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 أ١ِٓ ٌطفٟ ا.ك/

 هئ١ٌ اٌغبِؼخ

ؽو٠ف شٛلٟ ا.ك/   

ٔبئت هئ١ٌ اٌغبِؼخ 

ٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٌ

 ٚاٌجؾٛس

 ا.ك/ ِٕظٛه ؽَٓ

 اٌطت اٌجشوٞ

 ا.ك/ ِؾّٛك ؽ١َٓ

 اٌطت اٌج١طوٞ

 ا.ك/ ش١ٙوح فٛىٞ

 و١ٍخ اٌظ١لٌخ

 ا.ك/ اؽّل ػجل اٌمبكه

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ

 

 ا.ك/ ٍٙبَ ؽٕفٟ

 اٌزوث١خو١ٍخ 

 ا.ك/ ِؾّٛك هعبئٟ

 اٌو٠بػ١خ اٌزوث١خ

 

 

 

  ٍماِخا.ك/ دمحم

 اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٟ

 ا.ك/ هِؼبْ ػجل إٌجٟ

 و١ٍخ ا٢كاة

 ا.ك/ اؽّل فوغٍٟ

 اٌلهاٍبد اٌّزملِخ

 ا.ك/ ع١ٙبْ اٌغ١ّٕٟ

 و١ٍخ اٌزّو٠غ

 

 ا.ك/ ػبِو ػ١ل

 و١ٍخ إٌٙلٍخ

 اٌغٛاك ا.ك/ ِظطفٝ ػجل

 و١ٍخ اٌؾمٛق

 ا.ك/ ثله ٔج١ٗ

 و١ٍخ اٌزغبهح
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 اٌظفؾخ ِؾز٠ٛبد اٌل١ًٌ

 3 ِمدِخ

 6 ٔشأح عبِؼخ ثٕٟ ظ٠ٛف ٚو١ٍبرٙب . أٚلا 

 صب١ٔب
ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ثغبِؼخ ثٕٟ 

 .ظ٠ٛف
01 

 صبٌضب
اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ِٓ ٚالغ لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد ٚالئؾزٗ 

 .اٌزٕف١ر٠خ
01 

 هاثؼب
ٚلٛاػد ّٚٔبذط اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثغبِؼخ  ػٛاثؾ

 ثٕٟ ظ٠ٛف.
11 

 21 .الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌزغبزح فبَِب

ا   33 الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ ا٢داة. صبٌضب

 80 الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌزسث١خ. ٍبثؼب

 015 الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌؾمٛق. صبِٕب

 004 اظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌطت اٌج١طسٞ .الئؾخ اٌدز ربٍؼب

 016 الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌظ١دٌخ . ػبشوا

اٌؾبكٞ 

 ػشو
 023 الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌطت اٌجشسٜ .

اٌضبٟٔ 

 ػشو
 037 الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌزسث١خ اٌس٠بػ١خ

اٌضبٌش 

 ػشو
 047 الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ .

اٌواثغ 

 ػشو
 073 الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٟ .

اٌقبٌِ 

 شوػ

الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ٌٍؼٍَٛ 

 اٌّزمدِخ.
083 
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 ِملِخ

 
دائماً كؤحد وأهم نتائج ومخرجات  ٌحسبٌماس تمدم األمم بمدى التمدم التمنً والعلمً والذي 

 النموذجٌةوالتً تمثل بدورها المورد األهم للبحث العلمً باعتبارها اآللٌة  الدراسات العلٌا

 لتكوٌن وصناعة العلماء والباحثٌن فً الجامعات والمراكز البحثٌة المختلفة .

 

وٌؤتً تطوٌر الدراسات العلٌا فً الجامعات فً ممدمة األولٌات الرتباطها بالتنمٌة الشاملة 

لتمدٌمها الحلول وأوجه العالج  من ناحٌة ، ومن ناحٌة أخرىمختلفة فً جمٌع المجاالت ال

 ٌنعكس على الدولة . بمالمشكالت التً ٌواجهها المجتمع والبٌئة ، ل

 

ولد أدركت الدولة أهمٌة التمدم العلمً وااللتصادي واالجتماعً من خالل الدراسات العلٌا 

وزارة التعلٌم لالجهود الجادة  أهمٌةتتجسد و البحوث للتنمٌة والتمدم المستمبلً ومن هنا 

زٌادة اإلنفاق على الدراسات العلٌا والبحوث ، ومشروعات التطوٌر التً تهدؾ فً العالً 

 .و العلمٌة  التمنٌةإلى تعزٌز المدرات 

 

بحتمٌة تؤسٌس كلٌات متخصصة فً الدراسات العلٌا ومإسسات بحثٌة  الكثٌرون ولد نادى

ٌتم التوافك مع التطورات العالمٌة وخلك لاعدة بحثٌة  فً كافة الجامعات المصرٌة بحٌث

علمٌة تعتمد على مشاركة الجامعات والمإسسات البحثٌة مع لطاعات اإلنتاج والخدمات 

د وتخطٌط المشروعات البحثٌة للمساهمة فً تحمٌك ٌتحدل وعالمٌاوالتواصل البحثً إللٌمٌاً 

 األهداؾ المومٌة للدولة .
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ؾ ٌتم تمدٌم ذلن الدلٌل عن الوضع الراهن للدراسات العلٌا بالجامعة وباسم جامعة بنً سوٌ

وكلٌاتها باعتبارها أحد اآللٌات لدعم واستمرارٌة منظومة البحث العلمً ولتؤكٌد خدمة 

التنمٌة والمجتمع . وحتى ٌتحمك ذلن ٌتعٌن خضوع الدراسات العلٌا والبحوث للتموٌم 

 .التطورات المعاصرةبة مواك ٌمكنها منوالتطوٌر المستمر بما 

 

وفً ضوء دراسة الوضع الراهن ما زالت الدراسات العلٌا فً الجامعة تواجه عدٌد من 

 التحدٌات لعل أهمها :

  ستراتٌجٌة اإلخطة تطوٌر الحٌث ٌتطلب األمر  -تحدٌات إستراتٌجٌة مإسسٌة

اإلللٌمٌة أعلى من التنافسٌة  اللدراسات العلٌا والبحوث العلمٌة على نحو ٌحمك لدر

 .والعالمٌة 

  حٌث ٌتعٌن ربط الدراسات العلٌا بمطاعات اإلنتاج  –تحدٌات تنظٌمٌة و فنٌة

والخدمات بالدولة وتشجٌع البحث العلمً وتحفٌز الباحثٌن وتوفٌر األجهزة العلمٌة 

والمختبرات والمعامل المتخصصة وتطوٌر البرامج األكادٌمٌة للدراسات العلٌا 

 ها التطورات العلمٌة  الحدٌثة .بحٌث تواكب تخصصات

 

  زٌادة الموازنات المخصصة للبحوث العلمٌة و  ٌتحتمحٌث  –تحدٌات تموٌلٌة

تعظٌم المشاركة المجتمعٌة والبٌئٌة فً التموٌل ، واالستفادة من المنح واالتفالٌات 

 مع الدول األجنبٌة .

 

فً مجال االهتمام  را ملحوظاتطولد شهدت فً الفترة الملٌلة الماضٌة  الجامعةوٌعتمد بؤن 

إدارة الجامعة على استمرارٌة ذلن التطوٌر دراسات العلٌا والبحث العلمً، وتإكد بتطوٌر ال
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لٌس من خالل االتفالٌات مع المإسسات األجنبٌة الخارجٌة فحسب ، ولٌس من خالل 

لعلمٌة المإتمرات العلمٌة التً ٌتم عمدها فمط وإنما أٌضاً من خالل إعداد الرسائل ا

والتطبٌك العملً لها  العلمٌة األبحاثبٌن  الربط  فًعلى نحو ٌسهم والدكتوراه  للماجستٌر

ٌتم ذلن  أنشرٌطة التراح الحلول لمشكالت المجتمع ولضاٌا التنمٌة  فًعلى نحو ٌسهم 

كانة الجامعة بٌن الجامعات تحدٌد م فً األساستعد حجر  والتًوفك معاٌٌر الجودة الشاملة 

  ودولٌا . وإللٌمٌاكلٌا  رىاألخ

 

كما تشدد إدارة الجامعة على دورها و مساهمتها كمإسسة إللٌمٌة فً محافظة بنً سوٌؾ 

االستشارات واألبحاث والدراسات المجتمعٌة والبٌئٌة فً مختلؾ  ٌمدمباعتبارها بٌت خبرة 

 اإلنتاجٌةللجهات والتربوٌة المجاالت االلتصادٌة واإلدارٌة والصحٌة والزراعٌة والبٌطرٌة 

 والخدمٌة داخل المحافظة وخارجها.

تؤمل إدارة الجامعة أن ٌرلى إلى مستوى  والذيذلن الدلٌل  وضعوتحمٌماً  لتلن األهداؾ تم 

إنجازات الدراسات العلٌا طموحات واحتٌاجات كافة األطراؾ المستفٌدة من مخرجات و

 .والبحوث

 

 طريف شوقي فرج  /أ.د.
 امعةنائب رئيس  الج

 والبحوث  للدراسات العليا 
 أمين السيد احمد لطفي  /أ.د.

 رئيس  الجامعة
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 أٚل 

 ٔشأح عبِؼخ ثٕٟ ٠ٍٛف ٚو١ٍبرٙب
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 .0870لسنة  167رلم  الجمهوريجامعة الماهرة )بنً سوٌؾ( بموجب المرار  فرع أنشئ

مالل فرع الجامعة ببنً سوٌؾ عن باست 0872( لسنة 128رلم ) الجمهوري المرار صدر

 الفٌوم.

كانت تتبع لها ضمن خطة  التًاستملت جامعة بنً سوٌؾ عن جامعة الماهرة العرٌمة ولد 

مموماتها المادٌة والبشرٌة بمرار رئٌس  استكملت التًإنشاء الجامعات  فًالتوسع  فًالدولة 

 . 1114لسنة  73الجمهورٌة رلم 

وبدأت الدراسة  0865لسنة  0031رلم  بالمرارع بنً سوٌؾ أنشئت كلٌة التجارة بفرولد 

 .0865/0866 الجامعًبها اعتبار من العام 

العام  فًوبدأت الدراسة  0870لسنة  167رلم  الجمهوريأنشئت كلٌة الحموق بالمرار ولد 

0870/0871. 

 فًة وبدأت الدراس 0871لسنة  76رلم  الجمهوريبالمرار  البٌطريأنشئت كلٌة الطب كما 

 .0870/0871 الجامعًالعام 

العام  فًوبدأت الدراسة بها  0873لسنة  45رلم  الجمهوريأنشئت كلٌة العلوم بالمرار ولد 

لسنة  128رلم  الجمهورير أنشئت كلٌة التربٌة بالمراكذلن فمد . 0873/0874 الجامعً

وعام  ساسًاأللشعبة التعلٌم  0878/0881 الجامعًالعام  فًوبدأت الدراسة بها  0872

 بالشعبة العامة. 81/0882

العام  فًوبدأت الدراسة  0874لسنة  212رلم  الجمهوريبالمرار  اآلدابأنشئت كلٌة ولد 

 .0874/0875 الجامعً

بتارٌخ  227رلم  لستهبجللجامعات  األعلىأنشئت كلٌة الصٌدلة بموجب لرار المجلس ولد 

 .83/0884 الجامعًالعام  فًوبدأت الدراسة بها  7/0/0883

وبدأت الدراسة بها  0884لسنة  12رلم  الجمهوريأنشئت كلٌة الطب البشرى بالمرار ولد 

 .جامعًوملحك بها مستشفى  84/0885 الجامعًالعام  فً
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 الجامعًللتمرٌض "ملحك بكلٌة الطب" وبدأت الدراسة فٌه اعتباراً من العام  الفنًالمعهد 

85/0886. 

 إلىثم انضمت  0881لسنة  210رلم  الجمهوريبالمرار  ناعًالصأنشئت كلٌة التعلٌم ولد 

 1115لسنة  72بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  6/2/1115جامعة بنً سوٌؾ بتارٌخ 

، وتمنح درجة  1115لسنة  156رلم  الجمهوريأنشئت كلٌة التمرٌض بالمرار ولد 

 ٌة.علوم التمرٌض والدراسة بها عملٌة وباللؽة االنجلٌز فًالبكالورٌوس 

بمدٌنة بنً سوٌؾ الجدٌدة  التكنولوجًأنشئت كلٌة الهندسة )وممرها داخل المجمع ولد 

 .1115لسنة  156رلم  الجمهوريبشرق النٌل( بالمرار 

لسنة  328رلم  المرار الجمهوريبنات( بموجب  –أنشئت كلٌة التربٌة الرٌاضٌة )بنٌن ولد 

 .وممرها مدٌنة بنً سوٌؾ الجدٌدة بشرق النٌل 1115

 111رلم  لرار مجلس الوزراءبموجب  الدراسات العلٌا للعلوم المتمدمةأنشئت كلٌة ولد 

 وممرها مدٌنة بنً سوٌؾ الجدٌدة بشرق النٌل. 1102لسنة 
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 صب١ٔب

 ّٟ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس١ا١ٌٙىً اٌزٕظ
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 صبٌضب 

اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ِٓ ٚالغ لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد 

 ٚلئؾزٗ اٌزٕف١ن٠خ
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ــادة ــنم الم ــاًا ل ــ (11) تطبٌم ــه ٌكــون نائ ــانون والئحت ــٌس الجامعــة لشــئون مــن الم ب رئ

الدراسات العلٌا والبحوث متفرؼا وتكـون لـه السـلطات المخولـة لوكٌـل الـوزارة المنصـوم 

علٌهــا فــً المــوانٌن واللــوائح بالنســبة للعــاملٌن مــن ؼٌــر أعضــاء هٌئــة التــدرٌس بالجامعــة ، 

 وٌتولى تحت إشراؾ رئٌس الجامعة بصفة خاصة:

التً تـدخل فـً اختصـام مجلـس الدراسـات  عداد الخطط والبرامجعلى إ اإلشراؾ -0

 العلٌا والبحوث.

اإلشراؾ على شئون النشر العلمً فً الجامعة وكلٌاتها، وتنفٌـذ السٌاسـة المرسـومة  -1

لتزوٌـدها  الخطـطفً هذا الشؤن، واإلشراؾ على شـئون مكتبـات الجامعـة وكلٌاتهـا والتـراح 

 بالكتب والمراجع والدورٌات.

 مرات والندوات العلمٌة والمحاضرات العامة فً الجامعة.التراح تنظٌم المإت -2

 والثمافٌة الخارجٌة. العلمٌةشئون العاللات  -3

اإلشراؾ على شئون الطالب بالدراسات العلٌا والتراح المواعد المنظمة لنمـل لٌـدهم  -4

 وتحوٌلهم.

تٌر اعتماد تشكٌل لجان الحكم على الرسائل الممدمـة للحصـول علـى درجتـً الماجسـ -5

 والدكتوراه.

دراســـة تمـــارٌر الكلٌـــات وتوصـــٌات مإتمراتهـــا العلمٌـــة بالنســـبة للدراســـات العلٌـــا  -6

 والبحوث العلمٌة لبل العرض على مجلس الدراسات العلٌا والبحوث.

التراح ما ٌـراه مناسـبا لتـوفٌر األجهـزة والمـواد الالزمـة للدراسـات العلٌـا والبحـوث  -7

ت فـً هـذا المجـال وبوجـه خـام تنظـٌم االسـتفادة مـن األجهـزة ولتحمٌك التعاون بـٌن الكلٌـا

 النادرة على أكمل وجه.

 تنفٌذ لرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث. -8
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 ِغٌٍ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس

 
( ٌإلؾ مجلـس الدراسـات العلٌـا والبحـوث برئاسـة نائـب رئـٌس 23تطبٌما لنم المادة )

 والبحوث وعضوٌة: الجامعة لشئون الدراسات العلٌا

 )أ( وكالء الكلٌات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث.

)ب( عــدد مــن األعضــاء ال ٌمــل عــن ثالثــة وال ٌزٌــد علــى خمســة مــن ذوي الخبــرة فــً 

لتجدٌد بمرار من رئٌس الجامعة بعد أخذ لاإلنتاج والخدمات، ٌعٌنون لمدة سنتٌن لابلة  موالع

الدراسات العلٌا والبحوث وموافمـة مجلـس الجامعـة، وال ٌجـوز أن ٌجمعـوا بـٌن رأي مجلس 

 هذه العضوٌة وبٌن عضوٌة مجلس الجامعة المعنٌة.

( ٌختم مجلس الدراسـات العلٌـا والبحـوث بـالنظر فـً المسـائل 24ووفما لنم المادة )

 :اآلتٌة

 

 أٚلا: َِبئً اٌزقط١ؾ ٚاٌز١َٕك ٚاٌزٕظ١ُ ٚاٌّزبثؼخ

 

وإعداد السٌاسة العامة للدراسات العلٌا والبحوث فً الجامعة، والتنسٌك بٌنها دراسة  -0

 فً كلٌات الجامعة ومعاهدها.

رســم السٌاســة الكفٌلــة بتحمٌــك التعــاون والتنســٌك بــٌن األلســام والمــواد المتماثلــة فــً  -1

 كلٌات الجامعة ومعاهدها فٌما ٌخم الدراسات العلٌا والبحوث فً الجامعة.

 خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسٌة ولإلٌفاد على المنح األجنبٌة. إعداد -2

إعــداد برنــامج الســتكمال أعضــاء هٌئــة التــدرٌس مــن داخــل الجامعــات أو خارجهــا،  -3

 حثٌن فً التخصصات المختلفة.اولتكوٌن فرق متكاملة من الب

 ات علمٌة.وضع سٌاسة إلٌفاد أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات فً مهم -4
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لمشـاركة ة واوضع خطة لعمد مإتمرات وندوات علمٌة وحلمات دراسٌة فـً الجامعـ -5

 خارجها. وأخل البالد افٌما ٌعمد منها خارج الجامعة د

إبداء الرأي فً وضع الالئحة التنفٌذٌة للجامعات فٌما ٌخم شئون الدراسـات العلٌـا  -6

 والبحوث.

 فً الجامعة.تنظٌم لبول طالب الدراسات العلٌا  -7

 إعداد نظام حساب البحث العلمً فً الجامعة. -8

 إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العلٌا والبحوث فً الجامعة. -01

منالشــات تمــارٌر الكلٌــات والمعاهــد وتوصــٌات المــإتمرات العلمٌــة فٌهــا وتمــارٌر  -00

ة لشـئون الدراسـات العلٌـا الدوائر العلمٌة فً الجامعة والتمرٌر السنوي لنائـب رئـٌس الجامعـ

والبحوث، وتمٌٌم نظم الدراسات العلٌا والبحوث فً الجامعة ومراجعتهـا بمـا ٌكفـل النهـوض 

 بها.

 متابعة تنفٌذ خطة الدراسات العلٌا والبحوث فً الجامعة. -01

حصر وتحلٌـل جمٌـع البٌانـات واإلحصـاءات الخاصـة بهٌئـة التـدرٌس والمدرسـٌن  -02

 ن والدراسات العلٌا والبحوث واألجهزة النادرة فً الجامعة.المساعدٌن والمعٌدٌ

إعداد مشروع موازنة البحث العلمً فً الجامعة، ووضع نظام التصرؾ فً بنود  -03

 موازنته.

 صب١ٔب: اٌَّبئً اٌزٕف١ن٠خ

 

 إدارة صندوق البحث العلمً فً الجامعة. -04

ة المختلفة وتوزٌعهـا علـى كلٌـات تلمً المشكالت العلمٌة من الهٌئات العلمٌة والفنٌ -05

 الجامعة ومعاهدها المختصة.

 اتها.امتحانإعفاء طالب الدراسات العلٌا من بعض الممررات الدراسٌة ومن  -06
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 ات الدراسات العلٌا فً كلٌات الجامعة ومعاهدها.امتحانتحدٌد مواعٌد  -07

 تمرٌر مكافآت التفرغ للدراسات العلٌا. -08

 ات الجامعة وعلى المنح األجنبٌة وتمرٌر األجازات الدراسٌة.اإلٌفاد فً بعث -11

إٌفاد أعضاء هٌئات التـدرٌس فـً مهمـات علمٌـة ولحضـور المـإتمرات والنـدوات  -10

 العلمٌة والحلمات الدراسٌة.

 الترخٌم لألساتذة بإجازات التفرغ العلمً. -11

هٌئة التدرٌس فـً  جمع البحوث العلمٌة وتشجٌعها ونشرها وتوزٌعها على أعضاء -12

 الجامعة وتبادلها مع العلماء والهٌئات العلمٌة فً داخل البالد وخارجها.

 توزٌع موازنة البحث العلمً فً الجامعة وفما للبرامج الممترحة. -13

 صبٌضب: َِبئً ِزفولخ

 

 المسائل التً ٌحٌلها علٌه مجلس الجامعة.-14

 ون.المسائل األخرى التً ٌختم بها وفما للمان -15

 

 أؽىبَ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب فٟ لبْٔٛ اٌغبِؼبد ٚلئؾزٗ اٌزٕف١ن٠خ

 
ــات المختصــة  (:92مااة )   ــراح مجــالس الكلٌ ــى الت ــاء عل تمــنح مجــالس الجامعــات بن

 دبلومات الدراسات العلٌات ودرجات الماجستٌر والدكتوراه وفما لما ٌؤتً:

 أٚلا: اٌلثٍِٛبد

 

بٌمٌة أو أكادٌمٌة، ومدتها سنة واحدة على وهً دراسات تتناول ممررات ذات طبٌعة تط

 األلل

 صب١ٔب: اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ اٌؼ١ٍب ٚرشًّ
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 اٌّبعَز١و:  -أ 

 

وتشمل الدراسة بها ممررات دراسٌة عالٌة وتدرٌبا فً وسائل البحث واستمراء النتائج 

 ..متحانٌنتهً بإعداد رسالة تمبلها لجنة اال

وفـً خصـوم ماجسـتٌر ذه الدرجة عن سـنتٌن، لالزمة لنٌل هٌجوز أن تمل المدة ا وال

التربٌة وماجستٌر الحموق وماجستٌر الدراسات األفرٌمٌة تحسب سنة من هاتٌن السنتٌن مـدة 

الدراسة الالزمة للحصول على الدبلوم الخاصة فً التربٌة أو أحد دبلومات الدراسـات العلٌـا 

 فً الحموق أو دبلوم فً الدراسات األفرٌمٌة.

 ٛهاٖ:اٌلوز -ة 

 

تموم أساسا على البحث المبتكر لمدة ال تمل عن سنتٌن تنتهً بتمدٌم رسالة تمبلها لجنة 

 الحكم، وٌجوز أن ٌكلؾ الطالب ببعض الدراسات التمهٌدٌة طبما لما تحدده اللوائح الداخلٌة.

وتتولى اللوائح الداخلٌة للكلٌات والمعاهد تحدٌد فروع التخصم وألسام الدراسة 

 والدرجات العلمٌة العلٌا التً تمنحها والشروط الالزمة للحصول على كل منها. للدبلومات

تبٌن اللوائح الداخلٌة للكلٌات مواعٌد المٌد للدراسات العلٌا بما ٌناسب  (:93مة )  

 ظروؾ الدراسة فً كل كلٌة.

 ال ٌجوز لطالب الدراسة العلٌا أن ٌمٌد اسمه فً دراسة أكثر من دبلوم او(: 94مة )  

درجة جامعٌة علٌا فً ولت واحد إال بموافمة مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بناء على 

 التراح مجلس الكلٌة وبعد أخذ رأي مجالس األلسام المختصة.

ٌسجلوا لدراسة علٌا للحصول على  أنوال ٌجوز للمعٌدٌن أو المدرسٌن المساعدٌن 

س الجامعة بعد موافمة مجلس درجة جامعٌة فً ؼٌر تخصم ألسامهم إال بمرار من رئٌ
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الدراسات العلٌا والبحوث بناء على التراح مجلس الكلٌة وبعد أخذ رأي مجالس األلسام 

 المختصة.

ممررات الدراسات العلٌا  امتحانتحدد اللوائح الداخلٌة للكلٌات نظام  (:95مة )  

 .متحانوفرم التمدم لهذا اال

 الدراسات العلٌا بؤحد التمدٌرات األتٌة: اتامتحانٌمدر نجاح الطالب فً  (:96مة )  

 ممبول. –جٌد  –جٌد جدا  –ممتاز 

 أما رسوب الطالب فٌمدر بؤحد التمدٌرٌن اآلتٌٌن:

 ضعٌؾ جدا. –ضعٌؾ 

وٌكون تطبٌك التمدٌرات السابمة وفما للنظام الذي تعٌنه اللوائح الداخلٌة، وإذا تضمن 

وأخر شفوٌا أو عملٌا فٌعتبر الؽائب فً ا تحرٌرٌا امتحانفً أحد الممررات  متحاناال

 الممرر وال ترصد درجات بشؤنه. امتحانالتحرٌري ؼائبا فً  متحاناال

تحدد اللوائح الداخلٌة للكلٌات إجراءات التسجٌل لدرجتً الماجستٌر (: 97مة )  

جٌل والدكتوراه والمدة التً ٌسمط التسجٌل بعدها إال إذا رأى مجلس الكلٌة اإلبماء على التس

 لمدة أخرى ٌحددها بناء على تمرٌر المشرؾ.

 ابناء على التراح مجلس المسم المختم أستاذ –ٌعٌن مجلس الكلٌة  (:98مة )  

حد األساتذة ألٌشرؾ على تحضٌر الرسالة، وللمجلس أن ٌعهد باإلشراؾ على الرسالة 

ن ؼٌرهم، وفً وٌجوز أن ٌتعدد المشرفون من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس أو م، المساعدٌن 

 هذه الحالة ٌجوز للمدرسٌن االشتران فً اإلشراؾ.

ج الجامعة ٌجوز بموافمة مجلس الكلٌة أن ٌشترن فً راوفً حالة لٌام الطالب ببحث خ

 اإلشراؾ أحد المتخصصٌن فً الجهة التً ٌجري فٌها البحث.
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اء ٌجوز أن ٌنفرد باإلشراؾ على رسائل الماجستٌر والدكتوراه رإس (:99مة )  

الجامعات ونوابهم إذا كان التسجٌل فً الجامعة التً ٌعملون بها، فإذا كان التسجٌل فً 

جامعة أخرى جاز لهم وآلمٌن المجلس األعلى للجامعات االشتران فً اإلشراؾ وٌستمر 

إشرافهم أو مشاركتهم فً اإلشراؾ على الرسائل التً سجلت تحت إشرافهم لبل شؽلهم 

 مناصبهم.

فً حالة إعارة المشرؾ على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة ٌمدم إلى (: 100مة )  

مجلس الكلٌة تمرٌرا عن المدى الذي وصل إلٌه الطالب فً إعداد الرسالة، وفً ضوء ذلن 

 ٌعٌن المجلس من ٌحل محله أو من ٌنضم إلٌه فً اإلشراؾ.

للدراسات  ٌضع المجلس األعلى للجامعات النظام الذي ٌكفل التفرغ(: 101مة )  

 العلٌا وفما لظروؾ الكلٌات المختلفة.

ٌمدم المشرؾ على الرسالة فً نهاٌة كل عام جامعً تمرٌرا إلى مجلس  (:102مة )  

المسم عن مدى تمدم الطالب فً بحوثه وٌعرض هذا التمرٌر على مجلس الكلٌة ولمجلس 

لٌد الطالب على ضوء  إلؽاء –بناء على التراح مجلس الكلٌة  –الدراسات العلٌا والبحوث 

 هذه التمارٌر.

ٌمدم المشرؾ أو المشرفون على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها  (:103مة )  

تمرٌرا إلى مجلس المسم المختم عن مدى صالحٌتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا 

ى بالتراح تشكٌل لجنة الحكم تمهٌدا للعرض على مجلس الكلٌة، وعلى الطالب أن ٌمدم إل

 الكلٌة عددا من النسخ تحدده اللوائح الداخلٌة.

لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهم  ٌشكل مجلس الكلٌة (:104مة )  

المشرؾ على الرسالة والعضوان اآلخران من بٌن األساتذة واألساتذة المساعدٌن 
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ٌن ٌجوز أن ٌشتركوا بالجامعات، وٌكون رئٌس اللجنة ألدم األساتذة، وفً حالة تعدد المشرف

 فً اللجنة على أن ٌكون لهم صوت واحد.

هما من األساتذة السابمٌن أو ممن فً مستواهم العلمً وٌجوز أن ٌكون العضوان أو أحد

من األخصائٌٌن وذلن بشرط أن ٌكون أحدهما على األلل من خارج الكلٌة بالنسبة لرسائل 

 دكتوراه.الماجستٌر ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل ال

وٌتم اعتمد تشكٌل لجنة الحكم من نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا 

 والبحوث.

تتم منالشة الرسائل عالنٌة وٌمدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم  (:105مة )  

المنالشة تمرٌرا علمٌا مفصال عن الرسالة وتمدم اللجنة تمرٌرا علمٌا عن الرسالة ونتٌجة 

لدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة فمجلس الكلٌة تمهٌدا لعرضها على لجنة اوتعرض جمٌعها 

على مجلس الجامعة، وٌجوز أال تجري المنالشة فً بعض الكلٌات وفما لما تنم علٌه 

 اللوائح الداخلٌة.

تحدد تمدٌرات كل من درجتً الماجستٌر والدكتوراه وفما ألحكام  (:106مة )  

الجامعة بناء على التراح لجنة الحكم أن ٌمرر تبادل الرسالة مع اللوائح الداخلٌة، ولمجلس 

الجامعات األجنبٌة إذا كانت جدٌرة بذلن كما أن للجنة الحكم أن توصً بنشر الرسالة على 

 نفمة الجامعة.

لمجلس الكلٌة بناء على التراح لجنة الحكم على الرسالة أن ٌرخم  (:107مة )  

درجة الماجستٌر أو الدكتوراه فً إعادة تمدٌم رسالته بعد للطالب الذي لم تمرر أهلٌته ل

 تمدٌم رسالة أخرى. أوجه النمم أواستكمال 
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 ب ـــهاثؼ

 ػٛاثؾ ٚلٛاػل ّٚٔبمط اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب
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علمة بشئون الدراسات تاعتمد مجلس الدراسات العلٌا والبحوث الضوابط والمواعد الم

 العلٌا على النحو التالً:

 ا.إجراءات العمل بمسم الدراسات العلٌ -0

 تمدٌم نسخ رسائل الدكتوراه والماجستٌر للمكتبة المركزٌة. -1

 ضوابط اإلشراؾ على درجة الدكتوراه والماجستٌر. -2

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لمانون تنظٌم الجامعات.83ضوابط تطبٌك نم المادة ) -3

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لمانون تنظٌم الجامعات.011ضوابط تطبٌك نم المادة ) -4

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لمانون الجامعات.012ك نم المادة )ضوابط تطبٌ -5

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لمانون الجامعات.013ضوابط تطبٌك نم المادة ) -6

 مذكرة تسجٌل رسائل نٌل درجة دكتوراه أو ماجستٌر. -7

 نموذج مد لٌد طالب نٌل درجة دكتوراه أو ماجستٌر. -8

 ٌر.نموذج تعدٌل إشراؾ رسالة دكتوراه أو ماجست -01

 مذكرة تعدٌل عنوان رسالة دكتوراه أو ماجستٌر. -00

 نموذج شطب لٌد طالب دكتوراه أو ماجستٌر. -01

 

 ( إعواء اٌؼًّ ثمَُ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب1)

 

  ٌختم كل موظؾ بالدراسات العلٌا بمراجعة كلٌتٌن من حٌث الموانٌن واللوائح

 تٌن.والضوابط المنظمة والمذكرات والمستندات المادمة من هاتٌن الكلٌ

 لالئحة الدراسات العلٌا على النحو التالً: اٌعد كل موظؾ تلخٌص 

 .لواعد المٌد والتسجٌل وضوابطه 

 .لواعد المد وضوابطه 
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 .لواعد تعدٌل العنوان وضوابطه 

  الحكم.ولواعد تشكٌل لجنة المنالشة 

 .لواعد منح الدرجة 

 .أخرى 

 كل كلٌة.إمسان دفتر وارد وصادر لمذكرات الدراسات العلٌا الخاصة ب 

  الختم بما ٌفٌد مراجعة المستندات والتولٌع فً الخانة المخصصة لها مع ذكر التارٌخ

 ورلم الوارد.

  تسلٌم المذكرات والمستندات والملفات لمدٌر عام الدراسات العلٌا للمراجعة وعرضها

 على نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا.

 لموظؾ فً حالة وجود عدم التزام من ال ٌتم رد أي مذكرات مرة أخرى للكلٌة من ا

الكلٌات بالضوابط وإنما تعرض على مدٌر إدارة الدراسات العلٌا ومنه إلى نائب رئٌس 

 الجامعة للدراسات العلٌا لبحث األمر.

  التحمك من لٌام إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌات بتجدٌد المٌد سنوٌا وتحصٌل الرسوم

 لمانونٌة.المستحمة سنوٌا خالل المواعٌد ا

  التحمك عند استالم نسخ المذكرات من الكلٌات أن ٌتم استالم أحد الوسائط اإللكترونٌة

(CD) .بتلن المذكرة وتسلٌمها إلى مكتب نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا 

  إعداد تمرٌر شهري باألداء مع تمدٌم أٌة ممترحات أو توصٌات نتٌجة عملٌة التمٌٌم

ع تمدٌمه للمراجعة من مدٌر الدراسات العلٌا ومنه إلى نائب رئٌس والمتابعة الشهرٌة م

 الجامعة للدراسات العلٌا.
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 ( رمل٠ُ َٔـ هٍبئً اٌلوزٛهاٖ ٚاٌّبعَز١و ٌٍّىزجخ اٌّووي٠خ2)

 

مراعاة التنبٌه على كل الكلٌات بضرورة إلزام كل طالب عند منحه درجة الماجستٌر أو 

إلى اإلدارة العامة (  CDلماجستٌر أو الدكتوراه مع الدكتوراه تمدٌم نسخة من رسالة )ا

 بات بالجامعة.تللمك

 

 اٌّبعَز١و  -( ػٛاثؾ اإلشواف ػٍٝ كهعخ اٌلوزٛهاٖ 3)

 

 افً حالة إعارة المشرؾ على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة ٌمدم إلى الكلٌة تمرٌر 

ٌعٌن المجلس من عن المدى الذي وصل إلٌه الطالب فً إعداد الرسالة وفً ضوء ذلن 

 فً اإلشراؾ. آخرمشرفا  ٌحل محله أو ٌضم إلٌه

  عدم الموافمة على إعارة المشرؾ المنفرد على اإلشراؾ على رسالة الماجستٌر

ح من ٌحل محله اوالدكتوراه إال بعد تمدٌم تمرٌر عن الرسائل التً ٌشرؾ علٌها والتر

 أو ٌنضم إلٌه فً اإلشراؾ.

 ان لد مضى على التسجٌل مدة عام كامل أو أكثر.ال ٌرفع اسم األستاذ إذا ك 

  ال ٌرفع اسم المشرؾ المتوفى من اإلشراؾ إذا مضى على األشراؾ أكثر من سنة

 تكرٌما لجهوده.

  االحتفاظ باسم المشرؾ المتوفى إذا انمضى نصؾ المدة فً اإلشراؾ لبل وفاته مع

 استحماله جزء من مكافؤة اإلشراؾ بما ٌتمشى مع هذه المدة.

  ٌتم عرض موضوع رفع المشرؾ من لجنة اإلشراؾ على السٌد أ.د/ نائب رئٌس

 الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث فً ضوء موافمة مجلس الكلٌة وذلن لالعتماد.
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 ( ِٓ اٌمائؾخ اٌزٕف١ن٠خ94( ػٛاثؾ رطج١ك ٔض اٌّبكح )4) 

 

 

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لمانون تنظٌم الجا83تنم المادة ):معات على 

ال ٌجوز لطالب الدراسة العلٌا أن ٌمٌد اسمه فً دراسة أكثر من دبلوم أو درجة »

جامعٌة علٌا فً ولت واحد إال بموافمة مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بناء على 

 التراح مجلس الكلٌة وبعد أخذ رأي مجالس األلسام المختصة.

ٌسجلوا للدراسات العلٌا للحصول على وال ٌجوز للمعٌدٌن أو المدرسٌن المساعدٌن أن 

درجة جامعٌة فً ؼٌر تخصم ألسامهم إال بمرار مجلس الكلٌة وبعد اخذ رأي مجالس 

 «.األلسام المختصة

  :ًلتفعٌل نم تلن المادة ٌراعً األت 

o  كتابة إلرار من الطالب ٌفٌد بعدم تمدمه للمٌد بؤي دبلوم أو درجة علٌا وإدراج

المختصٌن فً حالة  لةمه للمٌد مع مساءطالب عند تمدهذا اإللرار ضمن ملؾ ال

 اإللرار.عدم وجود ذلن 

o .شطب الطالب من التسجٌل للدرجة المتمدم لها من كلٌات الجامعة 

o تحمك من االلتزام بنم المادة.لٌتم مراجعة جمٌع الملفات لدى الكلٌات ل 

 

 اٌغبِؼبد ( ِٓ اٌمائؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌمب102ْٛٔ( ػٛاثؾ رطج١ك ٔض اٌّبكح )5)

 

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لمانون تنظٌم الجامعات على:011تنم المادة )

ٌمدم المشرؾ على الرسالة فً نهاٌة كل عام جامعً تمرٌرا إلى مجلس المسم عن مدى 

 تمدم الطالب فً بحوثه وٌعرض هذا التمرٌر على مجلس الكلٌة.
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مجلس الكلٌة إلؽاء  لٌد الطالب بناء على التراح  –ولمجلس الدراسات العلٌا والبحوث 

 على ضوء هذه التمارٌر.

 ( األت011ًٌمترح لتطبٌك نم المادة ) -

  ضرورة أن ٌمدم المشرؾ تمرٌرا للكلٌة )نموذج موحد( ٌإشر علٌه من

مجلس المسم ولجنة الدراسات ومجلس الكلٌة عن مدى تمدم الطالب فً 

 بحثه.

  على االلتزام بالنموذج الموحد المرفك + نسخةCD. 

 .عرض الموضوع على مجلس الدراسات العلٌا 

 

 

 ( ِٓ اٌمائؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد103( ػٛاثؾ رطج١ك ٔض اٌّبكح )6)

 

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لمانون لتنظٌم الجامعات على:012تنم المادة )

إلى مجلس  ٌمدم المشرؾ أو المشرفٌن على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها تمرٌرا

المسم المختم عن مدى صالحٌتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا بالتراح تشكٌل لجنة 

وعلى الطالب أن ٌمدم إلى الكلٌة عددا من النسخ  ، الحكم تمهٌدا للعرض على مجلس الكلٌة

 تحدده اللوائح الداخلٌة.

 ( األتً:012لتفعٌل نم المادة ) اآلتٌةٌمترح االلتزام بالضوابط  -

 رورة أن ترفك الكلٌة ضمن مرفمات مذكرات التشكٌلض 

o .تمرٌر المشرؾ 

o .اإللرار بمدى صالحٌة الرسالة للعرض على لجنة الحكم 

o .التراح تشكٌل لجنة الحكم 
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  ومجلس الكلٌة. االعلٌأن تتضمن المذكرة موافمة مجلس المسم ولجنة الدراسات 

  رئٌس لجنة  – رئٌس المسم –نسخة من الرسالة مولعا علٌها من المشرؾ

 عمٌد الكلٌة. –الدراسات العلٌا 

 عرض الموضوع على مجلس الدراسات العلٌا 

 ( ِٓ اٌمائؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌمبْٔٛ اٌغبِؼبد104( ػٛاثؾ رطج١ك ٔض اٌّبكح )7)

 

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لمانون تنظٌم الجامعات على:013تنم المادة )

من ثالثة أعضاء أحدهم المشرؾ على ٌشكل مجلس الكلٌة لجنة الحكم على الرسالة 

الرسالة والعضوان اآلخران من بٌن األساتذة واألساتذة المساعدٌن بالجامعات، وٌكون 

رئٌس اللجنة ألدم األساتذة وفً حالة تعدد المشرفٌن ٌجوز أن ٌشتركوا فً اللجنة على أن 

 ٌكون لهم صوت واحد.

لسابمٌن أو ممن ًف مستواهم العلمً من وٌجوز أن ٌكون العضوان أو أحدهما من األساتذة ا

ر ومن  ة بالنسبة لرسائل الماجسٌت ٌٌن وذلن بشرط أن ٌكون أحدهما على األلل من خارج الكٌل األخصائ

 خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه.

وٌتم اعتماد تشكٌل لجنة الحكم من نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا 

 والبحوث.

( وضرورة التزام جمٌع الكلٌات بما جاء بها مع مراعاة 013ل نم المادة )ٌمترح تفعٌ

تضمٌن المشرفٌن فً لجان الحكم أو إرفاق اعتذار من المشرفٌن الذٌن لم ٌتم إدخالهم ضمن 

 لجنة الحكم.
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 ِنووح رَغ١ً هٍبئً ١ًٔ كهعخ كوزٛهاٖ أٚ ِبعَز١و -8
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 ل ل١ل ؽبٌت ١ًٌٕ كهعخ كوزٛهاٖ أٚ ِبعَز١ؤّٛمط ِ  - 8
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 ّٔٛمط رؼل٠ً إشواف هٍبٌخ كوزٛهاٖ أٚ ِبعَز١و  -10
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 ِنووح رؼل٠ً ػٕٛاْ هٍبٌخ كوزٛهاٖ أٚ ِبعَز١و  -11
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 شطت ل١ل ؽبٌت كوزٛهاٖ أٚ ِبعَز١و ّٔٛمط -12
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 فبَِب 

 لئؾخ و١ٍخ اٌزغبهح ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب 
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بتةرٌخ  789رقم  الوزاريبموجب القرار ص رت الالئحة 

 24/4/1996بتةرٌخ  495رقم  الوزاريبإلغةء القرار  16/3/2005

 

  لالئحةالعةم  اإلطةر –البةب األول 

 الكلٌة وال رجةت العلمٌة وال بلومةت التطبٌقٌة  أقسةم

 : اآلتٌةالعلمٌة  األقسةمتتكون الكلٌة من  ( : 1مة )   

  . لسم المحاسبة 

 دارة األعمال .  لسم إ 

 . لسم الرٌاضة والتامٌن 

بنةء على طلب كلٌة التجةر) ال رجةت العلمٌة  بنً سوٌفتمنح جةمعة  ( : 2مة )   

 مجةل ال راسةت العلٌة : فًوال بلومةت التطبٌقٌة اآلتٌة 

  -: اآلتٌةح ى شعب التخصص إ فً( وذلك  MSc:  رجة المةجستٌر    أوال

 . المحاسبة 

 الاألعمدارة إ . 

 . الرٌاضة والتامٌن 

 -: اآلتٌةص صشعب التخ إح ى فًثةنٌة :  رجة  كتوراه الفلسفة وذلك 

 . المحاسبة 

 األعمال إدارة . 

 . الرٌاضة والتامٌن 

 -: فًثةلثةً :  بلوم ال راسةت العلٌة التطبٌقٌة 
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  -المحاسبة : -0

 . المحاسبة والمراجعة 

 . المحاسبة الحكومٌة والمومٌة 

 مات المحاسبٌة .نظم المعلو 

 ة .ٌبٌالمحاسبة الضر 

 . محاسبة التكالٌؾ 

 . المحاسبة البٌئٌة 

 دارٌة .المحاسبة اإل 

 . دراسات جدوى المشروعات 

 -: األعمال إدارة -1

 األعمالدارة إ . 

 . التسوٌك 

 واإلنتاجدارة  العملٌات إ . 

 دارة وتنمٌة الموارد البشرٌة .إ 

 سواق المالٌة .االستثمار واأل 

 ة العامة .داراإل 

 دارة المستشفٌات .إ 

 . البنون والمإسسات المالٌة 

 دارة الفنادق والمرى السٌاحٌة .إ 

 دارة المشروعات الصؽٌرة .إ 

 -الرٌاضة والتامٌن : - 2

 مٌنات الحٌاة .تؤ 
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 مٌنات العامة .التؤ 

  االجتماعٌةالتؤمٌنات . 

 التامٌن ومجمعات تامٌن . إعادة 

 األخطار إدارة . 

 ل .النم تؤمٌنات 

 . ) العلوم االكتوارٌة ) باللؽة االنجلٌزٌة 

 -التخصصةت التةلٌة : فً(  MBAعمةل   إ ار) األ فًرابعةً : المةجستٌر 

 عمال .إدارة األ 

 دارة التسوٌك .إ 

 دارة  الخدمات الصحٌة والمستشفٌات .إ 

 . التموٌل واالستثمار 

 . الموارد البشرٌة 

 -: فٌذيوالتن اإلجرائًاإلطةر  – الثةنًالبةب 

 

 -أوال : شروط القٌ  :

 

 -( :  MSc  أ ( بةلنسبة ل رجة المةجستٌر   

  ٌشترط لقٌ  الطةلب ل رجة المةجستٌر ( : 3مة )   

  شعبة التخصم  فًالتجارة  فًأن ٌكون حاصالً على درجة البكالورٌوس

لمتمدم له بتمدٌر عام جٌد على األلل من إحدى جامعات جمهورٌة مصر ا

 معترؾ به . آخر علمًدلة لها من معهد اعلى درجة مع والعربٌة أ
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 ؼٌر شعبة  فًشعبة التجارة  فًن ٌكون حاصالً على درجة البكالورٌوس أو أ

جمهورٌة مصر  حدى جامعاتجٌد على األلل من إالتخصم بتمدٌر عام 

معترؾ به شرط  آخر علمًو  على درجة معادلة لها من معهد العربٌة أ

ٌمرره  الذيتلزمه طبما للنظام  التًالممررات التكمٌلٌة  فًات متحاناجتٌازه اال

 مجلس المسم المختم .مجلس الكلٌة بناء على التراح 

 الدبلومات العلٌا التطبٌمٌة المتصلة بشعبة  إحدىن ٌكون حاصالً على أو أ

بشرط الحصول على درجة  األللجٌد جدا على  مبتمدٌر عاالتخصم 

 البكالورٌوس.

