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 الرؤية

 الريادة والتميز إقليميا ودوليا ىف مجال طب االسنان اكاد�يا واكلينيكيا وبحثيا ومجتمعيا

 

 الرســـالة

إعداد أطباء أسنان ذوى كفاءة عالية تت�ىش مع االحتياجات الفعلية لسوق العمل املحىل واالقليمى ىف ضوء املعطيات العاملية وتطبيق بحث 

علمى متوافق مع اإلسرتاتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار مع االلتزام باملسئولية املجتمعية املتميزة ذات املعاي� العاملية . 

 

 

Vision 

To be regionally and internationally a recognized institution with excellence in 

Academic dental education, research and high quality community 

based patient care . 

 

Mission 

To  foster proficient dental  practitioners with the highest quality of education that 

integrates with local,national and international market needs. To implement 

scientific research compatible with the national strategies for science, technology 

and innovations with commitment to the global standards of health care and 

community service. 
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التوصيف الوظيفى واملهام للقيادات 

 م )ا( العميد – الوكالء – رؤساء مجالس االقس
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التوصیف الوظیفى و مھام عمید الكلیة 

 عمید الكلیة الوظیفي                      :  - المسمى

عضو ھیئة تدریس - الفئة                                      : 

: رئیس الجامعة - التبعیة     الرئیس المباشر الفني    

  رئیس الجامعة              الرئیس المباشر اإلداري  : 

تصریف أمور الكلیة وإدارة شئونھا العلمیة واإلداریة والمالیة في حدود السیاسة الوظیفة      :  من الرئیسي * الغرض

التي یرسمھا مجلس الجامعة ومجلس الكلیة وفقا ألحكام القوانین واللوائح والقرارات المعمول بھا.  

التعاون مع األقسام األخري فیما یخص سیاسة الكلیة. األخرى           :  األقسام مع * العالقة

أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم واالداریین والعاملین والفنیین بالكلیة. * األفراد الذین یقوم باإلشراف علیھم : 

* المھام والمسئولیات التفصیلیة: 

- تنفیذ قرارات مجلس الكلیة، ویبلغ رئیس الجامعة محاضر الجلسات والقرارات خالل ثمانیة أیام من تاریخ 1 

 صدورھا.

 اإلشراف علي إعداد الخطة التعلیمیة والعلمیة في الكلیة ومتابعة تنفیذھا. -2

 التنسیق بین األجھزة الفنیة واإلداریة والعاملین بالكلیة. -3

العمل علي تقدیم االقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلیة من ھیئات التدریس والفنیین والفئات المساعدة  -4

 األخرى والمنشآت والتجھیزات واألدوات وغیرھا.

مراقبة سیر الدراسة واالمتحانات وحفظ النظام داخل الكلیة وإبالغ رئیس الجامعة عن كل ما من شأنھ المساس  -5

 بسیر العمل بالكلیة أو ما ینسب إلى أحد أعضاء ھیئة التدریس.

 اإلشراف علي العاملین باألجھزة اإلداریة بالكلیة ومراقبة أعمالھم. -6

إعداد تقریر في نھایة كل عام جامعي عن شئون الكلیة العلمیة والتعلیمیة واإلداریة والمالیة ویتضمن ھذا  -7

التقریر عرضا ألوجھ نشاط الكلیة ومستوى أداء العمل بھا وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجھا وبیان 

العقبات التي اعترضت التنفیذ وعرض المقترحات بالحلول المالئمة ویعرض ھذا التقریر علي مجلس الكلیة 

 إلبداء الرأي بشأنھ توطئة لعرضھ على مجلس الجامعة.

  و الذى یشكل برئاسة العمید وعضویة:للمؤتمر العلمى للكلیةالدعوة  -8
 .( أ ) جمیع أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة

% من أعضاء ھیئة التدریس أعضاء 30(ب) ممثلین عن المدرسین المساعدین والمعیدین بعدد ال یتجاوز نسبة 

 یمثل كل قسم مدرس مساعد ومعید. المؤتمر؛ ویكون اختیارھم سنویا تبعا لألقدمیة على أن یراعى بقدر اإلمكان أن

% من عدد أعضاء ھیئة التدریس أعضاء المؤتمر ، یختارھم 20ج) ممثلین عن الطالب بعدد ال یتجاوز نسبة (

مجلس الكلیة سنویا من بین الحاصلین على تقدیر جید على األقل أو من أوائل المقبولین بالنسبة للسنة األولى من 

الدراسة ویراعى في اختیارھم بقدر اإلمكان تمثیل الفرق الدراسیة بالكلیة. 
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 لتوصیف الوظیفى ومھام وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبا
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبالوظیفي                         :  - المسمى

عضو ھیئة تدریس - الفئة                                        : 

: عمید الكلیة - التبعیة     الرئیس المباشر الفني     

عمید الكلیة               الرئیس المباشر اإلداري   : 

تصریف األمور الخاصة بشئون الطالب من خالل لجنة شئون الطالب. الوظیفة        :  من الرئیسي * الغرض

التعاون مع األقسام األخري فیما یخص سیاسة الكلیة لشئون الطالب. األخرى           :  األقسام مع * العالقة

أعضاء ھیئة التدریس فى لجنة شئون الطالب بالكلیة و االداریین بادارة شئون * األفراد الذین یقوم باإلشراف علیھم : 

الطالب. 

* المھام والمسئولیات التفصیلیة: 

 للطالب . العملي الطلبة في الكلیة واألشراف على التدریبأمور تصریف  -1

دراسة مقترحات األقسام في شأن الندب للتدریس واألمتحانات من خارج الكلیة توطئة لعرضھا علي مجلس  -2

 الكلیة.

 األشراف على رعایة الشئون الریاضیة واإلجتماعیة للطالب. -3

 اإلشراف على متابعة تدریس المقررات القومیة والتربیة العسكریة في الكلیة. -4

 اإلشراف على شئون الطالب الوافدین. -5

 إعداد ما یعرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلیة فیما یخصھ. -6
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 لشئون الدراسات العلیا والبحوثالتوصیف الوظیفى و مھام وكیل الكلیة 
  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوثالوظیفي                      :  - المسمى

عضو ھیئة تدریس - الفئة                                     : 

: عمید الكلیة - التبعیة     الرئیس المباشر الفني   

عمید الكلیة               الرئیس المباشر اإلداري : 

تصریف األمور الخاصة بشئون الدراسات العلیا والبحوث من خالل اللجنة الوظیفة      :  من الرئیسي * الغرض

المختصة. 

التعاون مع األقسام األخري فیما یخص سیاسة الكلیة لشئون الدراسات العلیا األخرى         :  األقسام مع * العالقة

والبحوث. 

أعضاء ھیئة التدریس فى لجنة شئون الدراسات العلیا والبحوث و االداریین * األفراد الذین یقوم باإلشراف علیھم : 

بادارة الدراسات العلیا والبحوث. 

 

* المھام والمسئولیات التفصیلیة: 

 األقسام واللجان المختصة.  إعداد خطة الدراسات العلیا والبحوث العلمیة في الكلیة بناء على اقتراحات مجالس -1

 متابعة تنفیذ ھذة الخطة في األقسام المختلفة بالكلیة. -2

 األشراف على شئون النشر العلمیة في الكلیة ومتابعة تنفیذ السیاسة المرسومة في ھذا الشأن. -3

 اقتراح تنظیم المؤتمرات والندوات العلمیة في الكلیة وتولي شئون العالقات الثقافیة الخارجیة. -4

 إعداد ما یعرض على المؤتمر السنوي للكلیة فیما یخصھ. -5

 .اإلشراف على شئون المكتبة وأقتراح الخطة لتزویدھا بالكتب والمراجع والدوریات -6
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التوصیف الوظیفى و مھام وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

 البیئة وتنمیة وكیل الكلیة شئون خدمة المجتمعالوظیفي                       :  - المسمى
عضو ھیئة تدریس - الفئة                                      : 

: عمید الكلیة - التبعیة     الرئیس المباشر الفني    

عمید الكلیة               الرئیس المباشر اإلداري   : 

البیئة من خالل  وتنمیة تصریف األمور الخاصة بشئون خدمة المجتمعالوظیفة      :  من الرئیسي * الغرض

اللجنة المختصة بذلك. 

 التعاون مع األقسام األخري فیما یخص سیاسة الكلیة لشئون خدمة المجتمعاألخرى         :  األقسام مع * العالقة
  البیئة. وتنمیة

و االداریین و  وتنمیة أعضاء ھیئة التدریس فى لجنة شئون خدمة المجتمع* األفراد الذین یقوم باإلشراف علیھم : 

العاملین بالقطاع . 

