،.صلدي   س،لة علمية  -3

 ( الخ،له ب،ل س،ئل ال لمية ددن  ذن مؤلفيه،. CDتسخ ا سعداته المدمإه )  -4
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