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 عمٌد الكلٌةكلمة 

 أبنائً وبناتً.......
 ة الطب األعزاء ...طلبة وطالبات كلٌ

ارحب بكم فى رحاب كلٌتكم العرٌقة التى تعد من بٌن كبرٌات كلٌات الطب فى الوطن وادعو هللا تعالى 
 ان ٌجعل هذا العام عام موفقا وسعٌدا للجمٌع 

 
 االبناء االعزاء .......
 وانتم فووة الفوو  بٌن الوطن وكٌف ال ةكبٌرة فى سبٌل رفع علٌكم اماالنضع وٌضع الوطن 

ان الوطن سوف ٌنهض بكم فى مجال من اشرف المجاالت وهو العناٌة بفحة المواطن وما ، اقرانكم
حمل مسٌرة التنمٌة والرخاء ٌترتب علً ذلك من قوى اقتفادٌة هائلة فى وجود اشخاص افحاء ت

ٌعا ٌدا بٌد بروح الورٌق الواحد فى سبٌل تطوٌر كلٌتنا  وجامعتنا لنترجم ذلك دعونا نعمل جم، للوطن
 الى عمل متمٌز تنعكس اثار  على عملٌة التطوٌر والجودة فى تقدٌم خدمة علمٌة وعالجٌة ممتاز  

.........االبناء االعزاء  
 
للمشاركة فى االنشطة   ننا سوف نكون عونا لكم فى كافة المناحى بالكلٌة . كذلك ندعوكمأنعدكم ب 

 الطالبٌة من خالل اتحاد الطالب  واالسر الطالبٌة مما ٌزٌد من امكاناتكم  وٌساهم فى فقل مهاراتكم 
وفى النهاٌة ..... دعائى لكم جمٌعا  بالتوفٌق والنجاح والتووق ان شاء هللا   

 
 البشزي عوُذ كلُة الطب

 

  عبذ السالم أ.د. عبذ السالم عُذ                                                                               
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 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوثكلمة 

اسبجذجكن الذَي َبذلىى الجهذ فً سبُل الشقبسَق بُي جبهعة  –فٍ كلُة الطب البشزٌ واهال بكن هع 

 . سهة لحدذَن دذهة جعلُوُة هحوُشٍالجىفُز كبفة السبل ال

لدذ دطث الكلُة دطىات عوالقة لُذعىك ببلفخز ببى جكىى بُي جٌببجهب، فكلُة لل الُىم ناًحسببك اى

 .والبحد العلوً لدطبع الذراسبت العلُب  ل السٌىات الوبيُة فً سبُل جطىَز ادادا  الحعلُوًدال

نشر الوعً لطالبها فً مرحلة الدراسٌات  على دراسات العلٌا بالكلٌةص قطاع الحر منوانطالقاً 
البحوث والرسائل ومناقشتها وغٌرها  اداعد الخافة بالتسجٌل واالشراف وكٌوٌة اعدالعلٌا بالقو

 بحث العلمً، نضع بٌن اٌدٌكم هذا الدلٌل لٌنٌر لكم الطرٌقالقواعد المنظمة للدراسات العلٌا وال من
ي قرارات بسهعولة وٌسر، وٌزٌل اللبس عن التخطو فٌه خطواتكم  وٌاخك باٌدٌكم فً هذا المعترك

س الكلٌة االخٌرة فٌما ٌخص مجلقد تبدو غٌر موهومة للبعض، وقد تضمن الدلٌل على اهم قرارات 
 كل المستجدات الخافة بقطاع الدراسات العلٌا.