 

* المھام والمسئولیات التفصیلیة من خالل لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة المختصة بما یلى: 

 البیئة . وتنمیة إعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقیق دور الكلیة في خدمة المجتمع -1

 إنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتھا لغیر الطالب عدا المستشفیات الجامعیة . -2

إعداد وتنفیذ برامج تدریب أفراد المجتمع على استخدام األسالیب الفنیة والعلمیة الحدیثة، وتعلیمھم ورفع  -3

 كفاءتھم اإلنتاجیة في شتى المجاالت .

 تنظیم المؤتمرات والندوات العلمیة والمحاضرات التي تستھدف خدمة المجتمع وتنمیة البیئة . -4
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 التوصیف الوظیفى و مھام رئیس مجلس القسم
 رئیس مجلس القسم              :   الوظیفي         - المسمى

عضو ھیئة تدریس                 :  - الفئة                     
: عمید الكلیة - التبعیة     الرئیس المباشر الفني   

  عمید الكلیة               الرئیس المباشر اإلداري : 
والمالیة في القسم  یشرف رئیس مجلس القسم على الشئون العلمیة واإلداریة :  الوظیفة     من الرئیسي * الغرض

 فى حدود السیاسة التى یرسمھا مجلس الكلیة ومجلس القسم وفقاً ألحكام القوانین واللوائح والقرارات المعمول بھا
التعاون مع األقسام األخري فیما یخص سیاسة القسم. األخرى          :  األقسام مع * العالقة

أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والفنیین بالقسم. :  * األفراد الذین یقوم باإلشراف علیھم
 * المھام والمسئولیات التفصیلیة: 

 اقتراح توزیع المحاضرات والدروس واألعمال الجامعیة اآلخرى على أعضاء ھیئة التدریس القائمین  -1
 بالتدریس في القسم وذلك للعرض على مجلس القسم.

 إعداد مقترحات الندب للتدریس من خارج الكلیة بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم. -2
 اقتراح خطة الدراسات العلیا و البحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم. -3
 متابعة تنفیذ قرارات وسیاسة مجلس القسم والكلیة وذلك فیما یخصھ. -4
 األشراف على العاملین في القسم ومراقبة أعمالھم .  -5
 حفظ النظام داخل القسم وأبالغ عمید الكلیة على كل ما من شأنھ المساس بحسن سیر العمل بالقسم.  -6
إعداد تقریر في نھایة كل عام جامعي عن شئون القسم العلمیة والتعلیمیة و اإلداریة والمالیة ویتضمن ھذا  -7

التقریر عرضاً ألوجھ النشاط في القسم ومستوى أداء العمل و شئون الدراسة واألمتحانات ونتائجھا وبیان 
العقبات التى اعترضت التنفیذ وعرض المقترحات بالحلول المالئمة، ویعرض ھذا التقریر على مجلس 

 القسم توطئة للعرض على مجلس الكلیة. 
 . یبین لمجلس الكلیة وجھة نظر مجلس القسم عند نظر فى المسائل المعروضة بشأنھ على مجلس الكلیة -8
 مرتین على االقل خالل العام الجامعى و یحرر عن االجتماع محضر بعرض للمؤتمر العلمى للقسمالدعوة  -9

 توصیات المؤتمر على مجلس القسم و مجلس الكلیة و یشكل المؤتمر برئاسة رئیس مجلس القسم وعضویة:
 .( أ ) جمیع أعضاء ھیئة التدریس في القسم

 (ب) ممثلین عن المدرسین المساعدین بالقسم.
ج) ممثلین عن الطالب على أن یكونوا من المتفوقین فى الدراسة. (

 و بموافقة مجلس القسم یتم:  -10
رسم السیاسة العامة للتعلیم والبحث العلمى فى القسم   •
وضع نظام العمل بالقسم   •
 تحدید المقرارات الدراسیة التى یقوم القسم بتدریسھا وتحدید المحتوى العلمى لكل مقرر  •
 تحدید الكتب والمراجع الالزمة للطالب وتدعیم المكتبة بھا  •
 وضع و تنسیق خطة للبحوث العلمیھ بالقسم •
 توزیع االشراف على االبحاث العلمیھ بالقسم •
 حلقات دراسیھ- ومؤتمرات علمیھ و ندواتأ ایفادھم فى مھمات ، اعارتھم،اقتراح تعیین أعضاء ھیئة التدریس •
 اقتراح الترخیص لالساتذه باجازات التفرغ العلمى •
* المؤھالت  جنبیة  افادھم فى بعثات أو منح ا، نقلھم، المعیدین و ندبھم،اقتراح تعیین المدرسین المساعدین •

 (المھارات الضروریة والخبره المطلوبة): 
خبرة في التدریس واألبحاث واإلشراف علي الرسائل الجامعیة في فرع التخصص   الخبرات األساسیة للتعیین: - 

 ): أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس (قائم بأعمال رئیس مجلس القسم - المؤھالت
 إجراء األبحاث العلمیة واإلشراف علي الرسائل العلمیة وبرامج الدراسات العلیا في التخصص .المھارات  : -    

التنسیق مع األجھزة الفنیة  ،العمل بنظام اإللمام، اإلداریة القدرات ، القدرة علي قیادة فریق العملأخري: - 
واإلداریة بالكلیة فیما یخص سیاسة القسم. 
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 ومهامالتوصيف الوظيفى 

  أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 
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 مھام عضو ھیئة التدریس بصفة عامة

یة والجلسات االكلینیكیة  لالقیام بالدروس والمحاضرات والتدریبات العم -1

لكلیة  لتصمیم وتطویر المناھج الدراسیة من خالل االطار العام  -2

 یة للطالب لنقل المھارات والطرق والتقنیات العم -3

 االشراف على المشاریع الطالبیة والزیارات المیدانیة  -4

 التمسك بالتقالید والقیم الجامعیھ وبثھا فى نفوس الطالب  -5

 دعم االتصال المباشر بالطالب ورعایة شئونھم االجتماعیة والثقافیة والریاضیة  -6

ضبط النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرا ت والمعامل والعیادات واالبالغ عن ما شأنھ  -7

 االخالل بالنظام 

 االشتراك فى النشاط العلمى والبحثى واعداد البحوث ونشرھا  -8

 شراف على بحوث طالب الدراسات العلیا اال -9

 االشتراك فى االمتحانات ولجان الحكم على الرسائل  -10

 المشاركة فى اعمال المجالس واللجان المختلفة التى یكون عضوا فیھا  -11

 التمسك باخالقیات المھنة والبحث العلمى  -12

 العمل على التطبیق العلمى فى البحوث العملیة  -13

 االشتراك فى المؤتمرات الداخلیة و العالمیة فى الندوات المختلفة  -14

  البحوث المتفردة وكذلك العمل كباحث رئیسى فى البحوث والمشاریع العلمیة إجراء -15

 تحكیم البحوث العلمیة  -16

 االشتراك فى البحوث واالستشارات  -17

 سنویا عن نشاطھ العلمى و البحوث التى أجراھا ونشرھا و البحوث الجاریة الى ا- تقدیم تقریر18

 رئیس مجلس القسم للعرض على مجلس القسم  
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  التوصیف الوظیفى لدرجة أستاذ
 

أستاذ  الوظیفي                          :  - المسمى

عضو ھیئة تدریس - الفئة                                          : 

: رئیس مجلس القسم - التبعیة          الرئیس المباشر الفني  

  عمید الكلیة                   الرئیس المباشر اإلداري : 

تصریف أمور القسم من إعطاء المحاضرات والدروس العملیة وحلقات الوظیفة       :  من الرئیسي * الغرض

النقاش لمقررات المادة. 

التعاون مع األقسام األخري فیما یخص سیاسة القسم. األخرى              :  األقسام مع * العالقة

أعضاء ھیئة التدریس (أقل من درجة أستاذ مساعد ) ومعاونیھم * األفراد الذین یقوم باإلشراف علیھم    : 

والفنیین بالقسم.  

