
 

 

 



 

 

 

 ة قطاع الدراسات العلًا والبحىث بالكلًةفلسف

األؽادميوة واإلدارقة ـوو تملع إدارة اؾدرادات اؾعلوا باؾكلوة ػليفة تقوم على توجوه ؽاػة األـشطة 
اؾمعلوموة ادلقدؿة ؾطالب اؾدرادات اؾعلوا ؾلوصول بهم إؾى ادليموقات اؾمطوقر واؾمويني ادليممر جلودة اخلدؿة 

 اؾمي حتقق اؾمموز اؾمناػيي ػي دوق اؾعمل احمللي واإلؼلومي واؾدوؾي .
وذؾك ؿن خالل براؿج تعلوموة تقوم على االؾمزام باؾموجه ـوو ؿمطللات اجملممع , وبوث علمي ؿمموز 

حتقوق اجلودة واؾمموز ػي األداء , ؿع وضع ـظام ؾلمقومي ادليممر مبا قوقق  وؿشارؽة أطراف اؾعملوة اؾمعلوموة ػي
 ادلعاقور األؽادميوة ػي ضوء اؾوضع اؾمناػيي ؾلكلوة بني اؾكلوات األخرى ادلناظرة .

 رؤية قطاع الدراسات العلًا بكلًة طب األسياٌ جامعة عني مشس

 ابمكارات اؾلوث اؾعلمي ادلمموز. ؽمرؽزاً ؾلمنموة ادليمداؿة ؿن خاللأن قكون ؿنال قومذي به ؿولوا وإؼلوموا ودوؾوا 
 رسالة قطاع الدراسات العلًا بكلًة طب األسياٌ جامعة عني مشس

االرتقاء بادليموى األؽادميي واؾعلمي وؿهارات اؾلوث اؾعلمي ؾطاؾب اؾدرادات اؾعلوا ؿن خالل براؿج 
س ؿن أخالؼوات اؾلوث اؾعلمي وؿوجهة خلدؿة أػراد اجملممع تعلوموة ؿلمكرة وخطة بونوة تطلوقوة ذات أد

 واؾعناقة بصوة اؾفم واألدنان .
 الدرجات العلنًة والشهادات اليت متيحها الكلًة

 -طب األدنان اؾشهادات واؾدرجات اؾعلموة اؾماؾوة :ؽلوة جاؿعة عني ذمس بناءاً على توصوة ؿهلس متنح 
 . ذهادة دبلوم اؾدرادات اؾعلوا  
 . ذهادة ادلاجيمور ادلهني 
 . درجة ادلاجيمور 
 . درجة اؾدؽموراه 

 
 

 



 

 

 تعريف الدراسات العلًا

 تعريف دبلىو الدراسات العلًا

تهدف فذه اؾدرادة إؾى رػع اؾكفاءة اؾعلموة ػي اجملاالت اؾمطلوقوة ؾلمىصصات اؾدؼوقة ػي ػروع ؿمعددة          
 .ؿن خالل درادة ؿقررات تطلوقوة وعلموة ؿمقدؿة وادلشارؽة ػي ػرق عمل إلعداد ؿشروعات تطلوقوة 

 التخصصات العلنًة لشهادة دبلىو الدراسات العلًا

 العلنٌالقسه  ادةـــــالشه و

 ؼيم جراحة اؾفم واؾوجه واؾفكني جراحة اؾفم واؾوجه واؾفكني 1
 ؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة أذعة اؾفم واؾوجه واؾفكني 2
 ؼيم االدمعاضة اؾصناعوة ؾلفم واؾوجه واؾفكني االدمعاضة اؾصناعوة ؾلفم واؾوجه واؾفكني 3
 وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعةؼيم طب اؾفم  طب اؾفم واؾمشىوص 4

 ؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة عالج اؾلنة 5

 ؼيم اؾموهان واجليور االدمعاضة اؾينوة ادلنلمة 6
 ؼيم عالج اجلذور عالج اجلذور 7
 ؼيم طب أدنان األطفال طب أدنان األطفال 8
 طب أدنان األطفالؼيم  اؾصوة اؾعاؿة ؾلفم واألدنان وطب أدنان اجملممع 9

 ؼيم اؾعالج اؾموفظي اؾعالج اؾموفظي 10
 

 تعريف املاجستري املهين ) اإلكلًيًكٌ (

تهدف فذه اؾدرادة إؾى تنموة اؾقدرات اؾعلموة وادلهنوة واؾمطوقر ػي اؾمىصص واجملال اؾذي قىماره 
درادة عدد ؿن ادلقررات وإجراء بوث اؾطاؾب , وذؾك بادمىدام اؾمقنوات واألداؾوب اؾعلموة احلدقنة ؿن خالل 

