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 ولم   للجامعات  االعلى بمجلس ارساله  وتم  االورام ا بيولوجي قسم – االورام بيولوجيا ماجستير درجة  انشاء على �2019 �9 30  حتى والممتدة   �2019 �9 12  في المنعقدة بجلسته الجامعة  مجلس قرر  
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   ن�ام ال�راسة ه� ن�ام ال�اعات ال�ع���ة  

: درجة املاجستري 
ً
 أوال

 :���������	
 �−��	�ط����د�א�ط�����د���א����

  ــات ــ	� جامعـ ــ� إحـ ــة مـ ــ� وال��احـ ــى ال�ـ ــال�ر��س فـ ــة ال��ـ ــى درجـ ــًالً◌ علـ ــ�ن حاصـ أن %�ـ
ــى  ــ� ال(�لـــ) االعلـ ــه مـ ــى مع-ـــ�ف +ـ ــ	 عل(ـ ــ� معهـ ــا مـ ــة لهـ ــة معادلـ ــى درجـ ج.م.ع. أو علـ

و ان %��ن ق	 ام:ى ال89ة ال-	ر�47ة أو مــا %عادلهــا و %6ــ-�5 اج-4ــاز م-�ل�ــات   لل�امعات
 ال�امعة ق7ل ال-ق	م الم-@ان ال�?ء ال=انى .

یــ-N القLــ	 ل	رجــة ال(اج9ــ-�L مــ�تK �Lــل عــام (دور� اب��ــل و اك-ــ��G) مــ	ة ال	راســة ال��C8ــة 
8ــاقQ ع8ــ	 االن-هــاء عــام دراســى واحــ	 و یــ-N ت9ــ�Lل ال�ســالة +عــ	 اج-4ــاز ال�ــ?ء االول و ت 

  م8ها +ع	 س-ة اشه� على االقل م� تار�خ م�افقة م�ل) ال(عه	 على تL�9لها  
 )���	

�وא��د��א�د�א
����ل�د���א��������
מ�א���)��	:−� 

ــه   ال�ــ�ء األول - ــ� لــــ ــــــه مع-(ــــــ	ة لالق9ـــــــام االكل4�48Lـــــــة 60 – 45(:  ��ــــ    ) نق�ـ
ــ	تها ســـ 55 - 35و ( ــ4ة و مـ ــام االساسـ ــة لالق9ـ ــى ) نق�ـ ــ	ر�� االساسـ ــ(ل ال-ـ 8ة ت6ـ

  الع(لى او االكل�48Lى .
ــانى: - ـــ�ء ال#ـــ ــه  -ال�ــــ ــة  74-95( ��ـــــ� لـــ ــام االكل4�48Lـــ ــ	ة لالق9ـــ ــه مع-(ـــ   ) نق�ـــ

) نق�ـــــة لالق9ــــــام األكاد%(4ــــــة و مــــــ	تها ســــــ8-ان وتWXــــــV لل-ــــــ	ر��  80-64و ( 
  الع(لى او االكل�48Lى .

- ����
 א��

ــا ( - ــالل WX%20ـــV لهـ ــ	ادها خـ ــ	ة و یـــ-N اعـ ــة مع-(ـ ــانى وال %6ـــ-�5 ) نق�ـ ــ?ء ال=ـ ال�ـ
 م8اق6ة ال�سالة ل	خ�ل االم-@ان ال-@���� .

 �:د��א���د� 

ال %�ـــ�ز لل�الـــ� أن ی�قـــى مقLـــ	ًا لل	راســـة ل	رجـــة ال(اج9ـــ-�L أك=ـــ� مـــ� ســـ-ة ســـ�8ات +@ـــ	 
  اقWى وفى حالة ع	م ال@�Wل على ال	رجة خالل ه`ه الف-�ة یلغى قL	ه نهائ4ًا .
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�و�אמ����
	��� �و�و����א� �

��−�ن��'�&ق�א!�	&�ق� �� ����$� �
מ� �و�و����א!و�אמ� ���#"د�:�−אو!: �
1−�(��د��� �و�و����א!و�אמ�(*����(�&�و��ط � 
��� � �

4K(4ــاء/  –4K(4ــاء ح��Lــة / 4K(4ــاء  –%�ــ�ن ال�الــ� مــ� ح(لــة +�ــال�ر��س العلــ�م مــ� اق9ــام 4K(4ــاء ح��Lــة  -
  � ال���6 و �d االس8ان و ال�� ال���47 .ب�Lت�8cل�جى  وح(لة +�ال�ر��س ال�  –علN ح�Lان  

��د��� �و�و����א!و�אמ�(−2 
��� �)א�,��و
���و�א����+ �

وح(لــة +�ــال�ر��س م��4و�LGلــ�جى/ 4K(4ــاء  –تWXــV م��4وLGــ�ل�ى %��ن ال�ال� م� ح(لة +�ال�ر��س العلــ�م   -�
  ال�� ال���6 و �d االس8ان و ال�� ال���47 .