  ساعات أسبوعیا8بء التدریسى: الع  *

 * المھام والمسئولیات التفصیلیة: 

- إعطاء المحاضرات والدروس العملیة وحلقات النقاش لمقررات المادة 1    

- القیام بأعمال اإلمتحانات النظریة والعملیة والشفویة . 2

- القیام بأعمال التصحیح لمقررات المادة. 3    

- القیام بأعمال الكنترول التي یكلف بھا من مراقبة ورصد وإعالن نتیجة. 4

- اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلیة . 5

- إجراء األبحاث العلمیة واإلشراف علي الرسائل العلمیة وبرامج الدراسات العلیا في التخصص. 6

- المشاركة فى لجان الحكم على الرسائل العلمیة. 7

 * المؤھالت (المھارات الضروریة والخبره المطلوبة):  

أن یكون قد شغل وظیفة أستاذ مساعد لمدة خمس سنوات علي األقل في احدي الخبرات األساسیة للتعیین  : - 

الجامعات في التخصص. 

: الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ من احدي الجامعات المصریة أو من جامعة    - المؤھالت                       

أجنبیة مناظرة .    

إجراء األبحاث العلمیة واإلشراف علي الرسائل العلمیة وبرامج الدراسات العلیا    - المھارات                      : 

في مجال التخصص . 

–  العمل بنظام واإللمام الجیدة اإلداریة القدرات -  القدرة علي قیادة فریق العمل   - أخري                           :

التنسیق مع األجھزة الفنیة واإلداریة بالكلیة فیما یخص سیاسة القسم. 
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 التوصیف الوظیفى لدرجة أستاذ مساعد

 

أستاذ مساعد  الوظیفي                           :  - المسمى

عضو ھیئة تدریس - الفئة                                          : 

: رئیس مجلس القسم - التبعیة          الرئیس المباشر الفني  

  عمید الكلیة                   الرئیس المباشر اإلداري: 

إعطاء المحاضرات والدروس العملیة وحلقات النقاش للمقررات  الوظیفة          :  من الرئیسي * الغرض

التعاون مع األقسام األخري فیما یخص سیاسة القسم. األخرى           :  األقسام مع * العالقة  

أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم (أقل من درجة أستاذ مساعد) والفنیین * األفراد الذین یقوم باإلشراف علیھم  : 

بالقسم. 

 ساعات أسبوعیا 10بء التدریسى: الع  *

 * المھام والمسئولیات التفصیلیة: 

- إعطاء المحاضرات والدروس العملیة وحلقات النقاش للمقررات  1    

- القیام بأعمال اإلمتحانات النظریة والعملیة والشفویة. 2

- القیام بأعمال التصحیح.                    3    

- القیام بأعمال الكنترول التي یكلف بھا من مراقبة ورصد وإعالن نتیجة . 4

- اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلیة . 5

- إجراء األبحاث العلمیة واإلشراف علي الرسائل العلمیة وبرامج الدراسات العلیا في التخصص. 6

المشاركة فى لجان الحكم على الرسائل العلمیة.  -5

 * المؤھالت والخبره المطلوبة:  

أن یكون قد شغل وظیفة مدرس لمدة خمس سنوات علي األقل في احدي الخبرات األساسیة للتعیین : - 

الجامعات في مجال التخصص. 

: الحصول علي اللقب العلمي الستاذ مساعد من احدي الجامعات المصریة أو من    - المؤھالت                  

  جامعة أجنبیة مناظرة . 

إجراء األبحاث العلمیة واإلشراف علي الرسائل العلمیة وبرامج الدراسات العلیا في    - المھارات                  : 

التخصص . 

–  العمل بنظام واإللمام الجیدة اإلداریة القدرات -   القدرة علي قیادة فریق العمل   - أخري                      :

التنسیق مع األجھزة الفنیة واإلداریة بالكلیة فیما یخص سیاسة القسم.  
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التوصیف الوظیفى لدرجة مدرس   
 

 مدرس بالقسم.الوظیفي                          :  - المسمى

عضو ھیئة تدریس - الفئة                                          : 

: رئیس مجلس القسم - التبعیة          الرئیس المباشر الفني  

رئیس مجلس القسم                    الرئیس المباشر اإلداري: 

إعطاء المحاضرات والدروس العملیة وحلقات النقاش للمقررات . الوظیفة          :  من الرئیسي * الغرض

التعاون مع األقسام األخري فیما یخص سیاسة القسم. األخرى             :  األقسام مع * العالقة

أعضاء الھیئة المعاونة (أقل من درجة مدرس) والفنیین بالقسم. * األفراد الذین یقوم باإلشراف علیھم  : 

 

 ساعات أسبوعیا 12بء التدریسى: الع  *

 

 * المھام والمسئولیات التفصیلیة: 

 - إعطاء المحاضرات والدروس العملیة وحلقات النقاش للمقررات 1    

- القیام بأعمال اإلمتحانات النظریة والعملیة والشفویة . 2

- القیام بأعمال التصحیح  3    

- القیام بأعمال الكنترول التي یكلف بھا من مراقبة ورصد وإعالن نتیجة . 4

- اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلیة . 5

إجراء األبحاث العلمیة واالشتراك فى اإلشراف علي الرسائل العلمیة (مشرف مساعد) وبرامج الدراسات  -7

العلیا في التخصص. 

الخبرات األساسیة للتعیین: * المؤھالت و    

 - خبرة تدریسیة في احدي كلیات طب األسنان بالجامعات المصریة أو ما یعادلھا من الجامعات األجنبیة 1

- أن تكون قد مضت ست سنوات علي األقل علي حصولھ علي درجة بكالوریوس طب وجراحة الفم واألسنان  2

- إذا كان من بین المدرسین المساعدین أو المعیدین بالجامعة یشترط أیضاً أن یكون ملتزماً في عملھ – منذ 3

تعیینھ    بواجباتھ الوظیفیة .            

: دكتوراه   - المؤھالت                  

إجراء األبحاث العلمیة    - المھارات                   :   

العمل–  بنظام واإللمام الجیدة اإلداریة القدرات -   القدرة علي قیادة فریق العمل   - أخري                      :

لتنسیق مع األجھزة الفنیة واإلداریة بالكلیة فیما یخص سیاسة القسم.  
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 التوصیف الوظیفى لدرجة مدرس مساعد
 

 مدرس مساعد بالقسم الوظیفي                           :  - المسمى

ھیئة معاونة - الفئة                                          : 

: رئیس مجلس القسم - التبعیة          الرئیس المباشر الفني  

رئیس مجلس القسم                    الرئیس المباشر اإلداري : 

على المدرسین المساعدین بذل أقصى الجھد في دراساتھم وبحوثھم الوظیفة        :  من الرئیسي * الغرض

العلمیة في سبیل الحصول على الدكتوراه أو مایعادلھا ، وعلیھم القیام بما یكلفون بھ من تمرینات ودروس علمیة 

وغیرھا من األعمال، على أن یراعى في تكلیفھم أن یكون بالقدر الذي یسمح لھم بمواصلة دراستھم وبحوثھم دون 

إرھاق أو تعویق. 

التعاون مع األقسام األخري فیما یخص سیاسة القسم. األخرى             :  األقسام مع * العالقة

أعضاء الھیئة المعاونة (أقل من درجة مدرس مساعد) والفنیین بالقسم. * األفراد الذین یقوم باإلشراف علیھم  : 

 ساعات أسبوعیا 16بء التدریسى: الع  *

 * المھام والمسئولیات التفصیلیة: 

 األسنان.الفم و في حلقات النقاش والتدریبات العملیة لطالب كلیة طب عاونة- الم1     

 في رصد الدرجات وكتابة كشوف الحضور . عاونة- الم2

- المشاركة في أعمال المراقبة. 3

- إجراء البحوث والدراسات الالزمة للحصول علي درجة الدكتوراه .  4

الخبرات األساسیة للتعیین: * المؤھالت و 

خبرة عملیة في التخصص  - 

: ماجستیر  - المؤھالت                 

إجراء األبحاث العلمیة.- المھارات                :                                      

–التنسیق   العمل بنظام واإللمام الجیدة اإلداریة القدرات -   القدرة علي قیادة فریق العمل   - أخري                 :

مع األجھزة الفنیة واإلداریة بالكلیة فیما یخص سیاسة القسم.  

 

یتلقى المدرسون  (لشئون أعضاء ھیئة التدریس و المدرسین المساعدین و المعیدین): 59للمادة وطبقا 

المساعدون و المعیدون تدریبا على أصول التدریس العامة و الخاصة فى شكل مقررات أو ندوات أو دروس علمیة 

 وفقا لظروف كل كلیة و طبقا للقواعد التى یضعھا مجلس الجامعة.