 تطلوقي .
ذهادة ادلاجيمور اإلؽلونوكي في ذهادة ؿهنوة تهدف إؾى تنموة ادلهارات اإلؽلونوكوة ؾطاؾب اؾدرادات اؾعلوا 

 وميكن ؿعادؾمهما بدرجة ادلاجيمور بعد تيهول رداؾة علموة ػي ؿهال اؾمىصص .
اجلاؿعات ادلصرقة أو ادمىداؿها ؽلدقل ؾدرجة ادلاجيمور ال قهوز ادمىدام فذه اؾشهادة ؽمصوغ ؾلمعوني ب

 بأي صورة ؿن اؾصور إال بعد ؿعادؾمها .
 



 

 

 التخصصات العلنًة لشهادة املاجستري املهين ) اإلكلًيًكٌ (

 القسه العلنٌ الشهـــــادة و
 ؼيم جراحة اؾفم واؾوجه واؾفكني جراحة اؾفم واؾوجه واؾفكني 1
 ؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة واؾفكنيأذعة اؾفم واؾوجه  2
 ؼيم االدمعاضة اؾصناعوة ؾلفم واؾوجه واؾفكني االدمعاضة اؾصناعوة ؾلفم واؾوجه واؾفكني 3
 ؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة طب اؾفم واؾمشىوص 4

 ؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة عالج اؾلنة 5

 ؼيم اؾموهان واجليور االدمعاضة اؾينوة ادلنلمة 6
 ؼيم عالج اجلذور عالج اجلذور 7
 ؼيم طب أدنان األطفال طب أدنان األطفال 8
 ؼيم طب أدنان األطفال اؾصوة اؾعاؿة ؾلفم واألدنان وطب أدنان اجملممع 9

 ؼيم تقومي األدنان تقومي األدنان 10
 اؾموفظيؼيم اؾعالج  اؾعالج اؾموفظي 11
ؼيم جراحة اؾفم واؾوجه واؾفكني وؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة  غردات األدنان 12

 واؾمشىوص واألذعة وؼيم االدمعاضة اؾصناعوة ؼيم اؾموهان واجليور
ؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة ؼيم اؾموهان واجليور  طب األدنان اؾمهمولي 13

 وؼيم اؾعالج اؾموفظي
 

 لشهادة املاجستري املهين ) اإلكلًيًكٌ ( التخصصات العلنًة املستحدثة

 القسه العلنٌ الشهـــــادة و

ؼيم جراحة اؾفم واؾوجه واؾفكني وؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص  غردات األدنان 1
 واألذعة وؼيم االدمعاضة اؾصناعوة ؼيم اؾموهان واجليور

اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة ؼيم اؾموهان واجليور وؼيم  ؼيم طب طب األدنان اؾمهمولي 2
 اؾعالج اؾموفظي

 

 تعريف درجة املاجستري

اؾقدرات اؾلونوة واؾمفكور اؾعلمي واؾمطوقر ػي اؾفرع واجملال وادلوضوع اؾذي تهدف فذه اؾدرادة إؾى تنموة 
اؾمقنوات واألداؾوب اؾعلموة احلدقنة ؿن خالل قىماره اؾطاؾب ؿن واؼع اخلطة اؾلونوة ؾلكلوة , وذؾك بادمىدام 

 درادة عدد ؿن ادلقررات ادلمقدؿة وإجراء بوث أؽادميي وتطلوقي ؿن خالل رداؾة علموة ؿمكاؿلة .
 



 

 

 التخصصات العلنًة لشهادة املاجستري

 القسه العلنٌ الشهـــــادة و
 ؼيم جراحة اؾفم واؾوجه واؾفكني جراحة اؾفم واؾوجه واؾفكني 1
 ؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة أذعة اؾفم واؾوجه واؾفكني 2
 ؼيم االدمعاضة اؾصناعوة ؾلفم واؾوجه واؾفكني االدمعاضة اؾصناعوة ؾلفم واؾوجه واؾفكني 3
 ؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة طب اؾفم واؾمشىوص 4

 واؾمشىوص واألذعةؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة  عالج اؾلنة 5

 ؼيم اؾموهان واجليور االدمعاضة اؾينوة ادلنلمة 6
 ؼيم عالج اجلذور عالج اجلذور 7
 ؼيم طب أدنان األطفال طب أدنان األطفال 8
 ؼيم طب أدنان األطفال اؾصوة اؾعاؿة ؾلفم واألدنان وطب أدنان اجملممع 9