 من إحدى ؼٌر تخصم التجارة  فً جامعًم حاصالً على مإهل كان المتمد إذا

 أنمعترؾ به ، ٌشترط  آخر علمًمعهد  أوجامعات جمهورٌة مصر العربٌة ، 

الممررات التكمٌلٌة  فً متحانلل ، وان ٌجتاز االٌكون تمدٌره العام جٌد على األ

 ٌمترحه مجلس المسم المختم وٌمره مجلس الذيمصه طبما للنظام تن التً

 الكلٌة .

 إحدىؼٌر تخصم التجارة من  فً جامعًذا كان المتمدم حاصالً على مإهل إ 

معترؾ به ، وحاصالً على  علمًمعهد لعربٌة ،أو جامعات جمهورٌة مصر ا

دبلومات الدراسات العلٌا التطبٌمٌة المتصلة بشعبة التخصم ، ٌشترط  إحدى

 متحانن ٌجتاز االاأللل وأهذا الدبلوم جٌد جدا على  فًم ٌكون تمدٌره العا أن

ٌمترحه مجلس المسم  الذيتنمصه طبما للنظام  التًالممررات التكمٌلٌة  فً

 المختم وٌمره مجلس الكلٌة .

 ٌتفرغ خالل فترة الدراسة . أن 

 اللؽة االنجلٌزٌة ٌحدده مجلس الكلٌة . فًلى مستوى أن ٌرلى إ 
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 سم بناء على التراح ٌتمدم الطالب باستمارة المٌد للعرض على مجلس الم أن

مجلس المسم المختم ، وموافمة مجلس الكلٌة ، وٌعتبر تارٌخ المٌد من تارٌخ 

 موافمة مجلس الكلٌة .

 -الفلسفة : كتوراه  ب( بةلنسبة ل رجة 

 

 -ٌشترط لقٌ  الطةلب للحصول على  رجة  كتور الفلسفة : ( : 4مة )   

 حدى تخصم من إشعبة ال فًجة الماجستٌر ٌكون حاصالً على در أن

 علمًو على درجة معادلة لها من معهد جمهورٌة مصر العربٌة أ جامعات

 . من المجلس األعلى للجامعات معترؾ به آخر

 اللؽة االنجلٌزٌة ٌحدده مجلس الكلٌة . فًلى مستوى أن ٌرلى إ 

 بداء د للعرض على مجلس المسم المختم إلن ٌتمدم الطالب باستمارة المٌأ

اء على طلب المٌد بن فًجلس الدراسات العلٌا بالجامعة بالبت ، وٌموم م الرأي

، وموافمة مجلس الكلٌة ، وٌعتبر تارٌخ المٌد التراح مجلس المسم المختم

 تارٌخ موافمة مجلس الكلٌة .

 

  - ج(  بلومةت ال راسةت العلٌة التطبٌقٌة :

 

التطبٌقٌة    فٌمة  من  بلومةت ال راسةت العلٌة ٌشترط لقٌ  الطةلب ألي ( : 5)   مة 

 -ٌة ( :ارالعلوم االكتو فً التطبٌقًع ا ال بلوم 

  جمهورٌةجامعات  إحدىتجارة من البكالورٌوس أن ٌكون حاصالً على درجة 

معترؾ به  آخر علمًو على درجة معادلة لها من معهد مصر العربٌة أ

ورٌوس من البكال أووٌجوز لبول الطالب الحاصلٌن على درجة اللٌسانس 
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الدبلومات ، بناء على التراح من مجلس المسم  من هذه أي فً أخرىلٌات ك

المختم وموافمة مجلس الكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا بالجامعة . ولمجلس 

ن ٌمرر فرض ممررات أ المختم،على التراح مجلس المسم الكلٌة بناء 

 ) تكمٌلٌة ( على هإالء الطالب . إضافٌة

 لل بعد مجال الدراسة لمدة سنة على األ فًملٌة ن ٌكون حاصالً على خبرة عأ

 حصوله على الدرجة الجامعٌة األولى .

 إلبداء طلب للعرض على مجلس المسم المختم  أون ٌتمدم الطالب باستمارة أ

طلب المٌد بناء على  فً، وٌموم مجلس الدراسات العلٌا الجامعة بالبت الرأي

الكلٌة ، وٌعتبر تارٌخ المٌد من التراح مجلس المسم المختم ، وموافمة مجلس 

 تارٌخ موافمة مجلس الكلٌة.

  العلوم االكتوارٌة : فً التطبٌمًبالنسبة للدبلوم 

o مجال التخصم . فًن ٌكون لدٌه خبرة عملٌة لمدة عامٌن أ 

o الرٌاضة واللؽة  فًالمبول  امتحانن ٌجتاز المتمدم لاللتحاق بالدبلوم أ

 مٌن وٌمره مجلس الكلٌة .والتؤٌحدده لسم الرٌاضة  الذيتوى بالمس

o ٌحصلون علٌها  التًللخدمات التعلٌمٌة  مدمٌن للبرنامج ممررٌحدد للمت

لطالب المصرٌٌن أو الوافدٌن على أن ٌساهم االتحاد سواء كانوا من ا

توفٌر الموارد المالٌة المكملة لتؽطٌة كافة نفمات  فًمٌن للتؤ المصري

 تشؽٌل البرنامج .

 

  -(: MBAعمةل   األ إ ار) ًف  ( المةجستٌر 

 

 -: ٌلً مة MBA األعمةل إ ار)مةجستٌر  فًٌشترط لقٌ  الطةلب  :( 6مة )   
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  التجارة من إحدى جامعات جمهورٌة بكالورٌوس أن ٌكون حاصالً على درجة

خر معترؾ به بدرجة آ علمًدرجة معادلة لها من معهد  أوعلًمصر العربٌة 

 أوطالب الحاصلٌن على درجة اللٌسانس . وٌجوز لبول الاألللجٌد على 

فً الماجستٌر  فًبكالورٌوس بتمدٌر عام جٌد على األلل من كلٌات أخرى ال

ن ة األعمال على أ( بناء على التراح من مجلس إدار MBAعمال ) ة األإدار

 الالئحة . هذه فًهٌلٌة المحددة التؤ توفى الطالب الممررات التكمٌلٌة أوٌس

 مجال العمل بعد حصوله على   فًة عملٌة لمدة عامٌن ن ٌكون لدٌه خبرأ

 الدراسًمجال التخصم  فًوٌفضل من له خبرة  األولىالدرجة الجامعٌة 

 ( . MBA)  األعمال فً إدارةبالماجستٌر 

 إلبداء الرأيو طلب للعرض على مجلس المسم المختم أن ٌتمدم باستمارة أ  ،

طلب المٌد بناء على التراح  فًبت البوٌموم مجلس الدراسات العلٌا بالجامعة 

مٌد من تارٌخ مجلس المسم المختم ، وموافمة مجلس الكلٌة ، وٌعتبر تارٌخ ال

 .موافمة مجلس الكلٌة

 ٌمترحه مجلس لسم  الذيالنجلٌزٌة ن ٌستوفى الطالب مستوى اللؽة اٌجب أ

 عمال وٌوافك علٌه مجلس الكلٌة .إدارة األ
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 -نٌل ال رجة :ثةنٌةً : شروط 

 -( : MSc أ( بةلنسبة ل رجة المةجستٌر   

 -( : MScالطةلب لنٌل  رجة المةجستٌر    فًٌشترط  ( : 7مة )   

 (  7المادة رلم )  فًٌتفرغ للدراسة لمدة سنة لدراسة الممررات الموضحة  أن

 معتمدة.ساعة  13الالئحة وبحٌث ال تمل عن  هذهمن 

 الدراسٌة وبتمدٌر عام جٌد على  الممررات فًٌموم الطالب ) بعد نجاحه  أن

من االنتهاء من الدراسة  األكثرمشروع بحث خالل عامٌن على  بإعداد(  األلل

موضوع ٌمره مجلس المسم المختم وٌوافك علٌه مجلس الكلٌة  فًالتمهٌدٌة 

تارٌخ التسجٌل من تارٌخ موافمة  بالجامعة ، وٌبدأومجلس الدراسات العلٌا 

 مجلس الكلٌة .

 ٌتمد أن ( م الطالب برسالة للحصول على درجة الماجستٌرMSc  بعد سنة )

من تارٌخ التسجٌل تمبلها لجنة الفحم والحكم  األكثروسنتٌن على  األللعلى 

مجلس مجلس الكلٌة وٌشكلها مجلس المسم المختم ، وٌوافك علٌها  والتً، 

لكلٌة جلس اتم المنالشة بصورة علنٌة ، ولمت أنلدراسات العلٌا بالجامعة على ا

خرى ال تتجاوز سنة بناء على تمرٌر المشرؾ وبعد على التسجٌل لمدة أ اإلبماء

ٌخصم للرسالة ما  أنالمسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا على  رأىاخذ 

 ( ساعة معتمدة . 01ٌعادل ) 

  الحكم والتراح مجلس الفحم و ةتمرٌر لجنٌتم منح درجة الماجستٌر بناء على

 ، وموافمة مجلس الكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا بالجامعة .المسم المختم
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  ب( بةلنسبة ل رجة  كتور الفلسفة : 

 

 الطةلب لنٌل  رجة  كتور الفلسفة  فًٌشترط  ( : 8مة )   

 ( من هذه 8المادة رلم )  فًموضحة ن ٌتفرغ لمدة سنة لدراسة الممررات الأ 

 معتمدة.( ساعة  10الالئحة وبما ٌعادل ) 

 جٌد على  وحصوله على تمدٌر عام الدراسٌة،الممررات  فًنجاح الطالب  بعد

 من مرحلتٌن . تؤهٌلً امتحانٌعمد له  األلل

o ٌحددها مجلس المسم    التًالموضوعات  فً تحرٌري امتحان

 ساعات معتمدة . 4المختم وٌخصم له 

o احد المشروعات  فً التحرٌري متحانلمن ٌجتاز اال شفوي امتحان

لجنة  إلىالطالب ٌتمدم به  –ٌحددها المسم المختم   التً –البحثٌة 

 أربعةله وٌخصم المختم  ساتذة ٌشكلها مجلس المسممن ثالثة أ

 ساعات معتمدة .

o لنجاحه  التالًخالل شهر نوفمبر  التحرٌري متحانٌإدى الطالب اال

الل شهر ممررات الدراسة التمهٌدٌة وٌكون له فرصة ثانٌة خ فً

 .لعام الجامعًابرٌل من نفس ا

 متحاناال فًكثر من تارٌخ نجاحه ى األن ٌتمدم الطالب خالل عامٌن علأ 

بمشروع بحث للتسجٌل لدرجة دكتور الفلسفة ، ٌمره مجلس المسم  الشفهً

، المختم ، وٌوافك علٌه مجلس الكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا بالجامعة 

 . وٌحسب تارٌخ التسجٌل من تارٌخ موافمة مجلس الكلٌة

 لل ٌتمدم الطالب برسالة للحصول على درجة الفلسفة خالل سنتٌن على األ أن

ٌشكلها  التًكثر من تارٌخ التسجٌل تمبلها لجنة الفحم والحكم وثالث على األ
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تتم المنالشة بصورة علنٌة ، ولمجلس الكلٌة  أنمجلس المسم المختم على 

رٌر المشرؾ ، وبعد اخذ ٌحددها بناء على تم أخرىعلى التسجٌل لمدة  اإلبماء

 21ن ٌخصم للرسالة الدراسات العلٌا على أ المسم المختم ولجنة رأى

 ساعة معتمدة .

  ٌتم منح درجة دكتور الفلسفة بناء على تمرٌر لجنة الفحم والحكم والتراح

مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا ، وموافمة مجلس الكلٌة ومجلس 

 عة .الدراسات العلٌا بالجام

 -عمةل :إ ار) األ فً(  MBA ج( بةلنسبة ل رجة المةجستٌر   

 

 -( : 9مة )   

  فًمدة الدراسة  ( الماجستٌرMBA سنتان دراس )ٌساسٌة تان للممررات األ

 دراسٌٌن.واالختٌارٌة وتنمسم كل سنة لفصلٌن 

  األعمال إدارة فًبرنامج الماجستٌر  فًتكون الدراسة باللؽة االنجلٌزٌة  (

MBA . ) 

  أوالتجارة  فًبالنسبة للطالب المتمدمٌن من ؼٌر الحاصلٌن على البكالورٌوس 

ٌستوفى الطالب الممررات التكمٌلٌة الموضحة لبل  أن، وٌجب ما ٌعادله 

 ساسٌة .ولبل الممررات األ األولىبالسنة  االلتحاق
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 ثةلثةً : نظةم ال راسة والمقررات

 بةلنسبة ل رجة المةجستٌر  أ( 

 

) للتفاصـٌل الممررات وعدد الساعات المعتمدة لكل ممرر دالالئحة عدتبٌن  ( : 10مة )   

، وٌحـدد مجلـس الكلٌـة بنـاءا علـى التـراح بالالئحـة(  الماجستٌرجدول ممررات درجة انظر 

 كل ممرر . فًتدرس  التًالمختصة الموضوعات  األلساممجالس 

 بةلنسبة ل رجة  كتور الفلسفة : ب(

) للتفاصٌل ٌدرسها طالب الدكتوراه  التًتوضح الالئحة الممررات  ( : 11مة )   

الموضوعات ولسام المختصة األ، وعدد انظر جدول ممررات درجة الدكتوراه بالالئحة( 

 كل ممرر . فًتدرس  التً

 MBA األعمةل إ ار) فً ج(  رجة المةجستٌر  

 

 ةالالئحان وتوضح تٌراسالماجستٌر سنتان د فًالدراسة مدة  ( : 12مة )   

 Core , Electives , and Projectواالختٌارٌة ومشروع البحث  اإلجبارٌةالممررات 

Requirements ( فً إدارة األعمال  الماجستٌرللتفاصٌل انظر جدول ممررات درجة

MBA )بالالئحة 

 

   (  بلومةت ال راسةت العلٌة التطبٌقٌة : 

سات العلٌا التطبٌمٌة سنتان من دبلومات الدرا أيمدة الدراسة لنٌل  ( : 13مة )   

تدرس لدبلومات الدراسات العلٌا التطبٌمٌة موزعة  التًتوضح الالئحة الممررات  ان،تٌدراس

) للتفاصٌل انظر جدول ممررات الدراسة ، وعدد الساعات المعتمدة لكل ممرر سنتًعلى 
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المختصة  األلسامالتراح مجالس  وٌحدد مجلس الكلٌة بناء على درجة الدبلوم بالالئحة( 

 كل ممرر . فًتدرس   التًالموضوعات 

 

  ةتمتحةنبةالنظم التقٌٌم : األحكةم الخةصة  -البةب الثةلث 

للدكتوراه  التمهٌديع الممررات الدراسٌة فً ٌجم فً متحانٌكون اال (:14مة )  

اً ، ٌسات العلٌا تحرٌروماجستٌر إدارة األعمال ودبلومات الدرا MSCللماجستٌر  والتمهٌدي

 ساعتٌن . دراسًممرر  ألي التحرٌري متحاناالوزمن 

الممرر أن ٌكون مستوفٌاً نسبة حضور ال  امتحانٌشترط لدخول الطالب :( 15مة )  

فٌه  متحاناال% من مجموع الساعات المخصصة للممرر ، وإال حرم من تؤدٌة 61تمل عن 

. 

 ( : 16مة )  

 14( ٌخصم 11عشرون درجة ) تحرٌرير النهاٌة العظمى لكل ممر %

و بالنسبة لماجستٌر  التطبٌمٌة،ألعمال السنة للدكتوراه والماجستٌر والدبلومات 

% 31فالنهاٌة العظمى عشرون درجة تخصم منها   MBA إدارة األعمال

 ألعمال السنة .

  الفلسفة فمدته تكون ثالث ساعات  اهالتؤهٌلى لدرجة دكتور متحانلالبالنسبة

 الشفهً متحاناالتمدٌرات كون النهاٌة العظمى له عشرون  درجة ، أما وت

 ما ناجحاً أو راسباً .فتكون إ

 التمهٌديٌمدر نجاح الطالب فً الممررات الدراسٌة على مستوى  ( :17مة )  

والدبلومات  MBA))وماجستٌر إدارة األعمال   (MSc)للماجستٌر  والتمهٌديللدكتوراه 

 -بؤحد التمدٌرات التالٌة : وفً التمدٌر العام
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 إٌمبؽ ِعزٜٛ اٌدزعبد اٌزمد٠س

% فأكثر من مجموع ال رجةت النهةئٌة 90من  ممتةز  4 
% من مجموع ال رجةت النهةئٌة90% إلى أقلمن 80من  جٌ  ج اً   3 

% من مجموع ال رجةت النهةئٌة80% إلى أقل من 70من  جٌ   2 
ال رجةت النهةئٌة % من مجموع70% إلى أقل من 60من  مقبول  1 
%60اقل من  راسب  صفر 

 

 MBAٌتمدم به طالب الماجستٌر فً إدارة األعمال  الذيوبالنسبة لمشروع الرسالة 

ساعات معتمدة فإنه ٌخضع إلشراؾ أحد أعضاء هٌئة التدرٌس فً إعداده ،  2ٌعادل  والذي

ئة التدرٌس )لجنة الفحم كما ٌتم تمٌٌم الرسالة بواسطة لجنة مشكلة من ثالثة من أعضاء هٌ

 والحكم على الرسالة(.

مرة أخرى  فٌها متحاناالذا رسب الطالب فً ممرر أو ممررٌن ٌعٌد إ ( :18مة )  

فً جمٌع  متحاناالرسب فً ثالثة أو أكثر فإنه ٌعٌد  إذا، أما  التالً الدراسًفً العام 

 : التالً الدراسًالممررات فً العام 

 عمال:ارة األ( فً إدMBAبالماجستٌر ) أحكام خاصة ( :19مة )  

ٌعٌن مدٌر للبرنامج من أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم إدارة األعمال ٌرشحه المسم للمٌام 

مع إدارة الدراسات  اإلداريمع المسم والتنسٌك  العلمًبؤنشطة التروٌج للبرنامج والتنسٌك 

 العلٌا .
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 ٍبكٍب 

 لئؾخ و١ٍخ ا٢كاة ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب
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 م العامةاألحكا
 

 

 (: أؽىبَ اٌمائؾخ4) اٌّبكح

  تسري هذه الالئحة لمـدة خمـس سـنوات مـن اعتمادهـا، علـى أن تجـدد فـً حٌنهـا مـع مـا

 ٌستجد من متطلبات.

  لمواعد واإلجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة لسٌر الدراسات ا إضافة وتعدٌللمجلس الجامعة

 العلٌا بها بما ال ٌتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

 

 إكاهح اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب(: ِٙبَ 5اٌّبكح )

  لطــالب  ٌةبالكلٌــة اإلشــراؾ والمتابعــة األكادٌمٌــة والســلوك إدارة الدراســات العلٌــاتتــولى

، وكـذلن كــل الجوانـب اإلدارٌـة والتؤدٌبٌـة المتعلمــة بـالطالب ابتـداء مــن الدراسـات العلٌـا

 وحتى تسلمهم وثائك التخرج.  بالكلٌةلبولهم 

  بالكلٌة بتحصٌل لٌمة الخدمات الطالبٌة والرسوم الالزمة من  الدراسات العلٌاإدارة تموم

، ومجلـس الجامعـة، وٌحـدد شـروطها للجامعـات الطالب طبما لمـرارات المجلـس األعلـى

ولواعد التخفٌض أو اإلعفاء منها بمرار مـن مجلـس الجامعـة كمـا ٌحـدد المجلـس رسـوم 

  ها.الخدمات التعلٌمٌة بالجامعة ومجاالت صرف

 األلَبَ اٌؼ١ٍّخ(: 6) اٌّبكح

 فً التخصصات التالٌة:درجة أكادٌمٌة علٌا فً فلسفة اآلداب تمنح الكلٌة 

 لَُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ

ــدبلوم درجــات المســمٌمــنح  ــدكتوراه فــً اآلداب فــً التخصصــات و ال الماجســتٌر وال

 التالٌة:
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 .الدبلوم العام فً اللؽة واألدب –درجة الدبلوم أوال: 

 .الشعبة اللؽوٌة -درجة الماجستٌر فً اآلداب : ثانٌا

 .الشعبة األدبٌة -: درجة الماجستٌر فً اآلداب لثاثا

 .الشعبة اللؽوٌة -فً اآلداب الفلسفة : درجة دكتوراه رابعا

 .الشعبة األدبٌة -فً اآلداب الفلسفة : درجة دكتوراه  خامسا

 لَُ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ

 لماجستٌر والدكتوراه فً اآلداب فً التخصصات التالٌة:درجات الدبلوم وا المسمٌمنح 

 .شعبة لؽوٌات تطبٌمٌة –أوال: درجة الدبلوم 

 .الشعبة اللؽوٌة -ثانٌا: درجة الماجستٌر فً اآلداب 

 .الشعبة األدبٌة -ثالثا: درجة الماجستٌر فً اآلداب 

 .الشعبة اللؽوٌة -فً اآلداب الفلسفة رابعا: درجة دكتوراه 

 .الشعبة األدبٌة -فً اآلداب الفلسفة درجة دكتوراه  خامسا :

 لَُ اٌزبه٠ـ

 الماجستٌر والدكتوراه فً اآلداب فً التخصصات التالٌة:درجتً  المسمٌمنح 

 .شعبة تارٌخ إسالمً -أوال: درجة الماجستٌر فً اآلداب 

 .شعبة تارٌخ حدٌث -ثانٌا: درجة الماجستٌر فً اآلداب 

 .شعبة تارٌخ إسالمً -فً اآلداب فلسفة الثالثا: درجة دكتوراه 

 .شعبة تارٌخ حدٌث -فً اآلداب الفلسفة رابعا : درجة دكتوراه 

 لَُ اٌغغواف١ب

 درجات الدبلوم الماجستٌر والدكتوراه فً اآلداب فً التخصصات التالٌة: المسمٌمنح 

 .بعدواالستشعار عن فٌة نظم المعلومات الجؽرا –أوال: درجة الدبلوم 

 .شعبة الجؽرافٌا -درجة الماجستٌر فً اآلداب  ثانٌا:
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 .شعبة الجؽرافٌا –فً اآلداب الفلسفة ثالثا: درجة دكتوراه 

 لَُ العزّبع

 والماجستٌر والدكتوراه فً اآلداب فً التخصصات التالٌة: درجات الدبلوم المسمٌمنح 

 . عام –أوال: درجة دبلوم السكان والتنمٌة 

 .ًأنثر وبولوجشعبة  -فً اآلداب : درجة الماجستٌر ثانٌا

 .شعبة اجتماع -: درجة الماجستٌر فً اآلداب ثالثا

 .ًأنثر وبولوجشعبة  -فً اآلداب الفلسفة : درجة دكتوراه رابعا

 .شعبة اجتماع -فً اآلداب الفلسفة : درجة دكتوراه خامسا

 ػٍَٛ اٌّؼٍِٛبدلَُ 

 فً اآلداب فً التخصصات التالٌة:والماجستٌر والدكتوراه  درجات الدبلوم المسمٌمنح 

 .أوال: درجة دبلوم المخطوطات

 .برنامج دراسات المعلومات -: درجة الماجستٌر فً اآلداب ثانٌا

 .برنامج المعلوماتٌة واالتصال -: درجة الماجستٌر فً اآلداب ثالثا

 .برنامج الوثائك واألرشٌؾ اإللكترونً -: درجة الماجستٌر فً اآلداب رابعا

 .برنامج دراسات المعلومات -فً اآلداب الفلسفة : درجة دكتوراه خامسا

 .برنامج المعلوماتٌة واالتصال -فً اآلداب الفلسفة : درجة دكتوراه  سادسا

 .برنامج الوثائك واألرشٌؾ اإللكترونً -فً اآلداب الفلسفة : درجة دكتوراه  سابعا

 لَُ ػٍُ إٌفٌ

 اه فً اآلداب فً التخصصات التالٌة:درجتً الماجستٌر والدكتور المسمٌمنح 

 .شعبة عامة –أوال: درجة الماجستٌر فً اآلداب 

 .شعبة إكلٌنٌكً –: درجة الماجستٌر فً اآلداب ثانٌا

 .شعبة علم النفس االجتماعً –: درجة الماجستٌر فً اآلداب ثالثا
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 .شعبة عامة –فً اآلداب الفلسفة : درجة دكتوراه رابعا

 .شعبة إكلٌنٌكً –فً اآلداب الفلسفة ه : درجة دكتوراخامسا

 .شعبة علم النفس االجتماعً –فً اآلداب الفلسفة : درجة دكتوراه سادسا

 لَُ اٌفٍَفخ

 درجتً الماجستٌر والدكتوراه فً اآلداب فً التخصصات التالٌة: المسمٌمنح 

 .الفلسفة –أوال: درجة الماجستٌر فً اآلداب 

 .الفلسفة –اآلداب  فًالفلسفة ثانٌا: درجة دكتوراه 

 

 (: ٔظبَ اٌلهاٍخ 7) اٌّبكح

  ٌموم النظام الدراسً فً الدراسات العلٌا فً الكلٌة على أسـاس نظـام السـاعات المعتمـدة

وهــً وحــدة لٌــاس دراســٌة لتحدٌــد وزن كــل ممــرر بالنســبة إلــى  )الوحــدات الدراســٌة(،

ــادل ــررات األخــرى، وهــى تع ــة واحــدة أو المم ــع ســاعتٌن عمل ســاعة نظرٌ ــٌن أو أرب ٌت

  ساعات لموضوع خام فً مجاالت التخصم.

  تنمسم السنة الدراسٌة إلى فصلٌن دراسٌٌن، مدة كل منهما خمسة عشر أسـبوعا بمـا فٌهـا

ات التحرٌرٌـة النهائٌـة لكـل فصـل متحانـات التطبٌمٌة والشـفهٌة، تلٌهـا االمتحانأسبوع لال

 على حدة.

 امج دراسً تبعا لأللسام الواردة فً المادة ٌجتاز الطالب عدد ساعات معتمدة فً أي برن

 السادسة من هذه الالئحة ممسمة على النحو التالً:

 درجة الدبلوم 

تعد درجة ساعة معتمدة موزعة على فصلين، و 42

منتهية ال تتطلب إعداد  الدبلوم  تخصصية تأهيلية

 رسالة
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درجة دبلوم  

نظم المعلومات 

 الجغرافية

ى أربع فصول دراسية ساعة معتمدة موزعة عل 24

وهي تخصصية تأهيلية منتهية ال تتطلب إعداد 

 رسالة

درجة 

ا

ل

م

ا

ج

س

ت

ي

 ر

ساعة معتمدة  42ساعة معتمدة مقسمة إلى:  24

 رسالة ماجستير+ ساعة  61إضافة إلى 

درجة 

ا

ل

د

ك

ت

و

ر

ا

ساعة معتمدة  61ساعة معتمدة مقسمة إلى:  14

 هرسالة دكتورا+ ساعة   21إضافة إلى 
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 ه

 

هذه الساعات المعتمدة فً كـل برنـامج علـى: ممـررات أساسـٌة وممـررات اختٌارٌـة  وتوزع

 ( الخام بجداول الممررات الدراسٌة.0وممررات بٌنٌة كما فً ملحك )

 

 (1(: ٌٛائؼ األلَبَ )أظو ٍِؾك 8اٌّبكح )

 

الخطـة الدراسـٌة التـً تشـتمل علـى الجامعة بناء على التراح مجلس الكلٌة ٌمر مجلس  

 تً:ما ٌؤ

 .الممررات التً تعد متطلبات التخصصات أو األلسام 

 .توزٌع هذه الممررات على السنوات والفصول الدراسٌة 

 .رمز ورلم كل ممرر على حدة 

 .مفردات )محتوى( كل ممرر على حدة   

  ًنظري(، وذلن بعد موافمة  –عدد الساعات التً ٌدرس بها الممرر )عمل

 . مجالس األلسام

 

 ػ١ل اٌلهاٍخ (: ِٛا9) اٌّبكح

 

  ٌفتح باب المبول فً الدراسات العلٌا مرة واحدة فً كل عام وٌتم خالل شهر

 أؼسطس وذلن للمتمدمٌن الجدد. 



 

54 

 

 استكمال و ٌسجل الطالب المواد الدراسٌة للفصل الدراسً األول بعد لبولهم

المفروضة علٌهم، على أن ٌؽلك باب  ات المبولامتحانأورالهم واجتٌازهم 

 د نهاٌة األسبوع األول من الدراسة. التسجٌل بع

  .ٌبدأ الفصل الدراسً األول فً شهر سبتمبر 

  ٌسجل الطالب الممررات الدراسٌة الخاصة بالفصل الدراسً الثانً خالل

األسبوع األخٌر من الفصل الدراسً األول، على أن ٌؽلك باب التسجٌل بعد 

 نهاٌة األسبوع األول من الدراسة. 

 سً الثانً فً شهر فبراٌر .ٌبدأ الفصل الدرا 

 ( : هٍَٛ اٌلهاٍخ 10) اٌّبكح

 

  ،وفمًا لما ورد بمانون تحصل رسوم التسجٌل عن كل ساعة دراسٌة معتمدة

تنظٌم الجامعات والمرارات الصادرة عن المجلس األعلى للجامعات ولرارات 

 مجلس الجامعة فً هذا الشؤن.

 بالنسبة للممررات التً  تحصل رسوم التسجٌل عن كل ساعة دراسٌة معتمدة

 ٌتم اإلعادة فٌها.

 بعد التسجٌل،  منه نسحابال تسترد مصروفات الممرر للطالب الذي ٌمرر اال

المسموح بها، لبل نهاٌة األسبوع السادس من بداٌة  باحنسوذلن فً فترة اال

 الفصل الدراسً.

 دة بالنسبة للممررات متحصل نصؾ رسوم التسجٌل عن كل ساعة دراسٌة معت

 كمستمع.الطالب فٌها  التً ٌتم تسجٌل
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 من المعٌنون بالكلٌة البحث  بٌستثنى المعٌدون والمدرسون المساعدون، وطال

داء الرسوم الدراسٌة عند التسجٌل فً الممررات للمرة األولى، وٌتحملون أ

 مصارٌؾ الممررات التً ٌمومون بإعادة التسجٌل فٌها.

 (: اٌّوشل األوبك11ّٟ٠) اٌّبكح

 

 من أعضاء هٌئة التدرٌس خالل  امتخصصً  اأكادٌمًٌ  ارشدً ملكل طالب  ٌخصم

 .فترة دراسة الطالب

  ٌحدد كل لسم علمً المرشد األكادٌمً لكل طالب بناء على الموضوع الذي

 ٌرؼب التسجٌل فٌه.

  تتضمن وظٌفة المرشد تمدٌم النصح واإلرشاد األكادٌمً للطالب، ومساعدتهم

سٌة الالزمة لمجال بحثهم، وٌعد رأٌه إلزامٌا للطالب فً اختٌار الممررات الدرا

 حتى نهاٌة دراسته.

 أعضاء لجنة  أحدأن ٌكون المرشد األكادٌمً مشرفا على الطالب أو  ٌجوز

 اإلشراؾ على الرسالة.

 والتسجيل القبول

 

 (: ١ٍبٍبد اٌز١َٕك ٚاٌمجٛي12) اٌّبكح

 

بالجامعة لبـل بداٌـة  ت العلٌاالدراساٌمر مجلس الجامعة بناء على التراح من مجلس 

العـــام الجـــامعً بولـــت كـــاؾ سٌاســـات المبـــول، وشـــروطه، وإجراءاتـــه بنـــاء علـــى 

التراحــات مــن الكلٌــات بمبــول الطــالب بمــا ٌحمــك خدمــة التنمٌــة فــً الــبالد والرلــً 

  بمستوى التعلٌم الجامعً وبما ال ٌتعارض مع سٌاسة المجلس األعلى للجامعات.
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 اٌمجٛي ٚاٌزَغ١ً شوٚؽ(: 13) اٌّبكح

 ٌشترط لمبول الطالب بالدراسات العلٌا ما ٌلً:

  ًأن ٌكون ممن تخرج فً كلٌات اآلداب أو ما ٌناظرها من األلسام العلمٌة ف

 تنظٌم الجامعاتمانون المعاهد والكلٌات التً تخضع لمن الكلٌات ذات الصلة 

ٌات العربٌة )ال ٌدخل فً ذلن كلٌات التربٌة والخدمة االجتماعٌة(، والكل

 واألجنبٌة المعادلة من لبل المجلس األعلى للجامعات. 

  فً ٌسمح باحتساب عدد من الممررات الدراسٌة التً سبك للطالب دراستها

فً جامعة أو كلٌة أخرى معتمدة من المجلس األعلى برنامج الدراسات العلٌا 

للحصول  للجامعات، على أن تكون هذه الممررات من بٌن الممررات المطلوبة

على األلل، بشرط أال  جٌدعلى الدرجة، وأن ٌكون لد نجح الطالب فٌها بتمدٌر 

ٌزٌد عدد الممررات عن ممررٌن فً الدبلوم أو الماجستٌر أو الدكتوراه على 

امتداد البرنامج، وذلن بناء على التراح مجلس المسم المختم وبعد موافمة 

 مجلس الكلٌة.

 التً نجح فٌها الطالب ومضى على نجاحه  من الممررات اإلعفاءٌجوز  ال

 .خمس سنوات أو أكثر، وعلٌه اإلعادة فٌها جمٌعا لبل التسجٌل للدرجة

  من الممررات االختٌارٌة فً ٌحك للطالب أن ٌحذؾ أو ٌضٌؾ أي ممرر

خالل األسبوع األول من بداٌة الفصل الدراسً، دون أن البرنامج المسجل فٌه 

بالطالب، وبؽٌر دفع  ةفً بٌان الممررات الخاص ٌظهر ذلن الممرر الذي حذؾ

أٌة مصارٌؾ دراسٌة إضافٌة، وذلن بعد موافمة المائمٌن بتدرٌس الممرر الذي 

أضٌؾ أو الذي حذؾ، وبعد موافمة المرشد األكادٌمً أو المشرؾ العلمً. 
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إضافة ممرر باستٌفاء االستمارة  أوحذؾ  فًٌرؼب  الذيوٌلتزم الطالب 

 الالزمة لذلن.

  اآللًأن ٌمدم ما ٌفٌد اجتٌازه الرخصة الدولٌة للحاسب (ICDL) فً ةودور 

 ، وفماً للمعاٌٌر التً تحددها الكلٌة.العلمًالكتابة الفنٌة للبحث 

  ٌكون للمعٌدٌن بالجامعة األولوٌة فً المبول ببرامج الدراسات العلٌا فٌها

 ات المبول. امتحانوٌعفون من 

 جهة حكومٌة أو  فًجهة العمل إذا كان ٌعمل  أن ٌحصل الطالب على موافمة

 ؼٌر حكومٌة وأن ٌمدم إلراراً بحالته.

  ٌجوز لمجلس المسم بعد موافمة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة ومجلس الكلٌة

 إضافة شروط أخرى ٌراها ضرورٌة للمبول. 

 

 (: اٌّفبػٍخ ث١ٓ اٌّزمل14ٓ١ِ) اٌّبكح

 العلمٌــة نة بنــااء علــى التــراح مــن األلســامتحــدد الكلٌــة ضــمن سٌاســة المبــول كــل ســ

 -ٌؤتً:وفمًا لما معاٌٌر المفاضلة بٌن المتمدمٌن بطلبات المباول 

  .الطالة االستٌعابٌة لكل لسم 

 .الحد األدنى للنسب المئوٌة الخاضعة للمفاضلة ولكل لسم على حدة 

 نظمة النظام األمثل للمفاضلة بٌن المتمدمٌن وله الحك فاً إلرار أي من األ

 -اآلتٌة:

o  ًالتخرج شهاداتالنسب المئوٌة الحاصال علٌها الطاالب ف. 

o ات المبول الكلٌة أو الجزئٌة )فً مواد مختارة(.اختبار 

o .الممابلة الشخصٌة 
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o  اشتراط حصول المتمدم على حد أدنى من الدرجات فً ممررات

التاً تعتبر من الممررات المإهلة للمبول فاً أي من  تخصمال

التخصصات التاً ٌرؼب الطالب االلتحاق بها، على أن تحدد األلسام و

 هذه الممررات مسبماً فً لوائح وإرشادات المبول.

o  الجمع بٌن أي من هذه المعاٌٌر بعضها البعض للوصول إلى معٌار

 أفضل على أن ٌحمك عدالة المساواة بٌن جمٌع المتمدمٌن.

 نظام الدراسة

 

 شوٚؽ اٌزَغ١ً(: 15) اٌّبكح

  طالب إال  خمسةٌجوز أن ٌمل عدد الطالب المسجلٌن فً أي ممرر عن ال

 بموافمة مجلس الكلٌة .

  الممررات الدراسٌة، وٌستوفى  األكادٌمًٌختار الطالب بمساعدة المرشد

 . فً المواعٌد التً تحددها الكلٌةاالستمارة المعدة 

  إال بعد ال ٌسمح للطالب بتسجٌل ممرر دراسً ٌتطلب دراسة ممرر آخر لبله

 دراسة هذا الممرر والنجاح فٌه .

  الطالب الذي ٌرسب فً ممرر علٌه أن ٌعٌده إذا كان إجبارٌا، أما بالنسبة

للممررات االختٌارٌة فٌمكنه إعادة التسجٌل فً الممرر ذاته، أو استبداله بممرر 

 اختٌاري أخر.

  ال ٌزٌد عن ٌحك للطالب إعادة التسجٌل فً أي ممرر سبك له النجاح فٌه بتمدٌر

(C)  بؽرض تحسٌن تمدٌره فً هذا الممرر، على أال تكون اإلعادة ألكثر من

 ، وتحسب للطالب ممررا واحدا وترصد له الدرجة األعلى.مرة واحدة

 



 

59 

 

 ( : الٔزظبَ فٟ اٌلهاٍخ16) اٌّبكح

  المعد لذلنلنموذج ل ابتسجٌل الؽٌاب فً المحاضرات وفم أستاذ الممررٌموم. 

  نموذج الؽٌاب إلى رئٌس المسم بعد تولٌعه. لممررأستاذ اٌرفع 

 ( من مجموع المحاضرات والدروس العملٌة 14إذا ؼاب الطالب أكثر من )%

 الدراسات العلٌاوالمٌدانٌة للممرر الواحد دون عذر مبرر توافك علٌه لجنة 

 بالكلٌة تتخذ ضده اإلجراءات التالٌة:

o ٌتب أستاذ الممرر إلى عمٌد ثالث مرات ثم ٌك الطالب أستاذ الممرر نذر

 الكلٌة لحرمانه وال ٌعد محروًما إال بعد موافمة مجلس الكلٌة .

o (ٌعتبر الطالب المحروم راسبا فً ذلن الممرر وٌرصد له التمدٌرF )

، وتحسب له الدرجة التً فً خانة الدرجة ، وٌعٌد دراسة الممرر

 ٌحصل علٌها

 أحد الممررات  امتحاندخول  ٌجوز لمجلس الكلٌة لبول عذر ؼٌاب الطالب عن

كاملة أو العام الدراسً إذا كان سبب الؽٌاب   أو ممررات الفصل الدراسً

وفما لمانون تنظٌم الجامعات والمواعد التً تمررها خارجا عن إرادة الطالب 

على أن ٌمدم العذر للكلٌة فً موعد ألصاه أسبوع من نهاٌة الجامعة 

 ات.متحاناال

 ( من مجموع المحاضرات 41ة ال تزٌد عن )إذا ؼاب الطالب بنسب%

الكلٌة، مجلس والدروس العملٌة والمٌدانٌة للممرر الواحد بعذر ممبول من 

وتسجل له الدرجة الحاصل علٌها  متحانٌسمح للطالب الممبول عذره بدخول اال

. 
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  ( من مجموع المحاضرات 41إذا ؼاب الطالب بنسبة ال تزٌد عن )%

 الكلٌة ،مجلس دانٌة للممرر الواحد بعذر ممبول من والدروس العملٌة والمٌ

 ( فً خانة الدرجة.W) الرمزٌرصد له 

  الممرر أو الممررات التً اعتبر فٌها ؼائبا بعذر  امتحانعند إعادة الطالب

 تحسب له النتٌجة من الدرجة النهائٌة)عملً ونظري(. 

 لممررات المكونة ات العملٌة فً امتحانإذا كان الطالب لد سبك أن نجح فً اال

ات العملٌة بناء على متحانه من االإٌن )عملً ونظري(، فٌجوز إعفائمن جز

وعمٌد الكلٌة،  الدراسات العلٌاموافمة رئٌس المسم المختم واعتماد لجنة 

وتحفظ له درجات الجانب العملً، وٌعٌد دراسة الجزء النظري من الممرر 

على نجاحه بالجزء العملً أكثر  فٌه، وبشرط أال ٌكون لد مضى متحانوٌتم اال

 من فصلٌن دراسٌٌن.

  إذا لبل عذر ؼٌاب الطالب بجمٌع ممررات الفصل الدراسً فإن ذلن ٌعتبر

 ضمن الحد األعلى لفترات ولؾ المٌد وٌطبك علٌه مواد ولؾ المٌد.

 

 (: األػّبي اٌفظ١ٍخ17) اٌّبكح

والماجسـتٌر والـدكتوراه  تحدد األعمـال الفصـلٌة للممـررات الدراسـٌة لدرجـة الـدبلوم

 كما ٌلً:

 ات الشفهٌة أو متحاناالسواء أكانت  تحدد األعمال الفصلٌة للممررات الدراسٌة

تحرٌري  امتحانأو من بعضها أو منها جمٌعا و التكلٌفاتالعملٌة أو البحوث أو 

 كما ٌلً: واحد على األلل
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o  :ًالممررات النظرٌة تمسم الدرجة على النحو التال 

 51التحرٌري فً نهاٌة الفصل الدراسً متحان% لال. 

 01 % ات شفهٌةامتحانأعمال صفٌة أو. 

 21التحرٌري فً منتصؾ الفصل  متحان% لال. 

o  الممررات التً تجمع بٌن النظرٌة والعملٌة تمسم الدرجة على النحو

 التالً: 

 41التحرٌري فً نهاٌة الفصل الدراسً متحان% لال. 

 01 %أعمال صفٌة. 

 11أبحاث نظرٌة أو ات الدورٌة والتكلٌفاتنمتحا% لال(

 .مٌدانٌة(

 11ات العملٌة فً نهاٌة الفصل الدراسً متحان% لال. 

  اٌلهاٍٟ( : الَٔؾبة ِٓ اٌّموه 18: )اٌّبكح

 وذلن وفك الشروط التالٌة: الممررات الدراسٌة االختٌارٌةٌسمح للطالب باالنسحاب من 

 س من بداٌة الفصل الدراسًٌكون االنسحاب لبل نهاٌة األسبوع الساد.  

 الولت المسموح فٌه باالنسحاب من الممرر،  فًاالستمارة الالزمة لذلن  استٌفاء

 وموافمة المائم بتدرٌس الممرر.

  ال تحسب للطالب ساعات هذا الممرر، وٌظهر الرمز منسحب(W)  فً بٌانات

 الممررات الخاصة بالطالب.

  الرمز منسحب حصل فٌها على ٌ التًسداد مصارٌؾ الممررات الدراسٌة(W )

 (.FW)أو ، ؼائب بدون عذر )راسب باالنسحاب( ( I) ، ؼٌر مكتمل أو
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 االنسحاب من الدراسة –وقف القيد 
 

 (: ٚلف اٌم١ل 19) اٌّبكح

 

ٌسمح للطالب بولؾ لٌده، وذلن بعـد لضـاء فصـل دراسـً واحـد علـى األلـل بشـرط 

الكلٌة، وعندها ٌسـمح للطالـب تؤجٌـل  موافمة لجنة الدراسات العلٌا، وتصدٌك مجلس

الدراسة لمدة ال تزٌد عن فصلٌن دراسٌٌن متتالٌٌن أو متفرلٌن، فإذا زادت المدة عن 

 ذلن شطب لٌده نهائٌا.

 (: إػبكح اٌم١ل20) اٌّبكح

 فً الحاالت التالٌة:الطالب ٌجوز إعادة لٌد 

 ولم ٌتم إذا كان ولؾ المٌد تم بناء على طلب الطالب ولظروفه الشخصٌة ،

 (.10شطبه وفك المادة )

  ولؾ المٌد"أن ٌكون لد مر سنة على األلل على تارٌخ طلبه". 

 .تحسب الممررات التً درسها الطالب سابما ونجح فٌها فً حالة إعادة المٌد 

 (: شطت اٌم١ل21) اٌّبكح

 : اآلتٌةالحاالت  فًٌشطب لٌد الطالب 

  بدون عذر ممبول. متحاناالأكثر من ممرر ولم ٌدخل حضور إذا تؽٌب عن 

  إذا زادت مدة ولؾ المٌد عن فصلٌن دراسٌٌن متتالٌٌن أو متفرلٌن ولم ٌتم

 إعادة لٌده.