 و یكون حضور التدریب بصفة مرضیة شرطا للتعیین فى وظیفة مدرس. 
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 التوصیف الوظیفى لدرجة معید
 معید بالقسم.  :  الوظیفي                         - المسمى

ھیئة معاونة - الفئة                                          : 
: رئیس مجلس القسم - التبعیة          الرئیس المباشر الفني  

رئیس مجلس القسم                    الرئیس المباشر اإلداري: 
على المعیدین بذل أقصى الجھد في دراساتھم وبحوثھم العلمیة في سبیل الوظیفة         :  من الرئیسي * الغرض

الحصول على الماجستیر، وعلیھم القیام بما یكلفون بھ من تمرینات ودروس علمیة وغیرھا من األعمال، على أن 
یراعى في تكلیفھم أن یكون بالقدر الذي یسمح لھم بمواصلة دراستھم وبحوثھم دون إرھاق أو تعویق. 

التعاون مع األقسام األخري فیما یخص سیاسة القسم.      :  األخرى        األقسام مع * العالقة
ال یوجد * األفراد الذین یقوم باإلشراف علیھم  : 

 ساعات أسبوعیا 16بء التدریسى: الع  *
 * المھام والمسئولیات التفصیلیة: 

-    القیام بما یعھد إلیھ القسم من التمرینات والدروس العملیة وحلقات النقاش وسواھا من األعمال تحت 1
 إشراف أعضاء ھیئة التدریس.

-    القیام باألعمال األخرى التي یكلفھ بھا عمید الكلیة أو رئیس مجلس القسم أو مجلس القسم . 2
 * المؤھالت (المھارات الضروریة والخبره المطلوبة):  

تقدیر جید جداً في المعدل التراكمي وجید جداً علي األقل في فرع التخصص فى الخبرات األساسیة للتعیین : - 
  .االقسام االكادیمیة

 أن وافق على أقتراح مجلس كلیة 30/3/1977سبق لمجلس الجامعة بجلستة المنعقدة في قد  أنھ اكم
 من قانون تنظیم الجامعات رقم 138الفقرة (ب) من المادة  بتعدیل 1/3/1977طب األسنان بتاریخ 

 بحیث تصبح على الوجة التالي "یشترط في جمیع األحوال بالنسبة لوظائف 1972 لسنة 49
ع األقسام األكلینیكیة بكلیات طب يالمعیدین في األقسام العالجیة واألكلینیكیة في كلیات الطب وجم

أن یكون المرشح قد أمضى سنتین على األقل في التدریب العملي بأحدى المستشفیات  األسنان–
الجامعیة في فرع تخصصة ". 

 – في ضوء قرار مجلس 17/10/1982كما وافق السید األستاذ الدكتور رئیس الجامعة بتاریخ 
 والمتضمن اشتراط مراعاه أن یكون التعیین في وظائف 4/10/1982عمداء جامعة القاھرة في 
 شھرا كطبیب مقیم . 36 من بین الخریجین الذین أمضوا معیدین بكلیة طب األسنان

ومن ثم فأن إدارة الجامعة ترى : 
ما األقسام أأن یكون التعیین في وظائف معیدین باألقسام ألكادیمیة كما ھو متبع في الكلیة " )1

شھراً كطبیب مقیم" 36العالجیة فیكون التعیین من بین الخریجین الذین أمضوا 
أن یتم التعیین عن طریق التكلیف ولیس بأسلوب االعالن مع تطبیق قاعدة التكلیف المتبعة  )2

 في ھذا الشأن.
 وظیفة طبیب مقیم 15ونشیر إلى أن الجامعة طلبت من الجھازالمركزي للتنظیم واإلدارة إنشاء عدد

بكلیة طب الفم واألسنان لیتثنى سد أحتیاجات أقسام الكلیة. 
: بكالوریوس طب وجراحة الفم واألسنان                    - المؤھالت                        

إجراء األبحاث العلمیة. - المھارات                     :   
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 المقیم یبطبالتوصیف الوظیفى لل

وظیفة الطبیب المقیم تھدف إلى التخصص في أحد فروع طب وجراحة الفم واألسنان ومدتھا ثالث 

سنوات یقضیھا الطبیب المقیم في أحد فروع التخصص(األكلینیكیة) المشار إلیھا في الالئحة الداخلیة 

للكلیة ویمكن مد فترة النیابة لمدة عام آخر بعد موافقة مجلس القسم وبحد أقصى عامین بموافقة/ 

عمید الكلیة و رئیس الجامعة. 

شروط التقدم لشغل الوظیفة :-  

التعیین في ھذه الوظیفة یكون طبقاً لألحكام العامة لقانون نظام العاملین المدنیین بالدولة رقم  -1

 والقوانین المعدلھ لھ بشأن الوظائف التي تشغل بدون أمتحان. 1978 لسنة 47

أن یكون المتقدم حاصال على درجة البكالوریوس في طب وجراحة الفم واألسنان من كلیة  -2

 طب الفم واألسنان – جامعة القاھرة .

 أن یكون قد أمضي مدة أمتیاز، على أن تكون بدرجة جید جداً في تقاریر األمتیاز على األقل. -3

 ثر من عام واحد (أثنى عشر شھراً ) من أتمام فترة األمتیاز.كأن یكون قد أمضى علیة أ -4

 تتم المقارنة بین المتقدمین على النحو التالي:- -5

ا - بناء على مجموع الدرجات الحاصل علیھا في البكالوریوس مضافاً إلیھا مادة التخصص 

المتقدم الیھا. 

  .وعند التساوى یفضل الحاصل على الدرجة األعلى في مادة التخصص  -ب

فضل الحاصل على تقدیر أعلى في فترة أمتیاز التدریب. يجـ- وعند التساوى 

د - وعند التساوى یفضل الحاصل على تقدیر أعلى في فترة العمل بالقسم المرشح للعمل بھ. 

بداء إھـ - وعند التساوي یترك لمجلس القسم المختص ترشیح من یراه من بین المتساوین مع 

المبررات. 
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  26/8/1963قرار المجلس األعلى للجامعات جلسة الطبیب المقیم طبفا ل

- 22/5/1966 المؤرخة 63، 33، 8قرارات مجلس إدارة المستشفیات جلسات أرقام 
   على التوالى2/6/1971- 17/9/1969

 :-1مادة 

 وظیفة الطبیب المقیم تھدف إلى التخصص في أحد فروع الطب ومدتھا ثالث سنوات، 
ویجوز مد ھذه المدة إلى خمس سنوات كحد أقصي بصفة طبیب مسجل في الفروع التى یحددھا 

مجلس اإلدارة . 

ویقضي الطبیب المقیم مدة شغلة لھذه الوظیفة فى فرع التخصص والفروع األكلینیكیة أو األكادیمیة 
المتصلة بھ طبقاً للنظام الذى یقترحة مجلس القسم المختص ویقره مجلس كلیة الطب ومجلس إدارة 

المستشفیات . 

 :-2مادة

یمین فئتین : ق تشمل وظائف األطباء الم

طبیب مقیم   -1
 طبیب  -2

 
 :-3مادة 

 یكون التعیین في وظیفة طبیب مقیم بفئتیھا بعقد لمدة سنة قابلة للتجدید بشرط الحصول على 
تقدیر سنوي بدرجة "مرضي" على األقل فأذا حصل على تقدیر ضعیف في تقدیره أنھى عقدة . 

  :شروط التعیین واجراءاتھ

 :-4مادة 

یشترط في من یتقدم لشغل وظیفة طبیب مقیم ما یأتي:  

أن یكون من بین الحاصلین على تقدیر(جید) على األقل في درجة البكالوریوس في أ- 
الطب والجراحة من جامعة القاھرة ویشترط اال یقل تقدیرة في مادة التخصص عن 

(جید جدا) فأن لم یوجد من المتقدمین من حصل على تقدیر (جید جدا) في مادة 
التخصص فیجوز ترشیح أحد الحاصلین على تقدیر(جید) فیھا . 

أن یكون قد أمضى امتیاز التدریب وحصل على تقدیر (جید جدا) على األقل في  -ب
مجموع درجات امتیاز التدریب واال یكون قد وقع علیة جزاء خالل فترة أمتیاز 

التدریب.    
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مھام مقرر المادة 

 
 توصیف المقرر قبل بدایة العام الدراسى -1

 التأكد من توزیع المحاضرات على القائمین بتدریس المقرر (الجداول الدراسیھ)  -2

 اعداد ومراجعھ نماذج امتحان آخر العام بالتعاون مع القائمین على تدریس المقرر -3

 التحریرى طبع االمتحان -4

 قبل بدء التسلیم المباشر للكونترول لمظاریف أوراق األسئلة مغلقة وموقع علیھا من المقرر -5

 اإلمتحان

 التواجد فى بدایة اإلمتحان النظرى بلجان اإلمتحان. -6

تصحیح أوراق اإلجابة بالتعاون مع القائمین على تدریس المقرر بالكونترول المركزى خالل  -7

 أسبوعین من تاریخ عقد اإلمتحان وذلك لسرعة إعداد وإعالن النتیجة.