 ؼيم تقومي األدنان تقومي األدنان 10
 ؼيم اؾعالج اؾموفظي اؾموفظياؾعالج  11
 ؼيم باثوؾوجوا اؾفم باثوؾوجوا اؾفم واؾوجه واؾفكني 12
 ؼيم بووؾوجوا اؾفم بووؾوجوا اؾفم 13
 ؼيم ادلواد احلووقة ادلواد احلووقة ػي طب األدنان 14

 

 تعريف درجة الدكتىراه

تهدف فذه اؾدرادة إؾى تنموة اؾفكر ادليمقل واؾقدرة على االبمكار واؾمطوقر , وؿن ثم إضاػة اجلدقد ؾلعلم 
ػي اؾفرع واجملال وادلوضوع اؾذي قىماره اؾطاؾب وذؾك بإتلاع األصول اؾعلموة اؾمقنوة واؾلونوة ادلمىصصة تىصصاً 

ػي ؿرحلة ادلاجيمور وإجراء بوث أؽادميي وتطلوقي به وؽذؾك تعموق اؾقدرات اؾلونوة اؾمي متت تنمومها دؼوقاً 
 إضاػة علموة ػي ػرع اؾمىصص ؿن خالل رداؾة علموة ؿمكاؿلة .

 
 
 
 
 

 أوال : التخصصات العلنًة لشهادة الدكتىراه ) اإلكلًيًكٌ (



 

 

 القسه العلنٌ الشهـــــادة و
 ؼيم جراحة اؾفم واؾوجه واؾفكني جراحة اؾفم واؾوجه واؾفكني 1
 ؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة أذعة اؾفم واؾوجه واؾفكني 2
 ؼيم االدمعاضة اؾصناعوة ؾلفم واؾوجه واؾفكني االدمعاضة اؾصناعوة ؾلفم واؾوجه واؾفكني 3
 ؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة طب اؾفم واؾمشىوص 4

 واؾمشىوص واألذعةؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة  عالج اؾلنة 5

 ؼيم اؾموهان واجليور االدمعاضة اؾينوة ادلنلمة 6
 ؼيم عالج اجلذور عالج اجلذور 7
 ؼيم طب أدنان األطفال طب أدنان األطفال 8
 ؼيم طب أدنان األطفال اؾصوة اؾعاؿة ؾلفم واألدنان وطب أدنان اجملممع 9

 ؼيم تقومي األدنان تقومي األدنان 10
 ؼيم اؾعالج اؾموفظي اؾموفظياؾعالج  11
 ؼيم باثوؾوجوا اؾفم باثوؾوجوا اؾفم واؾوجه واؾفكني 12
 ؼيم بووؾوجوا اؾفم بووؾوجوا اؾفم 13
 ؼيم ادلواد احلووقة ادلواد احلووقة ػي طب األدنان 14

 ثاىًًا : التخصصات العلنًة لشهادة الدكتىراه يف ) الفلسفة يف علىو طب األسياٌ األساسًة (

 القسه العلنٌ الشهـــــادة و

 ؼيم باثوؾوجوا اؾفم باثوؾوجوا اؾفم واؾوجه واؾفكني 1
 ؼيم بووؾوجوا اؾفم بووؾوجوا اؾفم 2
 ؼيم ادلواد احلووقة ادلواد احلووقة ػي طب األدنان 3

 ىعاو الدراسة

باجلاؿعات ادلصرقة أو اؾدرادة بنظام اؾياعات ادلعممدة وقيمح باؾقود بها خلرقهي اؾكلوات ادلناظرة 
احلاصلني على درجات علموة مت ؿعادؾمها ؿن اجمللس األعلى ؾلهاؿعات بعد اؾمأؽد ؿن ادموفائهم ؾشروط اؾقود ػي 

 اؾدرادة ادلطلوبة .
 تعريف الساعات املعتندة

ؿن اؾياعة ادلعممدة في وحدة ؼواس درادوة تعادل داعة درادة ـظرقة واحدة أو داعمني إؾى ثالث داعات 
اؾمدرقب ادلعملي أو اؾمطلوقي أو اإلؽلونوكي طلقاً ؾطلوعة ؽل ؿقرر , ػي األدلوع دلدة ػصل درادي أدادي ) اؾفصل 

 األول أو اؾناـي ( .
 األقساو العلنًة بالكلًة

 القسه العلنٌ بالكلًة و



 

 