��د��� �و−�����3 
  .�).����*و�و���و+�ج�	��� ����
�ط�ن�و����א!و�אמ�( ���

  وح(لـــة +�ــــال�ر��س ال�ـــ� ال�6ــــ�� الWــــL	لة و الWـــL	لة االكل4�48Lــــة %�ـــ�ن ال�الــــ� مـــ� ح(لــــة +�ـــال�ر��س  -
  و�d االس8ان و ال�� ال���47 .

:0�����−���א��
���א!*�د������&2ل�+���د���א����
	���.��א�	���221א��1	�, �

1−����������	
�����������)��א�������	�������������א%و#אم�( �������&� �

  ال-قــــ	م ل	رجـــــة الــــ	K-�راه +ال(عهـــــ	 القــــ�مى لـــــالورام و +�(4ـــــع Kل4ــــات العلـــــ�م ق9ــــN الcل4(ـــــاء ال@��Lــــة و مـــــا %عادلهـــــا 
fــLلفــة ح-X)ــة +ال�امعــات ال��L@4(4ــاء الcال Nــ� االســ8ان و ال�ــ� ال�47ــ�� ق9ــd ��6 و�انهــا  وفى Kل4ات ال�� ال

  م�ا+قة لل�ائح ال(ع(�ل بها فى م=ل ه`ه ال	رجة .
�����א%و#אم�(−2���&���#'������)א�,�و+�*�و�א()���&��) �

ــع Kل4ــــات العلــــ�م تWXــــV م��4وLGــــ�ل�ى ومــــا %عادلهــــا  ــ	 القــــ�مى لــــالورام و +�(4ــ ــ	م ل	رجــــة الــــ	K-�راه +ال(عهــ   ال-قــ
ــ8ان و ال�ـــ� ا ــL	لة وال�ـــ� ال�6ـــ�� و dـــ� االسـ ــا فـــى Kل4ـــات الWـ ــ�ائح ال(ع(ـــ�ل بهـ ــة للـ ــا م�ا+قـ   ل�47ـــ�� حLـــf انهـ

  فى م=ل ه`ه ال	رجة .
��د��� �و�و����א!و�אמ�(−�3 
  .�).����*و�و���و+�ج�	��� ����
�ط�ن ���

الWــL	لة االكل4�48Lــة ومــا %عادلهــا فــى فــى Kل4ــات الWــL	لة و الفارمــاك�ل�جى تWXــV فــى ال-9ــ�Lل ل	رجــة الــ	K-�راه 
  االســــــــ8ان و ال�ــــــــ� ال�47ــــــــ�� حLــــــــf انهــــــــا م�ا+قــــــــة للــــــــ�ائح ال(ع(ــــــــ�ل بهــــــــا ال�ــــــــ� ال�6ــــــــ�� و dــــــــ� كل4ــــــــات 

  فى م=ل ه`ه ال	رجة .
����	�אن�0�1�23��/��א�.��ل����35;�
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−��'R�1وG� �Nد�G� ��GT ��J�G/ ���Gא�) 0�<�G ����U�Gא �VG� W�'G7 ���HX9��&���'23�Y60��٪א�'א:�������2 �
�ع�א��2م��50��1&'�1��%ً�/����J�/(א��������60���ً٪�و�0�	]��� �٪.� �

ــة  ــيدلة االكلينيكي ــتري الص ــص ماجس ــافة ختص �د�Nمت اضGG� �GG���א( �GGF*�א(�� F^�_`� �
a�	�א���HX9א��	
���Gא%و#אم� �����&�	G
 �bא#�� 'G� ���Gא #'&�'G� .G'م���. ����BG� ���;�G� �ل�א���R�1T

�.	���72d�e'H'�אcو#אم�א�.��fF^�B0א�V����	�وא�92ج�א��/g��h�5و#אم)����^�fF(א�,�#��  �

 وط�א���د��� 

−���GGR �GG	�א% ��'GG� ��GGم�� �5�'GG. �&����'�GGF �م�א�GG� 
GG	�א�2 ���#���GGT ���GGא�� �GG	�د# ��9ًGG� ���ن�GGT �אن�� �
1���*�G2 ��/���	G� א�'�6 ���*�א��2��Q�&���'�F*�א(n���5Fوא���'72��6�	��1��B&�lO2��5:mא�j�kא%�

�+��o.#5א*����	
��R%א�	א_�3.'����5'�'ًא�����
�p%�&�U�א(�f�r.א���fFrא��	��'د[���j�qא�. �
�−����G� �3�	G� ����G( &��G� �Tא��jG� kز��s���G ���Gא(�� #'���G� �G'�א��� Rل��G� R�f�Gr �UGא( ��jGא�. q� �

�6'G� �G	�א ��B��GF �5GLط� �ل�&G� ��Gم��. �5�'G. �&����'�Fم�א���س�
	�א��2�#���Tد#���א���	���9���אذא� �ن�
�jG� k�1אG� �BG& �lO2��5:m�	����'72و��n���'�F�6 ���*�א�'�د&����*�א���fFr&�.'����5م���'�'ًא���1א

�א%��	���/���2*�. �
���,5غ�א��������'#א+�����;���	�א%��Rא+����ً��وذ��w('�N+)�;���9د��;�.�אن�− �

:�
��−�د��א�د�א �

���/GG �G	�א�� ���G� �Tא��jGG� q��G. 
�א��y�#�G3 �1G� �zGGF ��Gم�و0 ��G] ���G ���GGא(�� (G)=�د# �	G0 �G'�א%د �(א �
.(���/�א*���9د�����y�#�3�1א��(+�j{��]�	FR%و�א�'�א� �

ــ ــص التكنولوجيــ ــافة ختصــ ــةمت اضــ �د��Nا احليويــGGGG� �GGGG���א( �GGGGF*�א(�� F^�_`� �
���Gא%و#אم� �����&�	G
 �bא#�� 'G� ���Gא #'&�'G� .G'م���. ����BG� ���;�G� �ل�א���R�1Ta�	�א���HX9א��	


)�fF^�(��|�C�����������������و�&��������� �.	���72d'�אcو#אم�א�. �

����Uאcو#אم�&�(��HX%���'2�&�'72א�.L���U���و�'�Nא�5Rم��Rא%و#אم���G� ���G� ���Gא�5 ��� �
��]���R'א��fFr�ن�א��Tאن���	���0��5( ��#)���(א��+���א�&����ط��א!و�אמ�و�5�nאض�א�'م�א�

(�� *��و���4אض�א�دמ�א�
�ط��� �

 ثانيًا:درجة الدكتوراه 

 وط�א���د��� 

 4−���5
 �
�5وמ�א� 5�وא�#� א5�و�אמ�א6*����* �5د*	و�א�7 ��5� ��	�ط����د�א�ط�

 �−�:�8و�אמ������
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  أن %�ــ�ن حاصــًال علــى درجــة ال(اج9ــ-�Lفى مــادة ال-WXــV مــ� إحــ	� جامعــات ج.م.ع 
أوعلى درجة معادلة لها م� معه	 عل(ــى آخــ� مع-ــ�ف +ــه مــ� ال(�لــ) االعلــى لل�امعــات 

. �L-9له على ال(اج�Wأم:ى ف-�ة أك=� م� ع�6 س�8ات م� تار�خ ح 	واال %��ن ق  
 �−555و�א�	 555�د*� .��555د� ��555� �555د�א�ط� �555	�ط��� ���555
 �
�555وמ�א� .��555א�# �7� �

�و�و����א�و�אמ� ���:������� �

ال@Wـــ�ل علـــى ماج9ـــ-�L العلـــ�م ال�47ـــة األساســـ4ة فـــ�ع ال�اث�ل�ج4ـــا مـــ� إحـــ	� ال�امعـــات 
  ال(��Wة أو م� معه	 عل(ى آخ� مع-�ف +ه م� ال�امعة .

 9559 �−�55� �55د�א�ط� �55	�ط��� ����55
 �
�55وמ�א� 	55و�א�7א�# 55�د*� ��.��55د� �

��−:��������� �و�و����א�و�אמ� �

� 2�29ــاء ح�5(ــة 278ــة و�56ل�ج2ــا ج�(23ــة: أن  1ــ�ن ال/الــ. مــ, خ*(�ــى إحــ�&   -أ�ت�
  ال=ل2ات اآلت2ة:  