 إستخدام نتائج اإلمتحان لتحلیلھا إحصائیا لتقویم العملیة التعلیمیة. -8

 .تقدیم تقریر المقرر فى نھایة العام الدراسى -9
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 مهام املشرف ومعايير األشراف

 على طالب الدراسات العليا
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مھام مشرف الرسائل العلمیة 
 

 تقدیم الدعم الفنى للطالب أثناء اعداد الرسالة -1

 اعداد تقریر نصف سنوى للعرض على مجلس القسم -2

تذلیل العقبات التى قد تواجھ الباحث حتى یتم االنتھاء من اعداد الرسالة فى المدة الزمنیة المنصوص علیھا فى  -3

 الئحة الدراسات العلیا

معاییر االشراف علي طالب الدراسات العلیا 

 على قرارمجلس 2010-7-28 و الممتدة حتى 2010-7-14إن مجلس الجامعة قد وافق بجلستھ المنعقدة فى 
 و القاضى بالموافقة علي معاییر االشراف علي طالب 2010-7-5الدراسات العلیا والبحوث بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

الدراسات العلیا طبقا للمقترح المعروض من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الدراسات العلیا والبحوث في جلستة 
 و الذى وصل الي وضع المعاییر االتیة في ضوء كل ما ورد  بقانون تنظیم الجامعات 15/6/2010 بتاریخ 286رقم
، وقرارات مجلس  جامعة القاھرة في ھذا الشأن. 1972 لسنة 49رقم 

 أوال:مواد قانون تنظیم الجامعات ذات الشأن في موضوع اإلشراف

:98مادة   

یعین مجلس الكلیة بناء علي إقتراح مجلس القسم المختص أستاذا یشرف علي تحضیر الرسالة، وللمجلس أن یعھد 
باإلشراف علي الرسالة ألحد االساتذة المساعدین ، ویجوز أن یتعدد المشرفون من بین اعضاء ھیئة التدریس أو من 

غیرھم ، وفي ھذه الحالة یجوز للمدرسین االشتراك في االشراف ، وفي حالة قیام الطالب ببحث خارج الجامعة 
یجوز بموافقة مجلس الكلیة أن یشترك في االشراف أحد المتخصصین في الجھة التي یجري فیھا البحث. 

:100مادة   

في حالة إعارة المشرف علي الرسالة إلي جھة خارج الجامعة یقدم إلي مجلس الكلیة تقریرا عن المدي الذي وصل 
إلیھ الطالب في إعداد الرسالة وفي ضوء ذلك یعین المجلس من یحل محلھ أو من ینضم إلیھ في اإلشراف . 

قرارات مجلس جامعة القاھرة فیما یتعلق باإلشراف علي الرسائل العلمیة والبحوث  ثانیا:

 4/11/1992بتاریخ          

-ال یشكل لجان الحكم علي الرسائل العلمیة للطالب الذین یضاف إلیھم مشرف جدید اال بعد مرور ستة 1
أشھر علي االقل من إضافة المشرف مع مراعاة أن تكون مدة القید الباقیة للطالب تسمح بذلك. 

-التتم المناقشة أو الحكم علي رسالة (الماجستیر – الدكتوراه) إال بعد إنقضاء خمسة عشر یوما علي تاریخ 2
إعتماد الجامعة لتشكیل لجنة الحكم. 

 
: 30/6/1994بتاریخ 

ا-إشتراك مشرف من الجھة التي  یجري فیھا البحث: 
 أن یكون المشرف المشارك في الجھة التي یجري فیھا البحث حاصال علي الدكتوراة في التخصص، ولھ -1
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 خبرة ال تقل عن خمس سنوات ولھ أعمال علمیة منشورة أو أعمال تطبیقیة متمیزة في ھذا المجال.  
- أن یكون موضوع الرسالة خاصا بمنطقة خارج مصر. 2
- یقدم المشرف المشارك تقریر الصالحیة عن الرسالة قبل مناقشتھا. 3
- یلتزم الطالب االجنبي بشروط اإلقامة في مصر طبقا لما تقرره الجامعة في ھذا الشأن. 4

ب- تعیین مشرف أجنبي أو إضافتھ في اإلشراف: 
یجوز تعیین أو إضافة مشرف مشارك من جامعة أخري في مصر أو الخارج، وذلك بأقتراح من المشرف 

المصري و بموافقة القسم المختص وبقرار من مجلس الكلیة دون أیة التزامات مالیة من جامعة القاھرة. 
ج- المشاركة في اإلشراف ودرجة القرابة : 

ال یجوز أن یشرف منفردا أحد أالساتذة المساعدین علي طالب مقید لدرجة الماجستیر أو لدرجة الدكوراه، 
إذا كان الطالب من أقرباء المشرف حتي الدرجة الرابعة، مع مراعاة عدم إشتراكة في لجنة التحكیم. 

 
: 29/4/1997بتاریخ 

) عشر رسائل باالضافة إلي رسائل المعیدین و المدرسین المساعدین 10االلتزام باالشراف علي عدد ( -أ
الجدد. 

) ثالث رسائل للطالب الوافدین. 3ب- اإلشراف علي عدد(
ج- بالنسبة لإلشراف المشترك یحسب بنسبة عدد المشرفین. 

 
: 1993-7-14بتاریخ 

إذا لم یتوفر مشرفا (أستاذ أو االستاذ المساعد) في التخصص الدقیق المطلوب للتسجیل لھ داخل األقسام 
تستعین الكلیة بمشرفا أساسیا في التخصص الدقیق المطلوب اإلشراف علیھ من داخل جامعة القاھرة. 

 
: 1996-9-25بتاریخ 

االحتفاظ باسم المشرف المتوفي إذا قضي نصف المدة في اإلشراف قبل الوفاة.  -1
یستحق المشرف المتوفي جزء من مكافأة اإلشراف بما یتفق مع ھذه المدة.  -2
 

 باستثناء المشرف الجدید المضاف لإلشراف علي 1997-9-22وافق السید أ.د. رئیس الجامعة بتاریخ 
الرسائل المنتھیة في حالة وفاة المشرف االساسي االصلي من شرط مرور ستة أشھر الستكمال إجراءات 

منح الدرجة. 
 

: 1999-1-13بتاریخ 
أن األستاذ الذي یتولي اإلشراف من داخل الجامعة یعد مشرفا اساسیا متخصصا ویجوز أن ینفرد باإلشراف 

اإل إذا طلب إضافة مشارك لمعاونتھ في اإلشراف . 
 

 :1994-7-19بتاریخ 
عدم تشكیل لجنة الحكم علي الرسالة العلمیة اال بعد تقدیم تقریر صالحیة المناقشة من ھیئة اإلشراف  -1

علیھا. 
 أن یكون المشرف المشترك في لجنة الحكم علي الرسالة أحد أو جمیع المشرفین علیھم من الكلیة. -2
 إخطار إدارة الجامعة بالتشكیل المقترح للجنة المناقشة للرسالة قبل موعد المناقشة بوقت كاف، وذلك -3

 
 یوما من تاریخ إعتماد التشكیل. 15 لالعتماد، وال یجوز مناقشة الرسالة اال بعد إنقضاء 
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یتم الحكم علي الرسالة أو مناقشتھا بالكلیة خالل ستة أشھر من تاریخ موافقة مجلس الكلیة علي التشكیل،  -4
فیما عدا الحاالت المنصوص علیھا في قرارات خاصة. 

إعتبار الموافقة علي تشكیل لجنة الحكم علي الرسالة موافقة ضمنیة علي مد القید ستة شھور فقط، وھي  -5
 مدة صالحیة لجنة الحكم علي الرسالة علي أن یتم التشكیل قبل المدة المصرح بھا للطالب.

 
: 1997-4-29بتاریخ 

أن یكون تقدیر األعباء المالیة المترتبة علي االستعانة بمشرف أجنبي حسب الحالة عند بحث كل حالة  -1
علي حده مراعاة لظروفھا. 

ضرورة عدم توافر خبرة مناظرة أو إمكانیات بالداخل للتحقیق من أن إسھام المشرف االجنبي من شأنھ  -2
توفیر فائدة خاصة ستعود علي العمل من ھذا اإلشراف وعلي أن یكون ذلك تحت أشراف الكلیة. 