  ٌولع الطالب عند التحاله بالدراسات العلٌا على إلرار بالموافمة على اعتباره

بالكامل خالل شهر من بدء إذا لم ٌسدد الرسوم الدراسٌة والمصروفات منسحبًا 

 أو وفك ما تراه الكلٌة  الدراسة
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  إذا أخل بالمثل والتمالٌد الجامعٌة وحسن السٌر والسلون بعد إجراء تحمٌك من

 . ٌدٌنهلبل مجلس التؤدٌب 

  فًإذا تمدم المرشد األكادٌمً أو لجنة اإلشراؾ بتمرٌر ٌفٌد عدم جدٌة الطالب 

تصدٌك الدراسة وبعد موافمة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا، و

)تمارٌر  بالطالب التمارٌر السنوٌة الخاصة إلىبعد الرجوع ومجلس الكلٌة 

 . ، تمارٌر لجنة اإلشراؾ(األكادٌمً اإلرشاد

  إذا رفضت لجنة الحكم والمنالشة الرسالة مرتٌن متتالٌتٌن 

 

 ِٓ اٌلهاٍخ (: الَٔؾبة22اٌّبكح )

 : اآلتٌة اعدللمو اٌحك للطالب االنسحاب من الدراسة فً الكلٌة وفم

  بما فً ذلن لٌمة  للكلٌةأن ٌسدد جمٌع ما علٌه من التزامات مالٌة وعٌنٌة

 استمارة االنسحاب.

  أن ٌتمدم لالنسحاب شخصٌا أو ٌوكل من ٌراه على أن ٌكون التوكٌل معتمدا

 .الكلٌةالجهات التً تحددها   من

  ًالكلٌةأن ٌخلً طرفه من الوحدات المختصة ف. 

  ملفه خالل العام الدراسً ماعدا أٌام المبول والتسجٌل ٌحك للطالب سحب

 ات.متحانواال

  أن ٌوضح فً الوثائك التً سحبها الطالب الكلٌة المنسحب منها وتارٌخ

مرة أخرى لبل مرور سنة على األلل  بالكلٌةاالنسحاب وال ٌحك له االلتحاق 

 من انسحابه وتطبك علٌه شروط المبول الجدٌدة.

  أن ٌتسلم سوى أصول الوثائك الخاصة به فمط وٌحفظ ال ٌجوز للمنسحب

استمارة االنسحاب وصورة من وثائك الطالب   مع كلٌةالمظروؾ الخام بال
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فً األرشٌؾ الخام بالمنسحبٌن وٌحك له الحصول على بٌان بالمواد التً 

وتارٌخ  الكلٌةشرٌطة أن ٌوضح فٌها بؤنه منسحب من  بالكلٌةدرسها 

 االنسحاب.

 

 اتمتحانإدارة اال

 

 بدِزؾبٔ(: ِٛاػ١ل ال23اٌّبكح )

ات الفصــلٌة ونهاٌتهــا بنــاء علــى اتفــاق األلســام متحانــتحــدد الكلٌــة مواعٌــد بداٌــة اال

وفمـا للتمـوٌم الدراسـً  بالتنسـٌك مـع مجلـس الجامعـة الكلٌـةالعلمٌة، وموافمة مجلـس 

 الذي ٌضعه المجلس األعلى للجامعات.

 ِزؾبْ(: ِلح ال24ّبكح )اٌ

التحرٌـري  متحـانمجلس المسم بعد موافمة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة مدة اال ٌحدد

 النصفً والنهائً للممررات الدراسٌة على النحو  التالً:

 ثالث ساعاتفً أي ممرر ال تمل عن ساعة وال تزٌد عن  متحانمدة اال. 

  ات متحانتنظٌم االذات الطبٌعة العملٌة فً المواد الدراسٌة ٌجوز لأللسام

بعد التراح من المسم العلمً المختم،  العملٌة فً الممررات التً تستدعً ذلن

الدراسات العلٌا، لجنة وموافمة بعد موافمة كل من المسم العلمً المختم، 

 أو من ٌفوضه. ومجلس الكلٌة
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 بدِزؾبٔ(: علاٚي ال25اٌّبكح )

 

 حا فٌها ات الفصلٌة موضمتحانات إعداد جداول االمتحانتتولى لجان اال

من لكل ممرر وتارٌخه وزمنه، وبما ٌض متحانالممررات ومكان وٌوم اال

 بسهولة وٌسر. متحانمعرفة الطالب لجدول اال

 ات بفترة كافٌة. متحانتعلن هذه الجداول لبل موعد اال 

 بشكلها ات المعلنة على الطالب متحانال ٌجوز إجراء أي تعدٌل فً جداول اال

 ن عن التعدٌل.النهائً إال إذا تم اإلعال

 

 (: رشى١ً ٌغبْ اٌىٕزوٚي26اٌّبكح )

 

من السـادة بالكلٌة فصلٌا بمرار من عمٌد الكلٌة أو من ٌفوضه  لتشكل لجان الكنترو

 الوكالء.

 (: أػّبي اٌىٕزوٚي27اٌّبكح )

 

  تتولى لجنة الكنترول بالكلٌة توفٌر األختام الخاصة بها لوضعها على دفاتر

 إال بها. اإلجابات التً ال تمبل

  تضع لجنة الكنترول بالكلٌة تعلٌمات مكتوبة بمواعٌد تسلٌم أعضاء هٌئة

ات الممررات التً ٌمومون بتدرٌسها، والجهة المسئولة امتحانالتدرٌس أسئلة 

 ،متحانوحفظها وكذا كٌفٌة فتحها فً موعد اال عن استالمها وكٌفٌة استالمها،

 وإشراؾ أستاذ الممرر شخصٌاً على نسخها.
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 ضع لجنة الكنترول بالكلٌة تعلٌمات مكتوبة بطرق وإجراءات تسلٌم دفاتر ت

 إجابات الطالب للمصححٌن كل فٌما ٌخصه فً ممرره، ومواعٌد استالمها.

 وفما  ٌشكل مجلس المسم لجان وضع األسئلة والتصحٌح للممررات الدراسٌة

ا  لتضاءوٌجوز عند اال ا  متحانٌضع أستاذ الممرر أسئلة االللمواعد. بحٌث 

) فً حالة  بناًء على التراح رئٌس المسم أن ٌضعها من ٌختاره مجلس المسم

 الوفاة ، السفر، المرض(

  الدرجة  حتى صلة لرابة بحد الطالب الممتحنٌن من ٌمت ألال ٌجوز اشتران

 ة .الكلٌة بذلن مخالفة تستوجب المساءلالرابعة وٌعتبر عدم إخطار عمٌد 

 

 بدِزؾبٔ(: ؽؼٛه ال28اٌّبكح )

 كاؾ، ومع ذلن  بولتلبل بداٌته  متحانعلى الطالب الحضور إلى مكان اال

إذا  متحانات للطالب المتؤخر بحضور االمتحانٌجوز أن ٌسمح رئٌس لجنة اال

 أكثر من نصؾ ساعة على أال ٌعوض عن زمن التؤخٌر.  لم ٌمر على بداٌته

 الة الجامعٌة لكل سنة  بدون إحضار البط متحانال ٌحك للطالب دخول لاعات اال

 إلثبات شخصٌته.

 متحانإال بعد مضً نصؾ زمن اال متحانال ٌسمح للطالب بمؽادرة لاعة اال 

 على األلل.

 بعد الخروج منه إال إذا كان الخروج  متحانال ٌسمح للطالب بدخول مكان اال

تحت  متحانألسباب اضطرارٌة، وكان طٌلة فترة وجوده خارج مكان اال

 .متحانة من لبل أحد أعضاء لجنة االمرالبة مستمر

 ات بالتولٌع على انصرافهم عند متحانٌلزم جمٌع الطالب الحاضرٌن ألداء اال

 تسلٌم ورلة اإلجابة للمرالب.
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  ٌجوز تشكٌل لجان خاصة ألصحاب االحتٌاجات الخاصة والمرضى

 والمسجونٌن.

 (: أػّبي اٌّوالجخ 29اٌّبكح )

بإخطار المرالبٌن علنا بشـروط المرالبـة وذلـن علـى النحـو لبة لجان النظام والمراتموم 

 التالً:

  ٌجب عدم فتح مظارٌؾ األسئلة وكذا عدم تسلٌم األسئلة للطالب لبل بدء زمن

 المحدد. متحاناال

 الخاصة بالطالب الممتحن. جمع بطالات إثبات الشخصٌة 

  ى مع أو أي أجهزة أخرأجهزه اتصال )الموباٌل( التؤكد من عدم وجود

الطالب، وفً حالة وجودها ٌحك للكلٌة مصادرتها باعتبارها أداة ؼش، وال 

 ٌحك للطالب المطالبة بها.

 .التؤكد من عدم وجود أي أوراق أو كتب مع الطالب 

  إال  اتمتحانٌجوز للمائمٌن بؤعمال المرالبة إخراج الطالب من لاعة االال

 . هلجنة النظام والمرالبة أو من ٌنٌببمعرفة رئٌس 

 بد ِزؾبٔ(: ػٛاثؾ ال30) اٌّبكح

االلتـزام بكـل مـا ورد فـً لـانون تنظـٌم الجامعـات مـن  متحـانٌجب علـى المتمـدم لال

ضوابط شـكلٌة وإجرائٌـة، وإذا مـا ضـبط أحـد الطـالب المخـالفٌن لمـا ورد فـً البنـد 

 معه اإلجراءات التالٌة: ٌتخذالسابك 

 والمرالبة التخاذ ما ٌلزم وفما لما من لام بضبط الحالة رئٌس لجنة النظام  ٌبلػ

 ورد فً لانون تنظٌم الجامعات. على أن ٌتم التحمٌك فً الحالة فً نفس الٌوم.

  تولؾ نتٌجة الطالب فً ذلن الممرر إلى حٌن صدور لرار اللجنة وٌرصد له

 ( بعد إلرار حالة الؽش أو المخالفة.chالرمز )



 

68 

 

 نفٌذه.ٌتم إبالغ الجهات المعنٌة بمرار اللجنة لت 

  تعلن فً لوحة إعالنات الكلٌة أسماء الطالب الذٌن تم معالبتهم بسبب حاالت

 الؽش أو الشؽب أو مخالفة التعلٌمات مع بٌان الجرم والعموبة.

 

 ( أػّبي اٌزظؾ١ؼ31) اٌّبكح

تكون أعمال التصحٌح سرٌة وفك أرلام مسلسلة تضعها لجنة الكنترول، وذلن وفـك 

 .اتمتحاننموذج كراسة اال

 لعمٌد ، وٌجوز لممررهاالنهائً  متحانأوراق اال تموم لجنة التصحٌح بتصحٌح

ندب من ٌموم بالتصحٌح عند الحاجة المختم رئٌس المسم  رأيالكلٌة بعد أخذ 

 مهمتها. أداءفً حالة ما ٌعوق اللجنة المشكلة عن 

 ما  للنظر فً النتائج المختلفة واتخاذ ممتحنٌن لجانلمجلس الكلٌة تشكٌل  ٌجوز

  ٌراه مالئما

 فً كشوؾ رصد  النهائٌة االمتحاناتلجنة الكنترول المختم درجات  ترصد

 لجنة الرصدعلٌها ثم ٌصادق علٌها رئٌس  وتولعلذلن،  المعدة الدرجات

 .رئٌس لجنة الكنترولو

 (: ٔظبَ اٌزم32ُ٠ٛ) اٌّبكح

  من  ا تحرٌرٌا فً نهاٌة الفصل الدراسً للجزء النظريامتحانٌإدي الطالب

( من  %51 - %41) متحانالممرر، وتكون النهاٌة العظمى لدرجات ذلن اال

 النهاٌة العظمى لدرجة الجزء النظري.
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  التحرٌري مع  متحان، تجمع درجة االالعملٌةفً حالة الممررات ذات الجوانب

درجة األعمال الفصلٌة باإلضافة إلى درجات الجزء العملً، وتحدد على ضوء 

 النهائٌة للطالب فً كل ممرر على حدة وعلى النحو التالً:المجموع الدرجة 

o  ٌعتبر الطالب ناجحا فً الممرر إذا كان المجموع الكلً للدرجة ال ٌمل

النظري والعملً، بشرط أن  للجزأٌن%( من المجموع الكلً 51عن )

%( من الدرجة الكلٌة لهذا 41عن ) الجزأٌنال تمل )درجة أي من 

 الجزء.

o ( فما فوق من المجموع الكلً للممرر، 51على ) إذا حصل الطالب%

%( من الدرجة الكلٌة لهذا 41ألل من ) الجزأٌندرجة أحد  وكانت

 ٌعتبر راسباً فً الممرر .الجزء 

o إذا حصل على درجة ألل من  ٌعتبر الطالب راسبا فً جزئً الممرر

 %( من الدرجة الكلٌة للممرر.51)

  تجمع درجات أعمال الفصل مع درجات المستملة العملٌة فً حالة الممررات

  العملً النهائً لتحسب للطالب الدرجة الكلٌة. متحاناال

 متحانفً حالة الممررات النظرٌة تجمع درجات أعمال الفصل مع درجة اال 

 التحرٌري لتحسب للطالب الدرجة الكلٌة التً ٌستحمها.

 كما فً )جدول  نماطالنظام المئوي وما ٌمابله من  ٌتم تمٌٌم الممرر للطالب وفك

0:) 

 ( التمدٌرات والرموز المستخدمة فً تمٌٌم الممررات0جدول )

الدرجة  قواعد التقييم

 المئوية
 التقدير

 النقاط الرمز

 A 4.0  ممتاز 95-100تعطى هذه التقديرات 
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للطلبة الذين أظهروا 

 عاليا أداًء

 A- 3.6 ممتاز  94-90

 B+ 3.3 جيدا جدا  89-85

التقديرات تعطى هذه 

للطلبة الذين أظهروا 

 مرضيا أداًء

 B 3.0 جيد جدا 84-80

 B- 2.6 جيد جدا  79-75

 C+ 2.3 جيد  74-70

 C 2.0 جيد 69-65

تعطى هذه التقديرات 

للطلبة الذين اظهروا 

 دنى من المتوقعأأداء 

 C- 1.6 جيد  64-60

  60أقل من
 راسب

F --- 

متطلبات  غير مكمل

  المقرر

 غير مكمل ---

متطلبات 

 المقرر

I --- 

 --- L  --- مستمع 

 --- FW  ---  راسب باالنسحاب

 --- W --- --- بعذر مقبول منسحب 

--- غش   --- Ch غش 

  الطالب الذي ال ٌستوفً نسبة الحضور لممرر ما، ورفع أستاذ الممرر اسمه فٌه

منسحبا من الممرر ٌعتبر  الدراسات العلٌالرئٌس المسم وتم اعتماده من لجنة 

 .راسب باالنسحابأي  (FW)شهادته الرمز  فًوٌظهر 

  النهائً لممرر ما أو إتمام بعض  متحانٌتعذر علٌه دخول اال الذيالطالب

متطلباته ألسباب لهرٌة تمبلها لجنة الدراسات العلٌا وٌعتمدها مجلس الكلٌة، 

 )من والع كشوؾ الحضور% من متطلبات الممرر 64وكان لد أدى 

، متطلبات الممرر ( أي ؼٌر مكملI)على األلل ٌحصل على الرمزوالؽٌاب(

الفصل الدراسً التالً، وذلن باستكمال متطلبات  فً متحانوعلٌه أداء اال
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 (FW)الفصل الدراسً الذي ٌلٌه، وإال حصل الطالب على الرمز  فًالممرر 

 راسب باالنسحاب

 ( ًٌتم حساب المعدل التراكمGPA وفما لمجموع ) درجات جمٌع الممررات

الدراسٌة التً حصل علٌها الطالب ممسوما على مجموع ساعات جمٌع 

 الممررات الدراسٌة .

  ال تحسب الرموز(I)  و(FW) و (W)  فًضمن الساعات الدراسٌة وال تدخل 

 (.GPAحساب المعدل التراكمً للدرجات )

  ،أما بالنسبة الطالب الذي ٌرسب فً ممرر علٌه أن ٌعٌده إذا كان إجبارٌا

للممررات االختٌارٌة فٌمكنه إعادة التسجٌل فً الممرر ذاته، أو استبداله بممرر 

 اختٌاري أخر.

  ٌحك للطالب إعادة التسجٌل فً أي ممرر سبك له النجاح فٌه بتمدٌر ال ٌزٌد عن

(C) على أال تكون اإلعادة ألكثر من بؽرض تحسٌن تمدٌره فً هذا الممرر ،

 .مرة واحدة

 ل الطالب على تمدٌر ألل من إذا حص(C)  ولم ٌحسنه فإن هذا الممرر ال ٌحسب

للطالب ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة ولكنه ٌدخل فً حساب 

 (.GPAالمعدل التراكمً )

  فً حالة إعادة الطالب دراسة ممرر ما ٌحسب الممرر المعاد بوصفه ممررا

ولكن ٌظهر التمدٌر األعلى لهذا (، GPAإضافٌا عند حساب المعدل التراكمً )

 الممرر فً شهادته.

  فًتعامل الساعات المخصصة للرسالة معاملة الممررات الدراسٌة، وتدخل 

 (. GPAحساب المعدل التراكمً )
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  )فً حالة دراسة الطالب المحول للكلٌة لممررات ال ٌتضمنها البرنامج )الالئحة

 (GPAدل التراكمً )تسجل له فً شهادة التخرج وال تحسب ضمن المع

  ممرر دراسً كمستمع، ولٌس مطلوبا منه النجاح  فًٌمكن للطالب التسجٌل

% من ساعات الممرر أو أكثر ٌحصل 64حالة حضور الطالب  فًفٌه. و

حساب  فً(، ولكن ال تدخل ضمن الساعات الممررة، أو Lالطالب على تمدٌر )

 (.GPAالمعدل التراكمً )

 ٌعتبر الطالب المحروم راس( باً فً ذلن الممرر وٌرصد له التمدٌرP أي )

 حرمان فً خانة الدرجة فً كشؾ النتٌجة.

 :ًتحتسب نتٌجة الطالب وفمًا للجدول التال(*) 

 الدراسيالفصل  فيدرسها الطالب  التيهو معدل عالمات المقررات 

 الواحد:

 عدد ساعاته المعتمدة  xمجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر فصلى  

 الفصل فيالساعات المعتمدة لهذه المقررات حاصل جمع 

المعدل 

 الفصلي

 دراسي لآخر فصدرسها الطالب حتى  التيهو معدل عالمات المقررات 

 أتم دراسته:

عدد ساعاته   xمجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر تم دراسته  

 المعتمدة

 تمت دراستها التيحاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات 

المعدل 

 تراكميال

 

 

 

 

                                                 

 
(*)

 ل رٕطجك ػٍٝ اٌلثٍِٛبد ػلا كثٍَٛ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ  
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 الرسائلتسجيل إجراءات 

 

 (: إػلاك اٌقطخ33) اٌّبكح

مع بداٌة التحاله بالبرنامج لتوجٌهه  مشرفا ملتحك بالدراسات العلٌا ٌكون لكل طالب

لمواعد ل افً دراسته ومساعدته فً اختٌار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفم

رشٌح المسـم وموافمـة لجنـة الدراسـات العلٌـا المعتمدة من مجلس الجامعة بناًء على ت

 واإلجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة التالٌة:  وفما للمواعدبالكلٌة، وذلن 

  ٌموم الطالب بإعداد خطة دراسٌة مبتكرة بعد اجتٌازه للممررات الدراسٌة بحٌث

 تمثل تلن الخطة إضافة علمٌة مستحدثة.

  بناء على التراح  -و الدكتوراهأٌسمح للطالب بالتسجٌل لرسالة الماجستٌر

فً أحد  - مجلس المسم، وموافمة لجنة الدراسات العلٌا، وتصدٌك مجلس الكلٌة

بشرط اجتٌاز الطالب لعدد من الممررات الدراسٌة  - كلٌة اآلداب تخصصات

 ن.لالمإهلة لذ

  جهة أخرى  فًآخر أو  علمًمعهد  فًٌجوز للطالب إتمام جزء من رسالته

طلبات الخاصة بالبحث وذلن بناء على توصٌة مجلس المسم تحمك بعض المت

بعد التراح المشرؾ  المختم، وموافمة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة العلمً

 على الرسالة.

  وٌعتمد التشكٌل العلٌا الدراساتٌشكل مجلس المسم لجنة اإلشراؾ على طالب ،

 .بالجامعةالعلٌا الدراسات من لجنة الدراسات العلٌا ومجلس الكلٌة ومجلس 

  نائب رئٌس الجامعة لشئون ٌعتبر تارٌخ التسجٌل للرسالة هو تارٌخ موافمة

 على الخطة الدراسٌة للطالب . الدراسات العلٌا والبحوث
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  توزع مجالس األلسام مهمة اإلرشاد األكادٌمً للطالب المسجلٌن على أعضاء

 هٌئة التدرٌس. 

  فً متابعة خطوات تسجٌل موضوع ٌتولى المشرؾ األكادٌمً توجٌه الطالب

 الرسالة.

  ًمنالشته فٌها  وٌتمٌعمدها المسم،  لرسالته فً حلمة نماش اٌمدم الطالب مخطط

بٌن  حلمة النماش المسم، وٌجوز عمدمنالشة علنٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس ب

، على أن تعمد حلمة نماش سنوٌة ٌعرض فٌها األلسام العلمٌة المعنٌة بالموضوع

 ما تم إنجازه أمام أعضاء المسم. الطالب

  على رسالة الطالب،  المشرؾبعد موافمة مجلس المسم على الموضوع، ٌحدد

وٌفضل أن ٌكون المرشد األكادٌمً، هو المشرؾ على رسالة الطالب بعد 

تسجٌلها ما لم ٌتعارض ذلن مع تخصصه، أو درجته العلمٌة، أو نصابه فً 

 خرى لالئحة.عدد الرسائل، أو أي من البنود األ

 (: ٌغخ اٌوٍبٌخ34) اٌّبكح

تكتب رسائل الماجستٌر والدكتوراه باللؽة العربٌة، وٌجوز أن تكتب بلؽة أخرى فـً 

بعض التخصصات بمرار من مجلس الجامعة بناًء على توصٌة مجلس المسم والكلٌة 

ومجلــس الدراســات العلٌــا، علــى أن تحتــوي علــى ملخــم واؾ لهــا باللؽــة العربٌــة، 

 واإلجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة التالٌة: للمواعد وفمالن وذ

  ٌنم فً أصل البرنامج الممترح الذي ٌستدعً تخصصه كتابة الرسائل العلمٌة

 فٌه بلؽة ؼٌر العربٌة على ذلن.

  ،إذا لم ٌنم فً أصل البرنامج على كتابة الرسائل العلمٌة فٌه بؽٌر العربٌة

موضوع معٌن بلؽة أخرى ٌمترح المشرؾ والتضت المصلحة كتابة رسالة فً 

 ذلن على المسم المختم ثم تستكمل إجراءات الموافمة.
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 (: عٙخ اإلشواف35) اٌّبكح

 

ــة  ــن أعضــاء هٌئ ــاتذة المســاعدون م ــاتذة واألس ــة األس ــائل العلمٌ ــى الرس ٌشــرؾ عل

التدرٌس بالجامعة، منفردٌن أو مشتركٌن، وذلن وفك المواعد واإلجراءات التنظٌمٌة 

 تنفٌذٌة التالٌة:وال

  ٌجوز أن ٌشارن باإلشراؾ على الرسائل العلمٌة أحد أعضاء هٌئة التدرٌس

من ألسام أخرى حسب طبٌعة الرسالة، على أن ٌكون المشرؾ الرئٌسً من 

 الطالب. فٌهالمسم الذي ٌدرس 

  باإلشراؾ على  بالكلٌةالمدرسون من أعضاء هٌئة التدرٌس ٌموم ٌجوز أن

 فًإذا مضى على تعٌٌنهم و الدكتوراه كؤعضاء مشاركٌن أرسائل الماجستٌر 

فً مجال تخصصهم  -، وكان لدٌهم بحثان على األلل ثالث سنواتهذه الدرجة 

، وال ٌجوز من األبحاث المنشورة أو الممبولة للنشر فً مجلة علمٌة محكمة -

 لهم اإلشراؾ منفردٌن أٌا كانت األسباب.

 باإلشراؾ  بالكلٌةمن أعضاء هٌئة التدرٌس  ٌجوز أن ٌموم األساتذة المساعدون

 -كان لدٌهم بحثان على األلل والدكتوراه منفردٌن إذا  على رسائل الماجستٌر

من األبحاث المنشورة أو الممبولة للنشر فً مجلة علمٌة  -فً مجال تخصصهم 

 محكمة.

  ٌجوز أن ٌشارن باإلشراؾ على الرسائل العلمٌة مشرفون من ذوي الخبرة

ة العلمٌة فً مجال البحث من ؼٌر أعضاء هٌئة التدرٌس ءٌزة والكفاالمتم

بالجامعة من الداخل أو من الخارج من الحاصلٌن على درجة الدكتوراه، وذلن 

 بمرار من مجلس المسم العلمً المختم وموافمة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة

 ومجلس الدراسات العلٌا بالجامعة. ومجلس الكلٌة
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 (: ػلك اٌوٍبئ63ً) اٌّبكح

 

ٌحك للمشرؾ سواء كان منفردا أو مشـتركا مـع ؼٌـره أن ٌشـرؾ بحـد ألصـى علـى 

ــت واحــد، عشــرة  ــً ول ــدٌن والمدرســٌن المســاعدٌن رســائل ف ــن باســتثناء المعٌ وذل

وٌحتســب اإلشــراؾ علــى كــل رســالة بــثالث ســاعات مــن نصــاب المعٌنــٌن بالكلٌــة، 

ــردا وب ــدرٌس إذا كــان مشــرفا منف ــة الت ســاعتٌن إذا كــان مشــرفاً رئٌســٌا، عضــو هٌئ

 وبساعة إذا كان مشرفا مساعدا، وتنتهً فترة اإلشراؾ بؤحد أمرٌن:

 .إعطاء اإلذن بطباعة الرسالة 

 .انتهاء مدة الطالب سواء باالنسحاب أو إلؽاء المٌد، أو الشطب، أو الوفاة 

 .نمل اإلشراؾ إلى مشرؾ آخر 

 (: رغ١١و اإلشواف37) اٌّبكح

 

كــن المشــرؾ مــن االســتمرار فــً اإلشــراؾ علــى الرســالة النتهــاء فــً حــال عــدم تم

وجود خالؾ جوهري بٌنه وبٌن الطالب، تتبع المواعد  ، أو الوفاة، أو بالكلٌةخدمته 

 واإلجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة التالٌة:

  ٌمترح المسم مشرفا بدٌال ٌموم ممامه وٌوافك علٌه مجلس المسم المختم وتمره

 العلٌا بالكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا بالجامعة. لجنة الدراسات

  إذا انسحب أحد المشرفٌن فً أي مرحلة من مراحل اإلشراؾ على الرسالة ال

 ٌدرج اسمه على الرسالة، وال ٌطالب بؤٌة أمور إدارٌة.

 فً حالة وفاة أحد المشرفٌن، ٌبمى اسمه على الرسالة شرفٌا. 
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 سم إذا ما تعذر مواصلة بحثه مع ٌجوز للطالب التمدم بتظلم لمجلس الم

المشرؾ، وٌجوز للمسم تؽٌٌر المشرؾ بعد موافمة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة 

ومجلس الدراسات العلٌا بالجامعة، وذلن بعد تشكٌل لجنة محاٌدة من ثالثة 

أساتذة من خارج الجامعة لدراسة التظلم والتمارٌر التً لدمها المشرؾ عن 

 إشرافه. الرسالة خالل فترة

 (: رؼل٠ً ػٕٛاْ اٌوٍبٌخ38) اٌّبكح

 

فً حالة رؼبة المشرؾ فً تعدٌل عنوان الرسالة ألي أسباب منهجٌة، تتبع المواعد 

 واإلجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة التالٌة:

 .ٌمدم طلبا إلى المسم بؤسباب تعدٌل العنوان، ٌوافك علٌه مجلس المسم 

  ولٌس جوهرٌا ٌؽٌر من داللته على أن ٌكون التعدٌل فً العنوان جزئٌا

 الموضوع.

  ٌمدم تعهدا للدراسات العلٌا بالكلٌة بؤن هذا العنوان ال ٌتداخل مع عنوان رسالة

 أخرى مجازة أو مسجلة فً نفس التخصم.

  ٌسري التؽٌٌر بعد موافمة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة ومجلس الكلٌة ومجلس

 الدراسات العلٌا بالجامعة.

 تؽٌٌر العنوان على أي من شروط التسجٌل الخاصة بالرسالة. ال ٌإثر 

 (: ٚلف اٌم١ل فٟ اٌوٍبٌخ39) اٌّبكح

ٌجوز بموافمة مجلس المسم المختم ومجلـس الكلٌـة للدراسـات العلٌـا وعمٌـد الكلٌـة 

ولــؾ لٌــد الطالــب وذلــن ألســباب لهرٌــة، وال تحتســب مــدة ولــؾ المٌــد ضــمن الحــد 

درجة، وذلن وفك المواعـد واإلجـراءات التنظٌمٌـة األلصى من مدة الحصول على ال

 والتنفٌذٌة التالٌة:
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 .أن ٌرفك تمرٌر المشرؾ بؤن الطالب لد أنجز لدراً مناسبا من الرسالة 

 .أال ٌتجاوز مجموع مدة ولؾ المٌد عن سنتٌن دراسٌتٌن متفرلتٌن 

 ٌموم من ٌرؼب فً ولؾ لٌده بتعبئة النموذج المعد لذلن، وتمدٌمه إلى رئٌس 

المسم المختم لبل بداٌة الفصل الدراسً بما ال ٌمل عن أسبوعٌن لعرضه 

 على مجلس المسم.

  ال ٌعتبر ولؾ المٌد نافذا إال بعد موافمة مجلس الكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا

 وال ٌموم الطالب بسداد أٌة رسوم دراسٌة طوال فترة ولؾ المٌد.بالجامعة.

 (: اإلٔناه 40) اٌّبكح

 

دم جدٌة الطالب فً الدراسة أو أخل بؤي من واجباته الدراسـٌة ٌـتم إنـذاره إذا ثبت ع

)مـن خـالل مراسـلة كتابٌـة مـن إدارة الدراسـات  العلٌـاإنذارا أكادٌمٌا من الدراسـات 

 ، وذلن وفك المواعد واإلجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة التالٌة:العلٌا(

 مسم ٌفٌد بؤي مما ٌلً:تمرٌر من المشرؾ على دراسته بعد موافمة مجلس ال 

o  أن الطالب لم ٌتصل بالمشرؾ علمٌا وٌمدم له ما ٌفٌد جدٌته لمدة ال تمل

لتوجٌهات المشرؾ  ٌستجٌبلم أو  أشهر، وال تزٌد عن سنة. 8عن 

 العلمٌة

o  ًأن الطالب لم ٌتمكن من الكتابة العلمٌة التً تتناسب مع المرحلة الت

 ٌدرس بها.

 ٌا بالكلٌة ٌفٌد بعدم دفعه الرسوم الممررة خطاب مسجل من الدراسات العل

 للتسجٌل.

  ٌتم العرض على مجلس المسم من لبل الدراسات العلٌا بالكلٌة إذا أنذر الطالب

 الطالب. بٌستجٌمرتٌن وكان سبب اإلنذار واحداً، ولم 
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  ترفع توصٌة من مجلس المسم إلى لجنة الدراسات العلٌا التخاذ المرار المناسب

 الالئحة. فً ضوء أحكام

 (: الَٔؾبة ِٓ اٌزَغ41ً١) اٌّبكح

ٌجوز بموافمة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة انسحاب الطالـب 

من التسجٌل فً الرسالة بناء على رؼبته، وفً حالة رؼبته فـً العـودة تطبـك علٌـه 

 شروط االلتحاق ولت التسجٌل الجدٌد.

 

 (: شطت اٌم١ل 42) اٌّبكح

 

لٌد الطالب المسجل لدرجة الماجستٌر أو الدكتوراه بتوصٌة من مجلس المسم ٌشطب 

ولجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة وموافمـة مجلـس الكلٌـة، وذلـن بعـد تلمٌـه إنـذارٌن ولـم 

 ٌتالؾ أسباب اإلنذار فً الحاالت اآلتٌاة :

  دون عذر عامٌن دراسٌٌن إذا انسحب أو انمطع عن االتصال بالمشرؾ لمدة

 ل.ممبو

 إذا ثبت عدم جدٌته فً الدراسة أو أخل بؤي من واجباته الدراسٌة. 

  إذا لم ٌحصل على الدرجة العلمٌة خالل المدة المنصوم علٌها )وهى مدة

(، وذلن بعد مع فرم ولؾ المٌد المحددة تشمل اجتٌاز الممررات والرسالة

راح منحه الحد األلصى بناء على موافمة مجلس المسم ومجلس الكلٌة والت

 المشرؾ .

  سواء فً مرحلة دراسته للممررات أو إعداده للرسالة،  العلمٌةإذا أخل باألمانة

 أو لام بعمل ٌخل باألنظمة والتمالٌد الجامعٌة.
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  عدم صالحٌتها للمنالشة أو عدم على إذا أجمعت لجنة الحكم على الرسالة

 لبولها بعد المنالشة.

 .إذا لم ٌدفع المصارٌؾ الممررة للتسجٌل 

 (: إٌغبء اٌلهعخ43) اٌّبكح

 

تلؽــى الدرجــة الممنوحــة للطالــب بعــد المنالشــة إذا تبــٌن للمســم بــدلٌل لــاطع اإلخــالل 

وفما لما ٌمـره لـانون باألمانة العلمٌة وأن بحثه ٌنضوي تحت السرلات العلمٌة وذلن 

 . تنظٌم الجامعات

 (: اٌزمبه٠و اٌلٚه٠خ44) اٌّبكح

 

  تمرٌرا مفصال إلى رئٌس المسم عن مدى  -م فً نهاٌة كل عا -ٌمدم المشرؾ

 تمدم الطالب فً دراسته وترسل صورة من التمرٌر إلى الدراسات العلٌا بالكلٌة.

  ٌعمد الطالب حلمة نماش سنوٌا، طوال فترة تسجٌل الرسالة، ٌحدد فٌها ما تم

 إنجازه أمام أعضاء المسم.

 (: اٌزمبه٠و إٌٙبئ١خ45) اٌّبكح

رسالة، بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تمرٌرا عن اكتمالها إلى ٌمدم المشرؾ على ال

رئٌس المسم، تمهٌدا الستكمال اإلجراءات التً تحددها لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة، 

 وذلن وفك المواعد واإلجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة التالٌة: 

 ئٌة.التمرٌر النهائً إٌذانا بؤن الرسالة مكتملة فً صورتها النها 

  ٌشترط لإلذن بطباعة الرسالة الحصول على تمرٌر عن الطالب من الدراسات

)ٌتضمن معلومات عن المدة، الرسوم،  ملخم التمارٌر السنوٌة العلٌا.

 للمشرفٌن,,, الخ (
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 ( ًإلى رئٌس المسم المختم.1، 0ٌمدم المشرؾ التمرٌرٌن المذكورٌن ف ) 

 ار الالزم.ٌعرض الموضوع على مجلس المسم التخاذ المر 

  بمرار مجلس المسم. بالكلٌة الدراسات العلٌاإدارة تحاط 

 (: رشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلشخ46) اٌّبكح

وفـك أن تكـون ٌشترط فً تشكٌل لجان الحكم والمنالشـة فـً الماجسـتٌر والـدكتوراه 

 المواعد واإلجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة التالٌة:

  مجلة علمٌة محكمة متخصصة  فًا نشره بحثً ٌتمدم الطالب بما ٌفٌد لبول

ومعتمدة من اللجان العلمٌة الدائمة المتخصصة وذلن لبل تشكٌل لجنة 

على أن ٌكون أحد فصول  المنالشة، وٌعد خطاب لبول النشر شرطا للمنالشة

 .الرسالة أو مرتبطا ارتباًطا وثٌمًا بموضوعها 

 لة مكتملة وفً صورتها وجود التمرٌر النهائً للمشرؾ إٌذانا بؤن الرسا

 النهائٌة.

  ٌموم مجلس المسم المختم بتشكٌل لجنة الحكم والمنالشة واعتمادها فً لجنة

 الدراسات العلٌا بالكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا بالجامعة.

  تتكون لجنة الحكم والمنالشة على رسالة الطالب من ثالثة أعضاء على األلل

 أستاذاون بدرجة أستاذ فً الدكتوراه، أو من بٌنهم أحد المشرفٌن على أن ٌك

مساعدا على األلل فً الماجستٌر. وأن ٌكون عدد أعضائها فردٌا وٌكون 

 الممرر ألدم األساتذة.

  المنالشة بصوت واحد وعضوٌن من األساتذة  فًٌجوز إشران جمٌع المشرفٌن

اجستٌر، أو األساتذة المساعدٌن أحدهما على األلل من خارج الكلٌة فً حالة الم

ومن خارج الجامعة فً حالة الدكتوراه، على أال ٌكون لد أسند إلى العضو 

 الممترح من خارج الكلٌة أو الجامعة رسالة أخرى لم تتم منالشتها بعد.
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  ٌجوز االستعانة بؤحد المنالشٌن من خارج الوطن، وفً حالة عدم حضوره

كلٌة، على أن تتم على النموذج المعتمد من مجلس ال الفرديبتمرٌره  ٌكتفً

 المنالشة بحضور األعضاء الموجودٌن بداخل الوطن فمط.

  مجال التخصم من ؼٌر  فًحاالت استثنائٌة االستعانة بؤحد الخبراء  فًٌمكن

كتب مبررات االستعانة به، وٌعتمد تالحاصلٌن على درجة الدكتوراه على أن 

 هذا من مجلس المسم ومجلس الكلٌة.

  لجان اإلشراؾ والحكم. منحتى الدرجة الرابعة ٌجب استبعاد األلارب 

  أن ٌمدم كل عضو محكم إلى اللجنة المختصة تمرٌرا علمٌا مفصال عن

صالحٌة الرسالة، وذلن لبل انعماد المنالشة بعشرة أٌام على األلل، وإذا تؤخر 

أحد أو كل أعضاء لجنة الحكم والمنالشة عن الموعد المحدد لتمدٌم التمرٌر ٌتم 

 مر على مجلس المسم المختم التخاذ ما ٌراه مناسبا.عرض األ

   ًأن تمدم اللجنة مجتمعة تمرٌرا جماعٌا علمٌا على النموذج المعتمد متضمنا

على مجلس المسم، ثم لجنة الدراسات  الجماعًنتٌجة المنالشة وٌعرض التمرٌر 

 تماداعتارٌخ  وٌعدالعلٌا، فمجلس الكلٌة تمهٌداً للعرض على مجلس الجامعة، 

 هو تارٌخ منح الدرجة. الجامعةمجلس 

   تسري صالحٌة تشكٌل لجنة الحكم والمنالشة لمدة ثالثة أشهر، على أن ٌتم

إعادة التشكٌل مرتٌن على أكثر تمدٌر وذلن بعد عرض األمر على مجلس 

 الكلٌة، ومجلس الدراسات العلٌا بالجامعة.

   ستكمال ما تراه من لصور أوأال تمنح الدرجة إال بعد ا فًللجنة الحكم الحك 

 تعدٌل. فً حاجة إلى
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 (: رغ١١و ٌغٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلشخ47) اٌّبكح

 

فً حال عدم تمكن المشرؾ على الرسالة أو أحد المنالشٌن من المشـاركة فـً لجنـة 

الحكم والمنالشة العتذاره أو لتواجده فً مهمة خـارج الـبالد لفتـرة طوٌلـة أو انتهـاء 

ٌعـاد التشـكٌل  ،لبـل مـرور ثالثـة أشـهر مـن التشـكٌل المعتمـد خدمته أو وفاته، وذلن

مرة أخرى لمدة مماثلة مع كتابـة تمرٌـر ٌبـٌن فٌـه سـبب إعـادة التشـكٌل وٌمـر بـنفس 

 خطوات التشكٌل السابمة.

 

 (: رمو٠و اٌٍغٕخ48) اٌّبكح

 

تعد لجنة الحكم والمنالشة تمرٌـرا، وٌولـع مـن جمٌـع أعضـائها، ثـم ٌمـدم إلـى رئـٌس 

 خالل أسبوع من تارٌخ المنالشة، متضمنا إحدى التوصٌات اآلتٌة: المسم

  لبول الرسالة والتوصٌة بمنح الدرجة، وٌجوز بإجماع اللجنة التوصٌة بطبع

 الرسالة على نفمة الجامعة.

  لبول الرسالة مع إجراء بعض التعدٌالت، دون منالشتها مرة أخرى وٌفوض

الدرجة بعد التؤكد من األخذ بهذه أحد أعضاء لجنة التحكٌم بالتوصٌة بمنح 

التعدٌالت فً مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تارٌخ التحكٌم ولمجلس الجامعة 

 االستثناء من ذلن.

  تحسب الدرجة النهائٌة للرسالة من مائة، وٌكون تمدٌر الطالب فً الرسالة بناء

 على متوسط ما ٌمدره أعضاء لجنة التحكٌم من درجات.

 لدراسات العلٌا ما اتخذه مجلس المسم حٌال التمرٌر التخاذ ٌعرض على لجنة ا

 المرار المناسب.
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 ًٌتم تمٌٌم الرسالة وفما للجدول التال: 

 

 ( التقديرات والرموز المستخدمة في تقييم الرسائل4جدول )

 الرمز الدرجة  قواعد التقييم
 تقديرات

 دكتوراهال

 تقديرات

 ماجستيرال
 النقاط

تعطى هذه التقديرات 

لطلبة الذين أظهروا ل

 أداء عاليا 

91- 

100 

A  مرتبة

شرف 

 أولى

 4 ممتاز

تعطى هذه التقديرات 

للطلبة الذين اظهروا 

 أداء مرضيا

81- 

90 

B  مرتبة

شرف 

 ثانية

 3 جيد جدا

71- 

80 

C  دكتوراه

 في اآلداب

 2  جيد

تعطى هذه التقديرات 

للطلبة الذين اظهروا 

 غير مرضيأداء 

61- 

70 

D  1 مقبول 

  14 

 فأقل

F  راسب  
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 درجة الدبلوم
 

 (: ؽج١ؼخ كهعخ اٌلث49ٍَٛ) اٌّبكح

 

علـى مإهـل فـً نفـس التخصـم  وهً دراسات تتناول ممررات للطالب الحاصلٌن

من الدرجة الجامعٌة األولى. وٌجوز إضافة دبلومات جدٌـدة أخـرى بموافمـة مجلـس 

المسم العلمً المختم، كمـا  الجامعة بناء على التراح مجلس الكلٌة وتوصٌة مجلس

 تنفٌذ دبلوم الدراسات العلٌا.  فً علمًٌجوز أن ٌشترن أكثر من لسم 

 

 (: اٌلهاٍخ ثبٌلث50ٍَٛ) اٌّبكح

 

تكون الدراسة للدبلوم بالممررات الدراسٌة واألعمال المٌدانٌـة والتطبٌمٌـة والمعملٌـة 

 بنظام الفصل الدراسً وفك ما ٌؤتً:

 وال تزٌد عن أربعة فصول  دراسٌٌن عن فصلٌن لدبلومبا ال تمل مدة الدراسة

 دراسٌة.

  تحدد لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة بناًء على التراح مجلسً المسم والكلٌة

 المختصٌن الممررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.

 ة وذلن ات الشفهٌة والتحرٌرٌمتحانتحدد لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة مواعٌد اال

 بعد موافمة مجلس الكلٌة.

 .ٌحدد ضمن البرنامج اسم الدبلوم، ووصفه، واسم الشهادة الممنوحة 
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 جٌد جدا ٌسمح للطالب الحاصلٌن على شهادة الدبلوم بتمدٌر عام (-B االلتحاق )

حصلوا فٌه على  الذيو المسم أتخرجوا منه  الذيالمسم  فًببرنامج الماجستٌر 

 .بعا لطبٌعة الدراسة فً األلسام، وذلن تشهادة الدبلوم

 

 (: اٌمجٛي ثبٌلث51ٍَٛ) اٌّبكح

 ٌتم المبول بناء على المواعد واإلجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة التالٌة:

  حاصال على درجة اللٌسانس أو البكالورٌوس من إحدى المتمدم أن ٌكون

 الجامعات المصرٌة أو المعادلة لها.

  ات لبول تحرٌرٌة امتحانممابالت شخصٌة أو ٌجوز للمسم المختم أن ٌجري

 أو شفوٌة.

 بعد استٌفاء شروطه وإجراءاته حسب أفضل درجة  الطالب بالدبلوم ٌتم لبول

 مكتسبة ووفما للعدد المحدد حسب ما ٌحدده المسم المختم.

 ِؼب١٠و إٌغبػ ٚاٌوٍٛة(: 52) اٌّبكح

 

 التً حصل علٌها. ةالجدٌد إذا أعاد الطالب ممررا رسب فٌه ٌحسب له الدرجة 

  الدور الثانً. امتحانال ٌسمح للطالب الراسب فً أكثر من ممررٌن دخول 

 .فً حالة إعادة السنة ٌدرس الطالب الممررات التً رسب فٌها فمط 

  النتٌجة ٌجوز إعادة دراسة أي ممرر رسب فٌه الطالب مرة واحدة فمط وتدخل

 فً المعدل التراكمً. األعلى

 من الممررات فً  )% 41(بمعدل  متحانار عن دخول االٌحك للطالب االعتذ

الفصل الواحد، على أن ٌمدم اعتذارا فً موعد ألصاه شهر لبل عمد 

 ات، وٌجوز االعتذار مرة واحدة فمط. متحاناال
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  الساعات  اجتٌازهال ٌعد الطالب حاصال على شهادة الدبلوم إال فً حالة

لمً، واجتٌازه ممررات الدبلوم المعتمدة الممررة، طبماً لالئحة كل لسم ع

 (.Cالمسجل به بتمدٌر ال ٌمل عن )

 (: كهعبد اٌّموهاد فٟ اٌلث53ٍَٛ) اٌّبكح

تحســب التمــدٌرات التــً ٌحصــل علٌهــا الطالــب فــً كــل ممــرر مــن ممــررات الــدبلوم 

 (.0وفك الجدول رلم )التخصصً 

 (: اٌزمل٠و اٌؼبَ فٟ اٌلث54ٍَٛ) اٌّبكح

 

تخرج الطالب فً الدبلوم التخصصً بناًء على معدله التراكمً  ٌكون التمدٌر العام عند

 كاآلتً:

 ً( نماط فؤكثر3) )ممتاز( : إذا كان المعدل التراكم . 