  من هللا عز وجل للجمٌع التوفٌق والنجاحنٌن متم

 
 البشزي كلُة الطب وكُل

 الذراسبت العلُب والبحىخلشئىى 

 

  ًاحوذ هحوذ الهبدي هحوذ عٌبًأ.د.                                                                            
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 برامج الماجستٌر أوالً: 
 شروط التسجٌل:

قٌد الطالب لدرجه الماجستٌر بعد استٌفاء جمٌع الشروط للتسجٌل وهناك دورٌن  ٌبدأ -1
 :للتسجٌل
قٌمٌن وكذلك طالب دور اكتوبر ٌسجل الطالب الداخلٌٌن مثل المعٌدٌن والم -

 الماجستٌر من خارج الكلٌه  
 .(المقٌمٌنالنواب المعٌدٌن و)ب الماجستٌر الداخلٌٌن دور ابرٌل ٌسجل به طال -
ٌتم االعالن عن قبول ملفات التسجٌل بالدراسات العلٌا خالل النصف  االول من  -

شهر اغسطس بالنسبه للدور االول وخالل النصف االول من شهر فبراٌر بالنسبه 
 للدور الثانى.

 
اما ، متحان الجزء االول من الماجستٌرال االكلٌنٌكٌه ٌتقدم الطالب األقسام فًر وشه 6بعد  -2

 .الجزء االول بعد سنه من التسجٌل فى االقسام االكادٌمٌه ٌتقدم الطالب المتحان
الثانً بناءا على طلب مقدم منه الى مجلس القسم وذلك  الجزءامتحان  إلىٌتقدم الطالب   -3

  الرسالة مناقشه فى خالل شهر بعد
 الرسالة:
 لقسمل البحثٌة لخطهلتبعا ساله الماجستٌر تكون على شكل بحث تجرٌبى النظام الحدٌث لر -1
من القسم واختٌار  ثالثه(–)من اثنٌٌن  ٌتقدم الطالب بطلب الى مجلس القسم لتعٌٌن مشرفٌن -2

ثم ٌتم عمل  عرض شفهى بالقسم للبروتوكول تم  للقسم البحثٌة للخطة طبقا الرسالةعنوان 
لجنه ل  ثم ٌرفع ثم موافقه مجلس القسم  (IRBحث العلمى )ٌعتمد من لجنه اخالقٌات الب

وٌكون الحد مجلس الدراسات العلٌا بالجامعه . د من تمثم ٌع الكلٌةومجلس  العلٌا دراساتال
 شهور 6 للمناقشة األدنى

ٌتقدم الطالب بطلب الى مجلس القسم العتماد صالحٌه الرساله واقتراح وتشكٌل لجنه  -3
 ،د مجلس الدراسات العلٌا بالجامعهم لجنه الدراسات ومجلس الكلٌه تعتملمناقشه الرساله ث

ومده  ٌوم بعد اعتماد الصالحٌه من الجامعه 15وتكون مناقشه الرساله بعد مرور 
  سارٌه لمده ثالث شهور الصالحٌه

  -: ملحوظة
 ٌلغى تسجٌله األولسنوات فى الدور  3لم ٌنجح الطالب فى خالل  إذا -1
 سنوات بالنسبه المعٌدٌن والمقٌمٌن  6قصى للحصول على الماجستٌر الحد اال -2
بعد المناقشه ٌتم اعتماد تقارٌر المناقشه لجنه المناقشه ثم من لجنه الدراسات العلٌا ثم مجلس  -3

 الكلٌه ثم مجلس الدراسات العلٌا بالجامعه 
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قارٌر دورٌه من قبل عمل توذلك عن طرٌق  متابعه المقٌدٌن بالدراسات العلٌاب الكلٌة قومت -4
و إرسالها إلى وكٌل  المشرفٌن عن الطالب لمتابعه ابحاثهم ولتقٌٌم ادائم اثناء وبعد التسجٌل

 الكلٌة للدراسات العلٌا
 :الدكتورا برامج ثانٌاً: 

دورٌن من جمٌع طالب ( ٌتم التسجٌل فى الاكتوبر & ابرٌلاعالن داخلى للتسجٌل فى دورٌن ) -1
 داخلى وخارجى

  -حدٌثه تنقسم الى : دكتوراه -2
دور اول ٌدرس فٌها الطالب كمبٌوتر واحصاء وذلك فى االقسام واالكادٌمٌه اما  -