تقدیم السیرة الذاتیة للمشرف المقترح بعد العرض علي المجالس المختصة قبل صدور قرار اإلشراف.  -3
أن یقوم المشرف االجنبي بتحدید دوره ونطاق إسھامھ في االشراف في صورة مفصلة ومرحلیة  -4

واضحة إلقرارھا في قرار إسناد اإلشراف. 
یتولي وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث المراسلة مع المشرف االجنبي ومتابعة تقاریرة عن  -5

 االشراف لتقدیمھا الي المجالس المختصة، وذلك بعد الموافقة علي ضم المشرف االجنبي.
 

: 1996-9-25بتاریخ
تحدید عدد المشرفین علي رسائل الماجستیر والدكتوراة بثالث مشرفین فقط كحد أقصي.  -1
أال یزید عدد الرسائل التي یشرف علیھا عضو ھیئة التدریس عن أربعة رسائل للدكتوراة وستة رسائل  -2

للماجستیر سواء كان منفردا أو مشتركا و أن یوقف اإلشراف الجدید للمشرفین الذین تجاوزوا ھذا العدد. 
عدم الموافقة علي إعارة المشرف المنفرد في اإلشراف علي رسائل الماجستیر والدكتوراه إال بعد تقدیم  -3

تقریر عن الرسائل التي یشرف علیھا و إقتراح من یحل محلھ أو ینضم إلیھ في اإلشراف طبقا لنص 
)  من الالئحة التنفیذیة. 100المادة (

أال یزید عدد المشرفین الذین یمكن االستعانة بھم من خارج الجامعة عن مشرف واحد فقط.  -4
إضافة المشرف االجنبي في اإلشراف في حالة فتح قناة علمیة باالضافة إلي المشرفین الثالثة.  -5
 

: 1996-7-31بتاریخ 
بشأن عدم جواز إشراف عضو ھیئة التدریس علي الرسائل العلمیة المقدمة من أحد أقاربة حتي الدرجة 

الرابعة نسبا أو صھوا ، مع تطبیق ذلك علي االمتحان الشفوي و العملي. 
االحتفاظ بأسم المشرف المتوفي إذا قضي نصف المدة في االشراف قبل الوفاة.  -1
- یستحق المشرف المتوفي جزء من مكافأة اإلشراف بما یتمشي مع ھذه المده. 2
 

: 1998-11-1بتاریخ 
الموافقة علي االستعانة بأعضاء ھیئة التدریس المعاونین بالجامعات الخاصة المصریة كممتحنین خارجیین 

عند تشكیل لجان الحكم علي الرسائل العلمیة (ماجستیر أو دكتوراه). 
 

 من الالئحة التنفیذیة لقانون 271 أنھ نظرا لعدم صدور قرار جمھوري بتعدیل المادة 2000-9-12وافق في 
نتظیم الجامعات بما یسمح بمعاملة السادة الباحث ومساعدي الباحث بالمراكز البحثیة نفس معاملة المعیدین 

 
 والمدرسین المساعدین بالجامعات المصریة فإن الجامعة ال یمكنھا بأي حال من االحوال إعفائھم إال من 
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المساھمة المالیة لتحیسن الخدمة الطالبیة. 
 

: 2008-4-29بتاریخ 
 2006-7-26بقصر االعفاءات من سداد المساھمات مقابل الخدمات الصادرة بقرار مجلس الجامعة جلسة 

علي المعیدین والمدرسین المساعدین وطالب البحث والعاملین بجامعة القاھرة فقط. 
 

: 2007-6-18بتاریخ 
الموافقة علي إشراف االستاذة غیر المتفرغین (مشرف رئیسي ) مع عرض كل حالة علي حده.  -1
عدم الموافقة علي إسناد اإلشراف (مشرف رئیسي) الى األساتذة المنتدبین داخل جمھوریة مصر العربیة  -2

 .
 :2005-6-20بتاریخ 

أن تتولي مجالس الكلیات بناء علي إقتراح مجالس األقسام المختصة تعیین المشرفین علي رسائل الماجستیر 
والدكتوراه من بین االساتذة العاملین والمتفرغین وغیر المتفرغین طبقا لظروف وحاجة كل كلیة. 

 
: 1992-11-14بتاریخ 

أال تشكل لجان الحكم علي الرسائل العلمیة للطالب الذین یضاف إلیھم مشرف جدید إال بعد مرور ستة أشھر 
علي االقل من إضافة المشرف مع مراعاة أن تكون مدة القید الباقیة للطالب تسمح بذلك. 

 
: 2008-6-16بتاریخ 

موضوع االشراف علي الطالب الوافدین وكیفیة توزیع مكافأتھم في كلیاتھم وعن نصاب االساتذة في ھذا 
االشراف وبعد مناقشات مستفیضة انتھي المجلس الي القرار التالي الموافقة من حیث المبدأ علي أن یتم فتح 
النصاب و اال یكون لھ سقف محدد شریطة مراعاة عملیة التوزیع من الساده االساتذه و أن یترك االمر لكل 

كلیة لتقریر ما تشاء في ھذا االمر حسب ظروفھا. 
 

اال یكون عضو ھیئة التدریس عند إعارتھ مشرفا علي رسائل علمیة لكن قاربت على االنتھاء أو تمت. 
 

: 2010-1-18بتاریخ 
 بوضع حد أقصي لعدد الرسائل 1997-4-29إلغاء قرار مجلس الدراسات العلیا السابق بجلسة المنعقدة في 

المسجلة مع السادة أعضاء ھیئة التدریس. 
 

ثالثا: مقترح معاییر وضوابط االشراف العلمي علي طالب الدراسات العلیا  
 
   تحدید المشرف علي جمیع طالب الدراسات العلیا بما فیھم أعضاء الھیئة المعاونة والطالب الوافدین: -أ

یحدد عدد المشرفین بثالث مشرفین علي االكثر لرسائل الماجستیر ،و اربع مشرفین علي االكثر لرسائل  -1
 .الدكتوراه ( یكون من بینھم المشرف االجنبي في حالھ االشراف المشترك)

   یراعي عند تحدید المشرف علي الرسالھ (ماجستیر او دكتوراه) الخلفیة العلمیة وتخصص االستاذ. -2
أال یزید عدد الرسائل التي یشرف علیھا االستاذ المشرف الرئیسى عن خمسة رسائل في حالة االشراف  -3

المنفرد و عشره رسائل في حالة تعدد المشرفین ویطلق العدد عند إستیفاء النصاب الخاص بكل مشرف. 
 

- وضع إختیار الطالب موضع االعتبار في ضوء المعاییر السابقة وذلك خالل تقدیمة إلختیارین من بین 4
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االساتذة في التخصص الذي یتقدم للتسجیل فیھ. 
 

ب- األساتذة غیر المتفرغین: 
یطبق علي غیر المتفرغین نفس القواعد التي تطبق علي االساتذة العاملین والمتفرغین. 

 
رابعا: تشكیل لجان الحكم علي الرسائل العلمیة: 

تشكل لجان الحكم علي الرسائل العلمیة بإقتراح األستاذ الدكتورالمشرف المباشر وتوصیة مجلس القسم  -1
وموافقة مجلس الكلیة. یقترح إعداد قاعدة بیانات تضم قوائم السادة المحكمین في التخصصات المختلفة 

علي مستوي الجامعات المصریة و جھات البحث العلمي المختلفة ( كما ھو معمول بھ في لجان 
الترقیات) ویتم االستعانة بھا عند تشكیل لجان الحكم للتخصصات المختلفة  علي أال یتكرر نفس المحكم 

ألسباب یقدرھا مجلسي القسم والكلیة.  إالأكثر من مرتین خالل العام الجامعي الواحد 
المحكم الموجود في إعارة داخلیة ال یعتبر محكم خارجي (من خارج الجامعة).  -2

 
خامسا: اإلعارات الخارجیة: 

 في حالة اإلعارات الخارجیة: -أ
*تنفیذ قرارات مجلس الجامعة فیما یتعلق بالمشرفون المعارون خارج مصر، وذلك برفع أسمائھم من لجان 
االشراف فور إعارتھم مع إحتفاظھم بكافة حقوقھم العلمیة والمادیة في حالة إنقضاء مدة االشراف االساسیة 

كما وردت في لوائح الكلیات / المعاھد. 
 