 ؼيم جراحة اؾفم واؾوجه واؾفكني 1
 ؼيم طب اؾفم وعالج اؾلنة واؾمشىوص واألذعة 2
 ؼيم االدمعاضة اؾصناعوة ؾلفم واؾوجه واؾفكني 3
 ؼيم اؾموهان واجليور 4
 ؼيم عالج اجلذور 5
 ؼيم طب أدنان األطفال 6
 ؼيم تقومي األدنان 7
 ؼيم اؾعالج اؾموفظي 8
 ؼيم باثوؾوجوا اؾفم 9

 ؼيم بووؾوجوا اؾفم 10
 ؼيم ادلواد احلووقة 11

 -شروط القبىل :

  اؾلكاؾورقوس ػي طب وجراحة اؾفم واألدنان بمقدقر عام جود على األؼل وجود ػي احلصول على درجة
 ؿادة اؾمىصص .

 . ) أن قكون اؾطاؾب ؼد أؿضي اؾينة اإلجلارقة ؾلمدرقب ) اإلؿمواز 

  قهوز ؼلول اؾطلوب احلاصل على اؾلكاؾورقوس بمقدقر ؿقلول ػي اؾمقدقر اؾعام وجود على األؼل ػي ؿادة
 حصوؾه على دبلوم ػي ػرع ؾمىصص أن قكون ؼد أـمهي ؿن دنة اإلؿمواز .اؾمىصص ػي حاؾة 

 . ؿواػقة جهة اؾعمل على اؾقود باؾدرادات اؾعلوا ؿع اؾمفرغ اؾالزم ؾلدرادة 

 . ذهادة ؿن اؾنقابة باؾنيلة ؾلطلوب احلر ؿع صورة اؾلطاؼة اؾشىصوة ؿقود ػوها جهة اؾعمل طلوب حر 

 -:مىاعًد التقدو للدراسات العلًا 

 . ؿواعود اؾمقدم ؾلـ ) اؾدبلوم / ادلاجيمور ( ؾلطالب ادلصرقني ػي ذهري ػلراقر وؿارس ؿن ؽل عام 

 . قمم حتدد ؿواعود اؾمقدم ؾلطالب اؾواػدقن ؿن ؼلل اإلدارة اؾعاؿة ؾلواػدقن دنوقا 

 ؾلـ ) اؾدؽموراه ( ؾلطالب ادلصرقني ػي ذهر قناقر وػلراقر وؿارس ؿن ؽل عام ؿواعود اؾمقدم . 

 -املستيدات املطلىبة لدرجة املاجستري والدبلىو الـ ) أكادميٌ / إكلًيًكٌ ( للنصريني :

 . ؽشف بوان درجات اؾطاؾب خالل دنوات اؾدرادة 

 . ذهادة ادلوالد أو ؿيمىرج ردمي ؿنها 

 . ذهادة اؾلكاؾورقوس 

  جاؿعة خاصة دواء داخل أو خارج ؿصر . ػيؿعادؾة ذهادة اؾلكاؾورقوس إذا ؽان 

 . ذهادة اإلؿمواز 

  ( صورة ذىصوة . 2عدد ) 

 . ) ؿوؼف اؾطاؾب ؿن اؾمهنود ) ؾلذؽور 

 جهة اؾعمل . ؿواػقة 
  -ملحىظة :



 

 

ادموفاء اؾشروط بادللف في ؿيكوؾوة اؾطاؾب ادلمقدم , وػي حاؾة عدم إدموفاء اؾشروط اؾيابق ذؽرفا 
 بعاؾوة قمم ادملعاد ادللف .

 -املاجستري والدبلىو للىافديً :املستيدات املطلىبة لدرجة 

 : ؿواػقة اؾيفارة على تيهول اؾطاؾب ؿوضح بها اآلتي- 

 اجلهة اؾمي متول اؾدرادة . .1

 اؾدرجة اؾعلموة ادلراد اؾدرادة بها . .2

 اؾينة اؾدرادوة ادلراد اؾقود بها . .3

 . ذهادة اؾلكاؾورقوس ؿعممدة وؿوثقة ؿن اؾيفارة 

 األعلى ؾلهاؿعات . ؿعادؾة ذهادة اؾلكاؾورقوس ؿن اجمللس 

  اؾدرادوة ؿعممد وؿوثق ؿن اؾيفارة .ؽشف بوان درجات اؾلكاؾورقوس باؾينوات 

 . ذهادة ؼضاء دنة اإلؿمواز أو اؾمدرقب ؿعممدة وؿوثقة ؿن اؾيفارة 

 . صور ذهادة ادلوالد ؿعممدة وؿوثقة ؿن اؾيفارة 

 وزارة اؾصوة أو أي جهة حكوؿوة ( .ذهادة صووة بىلو اؾطاؾب ؿن ؿرض االقدز ) ؿن ادلعاؿل ادلرؽزقة ب 

 . صورة جواز اؾيفر بها ؿدة صالحوة ال تقل عن دنة ؽاؿلة 

  ( صور ذىصوة حدقنة . 4عدد ) 

 -ملحىظة :

 ( درجة ؽود أدـي ػي اؿموان  450حصول اؾطاؾب على ) (TOEFL )  وقهوز تقدمي ذهادة اؾموقفل ػي
 خالل عام ؿن تارقخ اؾمقدمي ؾدرجة ادلاجيمور ) وقعملر ذرط ؾمقدمي ادلاجيمور وؾوس ؾلدبلوم ( .