 أخرىحصاء ماده اإلكمبٌوتر والجانب  إلىالطالب  سفى االقسام االكلٌنٌكٌه ٌدر
 حسب التخصص 

 شهور بعد التسجٌل  6 دورمده هذا ال -
 ادوار ٌلغى تسجٌله  4اذا رسب و، ٌمكن للطالب ان ٌعٌد االمتحان -

 

  بعد سنه ونصف من تارٌخ التسجٌل ٌمكن للطالب ان ٌسجل الرساله 
من بٌنهم  4 بحد اقصى ٌتقدم الطالب الى مجلس القسم الختٌار مشرفٌن ) عدد -

وٌتم اختٌار الموضوع حسب الخطه البحثٌه للقسم وموافقه  0المشرف الخارجى (
بالقسم للبروتوكول تم ٌعتمد من لجنه  ثم ٌتم عمل  عرض شفهى للقسم المشرفٌن

لجنه  الى ثم موافقه مجلس القسم  ثم ٌرفع (IRBاخالقٌات البحث العلمى )
 الدراسات العلٌا ثم ٌعتمد من مجلس الكلٌه ثم مجلس الدراسات العلٌا بالجامعه 

الجزء   االمتحانٌتقدم الطالب بطلب إلى مجلس القسم بطلب للموافقة على دخول  -
 بعد سنتٌن من التسجٌلى الثان

 العملى والشفهى اال بعد النجاح فى االمتحان النظرى.  الٌسمح للطالب بدخول -
من مجلس القسم والمشرفٌن ٌتم اعتمادها من لجنه  الصالحٌةبعد اعتماد  -

الدراسات ثم مجلس الكلٌه ثم مجلس الدراسات العلٌا بالجامعه وٌتم المناقشه بعد 
بعد اجتٌاز امتحان الجزء ) الجامعةعلى الموافقه من  ٌوم بعد الحصول 15مرور 
 .وبعد ذلك ٌتم منح درجه الدكتوراه، (من الدكتوراه بنجاح الثانً

 طالب الدراسات العلٌا تقوٌم ثالثاً:
تقوٌم مستمر فً تستخدم الكلٌة أسالٌب متنوعة لتقوٌم طالب الدراسات العلٌا وذلك عن طرٌق  -1

 ب التقوٌم النهائًجمٌع األقسام إلى جان
تصف جمٌع راسات علٌا فى جمٌع األقسام ( لكل طالب دLog Bookكراسه نشاط ) توجد -2

اٌجابى ام ( وكٌفٌه مشاركته بها )سٌمٌنارقوم بها الطالب من ندوات علمٌه )النشاطات التى ٌ
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، ؤتمرات التى ٌشارك بها، عدد المدد المناقشات التى ٌحضرها، ع، جداول المحاضرات(متلقى
 بتوقٌعات من أعضاء هٌئه التدرٌس باألقسام التابعٌن لها الطالب   وكل ذلك

الحكومٌة، تنفٌذ قرار المجلس األعلى للجامعات، بإشتراط حصول طالب الدراسات العلٌا على  -3
 –ٌدي تمه –أساسً لمنح الدرجة لطالب الدراسات العلٌا )دبلوم  شهادة التحول الرقمى كشرط

 (دكتوراه –ماجستٌر 
 

 :توافٌل البرنامج
( 2( برامج أساسٌة وعدد )5برامج على أن ٌكون عدد ) 7تتكون الشهادة من  -

 برنامج اختٌاري من باقً البرامج
ا بإجمالً )14ٌب )تكون إجمالً أٌام التدر - ًٌ ( ساعة تدرٌبٌة بواقع 70( ٌوًما تدرٌب

 .( ساعات ٌومٌا5)
ٌتم استثناء طالب كلٌات الحاسبات والمعلومات وطالب قسم هندسة الحاسب  -

بكلٌات الهندسة وأقسام الحاسب بكلٌات العلوم وأقسام إعداد معلمً الحاسب من 
 .شرط الحصول على شهادة أساسٌات التحول الرقمً