 ( إذا كان المعدل التراكمً من : )نماط (3إلى ألل من ) نماط (2)جٌد جدا. 

  ( نماط2) لى ألل من)نمطتٌن( إ)جٌد( : إذا كان المعدل التراكمً من . 

  اإلٔناهاد(: 55) حاٌّبك

 

  طالب إنذارا أول فً حالة حصوله الٌنذر فً دبلوم نظم المعلومات الجؽرافٌة

للفصل  (GPA) الفصلًفً تمدٌره العام للمعدل  (C)على تمدٌر ألل من 

الدراسً األول، فإذا لم ٌتحسن تمدٌره فً الفصل الدراسً الثانً ٌنذر إنذارا 

  نهائٌا.

 معلومات الجؽرافٌة فً حالة استنفاذه فرم تحسٌن ٌفصل طالب دبلوم نظم ال

 ( فًصال أكادٌمًٌا .Cتمدٌره )
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 (: إػبكح اٌزَغ١ً فٟ اٌلث56ٍَٛ) اٌّبكح

  البرنامج  فًالبرنامج نفسه أو  فًال ٌحك للطالب الذي شطب لٌده التسجٌل

 التخصم ذاته. فًاألعلى 

  فً برنامج دبلوم ٌحك للطالب الذي شطب لٌده من برنامج الدبلوم، التسجٌل

 آخر بحد ألصى مرة واحدة.

 

 درجة الماجستير
 

 (: ؽج١ؼخ كهعخ اٌّبعَز١و57) اٌّبكح

 

واختٌارٌة وبٌنٌـة تواكـب  إجبارٌةتشمل الدراسة لدرجة الماجستٌر ممررات دراسٌة 

ــدم  ــة  وتنتهــًمجــال التخصــم،  فــً العلمــًالتم الدراســة بإعــداد رســالة تمبلهــا لجن

بالتـــدرٌس فـــً برنـــامج الماجســـتٌر أعضـــاء هٌئـــة التـــدرٌس فـــً . وٌمـــوم المنالشـــة

  التخصم على النحو التالً: 

 .أن ٌموم بالتدرٌس من هم بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد 

  إذا مضى على كمعاونٌن  ٌموم بالتدرٌس من هم بدرجة مدرسٌجوز أن

جال فً م -، وكان لدٌهم بحثان على األلل ثالث سنواتهذه الدرجة  فًتعٌٌنهم 

، من األبحاث المنشورة أو الممبولة للنشر فً مجلة علمٌة محكمة -تخصصهم

 وال ٌجوز لهم التدرٌس منفردٌن أٌا كانت األسباب.

  ة العلمٌة ءمن ذوي الخبرة المتمٌزة والكفاأساتذة  فً التدرٌسٌجوز أن ٌشارن

فً مجال البحث من ؼٌر أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة من الداخل أو من 

لخارج  من الحاصلٌن على درجة الدكتوراه، وذلن بمرار من مجلس المسم ا
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العلمً المختم وموافمة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا 

 بالجامعة.

 (: شوٚؽ اٌمجٛي ثجؤبِظ اٌّبعَز١و58) اٌّبكح

 

 : ٌلًاآلداب ما  فًبرنامج الماجستٌر  فًٌشترط لمٌد الطالب 

 من الجامعات الخاضعة لمانون  البرنامجالب الحاصل على شهادة ٌسمح للط

تخصصه  له تنظٌم الجامعات، بالتسجٌل فً برنامج الماجستٌر فً المسم التابع

 وذلن بعد موافمة المسم المختم، ولجنة الدراسات العلٌا ومجلس الكلٌة.

  اجتاز اللٌسانس أو البكالورٌوس و فًٌسمح للطالب الحاصل على تمدٌر ممبول

 .للتسجٌل لدرجة الماجستٌر (B-دبلوما تخصصٌا مدته عامان بتمدٌر )

  اللؽة االنجلٌزٌة  امتحانللكلٌة و العلمًالتحرٌر  امتحانأن ٌمدم ما ٌفٌد اجتٌازه

 أواللؽات األخرى كالفرنسٌة  فًدرجة( أو ما ٌعادلها  341مستوى التوٌفل )

والحاصلٌن على مستوى أعلى من األلمانٌة، مع إعفاء لسم اللؽة اإلنجلٌزٌة 

 الخارج من اللؽة اإلنجلٌزٌة.

 

 اٌّبعَز١و(: لٛاػل اٌزَغ١ً ٌٍّموهاد اٌلها١ٍخ فٟ ثؤبِظ 59) اٌّبكح

 

  ممررات ا  3ساعة معتمدة ) 13ٌسجل طالب الماجستٌر جمٌع الممررات بوالع

نً. األول، ومثلها فً الفصل الدراسً الثا الدراسًالفصل  فًمعتمدة ة ساع01

 واحد اختٌاري وآخر  بٌنً(.ممرر ن، وٌن أساسٌٌوذلن بوالع ممرر

  على األكثر من الساعات المعتمدة خارج  )%21( فًٌحك للطالب التسجٌل

 المطلوبةالمسم أو الكلٌة أو الجامعة التابع لها، باعتبار ذلن جزءا من الساعات 
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)وموافمة مجلس  األكادٌمًمنه للحصول على الدرجة، وذلن بموافمة المرشد 

بمتابعة  األكادٌمًالعلٌا بالكلٌة، على أن ٌموم المرشد  اتالمسم ولجنة الدراس

 الطالب خالل دراسته خارج المسم )ومجلس المسم والكلٌة( .

 ( 0ٌتم تمٌٌم درجات الممررات الدراسٌة وفماً للجدول رلم.) 

 ( : لٛاػل اٌزَغ١ً ٌوٍبٌخ اٌّبعَز١و60) اٌّبكح

 

 التراكمًالمعدل  ٌجب أال ٌمل (GPA)  للطالب فً الممررات الدراسٌة عن

(C وٌجوز للمسم أن ٌكلؾ الطالب الذٌن ٌحصلون على تمدٌر ،) ألل من(C )

ممررات إضافٌة أو إعادة بعض الممررات  فًبالتسجٌل  التراكمًالمعدل  فً

، وتحسب مدة الدراسة من المدة الكلٌة للدراسة التراكمًلتحسٌن المتوسط 

 رنامج الماجستٌر.بب

 ًبلجنة اإلشراؾ من ؼٌر أعضاء هٌئة  خارجًحالة مشاركة مشرؾ  ف

التدرٌس بالجامعة ٌشترط أن ٌكون حاصال على درجة الدكتوراه وال تمل 

درجته الوظٌفٌة عن أستاذ مساعد، مع توضٌح مبررات إسهام هذا العضو 

مجال اإلشراؾ  فًسٌموم به  الذيوتمدٌم بٌان بسٌرته الذاتٌة وتوضٌح الدور 

على الرسالة. وٌعرض ذلن على مجلس المسم ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث 

 ثم مجلس الكلٌة .

 (: شوٚؽ ِٕؼ كهعخ اٌّبعَز١و61) اٌّبكح

 

مجلــس تحســب المــدة المصــوى للحصــول علــى درجــة الماجســتٌر مــن بداٌــة موافمــة 

تمرٌــرا إلــى الطالــب  علــىالدراســات العلٌــا بالجامعــة وحتــى تــارٌخ تمــدٌم المشــرؾ 
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رئٌس المسم بصالحٌة الرسالة مرفما به نسخة من الرسـالة، أو أي متطلبـات أخـرى 

 لبرنامجه، وذلن وفك المواعد واإلجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة التالٌة:

 ( أن ٌجتاز الطالب الممررات الدراسٌة بتمدٌر عامC) على األلل وأن ٌنجز  جٌد

 المواعد األساسٌة لالئحة. فًتمدة المنصوم علٌها عدد الساعات الدراسٌة المع

  موضوع تمره لجنة الدراسات العلٌا والبحوث  فًأن ٌموم الطالب بإعداد رسالة

ومجلس الكلٌة بناء على التراح مجلس المسم المختم وأن ٌحدد له عدد من 

رسالته منالشة علنٌة،  فً( ساعة، ثم ٌنالش الطالب 05الساعات المعتمدة )

 ن لجنة الحكم لبولها للرسالة.وتعل

 ( أشهر  5ٌشترط أن ٌمٌم طالب الماجستٌر الوافد بعد تسجٌل موضوع رسالته

 لجنة الحكم(. إلىجمهورٌة مصر العربٌة لبل أن ٌتمدم برسالته  فًعلى األلل( 

 ( للممررات وٌمثل 51ٌحسب التمدٌر العام لدرجة الماجستٌر على أساس )%

%( 21%( وٌخصم )01اء إعداده للرسالة )تمٌٌم المشرؾ للطالب أثن

)النموذج  لمنالشة الرسالة بناء على معاٌٌر ثابتة للتمٌٌم تعتمد من مجلس الكلٌة.

 المخصم لذلن فً الدراسات العلٌا(

 ،أحد  ٌمنح الطالب بعد المنالشة وإجراء التعدٌالت المطلوبة من المحكمٌن

 التمدٌرات المحددة لدرجة الماجستٌر.

 

 (: رمل٠واد اٌّبعَز١و62) اٌّبكح

 ،وموضـوع رسـالته ،وتخصـم الطالـب ،ٌوضح فً شهادة درجة الماجستٌر المسـم

 والتمدٌر الذي ناله، وتمنح درجة الماجستٌر فً اآلداب بإحدى التمدٌرات التالٌة:

 ( فؤكثر %81الماجستٌر فً اآلداب بتمدٌر ممتاز.) 
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 ( 81ل من أل %71منالماجستٌر فً اآلداب بتمدٌر جٌد جدا%.) 

 (  71إلى ألل من  %61منالماجستٌر فً اآلداب بتمدٌر جٌد%.) 

 

 (: اإلٔناهاد فٟ ثؤبِظ اٌّبعَز١و 63) اٌّبكح

  

 فـً(  c (فـً حالـة حصـوله علـى ألـل مـن تمـدٌر ٌـاٌنذر طالب الماجستٌر إنـذارا أول

 ًفـكلؾ بدراستها  التً( للممررات الدراسٌة GPA) الفصلًالمتوسط العام للمعدل 

األول، فــإذا لــم ٌتحســن تمــدٌره فــً الفصــل الدراســً الثــانً ٌعطــى  الدراســًالفصــل 

إنذارا ثانٌا، وٌمنح فرصة أخرى مماثلة مرة واحدة كحد ألصى لتحسٌن تمدٌره، فإذا 

 تكرر ذلن ٌنذر إنذارا نهائٌا. 

  

 (: شطت اٌم١ل ِٓ ثؤبِظ اٌّبعَز١و64) اٌّبكح

 ٌر فً الحاالت التالٌة:ٌشطب لٌد الطالب من برنامج الماجست

 ( 11إذا توفر أي من حاالت المادة.) 

 سنوات(. 4استنفد الحد األلصى للدراسة فً برنامج الماجستٌر ) إذا 

 ( إذا لم ٌحصل على الحد األدنى للتمدٌر الالزم لمنحه الدرجةB-.)  
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 درجة الدكتوراه
 

 اٌلوزٛهاٖ:(: ؽج١ؼخ كهعخ 65) اٌّبكح

 

دكتوراه ممررات دراسٌة إجبارٌـة واختٌارٌـة وبٌنٌـة تواكـب تشمل الدراسة لدرجة ال

ــدم  ــة  وتنتهــًمجــال التخصــم،  فــً العلمــًالتم الدراســة بإعــداد رســالة تمبلهــا لجن

وٌمـــوم بالتـــدرٌس فـــً برنـــامج الـــدكتوراه أعضـــاء هٌئـــة التـــدرٌس مـــن  المنالشـــة.

  المتخصصٌن على النحو التالً: 

 .أن ٌموم بالتدرٌس من هم بدرجة أستاذ 

  كان لدٌهم لتدرٌس من هم بدرجة أستاذ مساعد منفردٌن إذا باٌجوز أن ٌموم

من األبحاث المنشورة أو الممبولة  -فً مجال تخصصهم  -بحثان على األلل 

 للنشر فً مجلة علمٌة محكمة.

  ٌموم بالتدرٌس من أعضاء هٌئة التدرٌس من هم بدرجة مدرسٌجوز أن 

، وكان لدٌهم ثالث سنواتذه الدرجة ه فًإذا مضى على تعٌٌنهم كمعاونٌن 

من األبحاث المنشورة أو الممبولة  -فً مجال تخصصهم  -بحثان على األلل 

، وال ٌجوز لهم التدرٌس منفردٌن أٌا كانت للنشر فً مجلة علمٌة محكمة

 األسباب.

  ة العلمٌة ءمن ذوي الخبرة المتمٌزة والكفاأساتذة  فً التدرٌسٌجوز أن ٌشارن

بحث من ؼٌر أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة من الداخل أو من فً مجال ال

الخارج  من الحاصلٌن على درجة الدكتوراه، وذلن بمرار من مجلس المسم 

ومجلس  ومجلس الكلٌة العلمً المختم وموافمة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة

 الدراسات العلٌا بالجامعة.



 

94 

 

 هاٖ(: شوٚؽ اٌمجٛي ثجؤبِظ اٌلوز66ٛ) اٌّبكح 

 

 : ٌلًاآلداب ما  فًبرنامج الدكتوراه  فًٌشترط لمٌد الطالب 

  فرع التخصم أو الفروع المتصلة  فًأن ٌكون حاصال على درجة الماجستٌر

الجامعات ؼٌر المصرٌة المناظرة لها  أوبه من إحدى الجامعات المصرٌة 

تمدٌر متوسط تمدٌراته خالل سنوات الدراسة، و فً( على األلل Cبتمدٌر عام )

(-B على األلل )ًالتراح لبول الطالب  العلمًفرع التخصم وٌترن للمسم  ف

( على Cالوافدٌن وإلزامهم بممررات تكمٌلٌة بشرط حصولهم على تمدٌر )

حساب  فًالممررات علماً بؤن الممررات التكمٌلٌة ال تحسب  ههذ فًاأللل 

 . (GPA) التراكمًالمعدل 

 تخصم فرعى آخر ؼٌر  فًمج الدكتوراه ٌمكن لبول الطالب للمٌد ببرنا

الماجستٌر بشرط اجتٌاز الطالب لعدد من الممررات الدراسٌة  فًالحاصل علٌه 

 فًممررات برنامج الماجستٌر  فًساعة معتمدة  01ال تمل عن  التًالتكمٌلٌة 

ساعة معتمدة على أال ٌمل  13التخصم المراد التسجٌل فٌه، وال ٌزٌد عن 

( على B-( وأن ٌجتاز تلن الممررات بتمدٌر )Cفٌها عن ) التراكمًمتوسطه 

األلل وذلن لبل دراسته لممررات برنامج الدكتوراه، وال تحسب هذه الممررات 

حساب المعدل  فًالتكمٌلٌة ضمن برنامج الحصول على الدرجة وال تدخل 

 (.GPA) التراكمً

  اللؽة اإلنجلٌزٌة  تحانامللكلٌة و العلمًالتحرٌر  امتحانأن ٌمدم ما ٌفٌد اجتٌازه

 أواللؽات األخرى كالفرنسٌة  فًما ٌعادلها  أودرجة(  411مستوى التوٌفل )

األلمانٌة، مع إعفاء لسم اللؽة اإلنجلٌزٌة والحاصلٌن على مستوى أعلى من 

 الخارج من اللؽة اإلنجلٌزٌة.
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  اآللًأن ٌمدم ما ٌفٌد اجتٌازه الرخصة الدولٌة للحاسب (ICDL) فً ةودور 

 ، وفماً للمعاٌٌر التً تحددها الكلٌة.العلمًالكتابة الفنٌة للبحث 

  ٌكون للمدرسٌن المساعدٌن بالجامعة األولوٌة فً المبول ببرامج الدكتوراه فٌها

 ات المبول. امتحانوٌعفون من 

  ٌجوز لمجلس المسم بعد موافمة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة ومجلس الكلٌة

 ا ضرورٌة للمبول. إضافة شروط أخرى ٌراه

  جهة حكومٌة وأن  فًأن ٌحصل الطالب على موافمة جهة العمل إذا كان ٌعمل

 ٌمدم إلراراً بحالته.

 

 (: لٛاػل اٌزَغ١ً ٌٍّموهاد اٌلها١ٍخ فٟ ثؤبِظ اٌلوزٛها67ٖ) اٌّبكح

 

 ( ساعات  8ممررات ا  2ٌسجل طالب الدكتوراه جمٌع الممررات اإلجبارٌة

 البٌنًوالممرر  االختٌارياألول(. وٌسجل الممرر  راسًالدالفصل  فًمعتمدة 

 ساعات معتمدة(. 5) الثانً الدراسًالفصل  فً

 ( على األكثر من الساعات المعتمدة خارج 21) فًللطالب التسجٌل  ٌجوز%

 المطلوبةالمسم أو الكلٌة أو الجامعة التابع لها، باعتبار ذلن جزء من الساعات 

)وموافمة مجلس  األكادٌمًوذلن بموافمة المرشد منه للحصول على الدرجة، 

بمتابعة  األكادٌمًالعلٌا بالكلٌة، على أن ٌموم المرشد  اتالمسم ولجنة الدراس

 الطالب خالل دراسته خارج المسم )ومجلس المسم والكلٌة( .

 ( 0ٌتم تمٌٌم درجات للممررات الدراسٌة وفماً للجدول رلم.) 
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 وٍبٌخ اٌلوزٛهاٖ(: لٛاػل اٌزَغ١ً 68ٌ) اٌّبكح

 

  التراكمًٌجب أال ٌمل المتوسط ( للطالب فً الممررات الدراسٌة عنC ،)

أو ألل  (C)ألل من  وٌجوز للمسم أن ٌكلؾ الطالب الذٌن ٌحصلون على تمدٌر

ممررات إضافٌة أو إعادة بعض الممررات  فًبالتسجٌل  التراكمًالمعدل  فً

سة من المدة الكلٌة للدراسة ، وتحسب مدة الدراالتراكمًلتحسٌن المعدل 

 ببرنامج الدكتوراه.

 ًبلجنة اإلشراؾ من ؼٌر أعضاء هٌئة  خارجًحالة مشاركة مشرؾ  ف

التدرٌس بالجامعة ٌشترط أن ٌكون حاصال على درجة الدكتوراه وال تمل 

درجته الوظٌفٌة عن أستاذ، مع توضٌح مبررات إسهام هذا العضو وتمدٌم بٌان 

مجال اإلشراؾ على الرسالة.  فًسٌموم به  الذيٌح الدور بسٌرته الذاتٌة وتوض

وٌعرض ذلن على مجلس المسم ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث ثم مجلس 

 الكلٌة .

 (: شوٚؽ ِٕؼ كهعخ اٌلوزٛهاٖ 69) اٌّبكح

 

تحسب المدة المصوى للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه مـن بداٌـة موافمـة الدراسـات 

الطالـب إلـى رئـٌس المسـم  نتـارٌخ تمـدٌم المشـرؾ تمرٌـرا عـالعلٌا بالجامعـة وحتـى 

بصالحٌة الرسالة مرفمـا بـه نسـخة مـن الرسـالة، أو أي متطلبـات أخـرى لبرنامجـه، 

 وذلن وفك المواعد واإلجراءات التنظٌمٌة والتنفٌذٌة التالٌة:

 ( أن ٌجتاز الطالب الممررات الدراسٌة بتمدٌر عامC على األلل، وأن ٌنجز )

 اعات الدراسٌة المعتمدة المنصوم علٌها بالمواعد األساسٌة لالئحة .عدد الس
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  موضوع تمره لجنة الدراسات العلٌا والبحوث  فًأن ٌموم الطالب بإعداد رسالة

ومجلس الكلٌة بناء على التراح مجلس المسم المختم وأن ٌحدد له عدد من 

نالشة علنٌة، رسالته م فً( ساعة، ثم ٌنالش الطالب 34الساعات المعتمدة )

 وتعلن لجنة الحكم لبولها للرسالة.

  وال تزٌد سنتٌن أن ال تمل المدة الممررة للحصول على درجة الدكتوراه عن ،

عن خمس سنوات، وللمسم أن ٌمنح الطالب عاما استثنائٌا ألسباب لهرٌة ٌمرها 

 المجلس بناء على تمرٌر من المشرؾ.

  شهور  5عد تسجٌل موضوع رسالته )ٌمٌم طالب الدكتوراه الوافد ب أنٌشترط

 لجنة الحكم(. إلىجمهورٌة مصر العربٌة لبل أن ٌتمدم برسالته  فًعلى األلل( 

 ( للممررات وٌمثل 21ٌحسب التمدٌر العام لدرجة الدكتوراه على أساس )%

%( 41%( وٌخصم )11تمٌٌم المشرؾ للطالب أثناء إعداده للرسالة )

 ر ثابتة للتمٌٌم تعتمد من مجلس الكلٌة.لمنالشة الرسالة بناء على معاٌٌ

  ٌمنح الطالب بعد المنالشة وإجراء التعدٌالت المطلوبة من المحكمٌن، أحد

 التمدٌرات المحددة لدرجة الدكتوراه.

 (: رمل٠واد كهعخ اٌلوزٛها70ٖ) اٌّبكح

ــدكتوراه المســم وتخصــم الطالــب وموضــوع رســالته  ٌوضــح فــً شــهادة درجــة ال

 ناله، وتمنح درجة الدكتوراه فً اآلداب بؤحد التمدٌرات التالٌة:والتمدٌر الذي 

 (.فؤكثر %81فً اآلداب بتمدٌر مرتبة الشرؾ األولى )الفلسفة كتوراه د 

 إلى ألل من  %71منفً اآلداب بتمدٌر مرتبة الشرؾ الثانٌة )الفلسفة كتوراه د

81%.) 

 (.71ألل من فً اآلداب )الفلسفة كتوراه د% 
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  اٌلوزٛهاٖاإلٔناهاد فٟ ثؤبِظ  (:71) اٌّبكح

 فـً (C)فـً حالـة حصـوله علـى تمـدٌر ألـل مـن  ٌـاٌنذر طالـب الـدكتوراه إنـذارا أول

للفصل الدراسً األول، فإذا لم ٌتحسن تمـدٌره  (GPA) الفصلًتمدٌره العام للمعدل 

فــً الفصــل الدراســً الثــانً ٌعطــى إنــذارا ثانٌــا، وٌمــنح فرصــة أخــرى مماثلــة مــرة 

 حد ألصى لتحسٌن تمدٌره، فإذا تكرر ذلن ٌنذر إنذارا نهائٌا.واحدة ك

 (: شطت اٌم١ل ِٓ ثؤبِظ اٌلوزٛها72ٖ) اٌّبكح

 ٌشطب لٌد الطالب من برنامج الدكتوراه فً الحاالت التالٌة:

 ( 11إذا توفر أي من حاالت المادة.) 

 حد كت سنوا 5استنفد الطالب الحد األلصى للدراسة فً برنامج الدكتوراه ) إذا

 .ألصى(

 ( إذا لم ٌحصل على الحد األدنى للتمدٌر الالزم لمنحه الدرجةC.) 

 الدرجات المستحدثة
 

 (: اٌجواِظ ٚاٌلهعبد اٌَّزؾلصخ73) اٌّبكح

 

ٌجــوز للكلٌــة التــراح إضــافة بــرامج جدٌــدة تبعــا الحتٌاجــات ســوق العمــل، ورؼبــة 

 األلسام العلمٌة، وذلن وفما لما ٌلً:

 سات العلٌا والبحوث مشروع البرنامج الممترح إضافته، تدرس لجنة الدرا

وٌتولى التنسٌك بٌن متطلباته ومتطلبات البرامج األخرى المائمة إن وجدت 

لتفادي االزدواجٌة فٌما بٌنها، وفً حال التناعه ٌوصى به إلى مجلس الكلٌة، 
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حوث والذي ٌحٌله فً حال الموافمة علٌه إلى مجلس شئون الدراسات العلٌا والب

 بالجامعة العتماده من لجنة المطاع.

  ٌكون التعدٌل فً الممررات، أو متطلبات البرنامج الممترح إضافته، أو شروط

المبول، بموافمة مجلس الجامعة بناء على توصٌة مجلس شئون الدراسات العلٌا 

والبحوث بالجامعة بالتنسٌك مع مجلس الكلٌة ولجنة شئون الدراسات العلٌا 

 لكلٌة والمسم المختم، وذلن وفك الشروط التالٌة:والبحوث با

o  أن ٌكون لد توفر لدى المسم العلمً العدد الكافً من أعضاء هٌئة

التدرٌس من األساتذة، واألساتذة المساعدٌن المتخصصٌن فً مجال 

البرنامج، باإلضافة إلى توفر اإلمكانات البحثٌة من معامل ومختبرات 

لن لضمان نجاح البرنامج من حٌث وتسهٌالت الحاسوب وؼٌرها، وذ

 التدرٌس واإلشراؾ والبحث.

o .أن ٌكون المسم لد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعٌة 

o  من أن ٌكون لد توافر فً المسم المختم ما ال ٌمل عن ثالثة أعضاء

 هٌئة التدرٌس من األساتذة واألساتذة المساعدٌن فً مجال التخصم.

o 41م فً البرنامج ال ٌمل عن ب المتولع لبولهأن ٌكون عدد الطال 

 .هلضمان استمرار طالب

 اٌّمزوػ (: رفظ١ً اٌجؤبِظ74) اٌّبكح

 

ٌتمدم المسم العلمً إلى مجلـس الكلٌـة بمشـروع  السابمةمادة المع مراعاة ما ورد فً 

 تفصٌلً عن البرنامج ٌوضح ما ٌؤتً:

 .أهداؾ البرنامج ومدى احتٌاج المجتمع المصري له 

 .ًطبٌعة البرنامج من حٌث تركٌزه األكادٌمً والمهنً ومنهجه العلم 
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  أهمٌة البرنامج ومسوؼات تمدٌمه، بعد اإلطالع على ما تمدمه األلسام األخرى

 داخل الجامعة أو الجامعات األخرى فً الدولة فً مجال التخصم.

 لى مستوى فرة، أو المطلوب توافرها بالمسم لتمدٌم البرنامج عااإلمكانات المتو

 بصفة خاصة تحدٌد المجاالت البحثٌة الرئٌسة بالمسم.وتعلٌمً ومهنً رفٌع، 

 .معدل استمرار هٌئة التدرٌس بالمسم على مدى السنوات الخمس الماضٌة 

  السٌر الذاتٌة والعلمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم، ولمن لهم صلة بمجال

 الجامعة. البرنامج فً

 ّشزووخ(: اٌجواِظ ا75ٌ) اٌّبكح

 

ٌجوز أن تنشؤ فً الجامعة برامج مشـتركة للدراسـات العلٌـا بـٌن لسـمٌن أو أكثـر أو 

كلٌتٌن أو أكثر من داخل الجامعة أو خارجهـا، وفـك لواعـد ٌضـعها مجلـس الجامعـة 

 بناًء على توصٌة مجلس الدراسات العلٌا بالجامعة بعد التنسٌك مـع األلسـام المعنٌـة،

ــة المطــاع ــد موافمــة لجن ــى المواعــد واإلجــراءات و وبع ــرامج بنــاء عل ــتم إنشــاء الب ٌ

 التنظٌمٌة والتنفٌذٌة التالٌة:

  إذا التضت المصلحة إٌجاد برنامج مشترن بٌن تخصصٌن أو أكثر فً كلٌة

واحدة ٌرشح كل لسم من المتخصصٌن فٌه عضوٌن أو أكثر لوضع تصور 

على لجنة مشترن للبرنامج الممترح وبعد دراسته فً كل لسم منفصال ٌعرض 

الدراسات العلٌا بالكلٌة ومجلس الكلٌة إللراره ثم رفع التوصٌة به إلى مجلس 

 الدراسات العلٌا بالجامعة لدراسته.

  إذا التضت المصلحة إٌجاد برنامج مشترن بٌن تخصصٌن أو أكثر فً كلٌتٌن

أو أكثر من كلٌات الجامعة ٌرشح كل لسم من المتخصصٌن فٌه عضوٌن أو 
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ور مشترن للبرنامج الممترح وبعد دراسته فً كل لسم منفصال أكثر لوضع تص

ثم ٌعرض على مجالس الكلٌات المعنٌة ثم ٌرفع إلى مجلس الدراسات العلٌا 

 بالجامعة لدراسته ورفع التوصٌة به إلى مجلس الجامعة.

 ( ًوفك 1، 0ٌتم ما ف )لضوابط التالٌة:ا 

o لسام المعنٌة فً تكون إجراءات المبول فً البرنامج مشتركة بٌن األ

 البرنامج.

o .ٌتولى كل لسم اإلشراؾ على تنفٌذ ما ٌخصه من متطلبات البرنامج 

o  ٌكون الطالب منتمٌا إلى البرنامج وٌتولى المسم الذي ٌوصً بتسجٌل

 موضوع رسالته وتعٌٌن مشرؾ له، التوصٌة بمنحه الدرجة.

o ج، وتحدد تمترح الكلٌة أو الكلٌات المعنٌة مشرفاً عاماً على البرنام

 مهامه اإلدارٌة واألكادٌمٌة.

o  إذا كان البرنامج المشترن بٌن تخصصٌن من كلٌة واحدة أو كلٌات

متعددة فٌرشح المشرؾ على البرنامج عضواً فً مجلس الكلٌة أو 

 الكلٌات المعنٌة.

 نتقاليةاألحكام اال
 

  ٍو٠بْ اٌمائؾخ(: 76) اٌّبكح

 ٌسري العمل بها اعتبارا من تارٌخ تلؽً هذه الالئحة ما سبمها من لوائح، و

 اعتمادها.

  تطبك هذه الالئحة على الطالب الذٌن ٌتمدمون للمٌد بالدراسات العلٌا من تارٌخ

ما الطالب الممٌدون لبل هذا أصدور المرار الوزاري باعتماد هذه الالئحة، 

 التارٌخ فتسري علٌهم الالئحة الداخلٌة المعمول بها ولت تسجٌلهم.
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 (: اٌمٛاػل ماد اٌظٍخ77) اٌّبكح

فٌما لم ٌرد فً شؤنه نم خام بهذه الالئحـة ٌراعـى تطبٌـك المواعـد المعمـول بهـا 

والواردة فً لانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة والموانٌن األخرى ذات الصلة 

 والمعتمدة.
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 ٍبثؼب

 لئؾخ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب 
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فرع  -جةمعة القةهر)-ربٌةتم إص ار الئحة ال راسةت العلٌة لكلٌة الت
وتعماال كلٌااة التربٌااة  2003لعااةم  2200الفٌااوم بااةلقرار الااوزاري رقاام 

 بجةمعة بنً سوٌف بتلك الالئحة.
 اهتمت الكلٌة بإنشاء العدٌد من الدبلومات التربوٌة مثل :

 . الدبلوم العام نظام العام للطالب المتفرؼٌن تماما 

 ذٌن ٌعملون .الدبلوم العام نظام العامٌن للطالب ال 

  اإلدارة التعلٌمٌة(-تطوٌر المناهج–)التربٌة الخاصةالمختلفة المهنٌةالدبلومات 

 . الدبلوم الخام فً التربٌة وعلم النفس 

كما اهتمت أٌضا بالتسجٌل ألبنائها فً الدرجات العلمٌة المختلفـة فـً مختلـؾ األلسـام ) 

 لصحة النفسٌة ( مثل :علم النفس وا –أصول التربٌة  –المناهج وطرق التدرٌس 

 . التسجٌل لدرجة الماجستٌر 

 . التسجٌل لدرجة الدكتوراه 

 

 أٚل : كهعخ اٌلثٍَٛ فٟ اٌزوث١خ 
 

 اٌلثٍَٛ اٌؼبَ فٟ اٌزوث١خ -أ
 

 ( :30 )  مة

 لٌد الطالب فً الدبلوم العام فً التربٌة فًٌشترط 

بٌـة مـن التر أن ٌكون حاصالً على درجة اللٌسانس أو البكالورٌوس من ؼٌر كلٌات .0

علـى درجـة معادلـة مـن معهـد آخـر معتـرؾ بـه مـن  إحـدى الجامعـات المصـرٌة أو

 الجامعة .
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ات شخصـٌة شـفهٌة أو تحرٌرٌـة للتحمـك مـن اختبارالكلٌة من  هتجرٌأن ٌنجح فٌما  .1

 .لمهنة التعلٌم هحسن استعداد

 : (31مة )  

  أالوٌجب  لنٌل الدبلوم العام سنة جامعٌة للطالب المتفرؼٌن الدراسةمدة 

تمل الدراسة الفعلٌة عن ثالثٌن أسبوعا فً العام خـالل شـهري ٌونٌـو وسـبتمبر مـن كـل 

 . عام ولمجلس الجامعة بناء على التراح مجلس الكلٌة تعدٌل هذا الموعد

ات تحرٌرٌة وشفهٌة و أعمال سنة وفماً للنظام الذي ٌمـرره اختبارات من متحانتتؤلؾ اال

 تراح المسم المختم .مجلس الكلٌة بناء على ال

ــدم  ــب مــن التم ــب المســم المخــتم أن ٌمــرر حرمــان الطال ــى طل ــاء عل ــة بن لمجلــس الكلٌ

فً ممررات المسم كلها أو بعضـها إذا كانـت مواظبتـه فـً المحاضـرات والـدروس  متحانلال

هذه الحالة ٌعتبر الطالب راسباً  فً% من مجموعها الفعلً ، و64النظرٌة والعملٌة تمل عن 

 فٌها . متحانمررات التً حرم من التمدم لالفً الم

 ( :36مة )  

الدبلوم العام فً التربٌة فً نهاٌة العام الجامعً فً الممررات التـً درسـها  امتحانٌعمد 

ساعات ما عدا الممرر الـذي ٌـدرس  2التحرٌري فً كل ممرر  متحانالطالب وتكون مدة اال

 . ٌنساعت امتحانهعة واحدة نظرٌة فٌكون مدة فً سا

 ( :37مة )  

من النهاٌة العظمً لكل ممرر ألعمال السـنة وبالنسـبة للمـواد التـً بهـا  %11ٌخصم 

 ى .خرأ %11ات معمل ٌخصم لها امتحان

 ( :38مة )  

ٌمــتحن طــالب نظــام الســنتٌن فــً الممــررات التــً درســوها فــً كــل ســنة علــً حــدة  -0

 . اامتحانو وتعتبر الممررات منتهٌة بانتهاء العام الجامعً دراسة
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السـنة الثانٌـة إذا كـان ناجحـا فـً جمٌـع المـواد أو  إلى األولىٌنمل الطالب من السنة  -1

ٌنمل بتخلؾ إذا كان راسبا فً مادتٌن علً األكثر وٌبمً لإلعادة إذا كان راسبا فً أكثر مـن 

 . مادتٌن

لتً حصل تحسب تمدٌرات الطالب فً الدبلوم العامة نظام السنتٌن بجمٌع الدرجات ا -2

 . والثانٌة معا األولىعلٌها فً السنتٌن 

 ( : 39مة )  

تطبك علً طالب الدبلوم العامـة فـً التربٌـة تمـدٌرات النجـاح والرسـوب المطبمـة علـً 

 . طالب اللٌسانس والبكالورٌوس وكذلن النسب المئوٌة الممابلة لنفس التمدٌرات

 ( :40مة )  

ولمجلس  متحانبالتمدم لال ٌسمح لهطالبً ال إذا رسب الطالب فً ممرر التدرٌب ال -0

بإعادة المٌد أكثر  ٌسمح لها وال امتحانكطالب مستجد فٌعٌد السنة دراسة و هلٌدالكلٌة أن ٌعٌد 

 .مرةمن 

ات أو بعض امتحانإذا نجح الطالب فً ممرر التدرٌب الطالبً ورسب أو تؽٌب فً  -1

تؽٌب  أو فٌهفً الدور الثانً فٌما رسب  انمتحبالتمدم لال ٌسمح لهأو كل الممررات األخرى 

التالً فٌما  من الخارج فً العام متحانٌسمح له بالتمدم لال تؽٌبهأو  هرسوبفإذا تكرر  .عنه

أي ممرر أكثر  امتحانالتخلؾ عن  زوفً جمٌع األحوال ال ٌجو .عنهرسب فٌه أو تخلؾ 

 .من مرتٌن ولو كان التخلؾ بعذر ممبول

والثانٌة فً شهر سبتمبر من  ولىاألور الثانً فً كل من السنتٌن الد امتحانٌعمد  -2

 .إذا كانت الظروؾ تمتضى ذلن  أخرىكل عام ولمجلس الكلٌة أن ٌحدد مواعٌد 

 ( :41مة )  

 لٌدهالممررة ٌجوز لمجلس الكلٌة أن ٌعٌد  متحانمرات التمدم لال الطالب استنفذإذا 

عاد لٌده أكثر من مرة واحدة فإذا بشرط أال ٌ اامتحانالسنة دراسة و كطالب مستجد ٌعٌد
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السنة ألؽى لٌده نهائٌا فً الدبلوم العام فً  ههذفً  متحانتكرر رسوبه أو تخلؾ عن اال

 .التربٌة 

 اٌلثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزوث١خ -ة
 

 ( : 42مة )   

 :ٌشترط فً لٌد الطالب لنٌل الدبلوم المهنٌة فً التربٌة 

بلوم العامة فً التربٌة أو حاصـالً علـى درجـة اللٌسـانس فـً أن ٌكون حاصالً على الد .0

اآلداب والتربٌة أو على درجة البكالورٌوس فً العلوم والتربٌـة مـن إحـدى الجامعـات 

بجمهورٌة مصر العربٌة أو على درجة معادلة من معهـد علمـً أخـر معتـرؾ بـه مـن 

 .الجامعة 

ام وال ٌجـوز المٌـد بعـد ذلـن أن ٌتمدم بطلب لٌد للكلٌة خالل شهر أؼسطس من كل عـ .1

 . إال بترخٌم من مجلس الكلٌة فً حدود المواعد التً ٌمررها مجلس الجامعة

 على أن ٌرفك بطلبه األوراق اآلتٌة :

 المإهل الدراسً الحاصل علٌه . 

  شهادة مٌالد أو مستخرج رسمً منها. 

  بٌان المولؾ من التجنٌد للذكور. 

 3  صور فوتوؼرافٌة للطالب. 

 لتحاق من الدراسات العلٌا ٌمـأل بمعرفـة الطالـب لتحدٌـد الـدبلوم التـً طلب ا

 .ٌرؼب االلتحاق بها

  بالنسبة للطالب الوافدٌن تطبك علـٌهم المـوانٌن و المواعـد المنظمـة لمبـول و

 .طالب الوافدٌن بالجامعات المصرٌة ال لٌد

 لـه وأداء وفً جمٌع األحوال ال ٌتم لٌد الطالـب بالكلٌـة إال بعـد اسـتٌفاء أورا
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 .الرسوم الممرر

 . ات للمبولاختبارأن ٌنجح الطالب فٌما تجرٌه الكلٌة من   .2

 ( : 43مة )   

مدة الدراسة لنٌل الدبلومة المهنٌة سنة جامعٌة وٌجـب أال تمـل مـدة الدراسـة الفعلٌـة عـن 

 .ثالثٌن أسبوعاً فً العام 

 ( : 44مة )   

 لتخصصات اآلتٌة :التربٌة فً إحدى ا فًتمنح الدبلومة المهنٌة 

 .التربٌة الخاصة -1                .اإلدارة المدرسٌة  -0

 .تعلٌم الكبار -3           . النفسًاإلرشاد  -2

 .حضانة ورٌاض أطفال -5  .والتصادٌات التعلٌم  التربويالتخطٌط  -4

 .التربويو  النفسًالمٌاس  -7           .تكنولوجٌا التعلٌم  -6

 .المدرسًعلم النفس  -01     .ى المواد األكادٌمٌةتدرٌس إحد -8

 .التخطٌط و تطوٌر المناهج -00

 ( : 45مة )   

 ٌحدد مجلس الجامعة بنـاء علـى رأى مجلـس الكلٌـة و لجنـة الدراسـات العلٌـا بالكلٌـة أٌـة

والعملٌـة  عـدد سـاعات الدراسـة النظرٌـة فـًممررات أي مـن هـذه الـدبلومات و فًتعدٌالت 

 .ات ألي ممرر فٌها متحانونظم اال والمٌدانٌة

 ( : 46مة )   

 لمجلس الكلٌة بناء على طلـب مجلـس المسـم المخـتم أن ٌحـرم الطالـب مـن التمـدم إلـى

المحاضـرات والـدروس  فـًممررات المسم كلها أو بعضـها إذا كانـت مواظبتـه  فً متحاناال

الــة ٌعتبــر الطالــب  هــذه الح فــًو. الفعلــً% مــن مجموعهــا  64النظرٌــة والعملٌــة تمــل عــن 

 .فٌها  متحانحرم من التمدم إلى اال التًالممررات  فًراسباً 
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 ( : 47مة )   

ات اختبـارمـن  متحـانو ٌتـؤلؾ اال الجـامعًنهاٌـة العـام  فـًالدبلوم المهنٌة  امتحانٌعمد 

ــاً للجــداول المبٌنــة لكــل  التــًالممــررات  فــًتحرٌرٌــة وعملٌــة وشــفوٌة  درســها الطالــب وفم

دور ثان فٌما رسب فٌه الطالب أو تؽٌب عنه خالل شهر سبتمبر من  امتحانمد تخصم وٌع

 .كل عام و لمجلس الكلٌة أن ٌحدد مواعٌد أخري إذا كانت الظروؾ تمتضً ذلن 

 ( : 48مة )   

بعض أو كـل ممرراتهـا ٌسـمح  فًالدبلوم المهنٌة أو رسب  امتحان فًإذا تؽٌب الطالب 

ر الثـانً فٌمـا رسـب أو تؽٌـب عنـه فـإذا تكـرر رسـوبه أو تؽٌبـه الـدو فـً متحانله بالتمدم لال

ا فـإذا رسـب أو تؽٌـب مـرة أخـرى ألؽـى لٌـده نهائٌـاً امتحانـٌسمح لـه بإعـادة السـنة دراسـة و 

 .للدبلوم المهنٌة 

 ( : 49مة )   

تطبــك علــى طــالب الــدبلوم المهنٌــة تمــدٌرات النجــاح و الرســوب المطبمــة علــى طــالب 

 .رٌوس وكذلن النسبة المئوٌة الممابلة لها اللٌسانس والبكالو

 ( : 50مة )   

 .تمنح للطالب بٌان التخصم مع التمدٌرات المستحمة  التًالشهادة  فًٌذكر 

 ( : 51مة )   

الممررات  وتوزٌع التربٌة، فًالدبلوم المهنٌة  فًخطة الدراسة  المرفمةالجداول توضح 

 .ممررالدراسٌة وعدد الساعات المخصصة لكل 

وأن  آن واحد فًوتنطلك فلسفة هذه الدبلوم من اعتبار اإلدارة المدرسٌة علماً ومهنة 

 التطبٌمٌة.عداد لها ٌتطلب المزج بٌن الجوانب األكادٌمٌة والممارسات اإل

وتنظٌم العمل اإلداري داخل  المدرسٌة،وتهدؾ إلى تزوٌد الطالب بؤساسٌات اإلدارة  

وذلن من خالل عدة ممررات  للمعلم،األدوار اإلدارٌة  المدرسة وحجرة الدراسة وممارسة



 

110 

 

 المدارس. فًلاعات للبحث وورش عمل وتدرٌبات مٌدانٌة و دراسٌة وحلمات منالشة
 

 اٌزوث١خ رقظض : روث١خ فبطخ فٟاٌلثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ  -0
 

ٌتضمن مجموعة من الممررات الدراسٌة فً مجاالت التربٌة الخاصة وسٌكولوجٌة 

مهنٌاً باإلضافة إلى ووكٌفٌة التعامل مع هذه الفئات وإرشادهم تربوٌاً الفئات الخاصة 

مإسسات الضعؾ العملً والصم والبكم والمكفوفٌن والمتفولٌن وذلن  فًتدرٌبات مٌدانٌة 

 . والمهارة فً التعامل مع ذوى الحاجات الخاصة إلكساب الطالب المدرة
 

 فَٟاٌلثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزوث١خ رقظض : إهشبك ٔ -1

 

ٌتضمن مجموعة من الممررات الدراسٌة فً مجاالت اإلرشاد النفسً المتعددة و أسس 

عملٌة اإلرشاد النفسً ، ونظرٌات اإلرشاد النفسً وطرله المختلفة وكٌفٌة إعداد برامج 

اإلرشاد باإلضافة إلى تدرٌبات مٌدانٌة فً المإسسات العالجٌة واالجتماعٌة والتربوٌة 

كساب الطالب مهارات اإلرشاد النفسً وتكوٌن البرامج إلالنفسً وذلن المعنٌة باإلرشاد 

اإلرشادٌة ، والمدرة على التعامل مع بعض الحاالت التً تحتاج إلى إرشاد نفسً أو تربوي 

 . أو مهنً أو اجتماعً

 اٌلثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزوث١خ رقظض : رؼ١ٍُ اٌىجبه -2

 

 لٌة :تسعى هذه الدبلوم إلى تحمٌك األهداؾ التا
  هٌئات و مجالس و إدارات تعلٌم الكبار فًللعمل  المرشحٌنإعداد و تؤهٌل. 

 المٌدان  فًو إعادة التدرٌب للعاملٌن  ،توفٌر فرم التؤهٌل و التدرٌب. 

  مٌدان تعلٌم الكبار فًالتدرٌب على إجراء الدراسات النظرٌة و المٌدانٌة. 

 ٌر النظامً تعمٌك مجاالت التفاعل بٌن التعلٌم النظامً وؼ. 

