أوال :شروط القيد
 .1أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم واألسنان من إحدى
كليات طب األسنان بجمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من قبل المجلس
األعلى للجامعات بتقدير جيد على األقل فى التقدير العام وجيد فى مادة التخصص المراد
االلتحاق بدراستها .ويجوز قبول لدراسة الماجستير الطالب الحاصلين على دبلوم التخصص
المراد االلتحاق به بتقدير عام جيد على األقل وجيد جدا فى مادة التخصص0
 .2يجوز كذلك القبول فى الفروع األكاديمية بالشروط نفسها فى البند السابق من هذه المادة على
الوجه التالى:-
أ -ماجستير بثالوجيا وماجستير بيولوجيا الفم من الحاصلين على دبلوم التخصص اإلكلينيكى
لطب الفم وعالج اللثة.
ب -ماجستير خواص المواد من الحاصلين على دبلوم التخصص اإلكلينيكي لالستعاضة
الصناعية لألسنان أو للعالج التحفظى لألسنان أو التيجان و الجسور أو عالج الجذور.
 .3أن يكون قد مضى سنتين على األقل من تاريخ التخرج بشرط أن يكون قد أمضى السنة
االجبارية للتدريب (االمتياز)0
 .4موافقة جهة العمل للمتقدم على قيده لدرجة الماجستير وكذلك موافقتها على تفرغ الطالب
طوال مدة الدراسة.
 .5موافقة مجلس القسم المختص.
 .6أن يقدم الطالب طلبا متضمنا جميع المستندات المذكورة فى بنود هذه المادة باسم السيد
الدكتور عميد الكلية خالل المدة من أول يوليو حتى نهايته من العام المراد القيد به لهذه
الدرجة ،وال تقبل أى إستثناءات بعد هذا التاريخ مهما كانت األسباب ،وبالنسبة لألجانب
تطبق القواعد المعمول بها من قبل المجلس االعلي للجامعة.
 .7يشترط ان يكون الطالب غير مقيد باي درجة من درجات الدراسات العليا.
ثانيا :المستندات المطلوبة لاللتحاق بدرجة الماجستير

أ 0المصريين
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

شهادة التخرج بالتقديرات0
شهادة االمتياز0
شهادة الميالد0
موافقة جهة العمل (اذا كان يعمل بالحكومة تكون موجهة لعميد الكلية أو وكيل الكلية
لشئون الدراسات العليا) 0اما اذا كان الطبيب حر يحضر شهادة من نقلبة االطباء بأنة
طبيب حر عن العام الذي يقدم فية الماجستير0
شهادة التجنيد0
عدد  3صور شخصية حديثة0
شهادة اللغة االنجليزية (  )TOEFLبمجموع ( 450مدة صالحية الشهادة عاميين و
الدولية  6اشهر)
اذا كان الطالب خريج جامعة خاصة بمصر او جامعة خارج مصر يحضر شهادة
معادلة من المجلس االعلي للجامعات0

 .9طلب التحاق ببرنامج الدراسات العليا من ادارة الدراسات العليا بالكلية0

ب 0الوافدين
 .1شهادة التخرج بالتقديرات (مصدقة من السفارة)0
 .2شهادة االمتياز من مستشفي حكومي(مصدقة من السفارة)0
 .3استمارة بيانات من ادارة الوافدين بوزارة التعليم العالي0
 .4موافقة السفارة علي االتحاق للدراسة0
 .5مستخرج من شهادة الميالد0
 .6شهادة مزاولة المهنة0
 .7عدد  3صور شخصية حديثة0
 .8استمارة معلومات من وزارة التعليم العالي0
 .9صورة من جواز السفر0
 .10شهادة اللغة االنجليزية (  )TOEFLبمجموع ( 450مدة صالحية الشهادة عاميين و
الدولية  6اشهر)
.11اذا كان الطالب خريج جامعة خاصة بمصر او جامعة خارج مصر يحضر شهادة
معادلة من المجلس
االعلي للجامعات0
.12طلب التحاق ببرنامج الدراسات العليا من ادارة الدراسات العليا بالكلية0
مواعيد التقدم للوافدين
طوال العام مع مراعة استكمال الساعات الدراسية كشرط لدخول االمتحان