%( من إجمالً 70ً البرنامج إذا حصل على نسبة )ٌُعتبر الطالب ناجحا ف -
 .الدرجات المخصصة للبرنامج

فً حالة رسوب الطالب، ٌتم إعادة االختبار وٌتحمل الطالب رسوم إعادة االختبار  -
( خمس سنوات من تارٌخ حصول 5للبرنامج، وتكون مدة صالحٌة الشهادة )

 .ا باختبارات جدٌدةالطالب علٌها وٌتم تجدٌده
 

 :حتى اعتماد  Research Protocolالخطوات التى ٌمر بها  :رابعاً 
اٌام ٌتم  3بعدها ٌحضر هذه الدورة على مدى   research methodologyٌتم حجز دورة  -1

 ٌجتاز االختبار فى نهاٌتها 
( كالءفى المبنى االدارى الخاص بالعمٌد الدور الثالث )دور الو IRBٌذهب الطبٌب الى مكتب  -2

 سكرتارٌة المكتبالخذ النماذج من 
ٌمال الطبٌب هذه النماذج باالشتراك مع الساده االطباء المشرفٌن على الرسالة وٌتم التوقٌع على  -3

من قبل   sample sizeهذه النماذج من قبلهم وٌرفق معها نسخة من البروتوكول بعد حساب 
ٌحتوى على  CD قسم الصحه العامه باالضافه الى والفرٌق العامل معها ب أحد االعضاء باللجنة

 البروتوكول والنماذج )تقدم نسخه ورقٌه والكترونٌه(
بتوزٌع البروتوكول على احد المراجعٌن المعتمدٌن لمراجعته  IRBمدٌر وحدة ذلك ٌقوم  بعد -4

 من قبل اللجنه
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 مالحظات ابداها السادة المراجعٌن على البروتوكول الخاص بهك بتعدٌل اى ٌقوم الطالب بعد ذل -5
بالمراجعه النهائٌه للبروتوكول واعتماده او الطلب من السٌد  IRBمدٌر وحدة فى النهاٌة ٌقوم  -6

 الطبٌب  باجراء اى تعدٌالت اخرى
 IRBوختمه بخاتم وحده  IRBمدٌر وحدة بتوقٌع  approvalٌتم اعتماد  -7
اسابٌع من تارٌخ التقدم بالبروتوكول  3تاخذ هذه العملٌه االدارٌه لمراجعه البروتوكول حوالى -8

 بالمكتب
 
 
 

  الخبصة ببلذراسبت العلُب قزارات هجلس كلُة الطب
فبراٌر  19والممتدة الً  2018فبراٌر  12بتارٌخ  538بشأن اعتماد مجلس الكلٌة بالجلسة رقم  -1

توصٌات اجتماع أ.د. وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث مع وحدة الجودة والسادة  2018
 ٌة:للبنود التالالعلمٌة منسقً الجودة للبحث العلمً والدراسات باالقسام 

 من مجلس الكلٌة اعتماد آلٌة متابعة الخطة البحثٌة  -
عند مناقشة بروتوكوالت الرسالة كشرط للتقدم الً لجنة  Oral presentationتفعٌل  -

IRB 
 لس ادارة البحث العلمً بالكلٌةجتفعٌل م -

 علً : 2019ٌونٌه  24بتارٌخ  544بشأن موافقة مجلس الكلٌة بالجلسة رقم  -2
الماجستٌر( للمناقشة وتشكٌل لجان الحكم  –رٌر صالحٌة رسائل )الدكتوراه اعتماد تقا -

 وتعدٌلها
 ماجستٌر ( وقبولها –اعتماد تقارٌر لجان الحكم بعد االنتهاء من مناقشة رسائل )دكتوراه  -
دبلومات( بعد  –ماجستٌر  –الموافقة علً قٌد الطالب الذٌن ترد ملفات تسجٌلهم ) دكتوراه  -

قبل كلٌة والمستوفٌن للشروط  وموافقات مجالس االقسام علً ان ٌكون انعقاد مجلس ال
مجلس الكلٌة وطبقا للحاالت المماثلة التً وافق علٌها مجلس الكلٌة ذلك  تارٌخ انعقاد

