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شروط القبول للدراسة في تخصص الصحة المدرسية وصحة المراهق
بالمعهد العالي للصحة العامة
مواعيد الدراسة:
 - 1فصل الخريف :يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  11أسبوع دراسى شامل االمتحانات.
 - 2فصل الربيع :يبدأ السبت الثاني من فبراير ولمدة  11أسبوع دراسى شامل االمتحانات.
 - 3فصل الصيف :يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة  8أسابيع دراسية شاملة االمتحانات.

نظام الدراسة:
يُسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال يزيد عن  61ساعة معتمدة لكل فصل،
كما يسمح للطالب التسجيل في فصل الصيف في عدد من الساعات ال يزيد عن  9ساعات معتمدة.

وال تحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات.
الدراسة في المعهد باللغة اإلنجليزية.

الساعة المعتمدة:
الساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد ،وهى تعادل:
أ  -ساعة دراسية نظرية واحدة في األسبوع.
ب -أو ساعتين تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات المعملية أو اإلكلينيكية في األسبوع.
ج  -أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية في األسبوع طوال الفصل الدراسي.

قواعد الحصول علي دبلوم الصحة العامة تخصص الصحة المدرسية وصحة المراهق:
 - 1أن يكون حاص ً
ال على درجة بكالوريوس الطب والجراحة
المجلس األعلى للجامعات.

من إحدى الجامعات المعترف بها من

 - 2يقوم الطالب المسجل بالدبلوم التخصصي بدراسة  22ساعة معتمدة بناء على اقتراح المرشد االكاديمى
وموافقة مجلس القسم واعتماد مجلس المعهد شاملة  11ساعة معتمدة من المقررات الدراسية العامة
و 11ساعات معتمدة مقررات أساسية تخصصية (إجبارية) المحددة لكل دبلوم و 2ساعات معتمدة من
المقررات الدراسية االختيارية التي يختارها الطالب بمعرفة القسم العلمي المختص وبموافقة مجلس
المعهد علي أن يكون  %31علي األقل من هذه المقررات االختيارية من داخل التخصص وبيانها
كاآلتى:
  61ساعات معتمدة مقررات أساسية عامة  61ساعات معتمدة مقررات أساسية تخصصية (اجبارية)  1ساعات معتمدة مواد اختياريةويرصد التقدير والمعدل التراكمى للدرجات فى شهادة الدبلوم.

قواعد الحصول علي درجة الماجستير في الصحة العامة تخصص الصحة المدرسية وصحة
المراهق:
 .1أن يكون حاصالً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير عام جيد على األقل  C+أو ما
يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات.
 .2علي الطالب الحاصل على تقدير مقبول في البكالوريوس ويرغب في التسجيل لدرجة الماجستير
طبقا ً لالئحة المعهد الحصول على دبلوم تخصصى فى ذات التخصص بتقدير  C+على األقل.
 .3بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح بتقدير  CGPAال يقل عن  ،C+وإال وجب علي الطالب
التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات ،يتقدم الطالب
بطلب لتسجيل موضوع الرسالة .يسمح للطالب أن يتقدم بطلب لتسجيل موضوع الرسالة بعد اجتيازه عدد
عشرون ساعة ( 21ساعة) معتمدة بعد موافقة المرشد األكاديمى ومجلس القسم ولجنة الدراسات.

 .4يعرض الطالب خطة البحث في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه على
مجلس القسم.
 .1الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى  ICDLو تحديد مستوي اللغة االجنبية شرطين
لنيل درجة الماجستير و ذلك قبل مناقشة الرسالة و وفقا ً للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس
الجامعة.
 .2بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات  CGPAال يقل
عن  C+و اإلنتهاء من موضوع الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم.
 .7تمنح درجة الماجستير للطالب الذين يجتازون مناقشة رسالتهم العلمية وال يرصد التقدير أو المعدل
التراكمي للدرجات في شهادة الماجستير.