المشرف المعار داخلیا: ب- 
یمكن للمشرف المعار داخلیا أن یكون أحد أعضاء لجان االشراف علي أال یكون مشرفا مباشرا (مشرف *

رئیسي). 
المشرف المعار داخلیا یمكن أن یشارك في لجنة الحكم كمشرف وال یعتبر محكما خارجیا تحت أي ظرف. *
 

الضوابط: 
اإلنفراد في االشراف یكون إستثناء وذلك في حالة ندرة التخصص وعدم توفر العدد الكافي من أعضاء  -1

ھیئة التدریس بالقسم العلمي حیث یمكن العرض علي مجلس الدراسات العلیا للموافقة علي مثل ھذه 
الحاالت (حالة بحالة). 

في حالة وجود نزاع بین أعضاء لجنة االشراف أو بین أحد المشرفین والطالب، یتم تقدیم إلتماس لمجلس  -2
القسم المختص حیث یقوم القسم بتشكیل لجنة ثالثیة محایدة من كبار األساتذة بالقسم لدراسة موضوع 

اإللتماس والذي یتعلق بمشاكل اإلشراف ویكون رأي اللجنة ملزم بعد العرض علي مجلس القسم 
المختص. 

االلتزام بموافقة نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا بالتفویض علي تشكیل لجنة الحكم قبل االعالن عن  -3
موعد عقد لجنة الحكم علي الرسالة وبحد أقصي ستة أشھر. 

- االلتزام بفترة الستة أشھر في حالة تعدیل االشراف و إضافة مشرف جدید للجنة اإلشراف. 4
- وضع حد إلجراءات إیقاف القید بأثر رجعي لمدد سابقة. 5
- تقیید مد القید االستثنائي. 6
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 مهام أعضاء الكنترول املركزى

 رئيس اللجنة واملراقبني
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 أعضاء الكنترول المركزى بالكلیة  مھام
 
قبل إنعقاد اإلمتحان  

 یستلم رئیس الكونترول اإلمتحان من أستاذ المادة فى أظرف مغلقة وموزعة تبعا لعدد لجان اإلمتحان. -1

 یتم توزیع األظرف المغلقة على لجان اإلمتحان. -2

- توزیع كشوف توقیع الطالب على لجان اإلمتحان 3

أثناء إنعقاد اإلمتحان  
 توقیع أعضاء الكنترول لكراسات اإلجابة بعد أن یتم توزیعھا على الطالب بلجنة اإلمتحان ویراعى عند 

التوقیع التأكد من إستكمال الطالب البیانات األساسیة على الورقة الملحقة بغالف كراسة اإلجابة. 

بعد اإلنتھاء من  اإلمتحان       
إستالم كراسات اإلجابة من رئیس اللجنة أو من ینوب عنھ مع مراجعة عدد الكراسات وعدد توقیعات  -1

 الطالب بكشف الحضور (كشف التوقیع)

یتم كتابة األرقام السریة على كراسة اإلجابة فى األماكن المخصصة لھا (غالف الكراسة والورقة الملحقة  -3

الخاصة بالبیانات األساسیة). 

یتم مراجعة عدد األرقام السریة مع عدد الحاضرین للتأكد من عدم تكرار أى رقم أو السھو عن كتابة رقم  -4

سرى ألى كراسة إجابة. 

یتم فصل ورقة البیانات األساسیة من على كراسات اإلجابة  ثم اإلحتفاظ بھا فى مظروف مغلق یكتب علیھ  -5

إسم المادة وتاریخ اإلمتحان. 

یتم اإلحتفاظ بعدد خمس ورقات أسئلة للمادة بحیث تكون أحدھم أصل موقعة من الممتحنین.  -6

یتم تسلیم أوراق اإلجابة للكنترول المركزى وأسماء الممتحنین وتوزیع الدرجات بعد أن یوقع المستلم على  -7

محضر اإلستالم مدرج بھ تاریخ اإلستالم وعدد الكراسات والدرجة العلمیة وإسم المادة ودور اإلمتحان. 

مرحلة العمل بعد یوم اإلمتحان وقبل إستالم أوراق اإلجابة 

یتم إدراج الغیاب بكشوف إعداد النتیجة.  -1

مخاطبة أستاذ المادة كتابیا لإلستعجال فى حالة عدم تصحیح أوراق اإلجابة بعد مرور أسبوعین من تاریخ  -2

إنعقاد اإلمتحان النظرى. 

مرحلة العمل بعد إستالم كشوف الدرجات وأوراق اإلجابة ومفتاح اإلجابة  

یحتفظ بمفتاح اإلجابة لإلستفادة منھ عند مراجعة كراسة اإلجابة.  -1

مراجعة كراسة اإلجابة:  -2

  أ  - جمیع اإلجابات تم تصحیحھا. 

 ب - مطابقة الدرجة داخل وخارج الكراسة. 

 جـ- جمع الدرجات صحیح وكتابة الدرجة النھائیة باألحرف. 
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 ء  - ورقة اإلجابة موقعة من السادة الممتحنین. 

              ھـ - مطابقة أسماء السادة الممتحنین الواردة من إدارة الدراسات العلیا مع التوقیعات المدرجة على  

كراسة اإلجابة. 

.   ملحوظة: فى حالة وجود أى مالحظات عند المراجعة یتم الرجوع ألستاذ المادة قبل فض سریة ورقة اإلجابة
یتم فض سریة أوراق اإلجابة بإعادة ورقة البیانات األساسیة على الكراسة مع مراجعة مدى مطابقة الرقم  -3

السرى (الغالف مع ورقة البیانات األساسیة). 

مراجعة توقیع السادة الممتحنین على كشوف الدرجات العملى مع أسماء السادة الممتحنین الواردة من إدارة  -4

الدراسات العلیا. 

رصد الدرجات النظرى، العملى بكشوف الدرجات (رصد ومراجعة).  -5

جمع  درجات النظرى، العملى (جمع ومراجعة).  -6

رصد نتیجة المادة فى كشف إعداد النتیجة. (رصد ومراجعة)  -7

تصویر كشف إعداد النتیجة وتسلیم الصورة لمكتب سكرتاریة وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا الدراجھ  -8

على برنامج الحاسب اآللى. 

استالم كشف النتائج مدرج بھ النتائج الحالیة والسابقة (المواد التى تم اجتیازھا فى أدوار سابقة)  -9

مراجعة كشف إعداد النتیجة المدرج على الحاسب اآللى وصورة النتائج السابقة  -10

- مراجعة كشف إعداد النتیجة المدرج على الحاسب اآللى مع الكشف الیدوى إلجراء أي تعدیل إذا لزم األمر 11      

قبل الطباعة النھائیة. 

-الطباعة وإعتماد النتیجة النھائیة. 12

 نسخة من النتیجة (نسخة لإلعالن – نسخة لوكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا) 2 - تصویر 13

مرحلة العمل بعد إعالن النتیجة  

یسمح للطالب بالتقدم بطلب إلعادة الرصد بإدارة شئون الدراسات العلیا  بحد أقصى أسبوع منذ تاریخ إعالن  .1

النتیجة ثم یتم تسلیم الطلبات لرئیس الكونترول. 

یتم إعادة الرصد بمراجعة الكراسة ومراجعة النظرى والعملى والشفھى مع النتیجة المعلنة.  .2

فى حالة وجود أى خطـأ بعد إعالن النتیجة یكون التصویب من خالل مذكرة موقعة من رئیس الكونترول  .3

ومدیر إدارة الدراسات العلیا موضحا بھا سبب الخطأ ویتم التصویب بعد العرض على ا.د. وكیل الكلیة 

لشئون الدراسات العلیا والبحوث وموافقتھ ویتم التصویب فى جمیع النسخ الخاصة بالنتائج وذلك خالل فترة 

تقدیم اإللتماسات إلعادة الرصد (أسبوع من تاریخ إعالن النتائج). 

یتم تسلیم الكراسات وكشوف الدرجات والنتائج األصلیة وإستمارات إعادة ارصد وما یستجد من مستندات (  .4

محاضر غش ، محضر لجان ممتحنین ....) إلى إدارة الدراسات العلیا بمحضر إستالم رسمى یسلم للسید 

األستاذ الدكتور وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا. 

 یتم تسلیم نسخة من اإلمتحان للمكتبة ووحدة الجودة وتسلیم مفتاح اإلجابة لوحدة الجودة. .5
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مھام رئیس لجنة اإلمتحان 
 

 یتولى السادة رؤساء اللجان اإلشراف على لجان اإلمتحان طبقا لمتطلبات الجودة وتقییم األداء ویتم إختیارھم 

من بین أعضاء ھیئة التدریس، وإنطالقا من تطبیق نظم الجودة والتأھیل لإلعتماد یرجى مراعاة النقاط التالیة: 

 دقیقة. 30 - على السادة رؤساء اللجان الحضور بقاعة الكونترول قبل میعاد اإلمتحان بـ 1

 - یتسلم رئیس اللجنة كشوف توقیع الطالب والمالحظین ونماذج محاضر الغش. 2

 - یتواجد رئیس اللجنة طوال مدة عقد اإلمتحان باللجنة لیتأكد من حسن سیر اعمال اإلمتحان وإلتزام المراقبین 3

بالقواعد المنصوص علیھا. 