 لمصلحة الطالب.
 االلتماساتالموافقة علً الغاء قٌد الطالب بناء علً طلب جهات عملهم أو بناًء علً  -

فً التسجٌل لتخصص اخر او لظروفهم الخاصة ، وكذلك نظرا لعدم  المقدمة منهم لرغبتهم
 سدادهم المصروفات الدراسٌة 

الدبلوم ( وكذلك  –الماجستٌر  –اعتماد نتائج جمٌع نتائج الدراسات العلٌا ) الدكتوراه  -
 اقتراح منح الدرجات 
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ك حسب المادة واقرار مداولتها وذل(دكتوراه  –ماجستٌر  –تحان ) دبلوم اعتماد لجان االم -
 ( من الالئحة التنفٌذٌة للقانون7)

 ( شرط القٌد لدرجة الماجستٌر بالفقرة الثانٌة والفقرة الرابعة وهما :6بشأن تطبٌق المادة ) -3
 :الوقرة الثانٌة التً تنص

جٌد علً االقل فً كل من التقدٌر العام ومادة علً أن ٌكون الطالب حاصال علً تقدٌر  -
 التساوي فً التقدٌرات السابقة ٌتم المفاضلة تبعا لالتً :التخصص وفً حالة 

 انًجًٌع انتشاكًي -1

 يجًٌع  يادج انتخصص -2

 خشيجي جايعح انضقاصيق -3

 االقذو في سنح انتخشد -4

 لتعدٌل المطلوب هو  -
 خشيجي جايعح انضقاصيق -1

 انًجًٌع انتشاكًي -2

 يجًٌع  يادج انتخصص -3

 االقذو في سنح انتخشد -4

 علً :الوقرة الرابعة والتً تنص 
للقٌد من وزارة الصحة أو من جهات حكومٌة اخري ان  ٌشترط علً االطباء المرشحٌن -

ٌقدمو ما ٌفٌد موافقة جهة عملهم علً القٌد للدرجة فً التخصص المذكور فً طلب التقدم 
 للقٌد ، وكذلك قضائهم مدة عام علً االقل كطبٌب مقٌم فً ذات التخصص.

 :  تعدٌلها
أو من جهات حكومٌة اخري ان  لمرشحٌن للقٌد من وزارة الصحة ٌشترط علً االطباء ا -

خصص المذكور فً طلب التقدم ٌقدمو ما ٌفٌد موافقة جهة عملهم علً القٌد للدرجة فً الت
، وكذلك قضائهم مدة عام علً تدرٌبً كامل بمستشفٌات جامعة الزقازٌق للعمل كطبٌب للقٌد

 متدرب فً ذات التخصص
نوفمبر  21نوفمبر والممتدة حتً  13بتارٌخ   535الكلٌة  بالجلسه رقم  بشأن موافقة مجلس  -4

 :شروط القٌد لدرجة الدكتوراه وهًعلً المذكرة المعروضة والخاصة بوضع 2017
ٌحق للطبٌب المقٌم القٌد لدرجة الدكتوراه اذا كان حاصال علً درجة الماجستٌر وأمضً  -

 شهرا كطبٌب مقٌم بذات التخصص. 36فترة 
ترط علً االطباء المرشحٌن من وزارة الصحة أو أي جهة حكومٌة اخري قضاء فترة ٌش -

 عام كامل بعد حصوله علً درجة الماجستٌر فً التخصص قبل التسجٌل.
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 أن ٌكون الطالب حاصال علً تقدٌر جٌد علً االقل فً ماجستٌر التخصص. -
 ة الماجستٌر.بالنسبة لالطباء االحرار ٌشترط مرور عامٌن بعد الحصول علً درج -
أن ٌكون الطالب مستوفٌا لباقً الشروط الالزمة للتسجٌل وفقا للوائح والقوانٌن المعمول بها  -

 بالكلٌة
 وَفضل :