  والتصادٌات ،وفلسفةدراسة المٌادٌن المتصلة بتارٌخ  فًتؤهٌل الباحثٌن للتعمك 

 الكبار.واجتماعٌات 
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 اٌلثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزوث١خ رقظض : اٌزقط١ؾ اٌزوثٛٞ ٚ الزظبك٠بد اٌزؼ١ٍُ -4

 

 تسعى هذه الدبلوم إلى تحمٌك األهداؾ التالٌة :

  مجال التخطٌط والتصادٌات التعلٌم  فً للعملإعداد وتؤهٌل األفراد الالزمٌن. 

  المٌدان  فًتوفٌر فرم التؤهٌل و التدرٌب إعادة التدرٌب للعاملٌن. 

  التدرٌب على إجراء الدراسات النظرٌة والمٌدانٌة المتصلة بالتخطٌط التربوي

 .والتصادٌات التعلٌم 

 طٌط المختلفة تعمٌك مجال التفاعل بٌن مٌدان التربٌة وفروع االلتصاد والتخ. 

  دراسة المٌادٌن المتصلة بالتنمٌة والتخطٌط التربوي  فًتؤهٌل الباحثٌن للتعمك

 .والعائد الفردي واالجتماعً للتعلٌم ، والكفاٌة الداخلٌة والخارجٌة للتعلٌم

 اٌلثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزوث١خ رقظض : ؽؼبٔخ ٚ ه٠بع األؽفبي -5

 

فً مجاالت سٌكولوجٌة الطفولة ٌتضمن مجموعة من الممررات الدراسٌة 

واالضطرابات السلوكٌة التً تواجه األطفال ، باإلضافة إلى النظرٌات التربوٌة فً تنشئة 

الطفل والرعاٌة النفسٌة واالجتماعٌة والجسمٌة لألطفال ، باإلضافة إلى التدرٌبات المٌدانٌة 

مع األطفال والمدرة  فً مإسسات الطفولة ودور الحضانة إلكساب الطالب مهارات التعامل

 .على الكشؾ عن مشكالتهم والتعامل مع تلن المشكالت

 اٌلثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزوث١خ رقظض : رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ -6

 

تهدؾ هذه الـدبلوم إلـى إعـداد متخصـم فـً تكنولوجٌـا التعلـٌم ٌجٌـد اسـتخدام الحاسـب 

الت التعلٌمٌــة وكٌفٌــة اآللــً واســتخدامه فــً التــدرٌس كمــا ٌــدرب علــى صــٌانة األجهــزة واآل

 .إنتاج الوسائل التعلٌمٌة وؼٌرها 
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 اٌلثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزوث١خ رقظض : اٌم١بً إٌفَٟ ٚ اٌزوثٛٞ -7

 

ــاول  ــوي وتتن ــاس النفســً والترب ــً المٌ ــى إعــداد المتخصصــٌن ف ــدبلوم إل ــذه ال تهــدؾ ه

ــ التحصــٌلٌةات ختبــارواال ً والتربــوي،الدراســة اإلحصــاء النفســ اس النفســً ، ونظرٌــة المٌ

ات المـدرة العملٌـة ، وممـاٌٌس اختبـاروالتربوي ، إضافة إلـى اسـتخدام الحاسـب فـً المٌـاس و

، واألهــداؾ التربوٌــة وتجمــع الدراســة بــٌن  العملٌــةالمهــارات الشخصــٌة ، وأٌضــا ممــاٌٌس 

 .الجانبٌن النظري والعملً 

 اٌلثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزوث١خ رقظض : رله٠ٌ ِبكح أوبك١ّ٠خ -8

 

ؾ هــذه الــدبلوم إلــى التعمــك فــً مــادة التخصــم وأســالٌب تدرٌســها وكــذلن تــدرٌب تهــد

الطالب على الوسائل و األدوات التـً تسـتخدم فـً التـدرٌس ، باإلضـافة إلـى التـدرٌب علـى 

 .أدوات البحث الخاصة بتدرٌس مادة التخصم 

 اٌلثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزوث١خ رقظض : ػٍُ إٌفٌ اٌّلهٍٟ -9

 

لوم إلى التعمك فً مادة علم النفس المدرسً وكذلن تدرٌب الطالب على تهدؾ هذه الدب

المهارات الالزمة لألخصائً النفسً المدرسً ، باإلضافة إلى التـدرٌب علـى أدوات البحـث 

 .علم النفس المدرسً  فً

 اٌلثٍَٛ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزوث١خ رقظض : رقط١ؾ ٚ رط٠ٛو ِٕب٘ظ -10

 

عملٌات تخطٌط وتطوٌر المناهج واألسس التً تسـتند  تهدؾ هذه الدبلوم إلى التعمك فً

 . ات وأسالٌبهامتحانإلٌها وكذلن زٌادة نمو الطالب فً تمنٌات التموٌم ونظم اال
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 اٌلثٍَٛ اٌقبص فٟ اٌزوث١خ  -ط
 

 ( :42مة )  

 اٌزوث١خ فٟل١ل اٌطبٌت ٌٍلثٍَٛ اٌقبطخ  ف٠ٟشزوؽ 
 

التربٌـة مـن إحـدى  فـًأو الدبلوم المهنٌة التربٌة  فًعلى الدبلوم العام  حاصالأن ٌكون 

 فـًمعترؾ به من الجامعة و أخر علمًالجامعات المصرٌة أو على درجة معادلة من معهد 

الدبلوم العامـة أو  فًالدرجة الجامعٌة األولى و  فًٌمل تمدٌره العام  أالجمٌع الحاالت ٌجب 

 .جٌد عن الدبلوم المهنٌة 

 : (43مة )  

تمـل مـدة  أالالتربٌـة سـنة جامعٌـة واحـدة و ٌجـب  فـًالـدبلوم الخاصـة مدة الدراسة لنٌل 

 .العام  فً أسبوعاالدراسة الفعلٌة عن ثالثٌن 

 : (44مة )  

لبـول تحرٌـري فـً احـدي اللؽـات  امتحـانٌعمد للراؼبٌن فً االلتحاق بالـدبلوم الخاصـة 

 .متحاناألجنبٌة وٌحدد مجلس الكلٌة موعد هذا اال

 ( :45مة )  

 . الطالب الممررات التالٌة بوالع ساعتٌن أسبوعٌاً لكل ممررٌدرس 

 : ( ٌغ١ّغ اٌطماة 3: ِموهاد ػبِخ ػلك )  أٚلا 

 . مناهج بحث -0

 تربوي . إحصاء -1

 أجنبٌة .بلؽة  التربويالتخصم  فًلراءات  أو أجنبٌةلؽة  -2

ا   اٌطبٌصت  ( ٠ؾلك٘ب اٌمَُ اٌّقزض ثؾَت رقظصض3: ِموهاد رقظظ١خ ػلك٘ب ) صب١ٔب

: 

 ول التربٌة.أص -0
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 علم نفس تعلٌمً. -1

 المناهج وطرق التدرٌس . -2

 

ا   اللَصبَ ِغب١ٌٓ ِقزٍف١ٓ ِٓ فٟ( ٠قزبه٘ب اٌطبٌت  2: ِموهاد افز١به٠خ ػلك٘ب )  صبٌضب
 :قظظٗ راٌزوث٠ٛخ غ١و 

 . (0) اختٌاريممرر  -0

 . (1) اختٌاريممرر  -1

 : (46مة )  

ــب المســم المخــتم أن ٌمــرر حرمــان ــى طل ــاء عل ــة بن ــدم  لمجلــس الكلٌ ــب مــن التم الطال

المحاضـرات والـدروس  فـًبعضـها إذا كانـت مواظبتـه  أوممررات المسم كلها  فً متحانلال

هــذه الحالــة ٌعتبــر الطالــب  فــًو  الفعلــً% مــن مجموعهــا  64النظرٌــة و العملٌــة تمــل عــن 

 .فٌها  متحانحرم من التمدم لال التًالممررات  فًراسباً 

 : (47مة )  

ات تحرٌرٌــة و شــفوٌة و عملٌــة و أعمــال ســنة وفمــاً اختبــارن ات مــمتحانــتتــؤلؾ اال -0

ــذيللنظــام  ــى التــراح المســم المخــتم وتكــون مــدة  ال ــاء عل ــة بن ٌمــرره مجلــس الكلٌ

 .ساعات  2كل ممرر  فً التحرٌري متحاناال

 التحرٌريات متحان% ال 64درجة ٌخصم منها  011النهاٌة العظمى لكل ممرر  -1

 .% منها ألعمال السنة  14  ،

ة واحـدة خـالل شـهر سـبتمبر مـن كـل عـام ولمجلـس ات التحرٌرٌة مرمتحانتعمد اال -2

 الجامعة بناءا على التراح مجلس الكلٌة تعدٌل هذا الموعد

المجمـوع  فـً أوالمـادة الواحـدة  فـًسواء  اآلتٌةالتمدٌرات  بؤحدر نجاح الطالب ٌمد -3

 :الكلى للمواد الدراسٌة 
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 .من الدرجة  فؤكثر% 81ممتاز من  -

 .% من الدرجة 81الل من  إلى% 71د جداً من جٌ -

 . % من الدرجة71الل من  إلى% 61جٌد من  -

 . % من الدرجة61الل من  إلى% 51ممبول من  -

 : االثنٌنالتمدٌرٌن  بؤحدو ٌمدر رسوب الطالب 

 . % من الدرجة51الل من  إلى% 34ضعٌؾ من  -

 . % من الدرجة34ضعٌؾ جداً الل من  -

 : (48مة )  

كــل  أوبعــض  فــًالتربٌــة أو رســب  فــًالــدبلوم الخاصــة  امتحــان فــًالطالــب إذا تؽٌــب 

تكـرر ا فـإذا امتحانـجاز لمجلـس الكلٌـة أن ٌعٌـد لٌـده فٌعٌـد الطالـب السـنة دراسـة وممرراتها 

ً  هلٌد ألؽىؼٌابه أو رسوبه   . نهائٌا

 : (49مة )  
 . المستحمة تمنح للطالب بٌان بتخصصه التربوي والتمدٌرات التًالشهادة  فًٌذكر 

 

 صب١ٔب :  كهعخ اٌّبعَز١و فٟ اٌزوث١خ
 
 

 ( :50  مة )
لمٌد الطالب لدرجة الماجستٌر فً التربٌة أن ٌكون حاصالً على الدبلوم الخـام  ٌشترط

فــً التربٌــة مــن إحــدى جامعــات جمهورٌــة مصــر العربٌــة أو علــى درجــة معادلــة مــن معهــد 

ت ٌجب أال ٌمل تمدٌره العام فً الدرجة علمً أخر معترؾ به من الجامعة وفً جمٌع الحاال

الجامعٌــة األولــى وفــً الــدبلوم الخــام عــن جٌــد وٌحــدد مجلــس الكلٌــة نظــم ومواعٌــد المٌــد 

 والتسجٌل .
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 : (51  مة )

ــوي  ــررٌن أحــدهما فــً اإلحصــاء الترب ــده لدرجــة الماجســتٌر مم ــب بعــد لٌ ٌــدرس الطال

التـراح مجلـس المسـم المخـتم  واآلخر فً مجال التخصم ٌحدده مجلـس الكلٌـة بنـاء علـى

ا لمـدة ثـالث سـاعات بعـد انمضـاء عـام علـى األلـل مـن امتحانـوٌإدي الطالب فً كل منهمـا 

لـه التمـدم لمنالشـة  زفً كل عـام وال ٌجـو متحانتارٌخ المٌد وٌحدد مجلس الكلٌة موعدٌن لال

 الرسالة إال بعد نجاحه فً هذٌن الممررٌن .

 : (52  مة )

ــإجرا ــب ب ــؾ الطال ــس الجامعــة تحــت إشــراؾ أحــد ٌكل ــره مجل ــً موضــوع ٌم ء بحــث ف

األساتذة أو األساتذة المساعدٌن بالكلٌة . وٌجوز أن ٌشترن فً اإلشراؾ أحد المدرسٌن كمـا 

تجــوز إضــافة مشــرؾ أو أكثــر مــن ؼٌــر أعضــاء هٌئــة التــدرٌس ممــن ٌــرى مجلــس الكلٌــة 

ارٌخ تسجٌل الموضـوع فـً صالحٌتهم لذلن . وٌمدم الطالب بعد مضً عام على األلل من ت

مجلس الكلٌـة رسـالة بنتـائج البحـوث تمبلهـا لجنـة الحكـم وتكـون منالشـة الرسـالة أو فحصـها 

 بواسطة هذه اللجنة .

 : (53  مة )

ٌشترط  لبل لبـول الرسـالة للمنالشـة أن ٌكـون الطالـب ممٌمـاً بجمهورٌـة مصـر العربٌـة 

وان ٌحضر لاعات البحث فً ،لبحث سنة على األلل خالل فترة البحث وان ٌحضر لاعات ا

 المسم المسجل فٌه لمدة ستة شهور على األلل من تارٌخ موافمة مجلس الكلٌة على التسجٌل .

 : (54  مة )

تعٌن لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة من األساتذة واألساتذة المساعدٌن بالجامعات أو 

ٌـنهم المشـرؾ علـى الرسـالة وٌكـون مـن ب ،فً مستواهم من المتخصصٌن فً مجـال البحـث

وٌشـترط أن ٌكـون احـدهم  ،الذي ٌمدم تمرٌراً عن صالحٌة الرسالة للعرض على لجنة الحكم

وٌمدم أعضاء لجنة الحكم بعـد المنالشـة العلنٌـة للرسـالة تمرٌـراً ،على األلل من خارج الكلٌة 
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وللمجلـس ،وٌعرض التمرٌر على مجلس الكلٌة للتوصٌة بمنح الدرجـة  ،عن مدى صالحٌتها

أن ٌــرخم للطالــب الــذي لــم تمــرر أهلٌتــه للحصــول علــى الدرجــة إعــادة تمــدٌم الرســالة بعــد 

استكمال أوجه النمم فٌها أو التمدم برسالة أخرى تتم منالشتها بواسطة لجنة الحكم السابمة، 

بعـد إدخـال التعـدٌالت التـً ألرتهـا اللجنـة علـى مجلـس الكلٌـة  وٌعرض التمرٌر مـع الرسـالة

 بمنح الدرجة . صٌةللتو

 : (55  مة )

وموضوع الرسالة التً تمدم ، ٌذكر فً الشهادة التً تمنح للطالب بٌان ما تخصم فٌه 

 ممتاز( . -جٌد جداً  -جٌد -بها والتمدٌر المستحك )ممبول

 كهعخ كوزٛهاٖ اٌفٍَفخ فٟ اٌزوث١خصبٌضب : 
 

 : (56  مة )

ً التربٌــة أن ٌكــون حاصــالً علــى درجــة ٌشــترط لٌــد الطالــب لدرجــة دكتــور الفلســفة فــ

الماجستٌر فً التربٌة فً نفـس التخصـم مـن إحـدى جامعـات جمهورٌـة مصـر العربٌـة أو 

وفً جمٌع الحاالت ٌجـب أال ، على درجة معادلة لها من معهد أخر معترؾ به من الجامعة 

 لتسجٌل .ٌمل تمدٌره العام عن جٌد وٌحدد مجلس الكلٌة نظم ومواعٌد التمدم والمٌد وا

 : (57  مة )

الفلسـفة ممـررٌن، ٌحـددهما مجلـس الكلٌـة بنـاء  اهٌدرس الطالب بعـد لٌـده لدرجـة دكتـور

ا لمدة ثالث ساعات امتحانعلى التراح مجلس المسم المختم، وٌإدي الطالب فً كل منهما 

 فـً كـل متحـانوٌحدد مجلس الكلٌة موعـدٌن لال ،بعد انمضاء عام على األلل من تارٌخ المٌد

لــه التمــدم لمنالشــة الرســالة إال بعــد نجاحــه فــً هــذٌن الممــررٌن وال ٌجــوز  زوال ٌجــو ،عــام

 من مرة واحدة . أكثررسوبه فً أي ممرر 
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 : (58  مة )

ٌموم الطالب بإجراء بحث فً موضوع ٌمره مجلس الجامعة تحت إشراؾ أحد األسـاتذة 

اإلشراؾ أحد المدرسٌن بالكلٌة كما أو األساتذة المساعدٌن بالكلٌة . وال ٌجوز أن ٌشترن فً 

ٌجــوز إضــافة مشــرؾ أو أكثــر مــن ؼٌــر أعضــاء هٌئــة التــدرٌس ممــن ٌــرى مجلــس الكلٌــة 

صالحٌتهم لذلن . وٌمدم الطالب بعد مضً عام على األلل من تارٌخ تسجٌل الموضـوع فـً 

فحصـها مجلس الكلٌة رسالة بنتائج هذه البحوث تمبلها لجنة الحكـم وتكـون منالشـة الرسـالة و

بواسطة هذه اللجنة وٌعتبر الطالب مسجالً لدرجـة دكتـور الفلسـفة منـذ تـارٌخ موافمـة مجلـس 

 . الجامعة على موضوع البحث

 : (59  مة )

ٌشترط  لبل لبـول الرسـالة للمنالشـة أن ٌكـون الطالـب ممٌمـاً بجمهورٌـة مصـر العربٌـة 

ن ٌحضـر لاعـات البحـث وا ،وأن ٌحضـر لاعـات البحـث ،سنة على األلل خالل فترة البحث

فــً المســم المســجل فٌــه لمــدة ســتة شــهور علــى األلــل مــن تــارٌخ موافمــة مجلــس الكلٌــة علــى 

 التسجٌل .

 : (60  مة )

تعــٌن لجنــة الحكــم علــى الرســالة مــن ثالثــة أعضــاء أحــدهم المشــرؾ علــى الرســـالة 

ن األسـاتذة والعضوان اآلخران ٌعٌنهما مجلس الكلٌة بناء على التراح المسم المختم مـن بـٌ

حــدهما علــى األلــل مــن خــارج أٌكــون ، والحــالٌٌن أو الســابمٌن بالجامعــات أو مــن مســتواهم 

الجامعة وٌجوز أن ٌكون احد أعضاء لجنة الحكم من بٌن األساتذة المساعدٌن فً حالة عـدم 

 وٌمدم أعضاء لجنة الحكم بعد المنالشة العلنٌـة للرسـالة تمرٌـراً مفصـالً عـن، توافر األساتذة 

 وذلن بدون تمدٌرات. –فً حالة لبولها  –مدى صالحٌة الرسالة والتوصٌة بمنح الدرجة 

وللمجلس أن ٌـرخم للطالـب الـذي لـم تتمـرر أهلٌتـه للحصـول علـى الدرجـة فـً إعـادة 

تمدٌم الرسالة بعد استكمال أوجه النمم فٌها، أو التمدم برسالة أخرى تـتم منالشـتها بواسـطة 
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ٌعرض التمرٌر مع الرسـالة بعـد إدخـال التعـدٌالت التـً ألرتهـا اللجنـة لجنة الحكم السابمة، و

 على مجلس الكلٌة للتوصٌة بمنح الدرجة .

 

 : (61  مة )

ٌذكر فً الشهادة التً تمـنح للطالـب بٌـان مـا تخصـم فٌـه الطالـب وموضـوع الرسـالة 

 .بها التً تمدم

 : (62  مة )

التخصصـات بالكلٌـة تحـت إشـراؾ  ٌكون التسجٌل لدرجـة دكتـوراه الفلسـفة فـً أي مـن

 أستاذ أو أستاذ مساعد .
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 صبِٕب 

 د اٌؼ١ٍبلئؾخ و١ٍخ اٌؾمٛق ٌٍلهاٍب 
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رقم  الوزاريالئحة كلٌة الحقوق لل راسةت العلٌة بةلقرار  إص ارتم 

 .1994عةم  506

 األٚي اٌجبة

 
 لعبَ اٌى١ٍخأ

 :تٌةاآلتتكون الكلٌة من األلسام  ( :1مة )  

  مٌةاإلسالالشرٌعة . 

 ًالمانون المدن. 

 المانون التجاري. 

 لانون المرافعات المدنٌة التجارٌة . 

 . ًالمانون الجنائ 

 عام.المانون ال 

  المانون الدولً العام. 

 المانون الدولً الخام. 

 فلسفة المانون وتارٌخه. 

 وااللتصادٌة والتشرٌعات المالٌة  المالٌة . 

 ًالمانون االجتماع. 
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 اٌجبة اٌضبٟٔ

 
 اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌلثٍِٛبد

 

طلب كلٌـة حمـوق بنـً سـوٌؾ الـدرجات  ىبناء عل بنً سوٌؾتمنح جامعة  : (2مة )  

 : تٌةو الدبلومات اآل العلمٌة

 . رجة لٌسةنس فً الحقوق  

 اآلتٌةسةت العلٌة فً أح  الفروع ا بلوم ال ر : 

o المانون العام. 

o  الخام.المانون 

o  اإلسالمٌة.الشرٌعة 

o لجنائٌةالعلوم ا. 

o  اإلدارٌةالعلوم. 

o ًالمانون الدول. 

o ة واالستثمار الدولٌة رلانون التجا. 

  اآلتٌة بلوم التخصص فً اح  الفروع: 

o  الممارنة والمانونٌةالدراسات  الشرعٌة. 

o .الدراسات المضائٌة 

o الدراسات المالٌة والضرٌبٌة. 

                          .رجة المةجستٌر فً الحقوق  

  قوفً الحق  كتوراهال رجة. 
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 اٌجبة اٌضبٌش

 
 ٍبد اٌؼ١ٍبااٌله

 

  : كثٍِٛبد اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب : ٚلا أ

 

 ن ٌكـوني مـن الـدبلومات الدراسـٌة العلٌـا أٌشترط فً لٌـد الطالـب لنٌـل أ : (12مة )  

معادلـة فـً  و علـى درجـةحاصال على لٌسانس فً الحموق من إحـدى الجامعـات المصـرٌة أ

حـد دبلومـات عالً آخر معترؾ به من الجامعة أو أن ٌكون حاصال على أالحموق من معهد 

، ئحة مع سبك حصـوله علـً لٌسـانس فـً الحمـوق الالتخصم المنصوم علٌها فً هذه ال

 . دبلومهً كل عام من ٌمبلون فً كل ٌحدد ف أنولمجلس الكلٌة 

كل دبلـوم وعـد  س لنٌلالممررات التً تدر المرفمة بالالئحةتبٌن الجداول  : (13مة )  

 .الساعات المخصصة لكل ممرر

لً جانب الممررات الخاصـة المبٌنـة فـً إ - تشمل الدراسة فً كل دبلوم : (14  مة )

التحرٌــري والشــفوي فــً  متحــانممــررات عامــه وٌــإدي الطالــب اال أو –ول الســابمة االجــد

 . بالممابلةالممررات الخاصة 

فــً احــد  أســبوعٌامــدتها ســاعة واحــدة ٌرتــب مجلــس الكلٌــة لاعــة بحــث  : (15  )مااة 

ممررات الدراسة فً كل دبلوم وعلً الطالـب االشـتران فـً لاعـة البحـث الممـررة وٌعطـً 

 ةالتحرٌرٌـ اتمتحانـتمدٌراتـه فـً اال إلـىفـً لاعـة البحـث تمـدٌرا ٌضـم  أعمالـهالطالب عن 

رمـان الطالـب ٌمـرر ح أنوالشفوٌة تكون من المجموع التمدٌر العام للطالب ولمجلس الكلٌة 

فـً لاعـة البحـث ؼٌـر مرضـٌة وال  وأعمالـه مواظبتـه أنلـدر  إذا متحـاناال ألداءمن التمدم 

 . كل ممرر % من درجة61حصل على  إذا الإ ٌعتبر الطالب ناجحا
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فً نهاٌة العام  ىولألات الدراسات العلٌا مرتٌن فً كل عام اامتحانتعمد  : (16  )مة 

 . لعام الجامعً التالًفً بداٌة ا ةالجامعً والثانٌ

 أربـعه امتحانـالـذي سـبك لـه الرسـوب فـً  ٌجوز لٌد الطالب بالدبلومـه ال ( :17 ) مة 

 . أخرىحصل على دبلومه  إذا إالمرات 

ــً  متحــانٌكــون اال : (18  )مااة  ــررات والرســوب ف ــع المم ــً جمٌ ــا وشــفوٌا ف تحرٌرٌ

ــدم لال متحــاناال ــري فــً أي منهــا ٌحــرم الطالــب مــن التم ــالتحرٌ ات الشــفوٌة وٌكــون متحان

  . متحانفً جمٌع الممررات فً كل مره ٌتمدم فٌها الطالب لال متحاناال

فـً الممـرر الـذي سـبك  متحـانالا أداءٌعفً الطالـب مـن  أنلمجلس الكلٌة  : (19 ) مة 

كان نفس الممرر لم ٌتؽٌر وٌكلؾ الطالب فً هذه  إذافٌه فً دبلوم سابك حصل علٌة  نجاحه

ات متحانــتمدٌراتــه فــً اال إلــًث ٌختبــر فٌــه شــفوٌا وٌعطــً عنــه تمــدٌرا ٌضــم  الحالــة  ببحــ

مـن   10المـادة  ألحكـامللطالب وفمـا  مالتمدٌر العاوالشفوٌة وٌتكون من المجموع  التحرٌرٌة

 . ئحةالهذه ال

 :تحسب تمدٌرات النجاح علً الوجه التالً  : (20  )مة 

 كثر من مجموع الدرجاتؤ%  ف81ز ممتا 

 الدرجات  مجموع% من 81الل من  إلً% 74جدا من جٌد  

 % من مجموع الدرجات 74الل من  إلً% 64جٌد من  

 %من مجموع الدرجات 64الل من  إلً%61ممبول من  

العظمـى  النهاٌـة الـدرجات وتكـونمـن مجمـوع  %61 الل مـنحصل علً  إذاوٌكون راسبا  

 رجة.كل ممررات الدراسة عشرٌن د فً متحانللدرجات فً اال

 .المادة السابعة أحكامطالب الدراسات العلٌا  ىعل ٌسري مكرر ( : 21مة )  
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ا     : كثٍَٛ اٌزقظض :  صب١ٔب

 

سـات العلٌـا اٌشترط لمٌد الطالب لنٌل دبلوم التخصم من احد معاهد الدر : (22  )مة 

علـً  الجامعـات المصـرٌة او إحـدىٌكون حاصال علً درجة اللٌسانس فـً الحمـوق مـن  أن

المعتـرؾ بهـا وٌجـوز لمجلـس الكلٌـة  األجنبٌةدرجة معادلة فً الحموق من احدي الجامعات 

المعاهد وٌحدد مجلـس  بالمٌد فً بعض هذه أخرىامعٌة ٌرخم للحاصلٌن علً درجة ج أن

 . الكلٌة عدد من ٌمبلون فً كل معهد

تخصصـة سـنتان  مدة الدراسة فً كل معهد من معاهد الدراسـات العلٌـا الم : (23  )مة 

  . جامعٌتان

بنجـاح فــً احـد هــذه المعاهـد شــهادة  متحـانٌمـنح الطالــب الـذي ٌجتــاز اال : (24 ) ماة 

 . دبلوم التخصم

المـواد التـً تـدرس لنٌـل دبلـوم التخصـم  بالالئحة المرفمةتبٌن الجداول  : (25  )مة 

 .فً معهد وعدد الساعات المخصصة لكل مادة 

تتضمن  أنظٌم لاعات البحث فً معاهد الدراسات العلٌا ٌراعً فً تن : (26  )مة  

 تدرٌبا عملٌا. أساسٌةبصفة 

األحكام المنصوم علٌها  المتخصصةتسري علً معاهد الدراسات العلٌا  : (27  )مة 

 .  الالئحةمن هذه  12 إلً 05فً المواد من 
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 اٌجبة اٌواثغ  
 

 كهعخ اٌّبعَز١و فٟ اٌؾمٛق 

 

ماجستٌر فً الحموق الشـروط ٌشترط لمٌد الطالب للحصول علً درجة ال : (28  )مة        

 :اآلتٌة

 أوالجامعـات المصـرٌة  إحـدىٌكون حاصال على اللٌسانس فً الحمـوق مـن  أن 

 . المعترؾ بها األجنبٌةالجامعات  إحدىعلً درجة معادلة فً الحموق من 

 سات العلٌااٌكون حاصال على دبلوم من دبلومات الدر أن . 

 ببحوث مبتكرة فً موضـوع ٌمـره مجلـس الجامعـة  األللٌموم لمدة عام علً  أن

  . بناء علً التراح مجلس الكلٌة

 ٌمدم بنتائج بحوثه رسالة تمبلها لجنة الحكم وٌإدي فٌها منالشة علنٌة. أن                 

 يالــذٌكـون ذا صــلة بالــدبلوم  أنٌختــار الطالــب موضـوع رســالته بشــرط  : (29  )ماة 

 .الممرر له  متحاناجتاز بنجاح اال

 22تسٌر على رسالة الماجستٌر المواعد المنصوم علٌها فً المواد مـن  ( :30  )مة 

 . الالئحةمن هذه  25 إلً

تسجٌلها إال ومع ذلن ٌسمط تسجٌل رسالة الماجستٌر بعد مضى ثالث سنوات من تارٌخ 

المشـرؾ  ٌحددها بنـاء علـى تمرٌـر أخريلمدة  هسجلتعلى  اإلبماءمجلس الكلٌة  رأى إذا

 مجلس المسم المختم. رأىبعد اخذ 
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 اٌجبة اٌقبٌِ
 

 فٟ اٌؾمٛق اٌلوزٛهاٖكهعخ 

 

 في الحقوق : الدكتوراهيشترط لنيل درجة  ( :31  )مة 

  ــوق ــً درجــة الماجســتٌر فــً الحم ــومتٌن مــن  أوأن ٌكــون حاصــالً عل ــً دبل عل

فً المانون الخـام  أوفً المانون العام  هماإحداسات العلٌا ٌكون ادبلومات الدر

علً دبلوم التخصم من احد المعاهد وعلً دبلـوم المـانون العـام أو المـانون  أو

 الخام .     

  الكلٌة.فً موضوع ٌمره مجلس  األللأن ٌموم ببحوث مبتكرة لمدة سنتٌن على 

 علنٌة . م بنتائج بحوثه رسالة تمبلها لجنة الحكم وٌإدى فٌها منالشةأن ٌمد 

مــواد  بإحــدىن ٌكــون ذا صــلة أٌختــار الطالــب موضــوع رســالته بشــرط  : (32 ) مااة 

 . فٌها تهتم دراست التً الدراسة فً احد الدبلوما

وٌعــرض علــً  عمٌــد الكلٌــة ، إلــً ٌمــدم طلــب تســجٌل موضــوع الرســالة : (33  )مااة 

ــة بعــد اخــذ  ــة تعٌــمجلــس المســم المخــتم ، وٌشــمل لــرار مجلــس ال رأيمجلــس الكلٌ ن ٌكلٌ

 . التنفٌذٌة لمانون تنظٌم الجامعاتئحة المن ال 89الرسالة وفما للمادة  إعدادالمشرؾ علً 

مجلس المسـم المخـتم تمرٌـرا سـنوٌا فـً  إلًالمشرؾ علً الرسالة  ٌمدم : (34  )مة 

نهاٌة كل عام جامعً عن مدى تمـدم الطالـب فـً بحوثـه . وٌعـرض لـرار مجلـس المسـم فـً 

فً  إلٌهرٌر علً مجلس الكلٌة . وٌجوز لمجلس الكلٌة فً ضوء التمرٌر المشار شان هذا التم

ً  إلؽــاءالفمــرة الســابمة  مــن الالئحــة التنفٌذٌــة لمــانون تنظــٌم  201 للمــادة تســجٌل الرســالة وفمــا

ٌسـمط تسـجٌل الرسـالة بعـد مضـً سـت سـنوات مـن تـارٌخ  األحـوالالجامعات . وفً جمٌع 

ددها بناء علً تمرٌر ٌح أخرىعلً التسجٌل لمدة  اإلبماءالكلٌة  مجلس رأى إذا إالتسجٌلها . 

 مجلس المسم المختم . رأيالمشرؾ بعد اخذ 
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مجلـس  إلـًتمرٌـرا  إعـدادهاٌمدم المشرؾ علً الرسالة بعـد االنتهـاء مـن :  (35  )مة 

كم ٌشفع هذا التمرٌر بالتراح تشكٌل لجنة الح المسم المختم فً شان صالحٌتها للمنالشة . و

 . علً الرسالة

ٌمرر مجلس الكلٌة صالحٌة الرسالة للمنالشة وتشـكٌل لجنـة الحكـم علٌهـا  : (36  )مة 

تمرٌر المشـرؾ علـى الرسـالة بعد اطالعه على  بناء علً التراح مجلس المسم المختم ، و

  .لرارهإ و

لجنــة الحكــم علــً  أعضــاءلرســالة عالنٌــة وٌمــدم كــل عضــو مــن تنــالش ا : (37  )مااة 

تمرٌـرا جماعٌـا عنهـا متضـمنا  الرسـالةسالة تمرٌـرا فردٌـا عنهـا وتمـدم لجنـة الحكـم علـً الر

 .فً الحموق والتمدٌر الذي تمنح به  الدكتوراهالتراحها فً شان منح الطالب درجة 

، وان تمــررت صــالحٌتها للمنالشــة مــا إذاه ٌطبــع رســالت أنعلــً الطالــب  ( :38 ) مااة 

لجنة الحكم علً الرسـالة وٌـودع البـالً  أعضاءالكلٌة مائة نسخة لٌوزع منها علً  إلًٌمدم 

 . األخرىالمكتبة وللتبادل مع الجامعات ب

 : اآلتٌةالتمدٌرات  بؤحدٌعلن نجاح الطالب  ( :39  )مة 

 دكتور فً الحموق .

 دكتور فً الحموق بتمدٌر جٌد .

 . دكتور فً الحموق بتمدٌر جٌد جداً 

تمـرر  أنرٌـر جٌـد جـدا كمـا لهـا تمنح مرتبة الشـرؾ لمـن ٌحصـل علـً تم أنالحكم للجنة  و

 . علً نفمة الجامعة تبادل الرسالة

الدبلومات التً حصل علٌها  أودرجة الماجستٌر  الدكتوراهٌبٌن فً شهادة  : (40  )مة 

  الطالب وتمدٌره فٌها وموضوع الرسالة التً لدمها والتمدٌر الذي ناله فٌها .
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 ربٍؼب 

 لئؾخ و١ٍخ اٌطت اٌج١طوٞ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب
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٠ٍٛف ثناد اٌمائؾخ اٌلاف١ٍخ ٌى١ٍخ  ثٕٟثغبِؼخ  اٌج١طوٞرؼًّ و١ٍخ اٌطت 

ٌؼبَ  102هلُ  اٌٛىاهٞ ٘وح اٌظبكهح ثّٛعت اٌمواهثغبِؼخ اٌمب اٌج١طوٞاٌطت 

1986. 
 

 اٌجبة األٚي 

 
 ألَبَ اٌى١ٍخ ٚ اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌلثٍِٛبد 

 

 ( :  1  مة ) 

 رزىْٛ اٌى١ٍخ ِٓ األلَبَ اٌزب١ٌخ : 

 . لعُ اٌزشس٠ؼ ٚ األعٕخ 

 . لعُ اٌٙعزٌٛٛع١ب 

 . لعُ اٌفع١ٌٛٛع١ب 

 . لعُ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ 

 . لعُ اٌجبصٌٛٛع١ب 

 . لعُ اٌجبصٌٛٛع١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ 

 . لعُ اٌطف١ٍ١بد 

 . لعُ اٌجىزس٠ٌٛٛع١ب ٚ إٌّبػخ ٚ اٌفطس٠بد 

 . لعُ اٌف١سٌٚٛع١ب 

 د٠ٚخ .لعُ األ 

  اٌعَّٛ . اٌشسػٟلعُ اٌطت ٚ 

  لعممُ اٌظممؾخ 9 ٚ ٠مممَٛ ثزممدز٠ط ِممٛاد طممؾخ اٌؾ١ممٛاْ   ٚ األِممساع

 .اٌّشزسوخ   ٚ زػب٠خ ٚ ظٍٛو١بد اٌؾ١ٛاْ 
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 . لعُ اٌزغر٠خ ٚ اٌزغر٠خ اإلو١ٕ١ٍى١خ 

  لعممُ اٌسلبثممخ اٌظممؾ١خ ػٍممٝ األ ر٠مممخ 9 ٚ ٠مممَٛ ثزممدز٠ط ِممبدح اٌسلبثمممخ

ٚاٌممدْ٘ٛ ٚاٌجمم١غ   ِٚممبدح  ص٠ممٛداٌظممؾ١خ ػٍممٝ األٌجممبْ ِٕٚزغبرٙممب ٚاٌ

اٌظمممؾ١خ ػٍمممٝ اٌٍؾمممَٛ ٚ األظمممّبن ٚ ِٕزغبرٙمممب ٚ اٌّ ٍفمممبد  اٌسلبثمممخ

 اٌؾ١ٛا١ٔخ .

  ِمبدح  خاٌجبؽ١ٕملعُ ؽت اٌؾ١مٛاْ 9 ٚ ٠ممَٛ ثزمدز٠ط ِمبدح األِمساع ٚ  

 األِساع اٌّؼد٠خ .

 . ٓلعُ اٌدٚاع 

  . لعُ اٌغساؽخ 9 ٚ ٠َٛ ثزدز٠ط اٌغساؽخ ٚ اٌز د٠س ٚ األشؼخ 

 االططٕبػ١ٌٟٛد ٚ اٌزٕبظً ٚ اٌزٍم١ؼ لعُ اٌز . 

     . لعُ األظّبن 

  (: 2ِبكح ) 

 ثٕبءا ػٍٝ ؽٍت ِغٍط اٌى١ٍخ اٌدزعبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌدثٍِٛبد اٌزب١ٌخ 9 ظ٠ٛف  ثٕٟرّٕؼ عبِؼخ 

 اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ :  أٚلا:

  اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ . فٟدزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض 

  ٌج١طس٠خ .اٌؼٍَٛ اٌطج١خ ا فٟدزعخ اٌّبععز١س 

  ٖاٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ . فٟدزعخ اٌدوزٛزا 

 اؽل اٌزقظظبد اٌزب١ٌخ :  فٟصب١ٔب : كثٍَٛ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

  اٌطجٟدثٍَٛ اإلزشبد . 

 . دثٍَٛ ؽ١ٛأبد اٌزغبزة 

 . دثٍَٛ اٌظؾخ اٌؼبِخ اٌج١طس٠خ 
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 . دثٍَٛ اٌزٕبظ١ٍبد 

 . دثٍَٛ اٌط١ٛز ٚ األزأت 

 . دثٍَٛ اٌؾ١بح اٌجس٠خ 

 ٍٛاالططٕبػَٟ اٌزٍم١ؼ دث . 

 . دثٍَٛ أِساع ٚ زػب٠خ األظّبن 

 . دثٍَٛ اٌجبصٌٛٛع١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ 

 . دثٍَٛ ِسالجخ األ ر٠خ 

 . ْدثٍَٛ زػب٠خ اٌؾ١ٛا 

 . دثٍَٛ اٌط١ٛز ٚ اٌؾ١ٛأبد إٌّص١ٌخ 

 . دثٍَٛ أِساع ؽ١ٛأبد اٌّصزػخ 

 . دثٍَٛ األد٠ٚخ ٚ اٌّعزؾؼساد اٌج١طس٠خ 

  ٟاٌزطج١مدثٍَٛ اٌطف١ٍ١بد . 

 . ْدثٍَٛ ١ِىسٚث١ٌٛٛع١ب اٌؾ١ٛا 

  اٌعَّٛ اٌج١طس٠خ . اٌشسػٟدثٍَٛ اٌطت ٚ 

 . دثٍَٛ اٌغساؽخ اٌج١طس٠خ 

 . دثٍَٛ اٌّ ٍفبد اٌؾ١ٛا١ٔخ 

 . دثٍَٛ رٍٛس اٌج١ئخ 

٘مممرا ٠ٚممممس ِغٍمممط اٌى١ٍمممخ   ٌمممدزٚض اٌؼ١ٍّمممخ اٌّ ظظمممخ ٌىمممً ِمممبدح اٌّؾبػمممساد ٚ ا

 اؽبد ِغبٌط األلعبَ .وً ِبدح ثٕبءا ػٍٝ الزس فٟردزض  اٌّٛػٛػبد اٌزٟ

 ( :  6ِبكح ) 

 اِزؾمبْػٍٝ اٌطالة لؼبء ظزخ شٙٛز ٌٍزدز٠ت   ِٛشػخ ػٍٝ أظمبض شمٙس٠ٓ ثؼمد أداء 

  ٚ شممٙس٠ٓ ثؼممد أداء  اٌفسلممخ اٌساثؼممخ اِزؾممبْاٌعممٕخ اٌدزاظمم١خ اٌضبٌضممخ   ٚ شممٙس٠ٓ ثؼممد أداء 
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د اٌجؾمٛس اٌج١طس٠مخ ٚ اٌّؼبِمً ٚ ِؼب٘م فمٟثبٌفسلخ اٌ بِعخ . ٚ ٠زُ اٌزدز٠ت  إٌٙبئٟ ِزؾبْاال

اٌّغمبشز ٚ اٌّعزشمف١بد اٌج١طس٠مخ   ِٚؼبِمً اٌسلبثمخ ػٍمٝ األ ر٠مخ ٚ اٌظمؾخ اٌؼبِمخ ٚ وممرٌه 

ثاؽدٜ اٌّعزشمف١بد اٌج١طس٠مخ اٌغبِؼ١مخ أٚ اٌٛؽمداد اٌج١طس٠مخ أٚ ِمب ٠ّبصٍّٙمب   ٚ  ١س٘مب ِمٓ 

١ئمخ أػؼمبء ٘ أِبوٓ اال٘زّبَ ثبٌضسٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ   ٚ رىْٛ فزساد اٌزدز٠ت رؾذ ئشساف اٌعبدح

ػ١ٍّخ ١ِٛ٠مب   ٚ ٠ؾمدد ِغٍمط اٌى١ٍمخ لٛاػمد رٛش٠مغ  ظذ ظبػبداٌزدز٠ط ٚ اٌّ زظ١ٓ ثٛالغ 

اٌطالة ػٍٝ أِبوٓ اٌزدز٠ت اٌّ زٍفخ   ٚ ٠ّٕؼ اٌطبٌت ثمدي أزممبي لمدزٖ ظمزْٛ ع١ٕٙمب شمٙس٠ب 

 خالي فزساد اٌزدز٠ت . 

 ( :  7ِبكح ) 

رؼممد  اٌزٟاٌزؾس٠س٠خ ٚ اٌشف٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ بد ِزؾبٔ( اال 01( ئٌٝ )  5رج١ٓ اٌغداٚي ِٓ ) 

 ِزؾمبْ)اٌزمسَ( ٚومرٌه إٌٙب٠مخ اٌؼظّمٝ ٌٍّمٛاد ٚ ػمدد ظمبػبد اال اٌدزاظٟؽجمب ٌٕظبَ اٌفظً 

 ٌىً ِبدح .  اٌزؾس٠سٞ

 ( :  8ِبكح ) 

ػٍٝ اٌطبٌت ِزبثؼخ اٌّؾبػساد ٚ اٌدزٚض اٌؼ١ٍّخ ثبٔزظبَ   ٚ ٌّغٍط اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍمٝ 

وٍمٗ أٚ ثؼؼمٗ ئذا زأٜ أْ  ِزؾبْ زظخ ؽسِبْ اٌطبٌت ِٓ اٌزمدَ ٌالؽٍت ِغبٌط األلعبَ اٌّ

ؽمسَ ِمٓ  اٌزمٟاٌّممسزاد  فمٟ٘رٖ اٌؾبٌمخ ٠ؼزجمس اٌطبٌمت زاظمجب  فِٟٛاظجزٗ  ١س ِسػ١خ   ٚ 

٘مرٖ اٌؾبٌمخ  بئجمب ثؼمرز  فمِٟغٍمط اٌى١ٍمخ ف١ؼزجمس  ٠مجٍمٗف١ٙب ئال ئذا رممدَ ثؼمرز  ِزؾبْاٌزمدَ ٌال

 ِمجٛي . 

 ( :  9ِبكح ) 

  ٚ رٛشع إٌٙب٠خ اٌؼظّٝ ٌىمً ِمبدح ػٍمٝ إٌؾمٛ  دزاظٟٔٙب٠خ وً فظً  فٟ اِزؾب٠ْؼمد 

 9 اٌزبٌٟ

 . اٌزؾس٠سٞ ِزؾبْ% ٌال 41

 اد اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌشف٠ٛخ .خزجبز% ٌال 41
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 ( :  10ِبكح ) 

ػٍمٝ إٌعمجخ  ِزؾمبْاٌّبدح أْ ٠ؾظمً ِمٓ ِغّمٛع دزعمبد اال ف٠ٟشزسؽ ٌٕغبػ اٌطبٌت 

( ِمٓ ٘مرٖ اٌالئؾمخ ػٍمٝ أال رمممً  00لمً ٚفممب ألؽىممبَ اٌّمبدح ) اٌّممسزح ٌزممد٠س ِمجمٛي ػٍمٝ األ

 اٌزمٟ. ثبٌٕعمجخ ٌٍّمٛاد  إٌظمسٞ ِزؾمبْاال فمٟ%  ٠21ؾظمً ػ١ٍٙمب اٌطبٌمت ػمٓ  اٌزٟاٌدزعخ 

 فمٟٓ رؾزعت اٌدزعخ إٌٙبئ١خ ِٓ ِغّٛع دزعبد اٌّمبدح ١ردزض أعصاؤ٘ب ػٍٝ فظ١ٍٓ دزاظ١

 اٌفظ١ٍٓ اٌدزاظ١١ٓ .