   –Kل4ــــــــــــــــــة الWــــــــــــــــــL	لة  –Kل4ــــــــــــــــــة ال�ــــــــــــــــــ� ال�47ــــــــــــــــــ��  –كل4ــــــــــــــــــة ال�ــــــــــــــــــ� ال�6ــــــــــــــــــ�� 
ــــــــــــــاء ال@��Lــــــــــــــــــــة / 4K(4ـــــــــــــــــــاء أو 4K(4ــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــ� أق9ــــــــــــــــــــام ال4c(4ـــــ ــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــ�م مـــــــ   كل4ـــــ

 �L-ــ ــة ال(اج9ـ ــاء ب�Lل�ج4ـــة و��ـــ�ن ال�الـــ� حاصـــًال علـــى درجـ ــاء ال@��Lـــة أو ال4c(4ـ فـــى ال4c(4ـ
  ال�L7ل�ج4ة أو ال�L7ل�ج4ا ال�?�4jة 4K(4اء 47dة.

ت��ــ� فارمــاك�ل�جى والعــالج ال��*(7ــى:  �ــ. أن  1ــ�ن ال/الــ. مــ, خ*(�ــى إحــ�&  -ب
  ال=ل2ات ال�ال2ة:  

ـــة ال�ــــــــــــــــــ� ال�6ـــــــــــــــــــ��    Kل4ـــــــــــــــــــة ال�ــــــــــــــــــ� ال�47ـــــــــــــــــــ��،  –Kل4ــــــــــــــــــة الWــــــــــــــــــL	لة  –كل4ـــــــــــــــ
VWXفى ت �L-9الفارماك�ل�جى    و���ن حاصًال على ال(اج  

ـــج ــ. أن ال/الـــــــــ. ال/الـــــــــ. خ*(�ـــــــــى  -ــــــــ   ت��ـــــــــ� ف5*وســـــــــات ومCاعـــــــــة:  �ـــــــ
  إح�& ال=ل2ات اآلت2ة:  

ــ�م مــ� ق9ــN م��4و�LGلــ�جى   –Kل4ــة ال�ــ� ال�6ــ��  –أو (ك4(4ــاء / م��4و�LGلــ�جى) كل4ــة العل
ــ-�L فـــــى تWXـــــV  –كل4ـــــة ال�ـــــ� ال�47ـــــ��  ــًال علـــــى ماج9ـــ ــL	لة، و��ـــــ�ن حاصـــ Kل4ـــــة الWـــ

  م��4و�LGل�جى .
%ق7ل ال-L�9ل ل	رجة ال	K-�راه فى ب�Lل�ج4ا األورام فى ال-WWXات ال	4lقــة ال(X-لفــة لل�ل�ــة   -

ال@اصـــلL� علـــى درجـــة ال(اج9ـــ-�L ال(6ـــ-�Kة فـــى ال-�8cل�ج4ـــا ال@��Lـــة (ال(9ـــ-@	ثة) علـــى أن 



 

 

)5 (

ــات ال�ــــ� ال�6ــــ��  ــ�ا مــــ� خ���ــــى Kل4ــ ــL	لة  –%��نــ العلــــ�م، دون ال-قLــــ	  –ال�47ــــ��  –الWــ
  	رجة ال��ال�ر��س.  +ال-VWX ال	قmL ل

 �
 �د��א�د�א

ســ�8ات +@ــ	 أقWــى وفــى  6ال%�ــ�ز لل�الــ� ان ی�قــى م9ــ�ًال ل	رجــة الــ	K-�راه الك=ــ� مــ�  -
 حالة ع	م م8اق6ة رسالة ال	K-�راه خالل تلn ال(	ة یلغى تL�9له نهائ4ا  

  . )  السرطانية الدم وامراض االطفال اورام(  الدكتوراه  لدرجة مقررات تم اضافة
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��−دמ�:��وط�א�	� �

  212Cة ب�ق�ی* ج�5 على االقل .أن  �1ن حاصًال على 1Fال�ر(�س ص�5لة أو ص�5لة اكل5 -

�2ة    60أن  ��از االم�Pان ال�P*(*& بO�Cة   -�Tعلى االقل و ان  ��از ال�قابلة ال %.  

:�
���−�د��א�د�א �

   20/12ح-ى  1/12ال-ق	%N لل-L�9ل م�  -

   30/10ح-ى   1/1ب	ء ال	راسة م�  -

  م-@ان نWف العام +ع	 ان-هاء ال(�دی�ل ال=انى خالل شه� ی�ن�L .ا -

  -هاء ال(�دی�ل ال�ا+ع خالل شه� ن�ف(�7 .ام-@ان آخ� العام +ع	 ان -

�*���وط���<�א��"�د�� �

  % على االقل م, ال7*نامج . واج�2از ال�ق�(Y ال�C*& و الع�لى . 75ح�Vر  
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