 الحاصل علً الماجستٌر من جامعة الزقازٌق -
 االعلً فً تقدٌر الماجستٌر -
 االعلً فً المجموع التراكمً ومجموع مادة التخصص فً البكالورٌوس  -

 2019 ماٌو 18والممتدة حتً  ماٌو 13بتارٌخ   553جلس الكلٌة  بالجلسه رقم  بشأن موافقة م -5
ل لدرجتً الماجستٌر التعمٌم علً االقسام العلمٌة باستحداث بند فً استمارة التسجٌ علً

لزام جمٌع اعضاء هٌئة التدرٌس ) ممن ٌستخدمون الحٌوانات فً ابحاثهم العلمٌة ( والدكتوراه ال
موافقة لجنة جامعة الزقازٌق الخالقٌات رعاٌة واستخدام حٌوانات  ضرورة الحصول علً

التجارب العلمٌة التً تجري علً الحٌوانات مع اعتبار هذه الموافقة احد المستندات االساسٌة 
الستكمال ملف تسجٌل الطالب للدرجة المطلوبة باالضافة الً تمكٌن الباحثٌن النشر فً مجالت 

 دورٌة  
 : الطالب فً الدراسات العلٌااشتراطات قٌد  -6

 ٌشترط قٌد الطالب لدرجة الماجستٌر االتً : -
رٌوس فً الطب والجراحة بتقدٌر جٌد علً أن ٌكون الطالب حاصال علً درجة البكالو -1

االقل من احدي جامعات جمهورٌة مصر العربٌة أو علً درجة معادله لها من معهد 
علمً اخر معترف به من الجامعة أو أن ٌكون حاصال علً درجة البكالورٌوس فً 
الطب والجراحة بتقدٌر مقبول بشرط الحصول علً دبلوم الدراسات العلٌا بتقدٌر جٌد 

 لً االقل فً مجال التخصص الذي التسجٌل فٌه .ع
 أن ٌكون قد انهً السنة التدرٌبٌة ) االمتٌاز ( أو ما ٌعادلها. -2
الطالب المتقدمٌن للتسجٌل ) عدا االطباء المقٌمٌن والمعٌدٌن ( ٌشترط قضاء فترة  -3

التدرٌب لمدة عام كامل بكفاءة فً التخصص الذي ٌرغب التقدم للتسجٌل فٌه فً احد 
مستشفٌات التعلٌمٌة أو المستشفً التً ٌعمل بها علً أن تكون مؤهلة للتدرٌب وذلك ال

 .قبل التقدم للتسجٌل 
فً احد الفروع االكلٌنٌكٌة ٌشترط  فً الطالب الحصول علً درجة ماجستٌر التخصص  -

 :االتً
مج حضور المقررات الدراسٌة والتدرٌبات االكلٌنٌكة والعملٌة والمعملٌة فً اطار برنا -1

شهر بالمستشفً الجامعً بناًء علً خطة التدرٌب المقررة لكل  24تدرٌبً متكامل لمدة 
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خاص بذلك والذي ٌقرره مجلس القسم  (log book)قسم التً ٌحكمها كتٌب متابعة 
 المختص.

أن ٌقوم بالعمل فً االقسام المعنٌة كطبٌب مقٌم اصلً أو زائر أو حسب حالة الطالب  -2
فً قسم التخصص حٌث تنظم لهم خالله برنامج ومحاضرات لمدة عام علً االقل 

وندوات وتدرٌبات اكلٌنكٌة طبقا لما جاء بكتٌبات المتابعة مع ضرورة استٌفاء برنامج 
 التدرٌب

فً موضوع ٌقترحه  (Essay)أن ٌقوم الطالب باعداد رسالة علً شكل بحث مرجعً  -3
النتائج ٌوافق علٌها مجلس الكلٌة  مجلس القسم وٌعتبر تدرٌبا فً وسائل البحث واستقراء

ومجلس الجامعة لمدة ستة أشهر علً االقل من تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة علً تسجٌل 
 طالب تقدٌم البحث للجنة المناقشةالبحث بعدها ٌسمح لل