 - فى حالة غش الطالب أو إحداث شغب باللجنة یقوم رئیس اللجنة بملء النموذج المعد لذلك وإخطار عمید 4

الكلیة أو من ینوب عنھ لتحویل الطالب إلى الشئون القانونیة ومعھ أحد المالحظین الذى یتسلم أداة الغش 

وكراسة اإلجابة لیتم عرض الطالب وأداة الغش والكراسة على الشئون القانونیة ثم تسلیم أداة الغش 

والكراسة لرئیس اللجنة. 

 - فى حالة مغادرة الطالب اللجنة بعد توزیع ورق األسئلة ال یسمح لھ بالعودة مرة أخرى تحت أى ظرف. 5

 - التوقیع على كشوف حضور الطالب بعد التأكد من عدد الطالب الحاضرین ومطابقتھ مع توقیع الطالب 6

والتوقیع على كشف حضور المالحظین بعد التأكد من توقیعھم. 

مھام المراقبین بلجان اإلمتحانات النظریة 
 

 یتولى السادة المعیدون والمدرسون المساعدون أعمال المراقبة فى اإلمتحانات ویشرف علیھم رئیس اللجنة 

طبقا لمتطلبات الجودة وتقییم األداء وعلى السادة المراقبین  مراعاة االتى: 

 دقیقة قبل موعد بدء اإلمتحان على األقل  والتوقیع فى كشف الحضور الموجود 30 - الحضور إلى مقر اللجنة 1

لدى رئیس اللجنة. 

 - التحقق من خلو أماكن مراقبتھم من الكتب واألوراق واألدوات الغیر مسموح بھا. 2

 - التحقق من شخصیة الطالب والتأكد من صحة البیانات المدونة على كراسات اإلجابة وتوقیع الطالب فى 3

كشف الحضور ، ثم إستالم الكارنیھات مع مراعاة إعادتھا للطالب عند إستالم كراسة اإلجابة. 

 - على السادة المراقبین مالحظة أن من واجبھم أساسا العمل على منع الغش ولیس مجرد ضبطھ وھو ما 4

یستوجب حسن متابعتھم للطالب وعدم السماح للطالب بإستعمال ورقة األسئلة كمسودة، والتأكد من أن كل 

طالب لدیھ نسخة كاملة من أوراق األسئلة والتنبیھ على الطالب بالتاكد من أن ورقة األسئلة على وجھین إن 

وجدت. 

 - على السادة المراقبین أن یتواجدوا كل منھم طوال مدة اإلمتحان بقطاع مراقبتھ وأال ینشغل عن المراقبة 5

بتبادل األحادیث مع المراقبین اآلخرین أو بالقراءة أو التحدث مع الطالب. 

 - یمنع خروج الطالب من لجنة اإلمتحان قبل إنتھاء معاونى اللجنة من حصر الغیاب والحضور وال یسمح 6
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للطالب بمبارحة اللجنة أثناء الخمس دقائق األخیرة قبل موعد نھایة اإلمتحان. 

 - عند إخالل أى طالب بنظام اإلمتحان على المراقب أن یبلغ رئیس اللجنة فوراً إلتخاذ ما یراه مناسبا. 7

 - فى حالة ضبط اى طالب متلبساً بالغش یتوجب على المراقب التحفظ على أداة الغش وإبالغ رئیس اللجنة 8

بالواقعة فوراً إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. 

 والتأكد من قفل المحمول إن وجد. إستخدام اآلالت المبرمجة والتلیفون المحمول - یحظر على الطالب 9

- عدم السماح للطالب بالدخول بعد نصف ساعة من بدایة اإلمتحان ألن ذلك یتطلب موافقة العمید أو من ینوب 10

 عنھ.

ملحوظة ھامة: 

 تعتبر كراسة اإلجابة فى كل قطاع من المسئولیات المباشرة للمراقب وعلیھ أن یسلم الكراسات بعد إنتھاء 

 اإلمتحان إلى  رئیس اللجنة مصنفة إلى مجموعات حسب التخصصات المختلفة. 

مھام وتشكیل لجان اإلمتحان 
تشكل لجنة اإلمتحان فى كل مقرر من عضوین على األقل یختارھما مجلس الكلیة بناء على طلب مجلس القسم 

المختص ویتم إختیارھا بقدر اإلمكان من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة وللعمید فى حالة اإلستعجال إختیار أعضاء 

اللجنة. 

وتتكون من لجان إمتحان المقررات المختلفة  لجنة عامة فى كل فرقة أو قسم برئاسة العمید او رئیس مجلس القسم  

حسب األحوال وتعرض علیھا نتیجة اإلمتحان لمراجعتھا وإقتراح ما تراه فى شأن مستوى تقدیرات الطالب  بالنسبة 

للمقررات المختلفة ویدون محضر بإجتماع اللجنة وتعرض نتیجة مداوالتھا على مجلس الكلیة  إلقرارھا". 

فى حالة حدوث ظروف طارئة ألحد الممتحنین بعد تشكیل اللجان وإعتمادھا فى مجلس القسم یتقدم الممتحن بإعتذار 

رسمى یعرض على مجلس القسم إلتخاذ الالزم وفى حالة اإلستعجال للعمید أن یختار عضو آخر بعد أخذ رأى القسم. 

 

 فیما یحص نظم وضع وتصحیح إمتحانات التحریرى طبقا لمتطلبات الجودة واإلعتماد: اللجنةمھام  

 - توزیع أسئلة اإلمتحان على جمیع محتویات المقرر الدراسى بما یتناسب مع الساعات التدریسیة لكل جزء تم 1

تدریسھ.  

 للمقرر الدراسى. (I L O's) - التحقق من قیاس مدى إكتساب المخرجات التعلیمیة المستھدفة 2

 - یكتب توزیع الدرجات لكل سؤال فى ورقة اإلمتحان. 3

 - یقوم األساتذة القائمین بالتدریس بوضع أسئلة اإلمتحان مع مراعاة النقاط السابق ذكرھا والتوقیع على ورقة 4

اإلمتحان . 

 وذلك (Answer Key) - یتسلم رئیس الكونترول مفتاح إجابة موضحا بھ النقاط األساسیة المطلوبة فى اإلجابة5

لیكون مرجع عند حدوث أى ظروف طارئة للقائم بالتدریس تحول دون قیامھ بتصحیح السؤال الخاص بھ. 

 - یقوم كل مصحح بتصحیح سؤالھ مع مراعاة كتابة درجة الطالب على الدرجة العظمى للسؤال داخل الكراسة 6
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وخارجھا مع توقیعھ فى المكان المخصص لذلك وإیضاح ما یدل على األخطاء الواردة داخل كراسة اإلجابة 

وذلك تسھیال ألعمال الكونترول وتفادیا للخطأ. 

 - كتابة الدرجة النھائیة باألحرف مع توقیع أساتذة المادة المصححین على كراسة اإلجابة. 7

-   على مقرر اإلمتحان متابعة سیر عملیة التصحیح وفى حالة عدم اإلنتھاء من التصحیح خالل أسبوعین من 8

تاریخ عقد اإلمتحان یقوم المقرر بإبالغ رئیس القسم والعمید إلجراء التعدیالت الالزمة بتشكیل لجنة 

 اإلمتحان 
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 قررات مجلس جامعة القاھرة. -2

 كلیة طب ، أستاذ طب الفم، دلیل ادارة االمتحانات للدراسات العلیأ، اعداد أ.د. عزة عز العرب -3

 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا و البحوث.  وجامعة القاھرة، االسنان

                                                                                      
 
 

 أ.د. سامیة العزب:  اعداد الدلیل          

جامعة القاھرة  - كلیة طب االسنان - أستاذ أمراض الفم                                

 

 

مراجعة: 
 

 أ.د/ مشیرة عبد اللطیف دھبھ 
 كلیة طب االسنان – جامعة القاھرة -ومدیر وحدة ضمان الجودةالفم والوجھ والفكین-  استاذ اشعة 

 د/ فاطمھ قرنى اسماعیل 
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