 ( :  11ِبكح ) 

 اٌزمد٠س اٌؼبَ ثأؽد اٌزمد٠ساد اٌزب١ٌخ 9 فٟاٌّمسزاد اٌّ زٍفخ ٚ  فٟبػ اٌطبٌت ٠مدز ٔغ

 ٪ فأوضس ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد . 71  ِّزبش            

 % ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد . 74٪ ٚ ؽزٝ الً ِٓ  64ع١د عدا            

 % ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد . 64٪ ٚ ؽزٝ الً ِٓ  54ع١د                

 % ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد . 54٪ ٚ ؽزٝ الً ِٓ  41         ِمجٛي     

 ػٍٝ اؽد اٌزمد٠س٠ٓ اٌزب١١ٌٓ 9  ٗزظٛة اٌطبٌت ػٕد ؽظٌٛ ٚ ٠ىْٛ

 % ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد . 41٪ ٚ ؽزٝ الً ِٓ  21ػؼ١ف            

 ٪ ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد . 21ػؼ١ف عدا الً ِٓ 

 ( :  12ِبكح ) 

ع١ّمغ اٌّمٛاد أٚ ػٕمد  فمٟئٌٝ اٌفسلخ اٌزب١ٌمخ ثؼمد ٔغبؽمٗ ٠ٕمً اٌطبٌت ِٓ اٌفسلخ اٌّم١د ثٙب 

ردزض أعصاؤ٘ب ػٍٝ ِدٜ فظ١ٍٓ  اٌزٟٚ رؼزجس اٌّٛاد   فمؾِب ال ٠ص٠د ػٓ ِبدر١ٓ  فٟزظٛثٗ 

 فمٟبد رؾس٠س٠خ ٚ شمف٠ٛخ ٚ ػ١ٍّمخ بِزؾبٔبد ِٛاد اٌز ٍف واِزؾبٔرؼمد  ٚاؽدح.دزاظ١١ٓ ِبدح 

بد دٚز ٔٛفّجس ٌٍّز ٍف١ٓ ِٓ ؽالة اٌفسلخ ؾبٔاِزرؼمد  دزاظٟ.ِٛاػ١د٘ب ِٓ ٔٙب٠خ وً فظً 

ٌإلػمبدح ػٕمد  ثمبل٠ٟؼزجس اٌطبٌت  اٌى١ٍخ.٠ؾدد٘ب ِغٍط  اٌزٟاٌّٛاػ١د  فٟاٌ بِعخ ) إٌٙبئ١خ ( 

 اٌفسلخ اٌّم١د ثٙب . فٟردزض  اٌزٟأوضس ِٓ ِبدر١ٓ ِٓ اٌّٛاد  فٟزظٛثٗ 
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 ( :  13ِبكح ) 

ع١ّغ اٌّٛاد  فٟىْٛ ٔبعؾب ٠شزسؽ ٌؾظٛي اٌطبٌت ػٍٝ دزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض أْ ٠

 ف٠ٟٚىْٛ إٌغبػ  ػٍٝ ٚعٗ ِسع. اٌّمسزحٚ أْ ٠ىْٛ لد أِؼٝ فزساد اٌزدز٠ت  اٌدزاظ١خ 

اٌٍغخ اإلٔغ١ٍص٠خ ٚاإلؽظبء ٚاٌىّج١ٛرس شسؽ ٌؾظٛي اٌطبٌت ػٍٝ دزعخ  ِمسزٞ

اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ   ػٍٝ أال رؼبف اٌدزعبد اٌؾبطً ػ١ٍٙب اٌطبٌت  فٟاٌجىبٌٛز٠ٛض 

٘ر٠ٓ اٌّمسز٠ٓ ئٌٝ اٌّغّٛع اٌىٍٝ   وّب ال رؾعت ػّٓ ِمسزاد اٌسظٛة ػٕد أزمبي  فٟ

 اٌطبٌت ئٌٝ اٌفسلخ األػٍٝ .

 ( :  14ِبكح ) 

دزعممخ اٌجىممبٌٛز٠ٛض ػٍممٝ أظممبض اٌّزٛظممؾ اٌؼممبَ ٌٍعممٕٛاد  فمم٠ٟؾزعممت اٌزمممد٠س اٌؼممبَ 

 دزظٙب اٌطبٌت .  اٌزٟاٌدزاظ١خ اٌ ّط 

 اٌجبة اٌضبٌـش

 

 ٌؼ١ٍباٌلهاٍبد ا

 

 : اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طو٠خ فٟ: كهعخ اٌّبعَز١و  أٚلا 

 

 ( :  15ِبكح ) 

 اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ 9  ف٠ٟشزسؽ ٌم١د اٌطبٌت ٌدزعخ اٌّبععز١س 

اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ ِٓ ئؽدٜ  فٟأْ ٠ىْٛ ؽبطال ػٍٝ دزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض  -0

أخس ِؼزسف ثٗ ِٓ  ػٍّٟٓ ِؼٙد ؽبطال ػٍٝ دزعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِ أٚاٌغبِؼبد اٌّظس٠خ 

  .ِبدح اٌز ظض ػٍٝ األلً  فٟاٌغبِؼخ ٚ ذٌه ثزمد٠س ػبَ ع١د ٚ رمد٠س ع١د عدا 

اؽد فسٚع اٌز ظض ثزمد٠س ػبَ  فٟأْ ٠ىْٛ ؽبطال ػٍٝ دثٍَٛ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب  -1

ظجك  اٌزِٟبدح اٌز ظض ػٍٝ األلً ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ِٓ ِٛاد اٌدثٍَٛ  فٟع١د ٚ رمد٠س ع١د عدا 

 ظبػبد ٔظس٠خ ٚ ػ١ٍّخ أظجٛػ١ب . 2ال رمً ظبػبرٙب ػٓ  ٌٍٟطبٌت دزاظزٙب ٚاٌز
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 األلً.١ِالد٠خ ػٍٝ  ظٕخٍٝ ؽظٌٛٗ ػٍٝ دزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض أْ ٠ىْٛ لد ِؼٝ ػ -2

 ( :  16ِبكح ) 

اٌؼٍمَٛ اٌطج١مخ اٌج١طس٠مخ ظمٕزبْ ١ِالد٠زمبْ  فمِٟدح اٌم١د ٌٍؾظٛي ػٍٝ دزعمخ اٌّبععمز١س 

ٌى١ٍخ ػٍمٝ اٌزعمغ١ً ِٕٙمب ظمٕخ ٌٍدزاظمخ اٌز١ّٙد٠مخ ٚ ظمٕخ اٛافمخ ِغٍط ػٍٝ األلً ِٓ ربز٠خ ِ

ِم١مدا ٌٙمرٖ اٌدزعمخ أوضمس ِمٓ  إلعساء اٌجؾش ٚ إلػمداد اٌسظمبٌخ   ٚ ال ٠غمٛش أْ ٠جممٝ اٌطبٌمت

ٚ ذٌمه ثٕمبءا  ظٕٛاد   ٚ ٌّغٍط اٌى١ٍخ ِمد اٌّمدح ٌفزمسح أخمسٜ ال رزغمبٚش ػمب١ِٓ  خمس٠ٓ أزثغ

 اٌمعُ ٚ ٌغٕخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ ػٍٝ ذٌه .ػٍٝ ؽٍت اٌّشسف ِٚٛافمخ ِغٍط 

 ( :  17ِبكح ) 

٠موه٘ب ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثٕبءا ػٍٝ الزواػ  اٌزٟأْ ٠زبثغ ٌّلح إٌَخ اٌز١ّٙل٠خ اٌلهاٍخ  -أ

 ِغبٌٌ األلَبَ اٌّقزظخ ػٍٝ أْ رشًّ ٘نٖ اٌلهاٍخ : 

  ظممممبػبد ػ١ٍّممممخ  3ظممممبػبد ٔظس٠ممممخ ٚ 2ِممممبدح اٌز ظممممض ثّؼممممدي

 .أظجٛػ١ب

 ظمممبػبد ػ١ٍّمممخ  2ظمممبػخ ٔظس٠مممخ ٚ 0ق ثؾمممش ثّؼمممدي ِممممسز ؽمممس

 ب.أظجٛػ١

  ِٓ فِٟمسزاد ِٓ ِمسزاد اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب اٌّج١ٕخ  4ئٌٝ  2ػدد 

رعزدػ١ٙب ؽج١ؼخ اٌجؾش ِٓ اٌّٛاد اٌّعبػدح  اٌزٟٚ  18اٌّبدح 

 ٔظس٠ب ٚ ػ١ٍّب . 

ع١ّغ  فٟ اٌشفٛٞٚ  اٌؼٍّٟٚ  الِزؾبْ اٌزؾو٠وٞأْ ٠ؤكٜ اٌطبٌت ثٕغبػ  -ة

 .  اٌلها١ٍخ اد اٌّموه

 فٟع١ّغ اٌّمسزاد  فٟاٌطبٌت  اِزؾبْٚ ٠ىْٛ  اٌؼبَ  فِٟسر١ٓ  ِزؾب٠ْؼمد اال 

ِمسز اإلؽظبء  فٟٚ ٠عزضٕٝ ِٓ ذٌه اٌطبٌت اٌساظت  ئ١ٌٗ وً ِسح ٠زمدَ 
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ْ اٌّمسزاد األخسٜ ٘را اٌّمسز ٚؽدٖ دٚ فٟٗ اِزؾبٔف١غسٜ ئػبدح  اٌؾ١ٛٞ

  ف١ٙب. ٗظجك ٔغبؽ اٌزٟ

 ءا ػٍٝ الزساػ األلعبَ اٌّ زظخ ؽسِبْ اٌطبٌت ِٓ دخٛي ٌّغٍط اٌى١ٍخ ثٕب

ح ػ١ٍٗ ئػبد ؽسِبٔٗؽبٌخ  فٟٚ  % 64ا وبٔذ ٔعجخ ؽؼٛزٖ رمً ػٓ ئذ ِزؾبْاال

 . باِزؾبٔع١ّغ اٌّمسزاد دزاظخ ٚ 

  (: 18ِبكح ) 

 اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ ِبدح اٌز ظض ٚػٕٛاْ اٌسظبٌخ . ف٠ٟج١ٓ ِٓ شٙبدح اٌّبععز١س 

 

ا   : اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طو٠خ فٟعخ كوزٛهاٖ اٌفٍَفخ : كهصب١ٔب

 

 ( :  19ِبكح ) 

اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ أْ ٠ىْٛ ؽبطال ػٍٝ  ف٠ٟشزسؽ ٌٍم١د ٌدزعخ دوزٛز اٌفٍعفخ 

٠س ت اٌم١د ثٙب ِٓ  اٌزِٟبدح اٌز ظض  فٟاٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ  فٟدزعخ اٌّبععز١س 

 خس ِؼزسف ثٗ ِٓ  ػٌٍّٟخ ٌٙب ِٓ ِؼٙد ئؽدٜ اٌغبِؼبد اٌّظس٠خ أٚ ػٍٝ دزعخ ِؼبد

 اٌغبِؼخ .

 ( :  20ِبكح ) 

اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ صالس ظٕٛاد  فِٟدح اٌم١د ٌٍؾظٛي ػٍٝ دزعخ دوزٛز اٌفٍعفخ 

١ِالد٠خ ػٍٝ األلً ِٓ ربز٠خ ِٛافمخ ِغٍط اٌى١ٍخ ٚ ال ٠غٛش أْ ٠جمٝ اٌطبٌت ِم١دا ٌٙرٖ 

ِغٍط اٌى١ٍخ اإلثمبء ػٍٝ اٌزعغ١ً ٌّدح أخسٜ  اٌدزعخ أوضس ِٓ خّط ظٕٛاد ئال ئذا زأٜ

٠ؾدد٘ب ثٕبءا ػٍٝ رمس٠س اٌّشسف ٚثؼد اخر زأٜ ِغٍط اٌمعُ اٌّ زض ِغ ِساػبح أؽىبَ 

 اٌالئؾخ اٌزٕف١ر٠خ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد .
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 ( :  21ِبكح ) 

 اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ9  فٟاٌطبٌت ١ًٌٕ دزعخ دوزٛزاٖ اٌفٍعفخ  ف٠ٟشزسؽ 

رمسز٘ب ٌغٕخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب  اٌزٟبثغ ٌّدح ظٕخ ١ِالد٠خ وبٍِخ اٌدزاظخ اٌزى١ٍ١ّخ أْ ٠ز -0

ٚ ِغٍط اٌى١ٍخ ثٕبءا ػٍٝ الزساػ ِغبٌط األلعبَ اٌّز ظظخ ػٍٝ أْ رشًّ ِدح اٌدزاظخ ِٓ 

) ِمسزاد ٌُ  18اٌّبدح  فٟاٌدزاظبد اٌؼ١ٍب اٌّج١ٕخ  ِمسزاد ِعبػدح ِٓ ِمسزاد 4ئٌٝ  2

 اِزؾبْطبٌت ثبٌّبععز١س ( ٔظس٠ب ٚ ػ١ٍّب   ٚ ال ٠ؾك ٌٍطبٌت اٌزمدَ ألٚي ٠عجك أْ دزظٙب اٌ

 ػٍٝ ؽدح .  دزاظٟئال ثؼد اظز١فبء ٔعجخ اٌؾؼٛز اٌّمسزح ٌىً ِمسز 

خ ِمسزاد اٌدزاظ فٟ اٌؼٍّٟٚ  اٌشفٛٞٚ  اٌزؾس٠سٞ ِزؾب٠ْإدٜ اٌطبٌت ثٕغبػ اال -1

ػ اٌطبٌت ف١ٙب ثأؽد اٌزمد٠ساد اٌٛازدح ثبٌسظبٌخ ٚ ٠مدز ٔغب ٗاٌزى١ٍ١ّخ اٌّىٍف ثٙب لجً رمدِ

ع١ّغ  فٟٗ اِزؾبٔاٌؼبَ ٚ ٠ىْٛ  فٟ ِسر١ٓ ِزؾبْط ِٓ ٘رٖ اٌالئؾخ   ٚ ٠ؼمد اال 23ثبٌّبدح 

٠ؾدد٘ب ِغٍط اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ثٕبءا  اٌزٟاٌّٛاػ١د  فٟزظت ف١ٙب  اٌزٟاٌّمسزاد 

ِمسز ئذا وبٔذ ٔعجخ  أٞ اِزؾب٠ْؾسَ اٌطبٌت ِٓ دخٛي    ٚ ػٍٝ الزساػ ِغٍط اٌى١ٍخ

ؽسَ ِٕٙب  اٌزٟؽبٌخ ؽسِبٔٗ ٠زؾزُ ػ١ٍٗ ئػبدح اٌّمسزاد  فٟ٪ ٚ  64ؽؼٛزٖ رمً ػٓ 

 ِزؾبِْمسز أٚ أوضس ئػبدرٗ اال فٟب . ٚ ال ٠عزٍصَ زظٛة اٌطبٌت أٚ ؽسِبٔٗ اِزؾبٔدزاظخ ٚ 

 اعزبش٘ب ثٕغبػ .  اٌزٟاٌّمسزاد األخسٜ  فٟ

رُ رعغ١ٍٗ ف١ٗ ٌّدح صالس  اٌرٞاٌّٛػٛع  فٟىسح أْ ٠مَٛ اٌطبٌت ثاعساء ثؾٛس ِجز -2

ظٕٛاد ػٍٝ األلً ِٓ ربز٠خ ِٛافمخ ِغٍط اٌى١ٍخ ػٍٝ رعغ١ٍٗ  ٌّٚغٍط اٌى١ٍخ ثٕبءا ػٍٝ 

أخس  ػٍِّٟؼٙد  فٟؽٍت اٌّشسف أْ ٠سخض ٌٍطبٌت اٌم١بَ ثجؼغ اٌزغبزة اٌؼ١ٍّخ 

 ِؼزسف ثٗ ِٓ اٌغبِؼخ . 

( خالي ػبِبْ ِٓ ربز٠خ  ١ٍٟ٘رأ اِزؾبْ ت ثزمد٠ُ ؽٍمخ دزاظ١خ )أْ ٠مَٛ اٌطبٌ -3

٠ٚمسز لجٌٛٙب ٌغٕخ ِٓ  ر ظظٗي أثؾبس زظبٌزٗ ٚ ِغبي ِبدح اٌزعغ١ً ػٍٝ األوضس ؽٛ

 األظبررح ٚ األظبررح اٌّعبػد٠ٓ .
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 فٟجٍٙب ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ أْ رزُ ِٕبلشخ اٌطبٌت زظبٌخ رم ثؾٛصٗأْ ٠مَٛ اٌطبٌت ثٕزبئظ  -4

  -١ب اٌشسٚؽ اٌزب١ٌخ 9 زظبٌزٗ ػال١ٔخ ٚ أْ ٠ىْٛ ِعزٛف

  بد اٌّمسزاد اٌدزاظ١خ اٌزى١ٍ١ّخ ثٕغبػ .اِزؾبٔاعز١بش ع١ّغ 

  ثٕد د ( .  ٠10مدِٙب اٌطبٌت ) ِبدح  اٌزٟلجٛي اٌؾٍمخ اٌدزاظ١خ 

ٌّغٍط اٌمعُ اٌّ زض لجً ػسع ِٛػٛع  زظبٌزٗأْ ٠مدَ اٌطبٌت أزثغ ٔعخ ِٓ  -5

 فٟٚ   ٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ِٚغٍط اٌى١ٍخرشى١ً ٌغٕخ فؾض اٌسظبٌخ ػ١ٍٗ ٌؼسػٙب ػٍٝ ٌغٕخ ا

ؽبٌخ ئعبشح اٌسظبٌخ ِٓ ِغٍط اٌمعُ اٌّ زض ٠مدَ ػدد ظذ ٔعخ ٌّىزجخ اٌى١ٍخ ٚ ٔع خ 

فؾض اٌسظبٌخ ػٍٝ ٌغٕخ اٌدزاظبد خ ثبٌغبِؼخ لجً ػسع رمس٠س ٌغٕخ ٚاؽدح ٌٍّىزجخ اٌؼبِ

 اٌؼ١ٍب ِٚغٍط اٌى١ٍخ .  

 ( :  22ِبكح ) 

اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ ِبدح اٌز ظض ٚ ػٕٛاْ  فٟ شٙبدح دوزٛز اٌفٍعفخ ف٠ٟج١ٓ 

 اٌسظبٌخ . 

 : اٌّبعَز١و ٚ اٌلوزٛهاٖ ٌلهعزٟووخ زأؽىبَ ِش

 

 ( :  23ِبكح ) 

 ِبزض ٚ ظجزّجس ِٓ وً ػبَ . شٙسٞرمدَ ؽٍجبد اٌم١د خالي 

 ( :  24ِبكح ) 

ٌزؾد٠د ٠ؾ١ٍٗ ئٌٝ ِغٍط اٌمعُ اٌّ زض  اٌر٠ٞزمدَ اٌطٍت ثطٍت اٌم١د ٌؼ١ّد اٌى١ٍخ 

ِٛػٛع اٌجؾش ٚ ثسٔبِظ اٌدزاظخ صُ ٠ؼسع األِس ثؼد اظز١فبء ع١ّغ األٚزاق ػٍٝ ِغٍط 

 اٌى١ٍخ إللسازٖ . 

 ( :  25ِبكح ) 

٠ؾدد ػٕٛاْ اٌسظبٌخ لجً رمد٠ّٙب ثشٙس٠ٓ ػٍٝ األلً ٚ ٠غٛش ٌٍغٕخ اٌؾىُ ٚ إٌّبلشخ 

 ئعساء رؼد٠ً ػٍٝ ػٕٛاْ اٌسظبٌخ دْٚ اإلخالي ثّٛػٛع اٌجؾش . 
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 ( :  26ح ) ِبك

ٌّغٍط اٌى١ٍخ أْ ٠ٛلف ل١د اٌطبٌت ٌفزسح ِؼ١ٕخ ئذا رمدَ ثؼرز ِمجٛي ٠ّٕؼٗ ِٓ ِٛاطٍخ 

   05اٌّبدر١ٓ  فٟدزاظزٗ ٚ أثؾبصٗ   ٚ ال رؾزعت ِدح اإل٠مبف ػّٓ اٌّدد إٌّظٛص ػ١ٍٙب 

11  . 

 ( :  27ِبكح ) 

 ئؽدٜ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ 9  ف٠ٟعمؾ ل١د اٌطبٌت 

 سف ػ١ٍٗ خالي فزسح اٌم١د  ١س ِسع . ئذا وبْ رمس٠س اٌّش

 ئذا أمؼذ اٌّدح اٌّمسزح ٚ ٌُ ٠مدَ زظبٌزٗ . 

 ئذا زفؼذ ٌغٕخ اٌؾىُ ٚ إٌّبلشخ اٌسظبٌخ ِسر١ٓ ِززب١ٌز١ٓ . 

 ( :  28ِبكح ) 

٠مدَ اٌطبٌت ػشس ٔعخ ِٓ زظبٌزٗ ثؼد ئلساز طالؽ١زٙب ِٓ ٌغٕخ اٌؾىُ ٌزٛشع ػٍٝ 

ٌٍغٕخ اٌؾىُ أْ رمسز رجبدي اٌسظبٌخ ِغ اٌغبِؼبد األخسٜ أٚ ٚ  اٌى١ٍخ أػؼبء اٌٍغٕخ ٚ ِىزجخ 

 ؽجؼٙب ػٍٝ ٔفمخ اٌغبِؼخ . 

 ( :  29ِبكح ) 

اٌّبععز١س ٚاٌدوزٛزاٖ ٚ ػدد  ٌدزعزٟ( اٌّمسزاد اٌدزاظ١خ  00زلُ )  ٠ج١ٓ اٌغدٚي

  ِمسز.ظبػبد اٌّؾبػساد ٚ اٌدزٚض اٌؼ١ٍّخ ٌىً 

ا   : : كثٍِٛبد اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب صبٌضب

 ( :  30) ِبكح 

 -9ِٓ دثٍِٛبد اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب  أ٠ٞشزسؽ ٌم١د اٌطبٌت ١ًٌٕ 

  اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ ِٓ ئؽدٜ  فٟأْ ٠ىْٛ ؽبطالً ػٍٝ دزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض

 خس ِؼزسف ثٗ ِٓ  ػٍّٟاٌغبِؼبد اٌّظس٠خ أٚ ػٍٝ دزعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙد 

 اٌغبِؼخ . 
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 ٍِخ ػٍٝ األلً . أْ ٠ىْٛ لد ِؼٝ ػٍٝ ر سعٗ ظٕخ ١ِالد٠خ وب 

  رؼد٘ب اٌى١ٍخ اٌزٟاٌدزاظخ ؽجمب ٌٍغداٚي اٌدزاظ١خ  فٟأْ ٠ىْٛ ِٕزظّب 

  . َػب ً ٓ و جسِ  ِبد خالي شٙس ظجّز دثٍٛ ٝ اؽد ٌا ٌٍؾظٛي ػٍ م١د   رمدَ ؽٍجبد ٌا

 ( :  31ِبكح ) 

٠جمٝ اٌطبٌت  أِْٓ دثٍِٛبد اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ظٕخ وبٍِخ ٚ ال ٠غٛش  أِٞدح اٌدزاظخ ١ًٌٕ 

 . ِٓ ظٕز١ٓ أوضسٌٍدثٍِٛبد ِم١دا 

 ( :  32ِبكح ) 

  اِزؾبْاٌؼبَ ٚ ٠ىْٛ  فٟبد دثٍِٛبد اٌدزاظخ اٌؼ١ٍب ِسر١ٓ اِزؾبٔرؼمد 

وً ِسح ٠زمدَ  فٟع١ّغ اٌّمسزاد اٌدزاظ١خ  فٟب ٚ ػ١ٍّب ٠اٌطبٌت رؾس٠س

 ف١ٙب . 

 ٌط األلعبَ اٌّ زظخ أْ ٠ؾسَ اٌطبٌت بٌّغٍط اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت ِغ

ؽبٌخ  فٟ  ٚ  %64ئذا وبٔذ ٔعجخ ؽؼٛزٖ رمً ػٓ  ِزؾبِْٓ اٌزمدَ ٌال

 ب . اِزؾبٔؽسَ ِٕٙب دزاظخ ٚ  اٌزٟؽسِبٔٗ ٠مَٛ ثاػبدح اٌّمسزاد 

 ( : 33ِبكح ) 

( اٌّمسزاد اٌدزاظ١خ ٌدثٍِٛبد اٌدزاظخ اٌؼ١ٍب ٚ ػدد ظبػبد  ٠01ج١ٓ عدٚي )  

ِغٍط اٌى١ٍخ  اٌّؾبػساد ٚ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ اٌّ ظظخ ٌىً ِمسز أظجٛػ١ب ٚ ٠مس

 وً ِمسز ثٕبءا ػٍٝ الزساؽبد ِغبٌط األلعبَ اٌّ زظخ .  فٟردزض  اٌزٟاٌّٛػٛػبد 

 ( :  34ِبكح ) 

ة  10ة    06اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب اٌّمسزح ثبٌّٛاد  فٟٚ ٔغبػ اٌطبٌت  اِزؾب٠ْىْٛ ٔظبَ 

 9  اٌزبٌٟػٍٝ إٌؾٛ 



 

142 

 

زؾس٠سٞ ِزؾب٠ْمدز شِٓ اال -0  ظبػبرٗمسز رىْٛ ٌىً ِ ظبػبد ثضالس إٌٙبئٟ ٌا

ٚاٌؼ١ٍّخ  ٕظس٠خ    أللً ِٓ ذٌه.ظبػبد فأوضس  ٚظبػزبْ  2 األظجٛػ١خاٌدزاظ١خ ٌا

رمدز اٌدزعخ اٌؼظّٝ ثّبئخ دزعخ ٌىً ِمسز رىْٛ ظبػبرٗ اٌدزاظ١خ إٌظس٠خ ٚ  -1

ٚ خّعْٛ دزعخ أللً ِٓ ذٌه رٛشع ٘رٖ اٌدزعبد  فأوضس ظبػبد  2اٌؼ١ٍّخ األظجٛػ١خ 

 اٌشف٠ٛخ.اد اٌؼ١ٍّخ ٚ خزجبزٌال %41 ٚ إٌٙبئٟ اٌزؾس٠سٞ ِزؾبٌْال %41ثّؼدي 

 وً ِمسز ثأؽد اٌزمد٠ساد ا٢ر١خ 9  ف٠ٟمدز ٔغبػ اٌطبٌت  -2

           فأوضو ِٓ ِغّٛع اٌلهعبد . 90ِّزبى ٪ 

    فأوضو ِٓ ِغّٛع اٌلهعبد . 80     ع١ل علاا ٪ 

         فأوضو ِٓ ِغّٛع اٌلهعبد . 70    ع١ل ٪ 

       فأوضو ِٓ ِغّٛع اٌلهعبد . 60   ِمجٛي ٪ 

 ٚ ٠ىْٛ هٍٛة اٌطبٌت ثأؽل اٌزمل٠واد ا٢ر١خ : .    

  ِٓ         اٌلهعبد.٪ ِٓ ِغّٛع  60٪ إٌٝ الً ِٓ  45ػؼ١ف 

    اٌلهعبد.٪ ِٓ ِغّٛع  45أللً ِٓ   ػؼ١ف علاا  
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 ػبشوا

 لئؾخ و١ٍخ اٌظ١لٌخ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب 
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 ١ٍبأٚل : كثٍِٛبد اٌلهاٍبد اٌؼ
 

 ( : 14ِـــبكح )

 

 ٠شزسؽ ٌم١د اٌطبٌت ألٞ ِٓ دثٍِٛبد اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب 9

اٌؼٍَٛ اٌظ١ل١ٌخ ِٓ أٞ عٙخ ِٓ عبِؼبد  فٟأْ ٠ىْٛ ؽبطماا ػٍٝ كهعخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ   -0

عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ أٚ ػٍٝ كهعخ ِؼبكٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙل ػٍّصٟ خفصو ِؼزصوف ثصٗ ِصٓ 

 . اٌغبِؼخ

ثؼغ اٌمدثٍِٛبد ػٍمٝ  فٟٝ دزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض ِٓ و١ٍبد أخسٜ ٠ٚغٛش لجٛي اٌؾبط١ٍٓ ػٍ

 اٌٛعٗ ا٢رٟ 9

  ٠مجً ٌٍدزاظخ ثدثٍَٛ اٌزؾ١ًٍ اٌى١ّ١مبئٟ اٌؾ١مٛٞ ِمٓ ومبْ ؽبطمالً ػٍمٝ دزعمخ

اٌطمممت ٚاٌغساؽمممخ ثزممممد٠س )ع١مممد( ػٍمممٝ األلمممً أٚ دزعمممخ  فمممٟاٌجىمممبٌٛز٠ٛض 

عمممخ اٌؼٍمممَٛ اٌج١طس٠مممخ ثزممممد٠س )ع١مممد( ػٍمممٝ األلمممً أٚ  دز فمممٟاٌجىمممبٌٛز٠ٛض 

اٌؼٍَٛ ر ظض و١ّ١بء ؽ٠ٛ١خ ثزمد٠س )ع١د( ػٍمٝ األلمً ِمٓ  فٟاٌجىبٌٛز٠ٛض 

ئؽدٜ عبِؼبد عّٙٛز٠خ ِظس اٌؼسث١خ أٚ دزعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِمٓ ِؼٙمد ػٍّمٟ 

  خس ِؼزسف ثٗ ِٓ اٌغبِؼخ.

 

 ٌ ًٍدزاظمممخ ثمممدثٍَٛ اٌزىٌٕٛٛع١مممب اٌؾ٠ٛ١مممخ ِمممٓ ومممبْ ؽبطمممالً ػٍمممٝ دزعمممخ ٠مجممم

ٌٛٛع١ب ثزمد٠س )ع١د( ػٍٝ األلمً أٚ اٌؼٍَٛ ر ظض ١ِىسٚث١ فٟاٌجىبٌٛز٠ٛض 

إٌٙدظخ ر ظض ٕ٘دظخ و١ّ١بئ١خ ثزمد٠س )ع١مد( ػٍمٝ  فٟدزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض 

اٌؼٍَٛ اٌصزاػ١خ ر ظمض طمٕبػبد  رائ١مخ  فٟاأللً أٚ دزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض 

ثزمد٠س )ع١د( ػٍٝ األلً ِٓ ئؽدٜ عبِؼبد عّٙٛز٠خ ِظس اٌؼسث١مخ أٚ ػٍمٝ 

  خس ِؼزسف ثٗ ِٓ اٌغبِؼخ.دزعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙد ػٍّٟ 

 

  ً٠مجممً ٌٍدزاظممخ ثممدثٍَٛ اٌعممَّٛ ٚاٌزؾ١ٍممً اٌى١ّ١ممبئٟ اٌشممسػٟ ِممٓ وممبْ ؽبطممال

اٌؼٍمَٛ ر ظمض ٔجمبد أٚ و١ّ١مبء ثزممد٠س )ع١مد(  فمٟػٍٝ دزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض 
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ػٍٝ األلً ِٓ ئؽدٜ عبِؼبد عّٙٛز٠خ ِظس اٌؼسث١خ  أٚ ػٍٝ دزعخ ِؼبدٌخ 

 ٌغبِؼخ.ٌٙب ِٓ ِؼٙد ػٍّٟ  خس ِؼزسف ثٗ ِٓ ا

 

  ٠مجممممً ٌٍدزاظممممخ ثممممدثٍَٛ ا١ٌّىسٚث١ٌٛٛع١ممممب ِممممٓ وممممبْ ؽبطممممالً ػٍممممٝ دزعممممخ

اٌطمممت ٚاٌغساؽمممخ ثزممممد٠س )ع١مممد( ػٍمممٝ األلمممً أٚ دزعمممخ  فمممٟاٌجىمممبٌٛز٠ٛض 

اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌج١طس٠خ ثزممد٠س )ع١مد( ػٍمٝ األلمً ِمٓ ئؽمدٜ  فٟاٌجىبٌٛز٠ٛض 

خمس عبِؼبد عّٙٛز٠مخ ِظمس اٌؼسث١مخ أٚ ػٍمٝ دزعمخ ِؼبدٌمخ ٌٙمب ِمٓ ِؼٙمد  

 ِؼزسف ثٗ ِٓ اٌغبِؼخ.

  ٠مجً ٌٍدزاظخ ثدثٍَٛ إٌجبربد اٌطج١خ ِٓ وبْ ؽبطالً ػٍٝ دزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض

اٌؼٍممممَٛ ر ظممممض ٔجممممبد ثزمممممد٠س )ع١ممممد( ػٍممممٝ األلممممً أٚ ػٍممممٝ دزعممممخ  فممممٟ

اٌؼٍَٛ اٌصزاػ١خ ر ظض ػٍَٛ اإلٔزبط إٌجبرٟ أٚ ر ظمض  فٟاٌجىبٌٛز٠ٛض 

لً ِٓ ئؽدٜ عبِؼمبد عّٙٛز٠مخ اإلٔزبط اٌصزاػٟ اٌؼبَ ثزمد٠س )ع١د( ػٍٝ األ

ِظس اٌؼسث١خ أٚ ػٍٝ دزعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙد ػٍّٟ  خمس ِؼزمسف ثمٗ ِمٓ 

 اٌغبِؼخ.

 

  ٠مجً ٌٍدزاظخ ثدثٍَٛ رؾ١ًٍ األ ر٠خ ِٓ وبْ ؽبطالً ػٍٝ دزعخ اٌجىمبٌٛز٠ٛض

اٌؼٍَٛ ر ظض ٔجبد أٚ و١ّ١بء أٚ و١ّ١بء ؽ٠ٛ١خ ثزمد٠س )ع١د( ػٍٝ األلمً  فٟ

اٌؼٍممَٛ اٌصزاػ١ممخ ر ظممض ػٍممَٛ األ ر٠ممخ  فممٌٟٛز٠ٛض أٚ ػٍممٝ دزعممخ اٌجىممب

ثزمد٠س )ع١د( ػٍٝ األلً ِٓ ئؽدٜ عبِؼبد عّٙٛز٠خ ِظس اٌؼسث١مخ أٚ ػٍمٝ 

 دزعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙد ػٍّٟ  خس ِؼزسف ثٗ ِٓ اٌغبِؼخ.

 

  ٝ٠مجً ٌٍدزاظخ ثدثٍَٛ رىٌٕٛٛع١ب ر ١ٍك اٌ بِبد اٌدٚائ١خ ِٓ وبْ ؽبطمالً ػٍم

ٌؼٍَٛ ر ظض اٌى١ّ١بء أٚ اٌى١ّ١بء اٌزطج١م١مخ ثزممد٠س ا فٟدزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض 

)ع١د( ػٍٝ األلً ِٓ ئؽدٜ عبِؼبد عّٙٛز٠خ ِظس اٌؼسث١مخ أٚ ػٍمٝ دزعمخ 

  خس  ِؼزسف ثٗ ِٓ اٌغبِؼخ. ػٍِّٟؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙد 

 

  ٠مجً ٌٍدزاظخ ثدثٍَٛ ػٍُ األد٠ٚمخ ِمٓ ومبْ ؽبطمالً ػٍمٝ دزعمخ اٌجىمبٌٛز٠ٛض

١مد( ػٍمٝ األلمً ِمٓ ئؽمدٜ عبِؼمبد عّٙٛز٠مخ )ع ثزمد٠ساٌطت ٚاٌغساؽخ  فٟ

ِظس اٌؼسث١خ أٚ ػٍٝ دزعخ ِؼبدٌخ ٌٙب ِٓ ِؼٙد ػٍّٟ  خمس ِؼزمسف ثمٗ ِمٓ 

 اٌغبِؼخ.
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 أْ ٠زفوؽ اٌطبٌت ٌٍلهاٍخ :  -2

 اٌزصصٟػّصصً ٠صصورجؾ ثٕصصٛع اٌلهاٍصصخ  فصص٠ٟفؼصصً أْ ٠ىصصْٛ لصصل أِؼصصٝ ِصصلح ل رمصصً ػصصٓ ٍصصٕخ   -3

 الٌزؾبق ثٙب. ف٠ٟوغت 

 ( : 15ِــبكح )

ِغٍط اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ الزساػ ِغمبٌط األلعمبَ اٌّ زظمخ ِٚٛافممخ ٌغٕمخ اٌدزاظمبد  ٠ؾدد

 وً دثٍَٛ. فٟاٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ػدد ٚأ٠ٌٛٚبد اٌطالة اٌر٠ٓ ٠مجٍْٛ 

 

 ( : 16ِــبكح )

ِٓ دثٍِٛبد اٌدزاظمبد اٌؼ١ٍمب ظمٕخ ١ِالد٠مخ ٠ٚممس ِغٍمط اٌى١ٍمخ رٛش٠مغ  ألِٞدح اٌدزاظخ 

وً دثٍَٛ ِغ رؾد٠د ِمب ٠ ظمض ِٕٙمب ٌٍمدزٚض  فٌّٟ زٍفخ ظبػبد اٌدزاظخ ػٍٝ اٌّمسزاد ا

 إٌظس٠خ ِٚب ٠ ظض ٌٍدزٚض اٌؼ١ٍّخ.

 

 ( : 17ِــبكح )

أْ ٠مَٛ ثؼًّ ِشسٚع ثؾضٟ ٠غّغ ف١مٗ ومً  ِزؾبْػٍٝ اٌطبٌت لجً اٌعّبػ ٌٗ ثدخٛي اال

اٌّغبالد ٚاٌدٚز٠بد اٌؼ١ٍّمخ ؽزمٝ رمبز٠خ رممد٠ُ اٌجؾمش ٠ٚشمًّ  فِٟب وزت ػٓ ٔمطخ اٌجؾش 

اً ػ١ٍّبً ٠ٚؾدد ٌٗ ِغٍط اٌمعُ أؽد اٌّشسف١ٓ ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزمدز٠ط ٌإلشمساف ػ١ٍمٗ عصء

 ٠ٚ ظض ٌٍّشسٚع ِبئخ دزعخ.

 ( :18ِــبكح )

ٔمٛفّجس ٚئثس٠مً ٠ٚعمّؼ  فمٟاٌؼمبَ  فمٟبد دثٍِٛمبد اٌدزاظمبد اٌؼ١ٍمب ِمسر١ٓ اِزؾبٔمرؼمد  

ظجك ٔغبؽٗ  اٌزٟخسٜ اٌّمسز اٌرٞ زظت ف١ٗ دْٚ اٌّمسزاد األ فٟ ِزؾبٌٍْطبٌت ثاػبدح اال

 ف١ٙب.

 

 ( : 19ِــبكح )

 ال ٠غٛش أْ ٠جمٝ اٌطبٌت ِم١داً أوضس ِٓ ظٕز١ٓ ئال ثؼرز ٠مجٍٗ ِغٍط اٌى١ٍخ.
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 ( : 20ِــبكح )

ثشمٙس  ِزؾمبْأْ ٠م١مد اظمّٗ لجمً ِٛػمد اال ِزؾمبْدخٛي اال فٟػٍٝ اٌطبٌت اٌرٞ ٠س ت 

%( 61عمجخ ؽؼمٛزٖ ال رممً ػمٓ )ئال ئذا وبٔمذ ٔ ِزؾبْػٍٝ األلً ٚال ٠سخض ٌٗ ثبٌزمدَ ٌال

ؽبٌمخ ؽسِبٔمٗ ٠ؼ١مد  فمٟع١ّمغ ِمٛاد اٌمدثٍَٛ ٚ فمٟاٌّؾبػساد إٌظس٠خ ٚاٌدزٚض اٌؼ١ٍّخ  فٟ

 بً.اِزؾبٔع١ّغ اٌّمسزاد دزاظخ ٚ

 ( :21ِــبكح )

وً دثٍمَٛ ٠ٚؾمدد ِغٍمط اٌى١ٍمخ ثؼمد أخمر زأٞ  فٟرج١ٓ اٌغداٚي ا٢ر١خ ِمسزاد اٌدزاظخ  

وً ِمسز.وّب رجم١ٓ اٌغمداٚي اٌّسفممخ  فٟردزض  اٌزٟػبد ِغبٌط األلعبَ اٌّ زظخ اٌّٛػٛ

 اِزؾبْاد اٌزؾس٠س٠خ ٚاٌشف٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚإٌٙب٠خ اٌؼظّٝ ٌٍدزعبد اٌّ ظظخ ٌىً خزجبزاال

 اٌزؾس٠سٞ ٌىً ِمسز. ِزؾبِْٚدح اال

 

 ( : 22ِــبكح )

٠غٛش ٌّغٍط اٌى١ٍخ رٕظ١ُ اٌّمسزاد اٌّروٛزح ػٍٝ شمىً ٚؽمداد دزاظم١خ ِزىبٍِمخ وّمب 

 ؽدٚد اٌعبػبد اٌّمسزح. فٟٚذٌه  اخز١بز٠خ ٠غٛش ئػبفخ ِمسزاد أخسٜ أٚ ؽرف أٞ ِٛاد 

 

 ( : 23ِــبكح )

اٌزؾس٠مسٞ ػمٓ  ِزؾمبْاال فم٠ٟؾظمً ػ١ٍٙمب  اٌزم٠ٟشزسؽ ٌٕغبػ اٌطبٌت أال رممً اٌدزعمخ 

 .ِزؾبْ% ِٓ اٌدزعخ اٌّ ظظخ ٌال21

 

 ( :24ِــبكح )

 ؼبَ ثأؽد اٌزمد٠ساد ا٢ر١خ 9اٌزمد٠س اٌ فٟاٌّٛاد  ف٠ٟمدز ٔغبػ اٌطبٌت  

  ِٓ  فأوضس ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد74ِّزبش %. 

  ِٓ ًِغّٛع اٌدزعبد74% ئٌٟ ألً ِٓ 64ع١د عدا ِٓ %. 

  ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد64% ئٌٟ ألً ِٓ 54ع١د ِٓ %. 

  ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد54% ئٌٟ ألً ِٓ 51ِمجٛي ِٓ %. 

  ِٓ عبد% ِٓ ِغّٛع اٌدز51% ئٌٟ ألً ِٓ 21أِب زظٛة اٌطبٌت. 

  ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد51% ئٌٟ ألً ِٓ 21ػؼ١ف ِٓ %. 

  ِٓ ًِغّغ اٌدزعبد21ػؼ١ف عداً أل ِٓ %. 
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 اٌؼٍَٛ اٌظ١ل١ٌخ فٟصب١ٔب : كهعخ اٌّبعَز١و 
 

 ( : 25ِــبكح )

 اٌؼٍَٛ اٌظ١د١ٌخ 9 ف٠ٟشزسؽ ٌم١د اٌطبٌت ٌدزعخ اٌّبععز١س 

 

ثزممد٠س )ع١مد( ػٍمٝ األلمً  اٌؼٍمَٛ اٌظم١د١ٌخ فمٟأْ ٠ىٓ ؽبطالً ػٍٝ دزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض 

ِٓ ئؽدٜ عبِؼبد عّٙٛز٠خ ِظس اٌؼسث١خ أٚ ػٍٝ دزعخ ِؼبدٌمخ ٌٙمب ِمٓ ِؼٙمد ػٍّمٟ  خمس 

٠ٚغٛش ل١د اٌطالة ٌدزعخ اٌّبععز١س ِٓ ث١ٓ اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ رممد٠س  ِؼزسف ثٗ ِٓ اٌغبِؼخ.

 .دزعخ اٌجىبٌٛز٠ٛض ثشسؽ ؽظٌُٛٙ ػٍٝ أؽد دثٍِٛبد اٌز ظض فٟ)ِمجٛي( 

 

 : ( 26ِــبكح )

 اٌؼٍَٛ اٌظ١د١ٌخ 9 فٟاٌطبٌت ١ًٌٕ دزعخ اٌّبععز١س  ف٠ٟشزسؽ 

 

  اٌّمسزاد اٌدزاظ١خ فٟ ِزؾبْأْ ٠إدٞ ثٕغبػ اال 

  ِٛػمٛع رممسٖ اٌغبِؼمخ ثٕمبء ػٍمٝ الزمساػ ِغٍمط  فمٟأْ ٠مَٛ ثاعساء ثؾٛس

اٌمعُ ِٚٛافمخ ٌغٕمخ اٌدزاظمبد اٌؼ١ٍمب ٚاٌجؾمٛس ِٚغٍمط اٌى١ٍمخ ٚذٌمه ٌّمدح ال 

 الد٠خ ِٓ ربز٠خ اٌزعغ١ً.رمً ػٓ ظٕخ ٚٔظف ١ِ

  ٗزظبٌخ رمجٍٙب ٌغٕمخ  فٟاٌّمسزاد اٌدزاظ١خ ٔزبئظ ثؾٛصٗ  فٟأْ ٠مدَ ثؼد ٔغبؽ

 اٌؾىُ ٚأْ ٠ٕبلش ف١ٙب ػال١ٔخ.

 ( : 27ِــبكح )

 اِزؾبْٔٛفّجس ٚأثس٠ً ٠ٚىْٛ  فٟاٌؼبَ  فٟاٌّمسزاد اٌدزاظ١خ ِسر١ٓ  فٟ ِزؾب٠ْؼمد اال

 ظجك ٔغبؽٗ ف١ٙب. اٌزٟاٌّمسزاد األخسٜ  زظت ف١ٙب دْٚ اٌزٟاٌّمسزاد  فٟاٌطبٌت 

ٌّٚغٍط اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ الزساػ ِغبٌط األلعبَ اٌّ زظخ ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب 

 فٟ%( 64ٚئذا وبٔذ ٔعجخ ؽؼٛزٖ رمً ػٓ ) ِزؾبْٚاٌجؾٛس ؽسِبْ اٌطبٌت ِٓ دخٛي اال

 بً.ٔاِزؾبؽبٌخ ؽسِبْ اٌطبٌت ػ١ٍٗ ئػبدح اٌّمسز اٌرٞ رغ١ت ف١ٗ دزاظخ ٚ
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 ( :28ِــبكح )

ال ٠غٛش رعغ١ً ِٛػٛع اٌجؾش لجً ِؼٟ ظمزخ أشمٙس ػٍمٝ ل١مد اٌطبٌمت ٌٍدزاظمخ ثٕمبء  

 ػٍٝ رٛط١خ اٌّشسف.