أن ٌنجح فً امتحان الجزئٌن االول والثانً وال ٌشترط النجاح فً جزء معٌن من  -4
الخر ، إال أنه ٌشترط النجاح فً المكونات الثالثة ) الجزء الدراسة لالنتقال للجزء ا

البحث المرجعً ( للحصول علً الدرجة ، وفً حالة الرسوب  –الجزء الثانً  –األول 
من المكونات  وال ٌجوز تكرار المحالة فً اي –فً احداهما ٌجوز التقدم مرة أخري 

 الكثر من اربع مرات
 امتحانات درجة الماجستٌر علً النحو التالً : تحسب تقدٌرات النجاح والرسوب فً -5

 %   فأكخش 55يًتــــاس          يٍ 

 %55%      اني اقم يٍ 55جيذ جذا          يٍ 

 %55%      اني اقم يٍ 65جيــــــذ          يٍ 

 %65%       اني اقم يٍ 66يٍ   يقثـــــــٌل    

 %  36يٍ   ضعيف        

 %36ضعيف جذا   اقم يٍ 

 -اشتراطات نشر طالب الماجستٌر بالكلٌات العملٌة : -7
 ( بحث علً أن ٌكون احد هذه االبحاث 2عدد ) -

o منشور فً مجلة مصنفة فً  احدهماweb of seience  ( 11ولها معامل تاثٌر) 
o  والبحث االخر فً مجلة محلٌة 

 ( بحث علً أن ٌكون احد هذه االبحاث2عدد ) -
o  جلة مصنفة فً منشور فً ماحداهماscoupus  ( ولها معامل تاثٌرSIR) 
o  والبحث االخر فً مجلة محلٌة 
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 أو (11ولها معامل تاثٌر )  web of seienceفً مجالت مصنفة فً ( بحث 2عدد ) -
( 2عدد ) أو (SIRولها معامل تاثٌر )  scoupusفً فً مجالت مصنفة ( بحث 2عدد )
 (SIRعامل تاثٌر )ولها م  scoupusفً فً مجالت مصنفة بحث 

حفول طالب الدراسات العلٌا بالكلٌات العملٌة علً دورة )استخدام قواعد البٌانات اشتراطات  -8
 العالمٌة وتجنب االقتباس( من مركز تقنٌة االتفاالت والمعلومات

ًرنك ششط نتسجيم نًٌضٌع انشسانح تانكهياخ انعًهيح ًانطالب انجذد ًششط نتشكيم نجنح  -

 انح نهطالب انحانييٍ.انحكى عهي انشس

بإنشاء فوحات شخفٌة لهم علً المواقع العلمٌة مثل قٌام طالب الدراسات العلٌا اشتراطات  -9
Research gate –google scholar  –Academis   وقٌامهم بوضع رابط

 الجامعة علً هذ  الفوحات كشرط للتسجٌل للطالب الجدد وكرط للمناقشة للطالب الحالٌٌن.
نذسجح دكتٌس في انطة ًانجشاحح اً دسجح كتٌس في انعهٌو انطثيح في قيذ انطانة  يشتشط  -

اٌ يكٌٌ حاصال عهي تكانٌسيٌط انطة ًانجشاحح تتقذيش )جيذ( عهي االقم يٍ  االساسيح

احذي جايعاخ جًيٌسيح يصش انعشتيح أًعهي دسجح يعادنح نيا يٍ يعيذ عهًي اخش يعتشف 

 تو يٍ انجايعح.
 -بالكلٌات العملٌة : بالدكتورا طالب  اشتراطات نشر -11

( 2عذد ) أً IFًنيا يعايم تاحيش   web of science( تحج في يجهح يصنفح في 2عذد ) -

 web of ح فيينشٌس في يجهح يصنفاحذاىًا  تحج عهي أٌ يكٌٌ احذ ىزه االتحاث
science   ًنيا يعايم تاحيشIF صنفح ًانثحج االخش في يجهح يScopus ًنيا يعايم 

 SIRتأحيش 
 

 

 
 