الساعات الدراسية للبرنامج:
 - 6يقوووم الطالووب بدراسووة مقووررات دراسووية ورسووالة علميووة بواقووع  83سوواعة معتموودة موون برنووامج الدراسووات
العليا يوافق عليه مجلس المعهد بناء على اقتراح لجنة اإلشراف وموافقة مجلس القسوم المخوتص موزعوة
كاآلتى:
  61ساعات معتمدة مقررات أساسية عامة  61ساعات معتمدة مقررات اجبارية أساسية تخصصية (إجبارية)  1ساعات معتمدة مواد اختيارية 3 -ساعات معتمدة للبحث الخاص بالرسالة .

قواعد الحصول علي درجة الدكتوراه في الصحة العامة تخصص الصحة المدرسية وصحة
المراهق:
شروط التسجيل:
 .1يشترط التالي في تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه باإلضافة إلي أن يكون حاص ً
ال على درجة
بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير عام جيد على األقل  C+أو ما يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات
المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات .وأن يحصل على موافقة مجلس القسم المختص ومجلس
المعهد.
 .2أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس
األعلى للجامعات.
 .3يجوز لمجلس المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة
الماجستير في غير فرع التخصص ،وفي حالة إقرار عدد من المقررات الدراسية التكميلية والتي يراها
القسم ضرورية فإنه يجب على الطالب اجتيازها بنجاح ،بحيث ال يتجاوز عدد المقررات التكميلية عن
أربعة مقررات بشرط أال تكون متطلب سابق للمقررات األساسية وفي حالة زيادتها عن أربعة مقررات
يقضي الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذه المقررات كشرط للقيد في الدراسة التمهيدية أو التسجيل
للرسالة وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.
 .4يعقد للطالب امتحان شامل  Comprehensive Examشفويا ً وتحريريا ً في مجال التخصص بعد اجتياز
المقررات الدراسية بنجاح ومتوسط تراكمى للدرجات  CGPAال يقل عن  ،C+و إال وجب علي الطالب
التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات.
 .1يهدف االمتحان الشامل الى قياس قدرة الطالب عمقا ً وشمو ً
ال ،فى استيعاب موضوعات التخصص
الرئيسى والتخصصات الفرعية المساندة ويهدف الى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأمل والتحليل
واالستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه من اسئلة ،بعد اجتياز الطالب لالمتحان الشامل
يتقدم بطلب لتسجيل موضوع الرسالة.
 .2يعرض الطالب خطة البحث في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه على مجلس
القسم.
 .7حسب طبيعة بحث الرسالة يجوز لمجلس المعهد أن يسمح للطالب بعد اجتيازه لعدد  12ساعة معتمده أن
يسجل موضوع الرسالة وذلك قبل اجتيازه االمتحان الشامل.
 .8وتطبق آلية أداء االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه طبقا ً لما ورد بقرار مجلس الجامعة رقم  12لسنة 2112
المنصوص عليه فى ملحقات هذه الالئحة.
 .2الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى  ICDLوتحديد مستوى اللغة االجنبية كشرط لنيل
درجة الدكتوراه وفقا ً للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة ما لم يجتازهم الطالب بنجاح أثناء
الدراسة السابقة.
 .11بعد نجاح الطالب فى جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمى للدرجات  CGPAال يقل عن
 C+واالنتهاء من موض وع الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم.

الساعات الدراسية للبرنامج:
 - 1لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  44ساعة معتمدة موزعة كاآلتى:
  14اعة معتمدة مقررات أساسية (إجبارية).  2ساعات معتمدة مقررات اختيارية.  24ساعة معتمدة للرسالةتمنح درجة الدكتوراه للطالب الذي يجتاز مناقشة رسالته العلمية وجميع متطلبات الدرجة وذلك بنا ًء على
اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس المعهد وال يرصد التقدير او المعدل التراكمى للدرجات فى شهادة
الدكتوراه.