ِممدح ألظممب٘ب ظممٕزبْ ِممٓ رممبز٠خ ِٛافمممخ  فممٟٚئذا ٌممُ ٠عممغً اٌطبٌممت ِٛػممٛع اٌجؾممش  

 ِغٍط اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌم١د ٠شطت ل١دٖ ٚذٌه ثؼد أخر زأٞ ِغٍط اٌمعُ اٌّ زض.
 

 ( : 29ِــبكح )

 اٌزمد٠س اٌؼبَ ثأؽد اٌزمد٠ساد ا٢ر١خ 9 فٟاٌّٛاد ٚ ف٠ٟمدز ٔغبػ اٌطبٌت 

     ِٓ  فأوضس ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد74ِّزبش % 

   ِٓ ًِغّٛع اٌدزعبد74% ئٌٟ ألً ِٓ 64ع١د عدا ِٓ % 

   ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد64% ئٌٟ ألً ِٓ 54ع١د ِٓ % 

   ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد54% ئٌٟ ألً ِٓ 51ِمجٛي ِٓ % 
 

 أِب هٍٛة اٌطبٌت ف١مله ثأؽل اٌزمل٠و٠ٓ ا٢ر١١ٓ :

  ِٓ ِغّٛع اٌدزعبد51% ئٌٟ ألً ِٓ 21ػؼ١ف ِٓ % 

  ِٓ ًِغّغ اٌدزعبد21ػؼ١ف عداً أل ِٓ % 

  

 اٌؼٍَٛ اٌظ١ل١ٌخ فٟصبٌضب: كهعخ كوزٛه اٌفٍَفخ 
 

 (: 31ِبكح )

طالً ػٍمٝ اٌؼٍَٛ اٌظ١د١ٌخ أْ ٠ىْٛ ؽب ف٠ٟشزسؽ ٌزعغ١ً اٌطبٌت ٌدزعخ دوزٛز اٌفٍعفخ 

اٌؼٍمَٛ  فمٟاٌؼٍمَٛ اٌظم١د١ٌخ أٚ دثٍم١ِٛٓ ِمٓ دثٍِٛمبد اٌدزاظمبد اٌؼ١ٍمب  فمٟدزعخ اٌّبععز١س 

ِغمبي اٌز ظمض ِمٓ  فمٟاٌظ١د١ٌخ ثزمد٠س ع١د ػٍٝ األلً ػٍٝ أْ ٠ىْٛ أؽداّ٘ب ػٍٝ األلمً 

ئؽدٜ عبِؼبد عّٙٛز٠خ ِظمس اٌؼسث١مخ أٚ ػٍمٝ دزعمخ ِؼبدٌمخ ألٞ ِّٕٙمب ِمٓ ِؼٙمد ػٍّمٟ 

 ِٓ اٌغبِؼخ.أخس ِؼزسف ثٗ 

 (: 32ِبكح )

 اٌؼٍَٛ اٌظ١د١ٌخ9 فٟاٌطبٌت ١ًٌٕ دزعخ دوزٛز اٌفٍعفخ  ف٠ٟشزسؽ 

  اٌّٛػممٛع اٌممرٞ رممُ رعممغ١ٍٗ ف١ممٗ ٌّممدح ظممٕز١ٓ  فممٟأْ ٠مممَٛ ثجؾممٛس ِجزىممسح

 ١ِالد٠ز١ٓ ػٍٝ األلً ِٓ ربز٠خ ِٛافمخ ِغٍط اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌزعغ١ً

  ٗف١ٙب ػال١ٔخزظبٌخ ٌغٕخ اٌؾىُ ٚأْ ٠ٕبلش  فٟأْ ٠مدَ ٔزبئظ ثؾٛص 
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 ٚاٌلوزٛهاٖاٌّبعَز١و  ٌلهعزٟأؽىبَ ِشزووخ هاثؼب : 
 

 ( :33ِــبكح )

٠زمدَ اٌطبٌت ثطٍمت اٌم١مد أٚ اٌزعمغ١ً ئٌمٟ اٌى١ٍمخ ٌٍؼمسع ػٍمٝ ِغٍمط اٌمعمُ اٌّ مزض  

إلثداء اٌسأٞ ٚرؾد٠د ِٛػٛع اٌجؾش ٚثسٔبِظ اٌدزاظخ صُ ٠ؼمسع األِمس ثؼمد اظمز١فبء ع١ّمغ 

 اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس صُ ِغٍط اٌى١ٍخ إللسازٖ. األٚزاق ػٍٝ ٌغٕخ اٌدزاظبد

 ( :34ِــبكح )

لً ٠ٚغمٛش ٌٍغٕمخ اٌؾىمُ ٚإٌّبلشمخ ٠ؾدد ػٕٛاْ اٌسظبٌخ لجً رمد٠ّٙب ثعزخ أشٙس ػٍٝ األ 

 ثّٛػٛع اٌجؾش. ٠ً ػٍٝ ػٕٛاْ اٌسظبٌخ دْٚ اإلخاليعساء رؼدئ

 ( :35ِــبكح )

معممُ اٌّ ممزض ٌٚغٕمممخ ٌّغٍممط اٌى١ٍممخ ثٕممبء ػٍممٝ الزممساػ اٌّشممسف ِٚٛافمممخ ِغٍممط اٌ 

ِؼٙمد ػٍّمٟ أٚ  فٟاٌجؾٛس ثبٌى١ٍخ أْ ٠ظسػ ٌٍطبٌت ثبٌم١بَ ثجؼغ ثؾٛصٗ ٚاٌدزاظبد اٌؼ١ٍب 

 ِؼزسف ثٗ ِٓ اٌغبِؼخ. فٕٟلعُ 

 ( :36ِــبكح )

رزظمً  اٌزمٟاٌّٛػٛػبد  ف١ٟبً اٌطبٌت رؾس٠س٠بً أٚ شف٠ٛبً أٚ ػٌٍٍّغٕخ اٌؾىُ أْ ر زجس  

 ثجؾضٗ ئذا زأد ذٌه.

  ( :37ِــبكح )

ئذا ٌُ ٠مدَ اٌطبٌت زظبٌزٗ خالي خّط ظٕٛاد ِٓ ربز٠خ رعغ١ٍٗ ِٛػٛع اٌجؾمش ٠عممؾ 

اٌزعغ١ً ئال ئذا زأٜ ِغٍط اٌى١ٍمخ اإلثممبء ػٍمٝ اٌزعمغ١ً ٌّمدح أخمسٜ ِؾمددح ٌؼمبَ أخمس لبثمً 

 ٌٍزغد٠د ثٕبء ػٍٝ رمس٠س اٌّشسف ثؼد أخر زأٜ ِغٍط اٌمعُ اٌّ زض.

 ( : 38ِــبكح )

عممغ١ً اٌطبٌممت ٌفزممسح ِؼ١ٕممخ ئذا رمممدَ ثؼممرز ِمجممٛي ٠ّٕؼممٗ ِممٓ ٌّغٍممط اٌى١ٍممخ أْ ٠ٛلممف ر

 (.26ِبدح ) فِٟٛاطٍخ أثؾبصٗ ٚال رؾعت ِدح اإل٠مبف ػّٓ اٌّدد إٌّظٛص ػ١ٍٙب 

 ( : 39ِــبكح )

 ئؽدٜ اٌؾبالد ا٢ر١خ 9 ف٠ٟعمؾ رعغ١ً اٌطبٌت 

 .ٍٗئذا وبٔذ رمبز٠س اإلشساف ػٕٗ  ١س ِسػ١خ خالي فزسح رعغ١ 

 ٌؾىُ اٌسظبٌخ ِسر١ٓ ِززب١ٌز١ٓ.ئذا زفؼذ ٌغٕخ ا 
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 اٌؾبكٞ ػشو

لئؾخ و١ٍخ اٌطت اٌجشوٞ ٌٍلهاٍبد  

 اٌؼ١ٍب
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تم إص ار الالئحة ال اخلٌة لل راسةت العلٌة بكلٌة الطب بموجب القرار 

 . 2/2/2007بتةرٌخ  271الوزاري رقم 

 ٌطتاٌظبكهح ػٓ و١ٍخ ااٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌلثٍِٛبد اٌجبة األٚي : 
درجات العلمٌة لا لطبة ابناء على طلب كلٌ بنً سوٌؾ جامعة تمنح : ( 2مة )   

 التخصصات اآلتٌة : فًوالدبلومات 

 :أح  فروع التخصص اإلكلٌنٌكٌة اآلتٌة  فً ال بلوم والمةجستٌر وال كتوراه رجة 

 جراحة العظام األمراض الباطنه

 التخدٌر األمراض الصدرٌة

 د وأمراض النساءالتولٌ العصبًالفسٌولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة للجهاز 

 األشعة التشخٌصٌة النفسًوالطب األمراض العصبٌة 

 عالج األورام أمراض الملب واألوعٌة الدموٌة

 الروماتٌزم والتؤهٌل طب األطفال

 طب العائلة والسموم اإلكلٌنٌكٌة الشرعًالطب 

 طب العٌن وجراحتها وطب المجتمع والصحة المهنٌةالصحة العامة 

 األذن واألنؾ والحنجرة ارة وصحتهاطب المناطك الح

 جراحة المسالن البولٌة الجراحة

 أمراض السمع والصم طب الحاالت الحرجة

 أمراض التخاطب الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة والكٌمٌائٌة

 :فًالعلوم الطبٌة األسةسٌة  فً رجة ال بلوم والمةجستٌر وال كتوراه فً أح  فروع التخصص 

 وجٌاالفارماكول التشرٌح

 المٌكروبٌولوجٌا الطبٌة والمناعة الهستولوجٌا

 الباثولوجٌا الفسٌولوجٌا

 الطفٌلٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة

  رجة ال بلوم والمةجستٌر فً :

 األمراض العصبٌة والنفسٌة األمراض الجلدٌة والتناسلٌة

  رجة ال كتوراه فً :

 طب أمراض الذكورة  وجراحتها األمراض الجلدٌة

 النفسًالطب  العصبٌةراض األم

 جراحة الملب والصدر جراحة المخ واألعصاب
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 ػٍٝ اٌلهعخ اٌؼ١ٍّخ اٌؾظٛي ٚ الٌزؾبقشوٚؽ :  اٌضبٟٔاٌجـــبة 
 

 : ( 3ِبكح ) 

تتولى لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة عن طرٌك لجنة تشكل لكل تخصم وضع البرنامج 

 الممرراتٌمرها مجلس الكلٌة وتشمل هذه للممررات وٌمرها مجلس المسم ثم  التفصٌلً

باإلضافة إلً أنشطة علمٌة وتكون  إكلٌنٌكًمحاضرات نظرٌة ودروس عملٌة وتدرٌب 

 . كل خمس سنوات علً األكثر وإلرارهامراجعة هذه الممررات 

 وتكون هذه األنشطة العلمٌة على األلل فً حدود اآلتً :

 ( المةجستٌر : 1  

  لمدة سنة. امبانتظحضور مرور المسم 

  ( مإتمرات علمٌة أو دورة تدرٌبٌة ومإتمرٌن أو دورتٌن  3حضور )

 .تدرٌبٌتٌن فً التخصم

  ( ندوات علمٌة للمسم أو األلسام  3حضور )األخرى. 

  ( منالشة رسالة ماجستٌر ودكتوراه 1حضور ). 

 ( بةل كتوراه : 2  

 حضور مرور المسم لمدة فصلٌن دراسٌٌن كاملٌن علً األلل 

 ( دورات تدرٌبٌة فً التخصم العام 2( مإتمرات علمٌة أو )  5ضور) ح 

  ( ندوات علمٌة للمسم أو األلسام  3حضور )األخرى 

   ( رسائل ماجستٌر ورسالتً دكتوراه 3حضور منالشة ) 

  األخرىتمدٌم موضوعٌن علً األلل فً الندوات العلمٌة للمسم أو األلسام 

 .   Journal Clubأو فً ال
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 برتوكول عمل أو عالج ألحد النواحً أو األنشطة التً ٌحددها المسم  إعداد

 وٌتمدم بها إلدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة بعد موافمة مجلس المسم علٌها .

 

 : كهعخ اٌّبعَز١و) أ ( 
 

 : ( 4ِبكح ) 

 دراسٌة ) سنتان ( . درجة الماجستٌر أربعة فصول مدة الدراسة لنٌل

 وتكون على قسمٌن :

 . شامل امتحانٌعمبه  شهور (  5)  دراسًجزء األول : فصل ال -

 شهر( 07: ثالث فصول دراسٌة مدتها )  والرسالة،  الثانًالجزء  -

الفصل الدراسً الثانً سواء كان الطالب لد  بداٌةوٌتم تسجٌل موضوع الرسالة فً 

منها فصل دراسً  ءواالنتهاالرسالة  إعدادات الجزء األول أم ال ، وتكون مدة امتحاناجتاز 

ات الجزء األول بنجاح . وتتم امتحانشهور ( علً أال تتم منالشتها إال بعد اجتٌاز  5كامل ) 

ات الجزء امتحانمنالشة الرسالة بعد مرور فصلٌن دراسٌٌن علً المٌد للدرجة ولبل موعد 

 األلل.الثانً بثالث شهور علً 

 اٌّبعَز١و : ٌلهعخ الٌزؾبقشوٚؽ 

 

 : ( 5ِبكح ) 

 قٌ  الطةلب ل رجة المةجستٌر : فًٌشترط 

  إحدى  الطب والجراحة من فًأن ٌكون حاصال على درجة البكالورٌوس

معترؾ به من  علمًجامعات ج.م.ع أو على درجة معادلة لها من معهد 

الحاصل على درجة البكالورٌوس بتمدٌر  .بتمدٌر جٌد على األلل الجامعة 

حالة حصوله  فًدرجة الماجستٌر  ستكمالال بتسجٌل رسالةله  ممبول ٌسمح
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مال الدورات التدرٌبٌة المطلوبة واستك الدبلوم فًعلى تمدٌر جٌد على األلل 

رسالة خالل التسجٌل  علً أن ٌكون(.( ) أ 6نٌل درجة الماجستٌر فً مادة )ل

من حصوله علً الدبلوم وفً المواعٌد المحددة  علً األكثرخمس سنوات 

 للتسجٌل.

  ٌعادلها. لد أمضى السنة التدرٌبٌة أو ماأن ٌكون 

  فصلٌن دراسٌٌن( الثانًالجزء  فًأن ٌتفرغ للدراسة لمدة سنة على األلل( . 

 : ( 6ِبكح ) 

خالل شهر ٌولٌو من كل عام السنة  فًمرة واحدة  الماجستٌر لدرجةٌكون التمدم للمٌد 

. 

 شهر أكتوبر من كل عام . فًالماجستٌر لدرجة تبدأ الدراسة 

 : ( 7ِبكح ) 

أح  الفروع اإلكلٌنٌكٌة والعلوم  فًالطةلب لنٌل  رجة مةجستٌر التخصص  فًٌشترط 

 :الطبٌة األسةسٌة 

 : الحصول علً دورات تدرٌبٌة معتمدة من الكلٌة فً مجاالت 

o  الكمبٌوتر( Windows – Excel – Word, Power Point, Internet ) 

o ًاإلحصاء الطب 

o ًطرق البحث العلم 

 الدراسٌة والتدرٌبات اإلكلٌنٌكٌة والعملٌة والمعملٌة بصفة  الممررات حضور

 مرضٌة.

 لسم  فًزائر لمدة سنة على األلل  طبٌب  أن ٌموم بالعمل كطبٌب ممٌم أصلى أو

 .بالنسبة للعلوم اإلكلٌنٌكٌة التخصم 
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  والثانًالمسمٌن األول  امتحان فًأن ٌنجح . 

  ٌنتهًلجامعة بعد موافمة مجلس الكلٌة موضوع ٌمره ا فًأن ٌموم بإعداد بحث 

 . المنالشةبإعداد رسالة تمبلها لجنة 

  (2المطلوبة كما ٌحددها المسم طبماً للمادة ) العلمٌةأن ٌستوفً األنشطة 

 : ( 8ِبكح ) 

 : التةلًلل بلوم و رجة المةجستٌر على الوجه  النهةئًٌحسب التق ٌر 

 21  %المسم األول . متحانال 

 61  %الثانًالمسم  نمتحاال . 

 . للمةجستٌر بةلنسبةالرسةلة ب ون تق ٌر  ملحوظة :

 : ( 9ِبكح ) 

 : متحةناالنظةم 

  من شهر إبرٌل  الثانًاألسبوع  فًالماجستٌر لدرجة المسم األول  اتامتحانتعمد

 فً المواد التً رسب بها فمط  من شهر سبتمبر الثانًالنصؾ  فً متحاناال ٌعٌدومن ٌرسب 

. 

  نوفمبر وماٌو من كل عام وال تبدأ الدراسة  شهريخالل  الثانًالمسم  اتمتحاناتعمد

 المسم األول . جمٌع مواد فًإال بعد النجاح  الثانًبالمسم 

  ( ٌإدى الثانًأو  ) بالمسم األولأو مجموعة مواد الدراسة  منمادة  فًمن ٌرسب

 رسب فٌها فمط . التًالمادة أو المجموعة  فً متحاناال

  المسم األول بست دورات ) ثالث سنوات ( وإذا لم  متحانالعدد مرات التمدم تحدد

 ٌنجح الطالب خالل هذه المدة ٌلؽى تسجٌله نهائٌا .



 

157 

 

 لبل موعده بشهر على األلل وٌؽلك باب التمدم لبل بدء  متحانٌبدأ لٌد التمدم لال

 بؤسبوع . متحاناال

 : ( 10ِبكح ) 

راسة لدرجة الماجستٌر أكثر من أربع سنوات وٌجوز ال ٌجوز للطالب أن ٌبمى ممٌدا للد

وذلن بعد موافمة مجلس المسم بناًء عام خامس وعام سادس بلمجلس الكلٌة أن ٌرخم له 

 .على تمرٌر المشرفٌن

 : ( 11ِبكح ) 

 :التةلً الوجهالمةجستٌر على  ةتامتحةن فً والرسوبتحتسب تق ٌرات النجةح 

  فؤكثر 74ممتاز من % 

 74% إلى ألل من  64 جٌد جدا من % 

  64من  ألل إلى%  54جٌد من % 

  54% إلى ألل من  51ممبول من % 

 51 نضعٌؾ ألل م % 

  21ضعٌؾ جدا ألل من % 

 ٌلؽً التسجٌل ٌناختباروفً حالة حصوله علً ضعٌؾ جداً فً 

 : ( 12ِبكح ) 

ً  فًلدرجة الماجستٌر  الدراسًٌتناول الممرر   العلوم الطبٌة األساسٌة دروسا

ٌتمدم الطالب للحصول على درجة الماجستٌر فٌها  التًالمادة األساسٌة  فًومحاضرات 

 التًالمادة األساسٌة من بٌن المواد مجلس لسم أخرى إضافٌة ٌعٌنها  أو مواد مادة فًو

 ٌمررها مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس المسم .
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 )ة( كثٍِٛبد اٌزقظض

 
 : ( 13ِبكح ) 

بلوم التخصم سنة ونصؾ ) ثالث فصول دراسٌة ( وتكون على مدة الدراسة لنٌل د

 لسمٌن:

  شامل . امتحانواحد ) ستة شهور ( ٌعمبه  دراسًالمسم األول : فصل 

  شامل فً التخصم امتحان: فصلٌن دراسٌٌن ) سنة ( ٌعمبه  الثانًالمسم . 

 : ( 14ِبكح ) 

 : شروط القٌ  بإح ى  بلومةت التخصص

  للدارسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصم أن ٌكون لٌد الطالب  فًٌشترط

جامعات  الطب والجراحة من إحدى فًحاصال على درجة البكالورٌوس 

معترؾ به  علمًجمهورٌة مصر العربٌة أو على درجة معادلة لها من معهد 

 من الجامعة .

 ٌعادلها . ٌكون لد أمضى السنة التدرٌبٌة أو ما أن 

 : ( 15ِبكح ) 

 : لب لنٌل  بلوم التخصصالطة فًٌشترط 

 : ًالحصول علً دورات تدرٌبٌة معتمدة من الكلٌة ف 

 ((Windows – Excel – Word – Power Point – Internetالكمبٌوتر

  حضور الممررات الدراسٌة والتدرٌبات اإلكلٌنٌكٌة والعملٌة بصفة مرضٌة طبما

 للساعات المعتمدة .

 لسم التخصم  فًر لمدة سنة على األلل أن ٌموم بالعمل كطبٌب ممٌم أصلى أو زائ

 أو أحد المستشفٌات التً ٌمرها مجلس الكلٌة .
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  والثانًالمسمٌن األول  امتحان فًأن ٌنجح . 

 : ( 16ِبكح ) 

 : التةلًلل بلوم على الوجه  النهةئًٌحتسب التق ٌر 

 21  %المسم األول . متحانال 

 61  %الثانًالمسم  متحانال . 

 : ( 17ِبكح ) 

الدبلوم بنفس نظام الماجستٌر ) مادة  اتامتحان فًب تمدٌرات النجاح والرسوب تحتس

00 ) . 

 : ( 18ِبكح ) 

المسم األول ولم ٌستكمل الرسالة  امتحان فًالطالب الممٌد لدرجة الماجستٌر ونجح 

خالل مدة المٌد المحددة بالالئحة ٌمكنه أن ٌحصل على شهادة دبلوم التخصم فً حالة 

 ات المسم الثانً بنجاح .انامتح أدائه

 : ( 19ِبكح ) 

السنة بنفس نظام الماجستٌر  فًٌكون التمدم للمٌد لدبلومات التخصم مرة واحدة  

 (. 5)مادة 

 : ( 20ِبكح ) 

 ( .8الماجستٌر ) مادة  امتحانللدبلومات نفس نظام  متحاناالنظام 

 

 

 

 



 

160 

 

خ أٚ اٌغواؽخ أٚ اٌؼٍَٛ اٌطج١ اٌطت فٟكهعخ كوزٛهاٖ )ط( 

 األٍب١ٍخ

 
 : ( 21ِبكح ) 

أو الجراحة أو العلوم الطبٌة األساسٌة  الطب فًلٌد الطالب لدرجة دكتوراه  فًٌشترط 

مادة التخصم من إحدى جامعات ج.م.ع أو  فًأن ٌكون حاصال على  درجة الماجستٌر 

 آخر معترؾ به من الجامعة . علمًعلى درجة معادلة لها من معهد 

 ( : 22ِبكح ) 

 فصول  راسٌة ( علً األقل 6ثالث سنوات   ل راسة لنٌل  رجة ال كتوراه م ) ا

 : كةآلتًموزعة 

 جزء أول :

  تحرٌري وشفوي  امتحانٌعمبها لمدة ستة شهور  دراسًعلوم أساسٌة فصل

 بنجاح.وال ٌبدأ الجزء الثانً إال بعد اجتٌاز جمٌع المواد 

 : ورسةلة ثةنًجزء 

 ونصؾ. سنتٌنفصول دراسٌة لمدة  خمسه 

 النهائً علً أن ٌكون لد انتهً من الرسالة  متحانٌحك بعدها للطالب دخول اال

 .متحاناالأشهر ( لبل موعد  5ولبولها ) 

 رسـةلة :

بعد  الثانً الدراسًتسجٌل الرسالة لمدة أربعة فصول دراسٌة تبدأ عند بداٌة الفصل 

تسجٌل موضوع امٌن من بعد ع أيمنها  االنتهاءاألول وتنالش بعد  النجاح فً الجزء

 الرسالة.
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 ( : 23ِبكح ) 

  الجزء األول  ومنالشة الرسالة ومرور  امتحانٌمنح الطالب الدرجة بعد اجتٌاز

النهائً  متحانواجتٌازه االشهور ( علً األلل  5فصل دراسً كامل بعد المنالشة ) 

 .بنجاح

 الرعاٌة حصوله علً دورات تدرٌبٌة معتمدة من الكلٌة فً مجال " الجودة ف ً

الصحٌة " باإلضافة إلً حصوله علً الدورات التدرٌبٌة المطلوبة فً درجة 

 الماجستٌر .

 اجتٌاز بنجاح شهادة الTOEFL  )فً اللؽة اإلنجلٌزٌة ) حسب متطلبات الجامعة

 .ICDL  والرخصة الدولٌة لمٌادة الكمبٌوتر

 ( : 24ِبكح ) 

  أكتوبر ومارس شهريالسنة خالل  فًٌكون التمدم للمٌد لدرجة الدكتوراه مرتٌن 

 من كل عام .

 .) ٌكون منح الدرجة علً دورٌن ) دور ماٌو ونوفمبر 

 : ( 25ِبكح ) 

الجراحة أو العلوم الطبٌة  الطب أو فًالطةلب لنٌل  رجة  كتوراه  فًٌشترط 

 ٌلً:مة األسةسٌة 

  الدراسٌة بصفة مرضٌة. تالممرراحضور 

  ه الجامعة بعد موافمة مجلس الكلٌة لمدة موضوع تمر فًأن ٌموم ببحث مبتكر

 ( . الثانً الدراسًالفصل  فًسنتٌن على األلل ) 

 . أن ٌمدم بنتائج بحوثه رسالة تمبلها لجنة الحكم بعد منالشته فٌها 
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  التحرٌرٌة واإلكلٌنٌكٌة والشفهٌة الممررة وفما لما  اتختباراالأن ٌجتاز بنجاح

 هو مبٌن بالالئحة .

 (2شطة العلمٌة المطلوبة كما ٌحددها المسم طبماً للمادة )أن ٌستوفً األن 

 : ( 26ِبكح ) 

 األلل.لبل موعده بشهر على  متحانلال اسمهعلى الطالب أن ٌمٌد 

 : ( 27ِبكح ) 

جمٌع  فً متحاناالالدكتوراه أن ٌرضى لجنة  امتحان فًٌشترط لنجاح الطالب 

المتوسط لتمدٌرات  حده ذلن بؤخذكل جزء من أجزائها على  فًالممررة و اتختباراال

ممرر من ممررات درجة الدكتوراه أعاد  أي امتحان فًأعضاء اللجنة وإذا رسب الطالب 

 جمٌع الممررات . فً متحاناال

 : ( 28ِبكح ) 

 نوفمبر وماٌو من كل عام . فًلدرجة الدكتوراه  متحاناالٌعمد 

 : ( 29ِبكح ) 

الدكتوراه ألكثر من أربع سنوات دون أن ٌتمدم ال ٌجوز للطالب أن ٌبمى ممٌدا لدرجة 

حالة لبول العذر  فً سنةلمنالشة الرسالة وٌجوز لمجلس الكلٌة أن ٌعطى الطالب مهله لمدة 

 .وتجدد لعام آخر

 : ( 30ِبكح ) 

 . النهائً متحانلالإطالق فرم التمدم 

 : ( 31ِبكح ) 

 ٌك .والتخصم الدلشهادة الدكتوراه موضوع الرسالة  فًٌبٌن 
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 لٛاػـل اٌم١ل ٚاٌزَغ١ً اٌضبٌش :اٌجـــبة 
 

 : ( 32بكح ) ِ

) دبلوم ا ماجستٌر ا دكتوراه (  األوراق والمستندات المطلوبة للتسجٌل بالدراسات العلٌا

. 

 ٠ملَ وً ؽبٌت ك١ٍٚٗ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ اٌَّزٕلاد ا٢ر١خ :

  التحاقطلب . 

 ادة التخصمشهادة البكالورٌوس موضح بها التمدٌر العام وتمدٌر م. 

  ( االمتٌازالتدرٌبٌة )  السنةلضاء شهادة . 

 منها . رسمًالمٌالد أو مستخرج  شهادة 

  سنه أو   –) سنه للماجستٌر موافمة جهة العمل على التسجٌل والتفرغ للدراسة

العمل كطبٌب ممٌم فً مستشفً معترؾ به من مجلس الكلٌة للدبلوم ( نصؾ 

 .راه تفرغ ألربعة فصول دراسٌة للدكتو

 . المولؾ من التجنٌد 

  صور فوتوؼرافٌة حدٌثة . 5عدد 

 الموافمة  بالنسبة للوافدٌن ٌمدم الطالب خطاب من السفارة التابع لها ٌتضمن

تتحمل نفمات الدراسة كما ٌمدم  التًبالدراسات العلٌا وٌحدد الجهة  التحالهعلى 

 ن األمراض .اوه مان وزارة الصحة تفٌد خلاشهادة صحٌة م

 تمدمٌن لدرجة الدكتوراه ٌمدم الطالب بخالؾ ذلن شهادة الماجستٌرللم. 

 : ( 33ِبكح ) 

 اتهاامتحانبعض الممررات الدراسٌة ومن  امتحانوٌجوز أن ٌعفى الطالب من حضور 

كلٌة جامعٌة أو  فًالممررة  اتمتحاناالإذا ثبت أنه حضر ممررات مماثلة وأدى بنجاح 
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أو  متحاناالعة وذلن خالل خمس سنوات من تارٌخ أداء معترؾ بهما من الجام علمًمعهد 

 حصوله على الشهادة أو الدرجة العلمٌة .

 : ( 34ِبكح ) 

ال ٌجوز إشراؾ عضو هٌئة التدرٌس على الرسائل العلمٌة الممدمة من أحد ألاربه 

كما ال  والعملً الشفوي متحاناالحتى الدرجة الرابعة نسبا أو صهرا مع تطبٌك ذلن على 

 لجنة الحكم . فً االشترانوز أٌضا ٌج

 : ( 35ِبكح ) 

 واألخ وأخٌه  وابنهعضو هٌئة التدرٌس وزوجته واألب  اشترانال ٌجوز 

 اإلشراؾ على ذات الرسالة . فً

 : ( 36ِبكح ) 

ال ٌمل عدد المشرفٌن على رسالة الماجستٌر أو الدكتوراه عن إثنٌن وال ٌزٌد عن ثالثة 

 . ربعة فً الدكتوراهفً الماجستٌر وأ مشرفٌن

 (: 37ِبكح ) 

 اتمتحاناالوضع أسئلة  فًمع األلسام األخرى الفرعٌة  للدرجةٌشترن المسم المانح 

التحرٌرٌة والشفوٌة واإلكلٌنٌكٌة وأن ٌموم بتصحٌح األوراق التحرٌرٌة كل منهما وٌإخذ 

 متوسط الدرجات .

 : ( 38ِبكح ) 

 .لدراسات العلٌا على رئٌس مجلس المسما اتمتحانال التنظٌمٌةتكون المسئولٌة 
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 : ( 39ِبكح ) 

 وقف القٌ :

 لألسبةببطلب من الطةلب أو القسم  للقٌ الم ) األصلٌة  انتهةءٌكون وقف القٌ  قبل 

 :التةلٌة

 رعاٌة الطفل  

 مرافمة الزوج أو الزوجة للخارج 

 رافمة الوالدٌن للعالج بالخارجم  

 التجنٌد  

 الرسمٌة نح التدرٌبٌة والمهماتالم 

  المرض 

  أي عذر ٌمبله مجلس الكلٌة. 

 المٌد.أن ٌمدم طلب لرفع إٌماؾ  أو المسم مدة اإلٌماؾ على الطالب وبانتهاء

 تتم إجراءات شطب القٌ  لألسبةب التةلٌة :

 المسم األول من الدبلوم والماجستٌر متحانالعدد مرات التمدم  استنفاذ. 

 المنصوم علٌها بالالئحة . واالستثنائٌةالمدة المانونٌة  انتهاء 

  والجدٌة. االنتظامتمرٌر المشرفٌن على الرسالة بعدم 

 . عدم سداد الرسوم الدراسٌة 

 : ( 40ِبكح ) 

 .ال ٌعتبر الطالب ممٌدا بالدراسات العلٌا إال بعد سداد الرسوم الدراسٌة

 : ( 41ِبكح ) 
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وم تحسٌن الخدمات ٌعفى المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن من الرسوم الدراسٌة ورس

 .الطالبٌة

 .حالة مد المٌد فًوٌحصل منهم فمط رسم شهادة البراءة الجامعٌة وخمسون جنٌها 

 : ( 42ِبكح ) 

واألطباء العاملون بكلٌات الطب والمستشفٌات  واألطباء الممٌمٌنٌعفى طالب البحث 

المساعدٌن  ٌنثحابالو ٌنالباحث ومساعديالجامعٌة وطالب المنح الدراسٌة بالجامعات 

جامعة األزهر  بمراكز ومعاهد البحوث وكذلن المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن بكلٌات 

عند  العالًلوزارة التعلٌم  والمدرسٌن المساعدٌن والمعٌدٌن بالكلٌات والمعاهد العلٌا التابعة

ت الخدمات الممررة على طالب الدراسا رحلة الدراسات العلٌا من ممابلالمٌد والتسجٌل لم

 العلٌا بالجامعات .
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 اٌضبٟٔ ػشو

لئؾخ و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ ٌٍلهاٍبد  

 اٌؼ١ٍب
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بنةء على طلب مجلس كلٌة  ٌمنح مجلس جةمعة بنً سوٌف

 التربٌة الرٌةضٌة

 أوال: الدبلوم وتخصصاتها

 الدبلوم فً التربٌة الرٌاضٌة. 

 ًدبلوم التدرٌب الرٌاض. 

 دبلوم الرٌاضة المدرسٌة. 

  رٌاضٌة دارة مإسساتإدبلوم. 

  اإلصابات الرٌاضٌةدبلوم. 

 دبلوم رٌاضة للمعالٌن. 

 دبلوم التروٌح الرٌاضة فً المإسسات الرٌاضٌة. 

 

 ( : 17ِبكح ) 

 ٌحدد مجلس كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بناء على التراحات مجلس األلسام المختصة  

العام التالً فً التخصصات  فً شهر ٌونٌو من كل عام الدبلومات التً تبدأ الدراسة بها فً

 لبول هإالء الطالب . امتحانالمطلوبة وإعداد الطالب ، ولمجلس الكلٌة أن ٌمرر عمد 

 

 ( : 18ِبكح ) 

 ٌشترط فً قٌ  الطةلب لنٌل ال بلوم مة ٌلً :

  أن ٌكون حاصالً على درجة البكالورٌوس فً التربٌة الرٌاضٌة من إحدى

 ادلة لها من معهد علمً معترؾ به .الجامعات المصرٌة أو علً درجة مع
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  أن ٌكون حاصالً علً خبرة علمٌة فً مجال تخصم الدبلوم الذي ٌتمدم للدراسة 

فٌه ال تمل مدتها عن سنتٌن بعد حصوله على الدرجة الجامعٌة األولً على أن ٌمر 

 هذه الخبرة مجلس المسم .

  ٌومٌن أسبوعٌاً على األلل أن ٌمدم موافمة الجهة التً ٌعمل بها على التفرغ للدراسة

. 

  أن ٌتمدم للكلٌة بطلب للمٌد عند اإلعالن وتعرض الطلبات على لجنة الدراسات العلٌا

 إلبداء الرأي ثم العرض على مجلس الكلٌة للبت فٌه .

 ( : 19ِبكح ) 

أسبوعاً  21مدة الدراسة لنٌل دبلوم التربٌة الرٌاضٌة عاماً جامعٌاً واحداً ال ٌمل عن  

. 

 ( : 20ح ) ِبك

( الملحمة بهذه الالئحة خطة الدراسة  11( إلى رلم )  06تبٌن الجداول من )  

ات متحانوالممررات الدراسٌة وعدد ساعاتها والنهاٌة العظمً والصؽرى ودرجات اال

 النظري . متحانالتحرٌرٌة والتطبٌمٌة وأعمال السنة وعدد ساعات اال

 ( : 21ِبكح ) 

توى العلمً لكل ممرر من الممررات الدراسٌة بعد أخذ رأى ٌحدد مجلس الكلٌة المح 

مجلس المسم المختم كما ٌجوز لمجلس الكلٌة أن ٌعدل هذه الممررات بناء على ممترحات 

 الحذؾ.مجالس األلسام المختصة باإلضافة أو 

 ( : 22ِبكح ) 

 راسً أن ٌكون مستوفٌاً نسبة حضورالممرر الد امتحانٌشترط لدخول الطالب  

 % . 64 تمل عن ال
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 ( : 23ِبكح ) 

التق ٌر العةم بأح   فًالمقررات ال راسٌة و فًتحتسب تق ٌرات النجةح  

 التق ٌرات التةلٌة :

  فؤكثر من مجموع الدرجات . 81ممتااز : من % 

  من مجموع الدرجات . 81% إلً ألل من  71جٌد جداً : من % 

  رجات .% من مجموع الد 71% إلً ألل من  61جٌااد : من 

  من مجموع الدرجات . 61% إلً ألل من  51ممباول : من % 

  الدرجات.% من مجموع  51وٌكون راسباً من ٌحصل على ألل من 
 

 ( : 24ِبكح ) 

الدراسة  واحدة إلعادةفرصة  الممررات الدراسٌةٌمنح الراسبون فً كل ممرر من  

 التالً.فً جمٌع الممررات فً العام  متحانواال

 

 لماجستير وتخصصاتهثانيا : ا

 ) الماجستير قسم )التدريب الرياضي 

 ) الماجستير قسم ) المناهج وطرق التدريس 

 المؤسسات الرياضية ( دار  الماجستير قسم ) اإل 

 ) الماجستير قسم )علم النفس الرياضي 

 ) الماجستير قسم )الترويح الرياضي 

 ) الماجستير قسم ) علوم الحركة الرياضي 

  علوم الصحة الرياضية ()الماجستير قسم 
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 ( : 25ِبكح ) 

 ٌمنح مجلس جامعة بنً سوٌؾ بناء على طلب مجلس كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  

 شعبة التخصم . ةالماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة وٌبٌن فً الشهاد

 ( : 26ِبكح ) 

مدة الدراسة لنٌل درجة الماجستٌر ال تمل عن سنتٌن جامعٌتٌن على أن تكون  

لرسالة بعد مضى سنة على األلل من تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة لتسجٌل موضوع منالشة ا

 الرسالة 

 ات الممرة وال ٌسجل موضوع الرسالة إال بعد أن ٌجتاز الطالب بنجاح متحانواجتٌاز اال

 ات الممررات الدراسٌة للفرلة األولى .امتحان

 ( : 27ِبكح ) 

 -: ٌشترط لقٌ  الطةلب ل رجة المةجستٌر مة ٌلً

 تربٌة الرٌاضٌة من إحدى الجامعاتأن ٌكون حاصالً على درجة البكالورٌوس فً ال 

ه من الجامعة بتمدٌر عام أو على درجة معادلة لها من معهد علمً معترؾ ب المصرٌة

وال ٌجوز أن ٌكون لد مضى على حصوله على درجة البكالورٌوس  األلل  جٌد على

 أكثر من ثمانً سنوات 

 لى دبلوم من دبلوم الدراسات العلٌا بتمدٌر جٌد األلل .إال إذا حصل ع

  ٌتمدم للكلٌة بطلب للمٌد عند اإلعالن وٌعرض على مجلس المسم المختم إلبداء الرأي

 فٌه لبل عرضه على مجلس الكلٌة .

  األسبوع على األلل بموافمة جهة العمل . فًٌتفرغ للدراسة ثالثة أٌام 

 خرى للمفاضلة بٌن المتمدمٌن الختٌار األعداد ما ٌضعه مجلس الكلٌة من شروط أ

 المطلوبة .
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 ( :  28ِبكح ) 

ٌشترط فً ال ارس لنٌل  رجة المةجستٌر فً التربٌة الرٌةضٌة أن ٌتةبع 

 -ال راسة والبحث لم ) سنتٌن  راسٌتٌن على األقل وفقةً للنظةم التةلً :

 مجلس المسم وٌمرها  ات فً الممررات الدراسٌة التً ٌحددهامتحانٌإدى بنجاح اال

( والملحمة بهذه  18( إلى رلم )  12مجلس الكلٌة والموضحة بالجداول من رلم ) 

الممرر الدراسً أن ٌكون مستوفٌاً نسبة حضور  امتحانالالئحة وٌشترط لدخول الطالب 

% ولمجلس الكلٌة الحك فً حذؾ وإضافة أي ممررات دراسٌة مستمبالً  64ال تمل عن 

 اح مجالس األلسام العلمٌةبناء على التر

 ٌمره مجلس الكلٌة  ٌجتاز الدارس دورة اللؽة األجنبٌة بنجاح طبماً للنظام والمستوى الذي

 ووفماً للمواعد المعمول بها فً الجامعة .كشرط للتسجٌل 

   تحتسب تمدٌرات النجاح فً الممررات الدراسٌة وفً التمدٌر العام بؤحد التمدٌرات

 -التالٌة:

o  : فؤكثر من مجموع الدرجات . 81من ممتااز % 

o  من مجموع الدرجات . 81% إلً ألل من  71جٌد جداً : من % 

o  من مجموع الدرجات . 71% إلً ألل من  61جٌااد : من % 

o  من مجموع الدرجات . 61% إلً ألل من  51ممباول : من % 

 فً كل متحان% من مجموع درجات اال 51وٌكون راسباً من ٌحصل على ألل من 

ممرر وٌمنح الراسبون فً أي ممرر من الممررات الدراسٌة فرصة واحدة إلعادة 

 فً جمٌع الممررات فً العام التالً . متحانالدراسة واال

  ٌجرى الدارس بحثاً فً الموضوع الذي ٌختاره وٌمره مجلس الكلٌة بعد موافمة مجلس

لمنالشة والحكم بعد أن المسم المختم وتمدم نتائج هذا البحث فً رسالة تمبلها لجنة ا
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ٌإدى فٌها منالشة علنٌة وذلن بعد مضً سنة على األلل من تارٌخ موافمة مجلس الكلٌة 

 على التسجٌل للبحث .

  فً حالة تؽٌٌر موضوع البحث تؽٌٌراً جذرٌاً ٌعتبر تارٌخ موافمة مجلس الكلٌة على

سجٌل إال مرة واحدة التؽٌٌر هو موعد التسجٌل الجدٌد ولٌس للطالب الحك فً إعادة الت

. 

  ًٌموم المشرؾ على البحث بتمدٌم تمرٌر عن مدي تمدم الدارس فً بحثه كما ٌمدم تمرٌرا

 لمجلس المسم المختم بصالحٌة الرسالة للعرض علً لجنة المنالشة والحكم .

 للجنة المنالشة والحكم أن تعٌد الرسالة إلً صاحبها الستكمال ما تراه من نمم 

 ذلن . وتعطى له فرصه ل

 
 ( :  29ِبكح ) 

 ٌلغى قٌ  ال ارس فً المةجستٌر فً الحةالت التةلٌة :

 ( من هذه الالئحة . 17ات الممررة وفماً لحكم المادة ) متحانإذا لم ٌنجح فً اال 

  إذا لم ٌحصل على الدرجة خالل ثالث سنوات من تارٌخ لٌده إال إذا رأى مجلس الكلٌة

رى ٌحددها التراح مسبب من المشرؾ بعد أخذ رأى اإلبماء على التسجٌل مدة سنة أخ

 مجلس المسم المختم .

 . إذ رفضت لجنة الحكم الرسالة رفضاً مطلماً وطلبت شطب لٌده 

  إذا لدم المشرؾ ) أو المشرؾ الرئٌسً فً حالة تعدد المشرفٌن ( تمرٌرٌن متتالٌٌن عن

ذ رأى مجلس المسم عدم جدٌة الدارس فً البحث وذلن بعد موافمة مجلس الكلٌة وأخ

 المختم 

 وإخطار الطالب رسمٌاً .
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 . إذا تمدم الطالب بطلب لشطب لٌده أو أنمطع عن الدراسة عامٌن دراسٌٌن 

 

 ثالثا الدكتوراه وتخصصاتها

 )دكتوراه قسم )التدريب الرياضي 

 ) دكتوراه قسم )المناهج وطرق التدريس 

 )دكتوراه قسم )إدار   المؤسسات الرياضية 

 سم )علم النفس الرياضي(دكتوراه ق 

 )دكتوراه قسم )الترويح الرياضي 

 ) دكتوراه قسم )علوم الحركة الرياضي 

 ) دكتوراه قسم )علوم الصحة الرياضي 

 ( : 30ِبكح ) 

 ٌمنح مجلس جامعة بنً سوٌؾ بناء على طلب مجلس كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  

 بة التخصم .شع ةدكتوراه فً فلسفة التربٌة الرٌاضٌة وٌبٌن فً الشهاد

 ( : 31ِبكح ) 

 مدة الدراسة لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة ال تمل عن ثالث سنوات . 

 ( : 32ِبكح ) 

 -ٌشترط فً قٌ  ال ارس ل رجة  كتوراه فً التربٌة مة ٌلً :

  التربٌة الرٌاضٌة من شعبة التخصم فً  فًأن ٌكون حاصالً على درجة الماجستٌر

 ى درجة معادلة لها من معهد علمً آخر معترؾ به .أحدى الجامعات المصرٌة أو عل

  ٌتمدم للكلٌة بطلب المٌد وٌعرض على مجلس المسم الذي ٌنتمً إلٌه إلبداء الرأي فٌه 

 لبل عرضه على مجلس الكلٌة .

 التؤهٌلً وفماً للمواعد التً ٌمرها مجلس الكلٌة . ختبارٌجتاز بنجاح اال 
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 على األلل بعد موافمة جهة العمل . ٌتفرغ للدراسة ثالثة أٌام فً األسبوع 

 . ما ٌضعه مجلس الكلٌة من شروط أخرى للمفاضلة بٌن المتمدمٌن لألعداد المطلوبة 

 
 ( :  33ِبكح ) 

للدارس الحك فً تسجٌل موضوع الرسالة فور نجاحه فً ممررات الصؾ األول  

 ٌل سنتٌن .التؤهٌلى وتارٌخ  التسج متحانعلى أال تزٌد المدة بٌن النجاح فً اال

 ( :  34ِبكح ) 

ٌشترط فً ال ارس لنٌل  رجة  كتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌةضٌة أن 

 -ٌتةبع ال راسة والبحث لم ) ثالث سنوات على األقل وفقةً للنظةم التةلً :

 فً الممررات الدراسٌة التً ٌحددها مجلس المسم والموضحة  متحانٌإدى بنجاح اال

( وٌشترط لدخول الطالب  25( إلى رلم )  21الالئحة من رلم ) بالجداول الملحمة بهذه 

 % . 64الممرر الدراسً أن ٌكون مستوفٌاً نسبة حضور ال تمل عن  امتحان

  ٌجتاز الدارس دورة اللؽة األجنبٌة بنجاح طبماً للنظام والمستوى الذي ٌمره مجلس الكلٌة

ات ووفماً للمواعد المعمول متحانوٌحدد بناء علً التراح مجالس األلسام ومواعٌد هذه اال

 بها فً الجامعة .

