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 اإلجراءات االحترازية التى تم اتخاذها ألداره العملية التعليمية للدراسات العليا 

 جائحة فيروس كورونا أبانودكتوراه  ماجستير

 فى كلية الطب البشرى قطاع الدراسات العليا

 

 المرحلة األولى : قبل صدور تعليق الدراسة

 0الدراسات العليا عن طريق األقسامتم تعديل الجداول الدراسية وطرق التدريس بقطاع  .1

 0المعنية بحيث يتم التواصل مع طلبه الدراسات عن طريق القنوات االلكترونية 

 0الكلية  أقسامبجميع  واإلكلينيكيةتكثيف ساعات الدراسة العلمية  .2

  0سعليا تتيح لها الحضور وتمنع التكرعمل جداول لطلبة الدراسات ال .3

  0االعتبار كل االحتياطات االحترازيةالمناقشات علينه مع اخذ فى  إجراء .4

 

 أعمال التطهير والتعقيم

  واألجهزة يوميا  واألسطحالكلية بتطير وتعقيم كافة المعامل والقاعات ودورات المياه  أدارهقامت

 تحت أشراف قطاع البيئة والشئون العامة بالكلية 

 

 التوعية والوقاية

 0مركزه على طرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منها  عمل حمالت توعية 

  0نشر بوستات وبسترات ومطبوعات بجميع أنحاء الكلية 

 المرحلة الثانية : بعد صدور قرار تعليق الدراسة بالجامعة 

  القنوات الخاصة بكل قسم مع الطلبة عن طريق  األقسامتم استكمال الدراسة اليكترونيا بجميع
 رجة الماجستير والدكتوراه المسجلين فيه لد

 
  علمية فى وجود الطالب ولجنة األشراف والمناقشة تمت جميع المناقشات ماجستير ، دكتوراه

وإذا كان هناك مناقش من خارج الجامعة تكون المطلوبة فقط مع اخذ اإلجراءات االحترازية 
  0المناقشة عن طريق الذووم

 المرحلة الثالثة : بعد السماح بإجراء امتحانات الفرق النهائية والدراسات العليا 

  تم إجراء امتحانات ماجستير جزء أول وجزء ثان دور ابريل ومايو 

  دكتوراه جزء أول وجزء ثان دور ابريل ومايو 

  كأول جامعة تأخذ هذا القرار 21/6/2020ماجستير جزء أول بداية من  403لعدد  

 22/6/2020دكتوراه جزء أول بداية من  150 لعدد 

  12/7/2020ماجستير جزء ثان بداية من  500لعدد 

  14/7/2020دكتوراه جزء ثان بداية من  140لعدد 



 –التباعد   -االحترازية من حيث تجهيز مكان االمتحانات  روالتدابيمع اخذ جميع االحتياطات 

خريطة مكانية لكل طالب وخريطة االمتحانات ووضع  أماكنتجهيز  –لبس الماسك  –المطهرات 

زمانية لحضوره وصعوده اللجنة وتم إرسالها على صفحة وكيل الكلية للدراسات العليا بحيث يحضر 

 فى وجود مكانه  التعثر الطالب من منزله إلى مكان الكلية دون االختالط أو 

واالختالط ومرفق طيه بعد  منعاللتصحيح  األقسامتجهيز قاعات الكنترول ووضع جداول لكل 

 التى تمت المرفق  اإلجراءات

 لالمتحانات فى قطاع الدراسات العليا  استكماال

يوم  إلى 21/10بداية من يوم  2020امتحانات ماجستير ودكتوراه دور سبتمبر ونوفمبر  إجراءتم 

 النتيجة  إعالنواالحتياطات واالحترازية وتم  اإلجراءاتبنفس  29/12/2020

 التسجيل للدراسات العليا لدرجة الماجستير والدكتوراه : 

ويتم عن  31/3/2021-1تم فتح باب التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه دور ابريل اعتبارا من 

طريق تقديم الطالب طلبات دخول االمتحانات موقع من رئيس القسم المانح مع تقديم لوج بوك لجميع 

 0األقسام 

 تعديل الالئحة : 

فى الالئحة  اإلصالحاتتم االجتماع بتجميع األقسام العلمية على جدل منعا للتكدس وعمل جميع 

وإضافتها إلى الالئحة وإصدار  فى التعديالت األقسامبقرار مجلس الكلية وتم تجميع أراء  المعطلة

 0الالئحة الجديدة بدون اى عواء وتقديمها إلى مجلس الكلية للتصويت عليها 

 :  التاليل لدرجة الماجستير والدكتوراه على النحو تم التسجي

  2020 لدور ابريماجستير 

 طالب  96    مصريين  -1

 طالب  95               وافدين  -2

 2020 لدور ابري دكتوراه 

 طالب  45    مصريين  -1

 طالب  45    وافدين  -2

  2020 أكتوبرماجستير 

 طالب245         مصريين  -1

 طالب 105          وافدين -2

 2020اكتور  دور دكتوراه 

 طالب 91          مصريين  -1

 طالب 9    وافدين

 :التاليعلى النحو 2020فى عام  الماجستير والدكتوراه  مناقشات رسائلتم 



 رسالة 113    ماجستير:

 رسالة 391      :دكتوراه

 للدراسات العليا وكيل الكلية                                                        
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