  قمم تقدمي طللات اإلؾمواق علر ادلوؼع اإلؾكمروـيWww.Mohe-Casm.Edu.Eg 

  اؾشىصوة ) قطلب ؿن ؼيم اؾدرادات اؾعلوا ( .ؿلئ منوذج اؾلواـات 

 
 
 
 

 -إجراءات تسحًل الدكتىراه بالدراسات العلًا :

http://www.mohe-casm.edu.eg/


 

 

 . جتهوز برتوؽول دلشروع اؾرداؾة وأخذ ؿواػقة ؿهلس اؾقيم علوه خالل ذهر قناقر أو ػلراقر أو ؿارس 

  ( .8رؼم )اؾمقدمي ؾلدؽموراه ؿن ذهر قناقر حمي ؿارس ؿن ؽل عام باألوراق ادلوضوة بلند 

 قمم عمل C.D  اؼملاس وإرداؾهم إؾى ذلكه ادلعلوؿات اجلاؿعوة ؾمودقد ـيله دلشروع اؾرداؾة ؿع إدممارة
 االؼملاس .

 ( ؾقلوؾه مبهلس اؾكلوة .20وقشمرط حصول ادلشروع على ـيلة اؼملاس أؼل ؿن )% 

 .ص ؿشروع اؾرداؾة .د/ وؽول اؾكلوة ؾلدرادات اؾعلوا ؾفو أخذ ؿواػقة جلنة اؾفوص احملددة ؿن أ 

 . أخذ ؿواػقة جلنة األخالؼوات على ؿشروع اؾرداؾة 

 . تيهول اؾرداؾة مبهلس اؾكلوة قكون بعد ادموفاء ؿا دلق وؿوعده األحد اؾناؾث ؿن ؽل ذهر 

 -يته تقديه املستيدات اآلتًة إىل إدارة الدراسات العلًا :

 . أصل ذهادة اؾلكاؾورقوس 

 . أصل بوان تفصول اؾدرجات 

 ذهادة اإلؿمواز . أصل 

 . أصل ذهادة ادلاجيمور 

 . أصل ذهادة ادلوالد 

 ( درجات على أن قكون 7( درجة أو ذهادة أقلت مبهموع )500أصل ذهادة اؾموقفل مبهموع ال ققل عن )
 اؾميهول . ؼلل)صالحومها( ال قزقد عن عام واحد ػقط تارقخ إصدار اؾشهادة 

  اؾمفرغ اؾالزم ؾلدرادة أو )أصل ذهادة اؾنقابة( ؾو طلوب حر .أصل ؿواػقة جهة اؾعمل ؿع ذؽر جمله 

  اؾرؼم اؾكودي  –اخلطة اؾلونوة  –اإلذراف  –ؿواػقة اؾقيم ادلراد اؾميهول بها ) ؿذؽور بها عنوان اؾرداؾة
 ؾلرداؾة ( .

 ت اؾعلوا ( .% أو أؼل ) تطلب اإلدممارة ؿن اؾدرادا20إدممارة االؼملاس اؾعلمي ادلأخوذة ؿن اجلاؿعة بنيلة 

   دي دي ؾللروتوؽول (WORD-PDF ) . 

  جنوه ؾفمح ادللف . 300إقصال دػع بــ 

 . خمس ـيخ بروتوؽول ؿوؼع أؿام ؽل ؿشرف وؿكموب به اؾرؼم اؾكودي على رأس ؽل صفوه 

 . صورة اؾلطاؼة اؾشىصوة 

 ( صورة ذىصوة .2عدد ) 

  جلان اؾفوص ( . –ؿلئ مناذج اؾمقدمي باؾدرادات اؾعلوا ) إدممارة اؾلواـات 

 ( تفعول إميول ؿن وحدهIT . وفذا خاص بادليهلني ؿن داخل اؾكلوة ػقط ) 

 . ؿلف ظرف بالدموك بكليوؾة 



 

 

 