   تحتسب تمدٌرات النجاح فً الممررات الدراسٌة وفً التمدٌر العام بؤحد التمدٌرات

 -التالٌة :

o  فؤكثر من مجموع الدرجات . 81ممتااز : من % 

o  من مجموع الدرجات . 81% إلً ألل من  71جٌد جداً : من % 

o  من مجموع الدرجات . 71من % إلً ألل  61جٌااد : من % 

o  من مجموع الدرجات . 61% إلً ألل من  51ممباول : من % 
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فً كل  متحان% من مجموع درجات اال 51وٌكون راسباً من ٌحصل على ألل من 

 متحانممرر وٌمنح الراسبون فً أي ممرر من الممررات الدراسٌة فرصة واحدة إلعادة اال

 فً جمٌع الممررات  .

 حث علمً مبتكر ٌمثل إضافة علمٌة جدٌدة لموضوع ٌمره مجلس الكلٌة بناء أن ٌتمدم بب

على التراح مجلس المسم المختم على أن ٌتمدم الباحث بنتائج بحثه فً رسالة تنالش 

علناً وتمبلها لجنة المنالشة والحكم وذلن بعد سنتٌن على األلل من تارٌخ موافمة مجلس 

ات الممررة ولمجلس الكلٌة متحاناجتٌازه اال الكلٌة على تسجٌل موضوع البحث وبعد

اإلبماء على التسجٌل لمدة سنة أخرى بناء على تمرٌر المشرؾ وأخذ رأى مجلس المسم 

 المختم .

  فً حالة تؽٌٌر موضوع البحث تؽٌٌراً جذرٌاً ٌعتبر تارٌخ موافمة مجلس الكلٌة على

ادة التسجٌل إال مرة واحدة التؽٌٌر هو موعد التسجٌل الجدٌد ولٌس للطالب الحك فً إع

. 

  ٌموم المشرؾ على البحث بتمدٌم تمرٌر دوري عن مدي تمدم الدارس فً بحثه كما ٌمدم

 تمرٌراً لمجلس المسم المختم بصالحٌة الرسالة للعرض علً لجنة المنالشة والحكم .

 للجنة المنالشة والحكم أن تعٌد الرسالة إلً صاحبها الستكمال ما تراه من نمم 

 طى له فرصه لذلن . وتع

 :( 35ِبكح )

 ٌلغى قٌ  طةلب ال كتوراه فً الحةالت التةلٌة:
 [ من هذه الالئحة.13ات الممررة وفماً لحكم المادة ]متحانإذا لم ٌنجح فً اال 

 التؤهٌلً  ختبارإذا لم ٌحصل على الدرجة خالل أربع سنوات من تارٌخ نجاحه فً اال

مجلس الكلٌة اإلبماء على التسجٌل مدة سنة أخرى بناء على التراح مسبب من وٌجوز ل

 المشرؾ على البحث بعد أخذ رأي مجلس المسم المختم.
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 .إذا رفضت لجنة المنالشة والحكم الرسالة رفضاً مطلماً وطلبت شطب لٌده 

 ٌن عن إذا لدم المشرؾ ] أو المشرؾ الرئٌسً فً حالة تعدد المشرفٌن [ تمرٌرٌن متتال

عدم جدٌة الدارس فً البحث وذلن بعد موافمة مجلس الكلٌة وأخذ رأي مجلس المسم 

 المختم وإخطار الطالب.

 .إذا تمدم الطالب بطلب لشطب لٌده أو انمطع عن الدراسة عامٌن متتالٌن 

 

 رابعاً : الدورات التدريبية:

 : (36)ِبكح 

تصة أن ٌنظم دورات تدرٌبٌة أو ٌجوز لمجلس الكلٌة بعد أخذ رأي مجالس األلسام المخ

دراسات متخصصة تتبع نظاماً خاصاً تستهدؾ رفع المستوى العلمً والفنً والتكنولوجً 

أو تمدٌم المستحدث من العلم والمعرفة والتطبٌمات فً مختلؾ مجاالت التربٌة الرٌاضٌة 

أو للحاصلٌن على درجات جامعٌة معترؾ بها أو ؼٌرها وال ٌتبع فً هذه الدراسات 

 ات.امتحانالدورات التدرٌبٌة منح أي درجات جامعٌة وإن كان من الممكن إنهائها ب

 : (37)ِبكح 

تطبك أحكام هذه الالئحة ابتداء من تارٌخ اعتمادها على الطالب الجدد بالكلٌة والراسبٌن 

بالصؾ األول من مرحلة البكالورٌوس وتطبك فً العام التالً كذلن على الراسبٌن فً 

 ثانً، أما بالً الطالب فتسري علٌهم أحكام الالئحة المدٌمة حتى ٌتم تخرجهم.الصؾ ال

 : (38)ِبكح 

تطبك أحكام هذه الالئحة ابتداء من تارٌخ اعتمادها على الطالب الجدد بمرحلة الدراسات 

العلٌا، أما الطالب الذٌن التحموا بالدراسات العلٌا لبل اعتماد هذه الالئحة فتسري علٌهم 

 الالئحة المدٌمة.أحكام 
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 : (39)ِبكح 

تعرض الحاالت التً تظهر عند التطبٌك ولم تذكر فً هذه األحكام على مجلس الكلٌة اتخاذ 

بعد أخذ رأي مجلس المسم المختم على أن تعتمد من مجلس الجامعة بعد أخذ  لرار بشؤنها

الجامعة كل رأي كل من مجلس شئون التعلٌم والطالب ومجلس الدراسات العلٌا والبحوث ب

 حسب اختصاصه.
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 اٌضبٌش ػشو 

 ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب لئؾخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ
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 األؽىبَ اٌؼبِخ ٌمائؾخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب

================= 

 اٌمائؾخ اٌؾب١ٌخ رّضً رط٠ٛواا ٌمائؾخ األٌٚٝ ِٓ ؽ١ش 

  ألَبَِبكح ِٛىػخ ػٍٝ فَّخ  57رؾل٠ل اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٛاك إٌّظّخ ٚاٌزٟ شٍّذ . 

 ِٓ ٌٍؼ١١ٍّٓ.اٌلثٍِٛبد فٟ ِغبلد رطج١م١خ ِّٙخ  اٍزؾلاس ػلك 

 . رط٠ٛو لبئّخ اٌّموهاد اٌلها١ٍخ ثئػبفخ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّموهاد اٌؾل٠ضخ 

  ًرمافٟ اٌظؼبة اٌزٟ ظٙود ِٓ فماي اٌؼًّ ثبٌمائؾخ األٌٚٝ ٚفبطخ فٟ ِغبلد اٌزَغ١

 ٚإٌّؼ.بد ِزؾبٔٚال

 األفن ثٕظبَ اٌَبػبد اٌّؼزّلح فٟ اٌّموهاد اٌلها١ٍخ . 

 

 ٠ٍٛف ثٕبءا ػٍٝ ؽٍت اٌى١ٍخ ثٕٟ(. اٌلثٍِٛبد اٌزٟ رّٕؾٙب عبِؼخ 1علٚي )

 اٌمَُ

 ٚوٛك اٌمَُ
 وٛك اٌزقظض اٌزقظظبد

 اٌف١ي٠بء

Physics 

)P( 

 ف١ي٠بء إشؼبػ١خ  -1

1- Radiation Physics 

 ) ف ع (

( P R ) 

ػٍَٛ اٌّٛاك  -2  

2- Material Science 

 ) ف َ (

( P M ) 

 اٌى١ّ١بء

Chemistry 

 ) ن (

(C) 

اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ  -1  

1- Analytical Chemistry  

 ) ن د (

( CA ) 

 اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ اٌزطج١م١خ  -2

2- Applied Organic Chemistry  

 ) ن ؽ (

( CAO ) 

 اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ  -3

3- Biochemistry  

 ) ن ػ (

( CB ) 
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 إٌجبد

Botany 

) ْ ( 

( B ) 

 ب اٌزطج١م١خ ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛع١ -1

1- Applied Microbiology  

) َ ْ ( 

( BA) 

 اٌجىزو٠ٌٛٛع١ب  -2

2- Bacteriology 

 ) ْ ة ( 

( BB ) 

 ػٍُ اٌؾ١ٛاْ

Zoology 

 ) ػ (

(Z) 

 اٌؼٍَٛ اٌج١ئ١خ  -1

1- Enviromental Sciences 

 ) ػ ة ( 

( ZE ) 

 اٌمافمبه٠بد ٚاٌطف١ٍ١بد  -2

2- Invertebrates and Parasitology 

 

 ) ػ ٌفؾ ( 

( ZIP ) 

 اٌغ١ٌٛٛع١ب

Geology 

 ) ط (

( G ) 

 هٚاٍت اٌقبِبد ٚاٌزٕم١ت ػٓ اٌّؼبكْ -1

1- Ora and Mineral Axploration 

 ) ط ه (

( GO ) 

 اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌج١ئ١خ   -2

2- Environmental Geology 

 ) ط ة(

( GE ) 

 اٌج١ئخ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد اٌغ١ٌٛٛع١خ فٟ ِغبلد ػٍَٛ األهع ٚ -3

3- Geoinformatics in Earth and Environmental 

Sciences  

 ) ط ع (

( GGI)  

 ع١ٌٛٛع١ب اٌجزوٚي -4

4- Petroleum Geology  

 ) ط ثذ (

( GP ) 

 ع١ٌٛٛع١ب ا١ٌّبٖ  -5

5- Hydro geology  

 ) ط َ ( 

( GH ) 

ؽٍت  ٠ٍٛف ثٕبء ػٍٝ ثٕٟ( كهعبد اٌّبعَز١و اٌزٟ رّٕؾٙب عبِؼخ 2علٚي )

 اٌى١ٍخ

 اٌمَُ

 ٚوٛك اٌمَُ
 وٛك اٌزقظض اٌزقظظبد
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 اٌو٠بػ١بد

Mathematics 

 ) ه (

( M) 

 اٌو٠بػ١بد اٌجؾزخ -1

1- Pure Mathematics  

 ) ه ة (

( MP ) 

 اٌو٠بػ١بد اٌزطج١م١خ اٌىما١ٍى١خ    -2

2- Classical Applied Mathematics  

 ) ه ره(

( MC ) 

 ٠ضخ  اٌو٠بػ١بد اٌزطج١م١خ اٌؾل -3

3- Modern applied Mathematics 

 ) ه رؼ(

( MM )  

اإلؽظبء اٌو٠بػٟ -4  

4- Statistical Mathematics  

 ) ه ػ (

( MS ) 

 اٌؾَبثبد اٌؼ١ٍّخ   -5

5- Computational Sciences  

 ) ه ؽغ ( 

( MCS ) 

 اٌف١ي٠بء

Physics 

 ) ف (

(P ) 

 اٌف١ي٠بء إٌظو٠خ  -1

1- Theoretical Physics 

 ) ف ظ (

( PT ) 

 اٌف١ي٠بء ا٠ٌٕٚٛخ  -2

2- Nuclear Physics  

 ) ف ْ (

( PN ) 

 ف١ي٠بء ػٍُ اٌغٛاِل  -3

3- Solid State Physics 

 ) ف ط (

( PS ) 

 اٌف١ي٠بء اٌزغو٠ج١خ  -4

4- Experimental Physics 

 ) ف د ( 

( PE ) 

 اٌى١ّ١بء

Chemistry 

 ) ن (

(C) 

  اٌى١ّ١بء غ١و اٌؼؼ٠ٛخ -1

1- Inorganic  Chemistry  

 ) ن ؽ (

( CI ) 

 اٌى١ّ١بء اٌف١ي٠بئ١خ     -2

2- Physical Chemistry  

 ) ن ف (

( CP ) 

اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ    -3  

3- Analytical Chemistry  

 ) ن د (

( CA )  

اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ -4  

4-Organic  Chemistry  

 ) ن ع (

( CO ) 
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خ  اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١ -5  

5- Biochemistry 

 ) ن ػ ( 

( CB ) 

 إٌجبد

Botany 

) ْ ( 

(B) 

اٌطؾبٌت  -1  

1- Phycology 

 ) ْ ؽ (

( BP ) 

ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛعٟ   -2  

2- Microbiology 

) َ ْ ( 

( BM ) 

 ػٍُ اٌج١ئخ إٌجبر١خ   -3

3- Plant Ecology  

 ) ْ ة (

( BE ) 

 ف١ٌَٛٛع١ب إٌجبد  -4

4- Plant Physiology 

 ) ْ ف ( 

( BPP ) 

 اٌزظ١ٕف ٚاٌفٍٛها  -5

5- Flora and Taxonomy 

 )ْ د ( 

 (BFT   )  

 اٌق١ٍخ ٚاٌٛهاصخ  -6

6- Cytology and Cenetics 

 ) ْ ؿ ( 

( BCG ) 

 ػٍُ اٌؾ١ٛاْ

Zoology 

 ) ػ (

(Z) 

 اٌف١ٌَٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ اٌّزىبٍِخ  -1

1- Molecular and integrated Physiology 

  ) ػ ف (

( ZMP ) 

 اٌمافمبه٠بد ٚاٌطف١ٍ١بد  -2

2- Invertebrates and Parasitology 

 ) ػ ٌفؾ (

( ZIP ) 

 إٌّبػخ  -3

3- Immunology 

 ) ػ َ ( 

( ZI ) 

 اٌج١ئخ اٌؾ١ٛا١ٔخ  -4

4- Animal Ecology  

 ) ػ ة (

( Z AE )  

 ث١ٌٛٛع١ب اٌق١ٍخ ٚاألَٔغخ ٚاٌٛهاصخ  -5

5- Cell Biology, Histology and Genetics 

 ) ػ ؿ (

( ZC )  

 اٌزشو٠ؼ اٌّمبهْ ٚاألعٕخ  -6

6- Comparative Anatomy and Embryology 

 ) ػ ُ ( 

( ZCA ) 
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 اٌغ١ٌٛٛع١ب

Geology 

 ) ط (

( G ) 

 اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌزوو١ج١خ ٚاٌزىز١ٔٛخ  -1

1- Structure Geology and Tectonics  

 ) ط د (

( GS ) 

 ٚاٌؾفو٠بدػٍُ اٌطجمبد  -2

2- Stratigraphy and Paleontology 

 ) ط ؽ  (

( GSP )  

 ع١ٌٛٛع١ب اٌج١ئخ  -3

3- Environmental Geology 

 ) ط ة (

( GE ) 

 ع١ٌٛٛع١ب اٌجزوٚي  -4

4- Petroleum Geology 

 ) ط ثذ ( 

( GP ) 

ع١ٌٛٛع١ب اٌوٍٛث١بد ٚاٌزو١ٍت -5  

 5- Sedimentary and Sedimentation Geology 

 ) ط ه ( 

( GSG ) 

اٌّؼبكْ ٚاٌظقٛه ٚهٚاٍت اٌقبِبد  -6  

6- Mineralogy, Petrology and Ore Deposites 

 ) ط َ ص ( 

( GM ) 

اٌغ١ٛو١ّ١بء  -7  

7- Geochemistry 

 ) ط ط ( 

 (GG  ) 

ع١ٌٛٛع١ب ا١ٌّبٖ  -8  

8- Hydrogeology 

 ) ط َ ( 

( GH ) 

٠ٍٛف  ثٕٟٟ اٌؼٍَٛ اٌزٟ رّٕؾٙب عبِؼخ ( كهعبد كوزٛهاٖ اٌفٍَفخ ف3علٚي )

 ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌى١ٍخ 

 اٌمَُ

 ٚوٛك اٌمَُ
 وٛك اٌزقظض اٌزقظظبد

 اٌو٠بػ١بد

Mathematics 

 ) ه (

( M) 

 اٌو٠بػ١بد اٌجؾزخ -1

1- Pure Mathematics  

 ) ه ة (

( MP ) 

 اٌو٠بػ١بد اٌزطج١م١خ اٌىما١ٍى١خ    -2

2- Classical Applied Mathematics  

 ) ه ره(

( MC ) 

 ) ه رؼ( اٌو٠بػ١بد اٌزطج١م١خ اٌؾل٠ضخ   -3
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3- Modern applied Mathematics ( MM )  

 اإلؽظبء اٌو٠بػٟ -4

4- Statistical Mathematics  

 ) ه ػ (

( MS ) 

 اٌؾَبثبد اٌؼ١ٍّخ   -5

5- Computational Sciences  

 ) ه ؽغ ( 

( MCS ) 

 اٌف١ي٠بء

Physics 

 ) ف (

(P ) 

 اٌف١ي٠بء إٌظو٠خ  -1

1- Theoretical Physics 

 ) ف ظ (

( PT ) 

 اٌف١ي٠بء ا٠ٌٕٚٛخ  -2

2- Nuclear Physics  

 ) ف ْ (

( PN ) 

 ف١ي٠بء ػٍُ اٌغٛاِل  -3

3- Solid State Physics 

 ) ف ط (

( PS ) 

 اٌف١ي٠بء اٌزغو٠ج١خ  -4

4- Experimental Physics 

 ) ف د ( 

( PE ) 

ءاٌى١ّ١ب  

Chemistry 

 ) ن (

(C) 

 اٌى١ّ١بء غ١و اٌؼؼ٠ٛخ  -1

1- Inorganic  Chemistry  

 ) ن ؽ (

( CI ) 

 اٌى١ّ١بء اٌف١ي٠بئ١خ     -2

2- Physical Chemistry  

 ) ن ف (

( CP ) 

 اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ    -3

3- Analytical Chemistry  

 ) ن د (

( CA )  

 اٌى١ّ١بء اٌؼؼ٠ٛخ -4

4-Organic  Chemistry  

 ) ن ع (

( CO ) 

 اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ   -5

5- Biochemistry 

 ) ن ػ ( 

( CB ) 

 إٌجبد

Botany 

) ْ ( 

 اٌطؾبٌت  -1

1- Phycology 

 ) ْ ؽ (

( BP ) 

 ) ْ َ ( ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛعٟ   -2
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(B) 2- Microbiology ( BM ) 

 ػٍَٛ اٌج١ئخ إٌجبر١خ   -3

3- Plant Ecology  

 ) ْ ة (

( BE ) 

 ف١ٌَٛٛع١ب إٌجبد  -4

4- Plant Physiology 

 ) ْ ف ( 

( BPP ) 

 اٌزظ١ٕف ٚاٌفٍٛها  -5

5- Flora and Taxonomy 

 )ْ د ( 

 (BFT   )  

 اٌق١ٍخ ٚاٌٛهاصخ  -6

6- Cytology and Cenetics 

 ) ْ ؿ ( 

( BCG ) 

 ػٍُ اٌؾ١ٛاْ

Zoology 

 ) ػ (

(Z) 

 اٌف١ٌَٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ اٌّزىبٍِخ  -1

1- Molecular and integrated Physiology 

 ) ػ ف ( 

( ZMP ) 

 اٌمافمبه٠بد ٚاٌطف١ٍ١بد  -2

2- Invertebrates and Parasitology 

 ) ػ ٌفؾ (

( ZIP ) 

 إٌّبػخ  -3

3- Immunology 

 ) ػ َ ( 

( ZI ) 

 اٌج١ئخ اٌؾ١ٛا١ٔخ  -4

4- Animal Ecology  

 ) ػ ة (

( Z AE )  

 ٌق١ٍخ ٚاألَٔغخ ٚاٌٛهاصخ ث١ٌٛٛع١ب ا -5

5- Cell Biology, Histology and Genetics 

 ) ػ ؿ (

( ZC )  

 اٌزشو٠ؼ اٌّمبهْ ٚاألعٕخ  -6

6- Comparative Anatomy and Embryology 

 ) ػ ُ ( 

( ZCA ) 

 اٌغ١ٌٛٛع١ب

Geology 

 ) ط (

( G ) 

 اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌزوو١ج١خ ٚاٌزىز١ٔٛخ  -1

1- Structure Geology and Tectonics  

 ) ط د (

( GS ) 

 ػٍُ اٌطجمبد ٚاٌؾفو٠بد -2

2- Stratigraphy and Paleontology 

 ) ط ؽ  (

( GSP )  
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 ع١ٌٛٛع١ب اٌج١ئخ  -3

3- Environmental Geology 

 ) ط ة (

( GE ) 

 ع١ٌٛٛع١ب اٌجزوٚي  -4

4- Petroleum Geology 

 ) ط ثذ ( 

( GP ) 

 ٌزو١ٍتع١ٌٛٛع١ب اٌوٍٛث١بد ٚا -5

 5- Sedimentary and Sedimentation Geology 

 ) ط ه ( 

( GSG ) 

 اٌّؼبكْ ٚاٌظقٛه ٚهٚاٍت اٌقبِبد  -6

6- Mineralogy, Petrology and Ore Deposites 

 ) ط َ ص ( 

( GM ) 

 اٌغ١ٌٛٛع١ب إٌٙل١ٍخ  -7

7- Engineering Geology 

 ) ط ٘ـ (

 (GEG  ) 

 اٌغ١ٛو١ّ١بء  -8

8- Geochemistry 

 ) ط ط ( 

 (GG  ) 

 ع١ٌٛٛع١ب ا١ٌّبٖ  -9

9- Hydrogeology 

 ) ط َ ( 

( GH ) 

 

 

 ٚرؼُ اٌمائؾخ األثٛاة اٌزب١ٌخ :
 بد ٚإٌّؼ ِزؾبٔأٚلا : لٛاػل ػبِخ ٚرشًّ اٌّٛاك اٌقبطخ ثزٕظ١ُ اٌمجٛي ٚاٌم١ل ٚال

ا : كثٍَٛ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب   صب١ٔب

ا :  كهعخ اٌّبعَز١و   صبٌضب

ا : كهعخ كوزٛهاٖ اٌفٍَفخ فٟ اٌؼٍَٛ هاثؼ  ب

 فبَِب: لٛائُ اٌّموهاد اٌلها١ٍخ 

 ٍبكٍب : اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍّموهاد اٌلها١ٍخ 
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 أٚلا :- لٛاػل ػبِخ 

  اٌغبِؼٟ( : اٌؼبَ 1ِبكح )

للدراسات العلٌا فً شهر أكتوبر من كل عام . وتكون مدة الدراسة ثالثٌن  الجامعًٌبدأ العام 

( على فصلٌن دراسٌٌن ٌتخللهما أجازة منتصؾ العام ومدتها امتحان)دراسة وأسبوعاً 

 أسبوعان فً الفترة التً ٌحددها مجلس الكلٌة .

 

 ( : ِٛاػ١ل اٌمجٛي 2ِبكح )

  تمدم طلبات االلتحاق للدبلومات والماجستٌر إلدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة مرة كل عام

جمٌع المستندات  استٌفاءفً شهر سبتمبر بعد خالل شهر ٌولٌو وتعلن نتٌجة المبول 

شهر فبراٌر وسداد الرسوم وتبدأ الدراسة فً شهر أكتوبر للفصل الدراسً األول وفً 

 .للفصل الدراسً الثانً

  بالنسبة للطالب الوافدٌن ٌتم لبول الطلبات بالكلٌة فً فترتٌن , األولى فً شهر ٌولٌو

 اإلجراءات الالزمة للتسجٌل . ذالتخاوالثانٌة فً شهر سبتمبر تمهٌداً 

 

 ( : شوٚؽ اٌم١ل 3ِبكح )

 . الحصول على موافمة مجلس المسم المختم 

 جمٌع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العلٌا . استكمال 

 . سداد الرسوم الدراسٌة 

  موافمة مجلس المسم ومجلس الكلٌة وٌستثنى من الرسوم المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن

 ب المنح الدراسٌة بالكلٌة .وطال

  العمل على دراسة الطالب فً الدرجة المتمدم لها . جهةموافمة 
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  ٌجوز لمجلس المسم المختم أن ٌضٌؾ شروطاً أخرى ٌراها ضرورٌة للمبول للطالب

 الجدد وتحدٌد عدد الطالب الممبولٌن حسب اإلمكانات المتاحة بالمسم  والكلٌة .

 

 ( : إ٠مبف اٌم١ل 4ِبكح )

مجلس المسم المختم , ولجنة الدراسات العلٌا  التراحٌجوز لمجلس الكلٌة بناًء على  

دكتوراه الفلسفة(  –ماجستٌر  –بالكلٌة أن ٌولؾ لٌد الطالب الممٌد بالدراسات العلٌا )دبلوم 

شهراً وبشرط أن ٌكون إٌٌماؾ المٌد عن سنوات ممبلة  13لمدد ال تزٌد فً مجموعها عن 

سابمة وأن ٌكون إٌماؾ المٌد فً المدة األساسٌة ولٌس فً فترات مد المٌد ولٌس عن سنوات 

 وذلن فً الحاالت اآلتٌة :

  األولى  األشهرالتجنٌد : ٌتمدم الطالب بطلب إلٌماؾ لٌده طوال مدة تجنٌده خالل ثالثة

 من تارٌخ تجنٌده مع تمدٌم المستندات الدالة على ذلن .

  أجازة : ٌتمدم الطالب بطلب لبل سفره أو خالل السفر للخارج فً مهمة رسمٌة أو

الشهر األول من سفره مدعماً بالمستندات وٌمدم الطالب لدى عودته المستندات الدالة 

 على لٌامه بالمهمة أو األجازة .

  المرض : ٌتمدم الطالب بطلب عند مرضه مدعماً بشهادة مرضٌة معتمدة من اإلدارة

 ضه على ان ال تمل  مدة العالج عن شهر .الطبٌة بالجامعة ومحدداً فٌها مر

  الوضع ورعاٌة الطفل : على الطالبة أن تتمدم بطلب ولؾ المٌد للوضع أو لرعاٌة الطفل

 مدعماً بشهادة مٌالده .

 .حاالت أخرى ٌمبلها مجلس الكلٌة بعد اخذ رأى لجنة الدراسات العلٌا والبحوث 

 

 ) إٌغبء اٌم١ل (  الَٔؾبة( : 5ِبكح )
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لجنة الدراسات العلٌا والبحوث ومجلس المسم المختم  مجلس الكلٌة بناًء على رأيٌجوز ل

 أن ٌوافك على إلؽاء لٌد الطالب إذا تمدم بطلب إلؽاء المٌد مع موافمة المشرفٌن على اإللؽاء .

 

 ( ِزطٍجبد اإللبِخ 6ِبكح )

اخل جمهورٌة على الطالب الوافدٌن تمدٌم ما ٌثبت حصولهم على الحد األدنى لإللامة د

 دراسٌتان.مصر العربٌة وهو سنتان 

 

 ( اٌّٛاظجخ 7ِبكح )

% 64إي ممرر دراسً لم ٌحمك نسبة حضور فٌه لدرها  متحانٌحرم الطالب من التمدم ال

وٌكون ذلن بناًء على تمرٌر من أستاذ المادة مع إحاطة مجلس المسم المختم وبموافمة لجنة 

لٌة  وفً  هذه الحالة ٌعتبر الطالب راسباً فً هذا الدراسات العلٌا والبحوث ومجلس الك

 مع إخطار الطالب بذلن. متحانالممرر وتحسب علٌه فرصة من فرم دخول اال

 ( إٌظبَ اٌىٛكٞ ٌٍّموهاد 8ِبكح )

  تكود الممررات بوضع الرمز الكودي للمسم المائم بالتدرٌس كما هو موضح فً الجداول

 ل علٌه .( ٌلٌه الرمز الدا2,  1, 0أرلام )

   : شعبة التخصم تمسم ممررات الدراسات العلٌا إلى 

o  ( تدرس أساساً لطلبة الدبلوم . 411ممررات كود ) 

o  ( تدرس أساساً لطلبة الماجستٌر . 511ممررات كود ) 

  ًاآلحادٌوضع الرلم الدال على مستوى الممرر فً خانة المئات ثم رلم الممرر فً خانت 

 والعشرات.

 حك فً إضافة ممررات جدٌدة فً حدود األرلام المخصصة للشعبة بعد لمجلس المسم ال

 موافمة مجلس الكلٌة .
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 ( اٌّموهاد اٌلها١ٍخ 9ِبكح)

تدرس ممررات الدراسات العلٌا خالل عام أكادٌمً واحد بالنسبة للدبلوم والماجستٌر . 

المعتمدة وتموم مجالس األلسام المختصة بإعداد لائمة بالممررات الدراسٌة والساعات 

المخصصة لها واأللسام التً تموم بتدرٌسها وٌتم اعتمادها من لجنة الدراسات العلٌا 

 والبحوث فمجلس الكلٌة .

 ( : اٌَبػبد اٌّؼزّلح 10ِبكح )

  .ٌخصم لكل ساعة معتمدة خمسون درجة 

 ٌمل زمن  التحرٌري وبحٌث ال متحانٌخصم لكل ساعة معتمدة ساعتٌن على األلل لال

  دراسً.ممرر  اعتٌن وال ٌزٌد عن ثالث ساعات أليالتحرٌري عن س متحاناال

 ( : اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍّموهاد 11ِبكح )

تمادها من مجالس األلسام ٌعتمد مجلس الكلٌة ممررات الدراسات العلٌا بعد تحدٌدها واع

 .  المختصة

 

 ( : رمل٠و كهعبد إٌغبػ ٚاٌوٍٛة  12ِبكح )

 رات الدراسٌة بالدراسات العلٌا وكذلن فً التمدٌر العام ٌحدد التمدٌر العام فً الممر

 للطالب بؤحد التمدٌرات اآلتٌة : 

 

 إٌمبؽ اٌلهعبد )% ( اٌزمل٠و

% فأوضو90 ِّزبى  4 

%90% أللً ِٓ 80 ع١ل علا  3 

%80%أللً ِٓ 70 ع١ل  2 

%70%أللً ِٓ 60 ِمجٛي  1 

%60الً ِٓ  هاٍت   

 



 

192 

 

o واد ، باللؽة العربٌة أو اللؽة االنجلٌزٌة وبناء ٌمنح الطالب شهادة بتمدٌرات الم

على طلبه ٌذكر فٌها اسم المادة والتمدٌر والنسبة المئوٌة وكذلن الساعات 

 المعتمدة . 

o ةهٌلٌة كما هو متبع بالالئحفً الممررات الدراسٌة للسنة التؤ ٌمدر نجاح الطالب 

 مرحلة البكالورٌوس .  فًالداخلٌة للكلٌة 

 

 بد ِزؾبِٔٛاػ١ل ال ( :13ِبكح )

الفصل الدراسً األول للممررات الدراسٌة خالل شهر ٌناٌر والفصل الدراسً  امتحانٌعمد 

 ( .   0الثانً خالل شهر ٌونٌه ودون اإلخالل بالمادة رلم )

 

  ِزؾبْ( : إػبكح ال14ِبكح )

حالة  فًو فً الممررات التً ٌرسب فٌها ، متحانٌمنح الطالب فرصة واحدة فمط إلعادة اال

% ( ومن ٌرسب فً أي فصل دراسً 58نجاحه ٌكون الحد األلصى لتمدٌره حتى ممبول )

 فً ذات الفصل من العام التالً .  متحانٌإدى اال

  ِزؾبْ( : الػزناه ػٓ ػلَ كفٛي ال15ِبكح )

ولمرتٌن فمط خالل دراسته  متحانٌجوز لمجلس الكلٌة لبول اعتذار الطالب عن دخول اال

لجنة  رأىمدعًما بمبرر ٌمبله مجلس الكلٌة بعد اخذ  متحاندم بطلبه لبل بدء االأذا تم

 الدراسات العلٌا والبحوث. 

 ( : إػبكح اٌم١ل 16ِبكح )

  ( 37،  27،  18، 4إذا تم إلؽاء لٌد الطالب ألحد األسباب المذكورة فً المواد  )

لمختم وموافمة لجنة بالالئحة ٌجوز لمجلس الكلٌة بناء على التراح مجلس المسم ا

الدراسات العلٌا والبحوث إعادة لٌده بعد مرور عام على إلؽاء المٌد وٌراعى أن تطبك 
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( . وٌجوز أن ٌعفى من بعض  20) مادة عد التً تطبك على الطالب المستجد علٌه الموا

ممررات السنة التمهٌدٌة إذا لم ٌمض على نجاحه فٌها أكثر من خمسه سنوات وبناء 

فمة المسم المختم. وعلى الطالب أن ٌتمدم بطلب إعادة المٌد فً المواعٌد على موا

( والشروط الخاصة 2( والشروط العامة للمٌد طبما للمادة )1المحددة لذلن طبما للمادة )

 بالمٌد لكل درجة والمبٌنة بهذه الالئحة. 

 المدرسٌن ٌجوز إعادة المٌد مباشرة إذا وافك مجلس المسم ومجلس الكلٌة للمعٌدٌن و

المساعدٌن الممٌدٌن بمرور مدة زمنٌة محددة للحصول على درجة الماجستٌر أو 

 الدكتوراه.

 

 ( : اٌوٍَٛ اٌلها١ٍخ 17ِبكح )

  ٌموم طالب الدراسات العلٌا بتسدٌد الرسوم الدراسٌة الممررة علٌه خالل شهر أكتوبر

 .من كل عام 

 وم الدراسٌة الممررة خالل شهرٌن من ٌلؽى لٌد الطالب تلمائٌا فً حالة عدم سداده الرس

  إنذاره.بداٌة العام الدراسً دون الحاجة إلى 

 التسجٌل.تسترد الرسوم الدراسٌة بعد موافمة مجلس الكلٌة على المٌد أو  ال 

 

 

 ( : اٌلثٍِٛبد اٌج١ٕ١خ18ِبكح )

جمٌع  ٌشكل مجلس الكلٌة كل عام مجلساً علمٌاً لكل دبلوم من الدبلومات البٌنٌة تكون له

صالحٌات مجلس المسم فً اإلشراؾ على شئون كل من هذه الدبلومات البٌنٌة وٌختار 

أعضاء كل مجلس من رإساء األلسام المشتركة فً الدبلوم والمائمٌن على تدرٌس 
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الممررات الدراسٌة لكل دبلوم وٌرأس كل من هذه المجالس وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا 

لومات البٌنٌة بناء على التراح لجنة الدراسات العلٌا والبحوث والبحوث وٌتم استحداث الدب

 وموافمة المجالس العلمٌة المختصة .

 ( اإلهشبك األوبك٠ّٟ 19ِبكح )

 الدراسةٌحدد مجلس المسم والكلٌة مرشد أكادٌمً لطالب الدراسات العلٌا لمتابعته خالل 

 لٌة .التمهٌدٌة للماجستٌر وكذلن خالل دراستهم للدبلومات بالك

 ( اإلشواف ػٍٝ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ 20ِبكح )

  تحدٌد عدد المشرفٌن على رسالة الماجستٌر بثالثة مشرفٌن والدكتوراه أربعة مشرفٌن

 كحد ألصى.

  ٌمكن إضافة المشرؾ األجنبً إلى لجنة اإلشراؾ فً حالة فتح لناة علمٌة باإلضافة إلى

 سابماً.المشرفٌن المذكورٌن 

 ٌالت التً ٌشرؾ علٌها عضو هٌئة التدرٌس عن عشرة باإلضافة أال ٌزٌد عدد التسج

إلى التسجٌالت للمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن وحد ألصى ثالثة رسائل للطالب 

الوافدٌن وذلن وفماً لمرار مجلس الكلٌة وبعد اخذ رأى مجلس الدراسات العلٌا بالجامعة 

. 

 ؾ على رسائل الماجستٌر عدم الموافمة على إعارة المشرؾ المنفرد فً اإلشرا

التً ٌشرؾ علٌها والتراح  من الرسائلعن كل رسالة تمرٌرا والدكتوراه إال بعد تمدٌمه 

 من ٌحل محله.

  أال ٌزٌد عدد المشرفٌن الذٌن ٌمكن االستعانة بهم من خارج الجامعة عن المشرفٌن من

 الجامعة .
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 أحد  أولممدمة من زوجه عدم جواز إشراؾ عضو هٌئة التدرٌس على الرسائل العلمٌة ا

نسباً مع تطبٌك ذلن على لجنة  للتحكٌم وعدم جواز اشتران  الرابعةألاربه حتى الدرجة 

مصاهرة فً  أوعضو هٌئة تدرٌس وزوجة وأحد ألاربه حتى الدرجة الرابعة نسبا 

 .اإلشراؾ على الرسالة

  لوفاة.ااالحتفاظ باسم المشرؾ المتوفى إذا لضى نصؾ المدة فً اإلشراؾ لبل 

  المدة.ٌستحك المشرؾ المتوفى جزء من مكافؤة اإلشراؾ بما ٌتناسب مع هذه 

  أال تشكل لجان الحكم على الرسائل العلمٌة للطالب الذٌن ٌضاؾ إلٌهم مشرؾ جدٌد إال

المٌد  بعد مرور ستة أشهر على األلل من إضافة المشرؾ مع مراعاة أن تكون مدة

 .البالٌة للطالب تسمح بذلن

 ( : اٌؾٍمبد اٌلها١ٍخ 21)ِبكح 

ٌموم الطالب سواء فً الماجستٌر أو الدكتوراه بعمل حلمة دراسٌة )سٌمٌنار( لبل التسجٌل 

 وكذلن لبل التمدم بالرسالة بثالثة أشهر على األلل .

 ( : اٌوٍبٌخ اٌؼ١ٍّخ 22ِبكح )

لٌم نسختٌن من بعد انتهاء الطالب من إعداد الرسالة وتولٌعها من المشرؾ الرئٌسً ٌموم بتس

الرسالة إلى رئٌس مجلس المسم المختم لتحدٌد موعد محاضرة عامة عن موضوع 

  لذلن.الرسالة طبماً للمواعد المنظمة 

ٌتمدم المشرؾ الرئٌسً إلى مجلس المسم المختم بطلب تشكٌل لجنة الحكم على الرسالة 

 ماً باألتً :( بالالئحة تمهٌداً للعرض على مجلس الكلٌة مدع12طبماً للمادة )

  تمرٌر عن صالحٌة الرسالة للعرض على المحكمٌن موضحاً به عنوان الرسالة باللؽتٌن

 العربٌة واإلنجلٌزٌة ومولع علٌه من جمٌع المشرفٌن .
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  أربع نسخ من الرسالة مكتوبة طبماً لتعلٌمات كتابة الرسائل العلمٌة المعمول بها بالكلٌة

 الحكم.لتسلٌمها إلى لجنة 

 الرسالة من لجنة الحكم وعمل التعدٌالت الالزمة ٌمدم الطالب أسطوانة مدمجة  بعد لبول

للرسالة  وأربع نسخ معتمدة من رئٌس مجلس المسم وخمس ملخصات باللؽة العربٌة 

وخمس ملخصات باللؽة اإلنجلٌزٌة معتمدة من المشرؾ الرئٌسً ورئٌس مجلس المسم 

 . المختم إلى إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة

  ال ٌجوز التمدم برسالة الماجستٌر إال بعد عام من تارٌخ موافمة الكلٌة على التسجٌل

 وذلن تطبٌماً لمرار مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة .

   التسجٌل  ىالكلٌة علال ٌجوز التمدم برسالة الدكتوراه إال بعد عامٌن من تارٌخ موافمة

 علٌا والبحوث بالجامعة .وذلن بعد اخذ رأى مجلس الدراسات ال

 

 (: ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌوٍبٌخ 23ِبكح )

ٌشكل مجلس الكلٌة بناء" على التراح مجلس المسم المختم وبموافمة مجلس الدراسات 

 العلٌا والبحوث لجنة للحكم على الرسالة من ثالث أعضاء وٌكون اختٌار هذه اللجنة كاآلتً: 

 لرئٌسً أو المشرفٌن بصوت واحد باإلضافة فً الماجستٌر تشكل اللجنة من المشرؾ ا

من بٌن األساتذة المتخصصٌن بالجامعات المصرٌة وعضو من األساتذة أو  وإلى عض

 األساتذة المساعدٌن المتخصصٌن من الجامعات األجنبٌة.  

  فً الدكتوراه تشكل اللجنة من المشرؾ الرئٌسً أو المشرفٌن بصوت واحد باإلضافة

 ذة أو األساتذة المساعدٌن بالجامعات األجنبٌة .  إلى عضوٌن من األسات

  تكون مدة صالحٌة سنة من تارٌخ موافمة نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث

 وٌمكن تجدٌد تشكٌل لجنة الحكم مرة واحدة . 
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  ٌموم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم بإعداد تمرًٌرا فردٌاً عن الرسالة خالل شهر من

ة وتعرض هذه التمارٌر جمٌعا على مجلس المسم المختم ثم لجنة تسلم الرسال

 الدراسات العلٌا والبحوث فمجلس الكلٌة تمهٌدا لعرضها على مجلس الجامعة . 

  :للمحكم أن ٌوصى فً تمرٌره بإحدى التوصٌات التالٌة 

o 0 .ًلبول الرسالة كما ه 

o  رٌة. التعدٌالت الجوه أولبول الرسالة بعد إجراء بعض التصوٌبات 

o  وبحد ألصى ثالث  التعدٌالت الجوهرٌة أوتؤجٌل المنح إلجراء التصوٌبات

 . شهور

o  التعدٌالت  أوإعادة عرض الرسالة على المحكم بعد إجراء التصوٌبات

  محددة.الجوهرٌة فً خالل فترة 

o  . رفض الرسالة 

 لب فرصة ٌتم إعادة الرسالة إلى الطالب الستكمال ما تراه اللجنة من نمم وٌعطى الطا

لعمل المطلوب مع مراعاة فترة صالحٌة تشكٌل اللجنة ومدة التسجٌل للدرجة وٌتم ذلن 

 تحت إشراؾ المشرفٌن واعتماد رئٌس المسم .  

   ضوابط استئذان المحكمٌن األجانب لرسائل الماجستٌر والدكتوراه 

o  بل من ل الدكتوراه (-ٌتم تشكٌل لجنة المحكمٌن للرسالة الممدمة )الماجستٌر

 اللجنة.مجلس المسم بعد استئذان أعضاء 

o  . ٌتم اختٌار المحكم طبما للمواعد التً الرها مجلس الكلٌة وهى 

  .أن تكون الدرجة العلمٌة للمحكم هً درجة أستاذ مساعد على األلل 

  إال ٌكون لدٌه أكثر من رسالة فً نفس الولت من الكلٌة 
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  رسائل فً العام  ثالثةن ٌزٌد عدد الرسائل التً ٌموم بتحكٌمها عأال

 . الجامعً

  تخصم الرسالة .  فًأن ٌكون تخصم المحكم 

 

o  تعدٌل تشكٌل لجنة الحكم على الرسالة إذا رأى ما  فًلمجلس الكلٌة الحك

 ٌستوجب ذلن 

o  ٌكون لد مضى على موافمة المحكم أكثر من شهرٌن عند تشكٌل لجنة الحكم أال 

o  وعنوان الرسالة . أن تتضمن موافمة المحكم اسم الطالب 

 صب١ٔب – كثٍَٛ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

 

 (: ِغبلد اٌلهاٍخ 24ِبكح )

سوٌؾ بناًء على التراح مجلس كلٌة العلوم دبلوم الدراسات العلٌا فً أحد  بنًتمنح جامعة 

( وتمنح الشهادة موضحا فٌها اسم الدبلوم . وٌمكن 0التخصصات المتاحة بالكلٌة ) جدول 

مجالس األلسام وموافمة لجنة الدراسات  تدبلومات جدٌدة بناء على التراحاطلب استحداث 

العلٌا والبحوث ومجلس الكلٌة وٌجوز تنظٌم دبلومات جدٌدة مشتركة مع هٌئة خارج 

الجامعة للحصول على دبلوم فً مجال متخصم وٌموم المجلس المختم بوضع المواعد 

ة ثم لدراسات العلٌا ثم مجلس الكلٌة للموافمالمنظمة لهذا الدبلوم وٌتم العرض على لجنة ا

 . العرض على المجالس المتخصصة

 (: شوٚؽ اٌم١ل 25ِبكح )

باإلضافة إلى الشروط العامة الواردة –ٌشترط لمٌد الطالب بؤي من دبلومات الدراسات العلٌا 

 ( أن ٌكون حاصالً على درجة البكالورٌوس العلوم من إحدى كلٌات العلوم2فً المادة )

بالجامعات المصرٌة أو ما ٌعادلها وذلن فً التخصصات التً ٌحددها مجلس المسم 
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المختم وٌجوز لبول الطالب المتمدمٌن للدبلوم من ؼٌر الحاصلٌن على بكالورٌوس العلوم 

وال طبما لمتطلبات المسم المختم  صم المطلوب بعد نجاحهم فً ممررات تؤهٌلٌةفً التخ

 ( . 15عات المذكورة فً المادة )هذه الساعات ضمن السا تحسب

 (: ِلح اٌلهاٍخ26ِبكح )

العلٌا عام أكادٌمً ٌتفرغ خاللها الطالب  تمدة الدراسة لنٌل أي من دبلومات الدراسا 

من دبلومات  ات المعتمدة المخصصة أليلدراسته النظرٌة والعملٌة والتدرٌبٌة وعدد الساع

              ة .ٌمل عن أربع وعشرٌن ساع الدراسات العلٌا ال

 (: اٌّموهاد اٌلها١ٍخ 27ِبكح )

 وكذلن عدد الساعات  متحانتحدد هذه الالئحة الممررات الدراسٌة وعدد ساعات اال

 دبلوم.المعتمدة المخصصة لكل 

 ل فً نهاٌة كل فص متحانتدرس الممررات على مدار العام الدراسً وٌتمدم الطالب لال

 دراسً فً الممررات التً درسها.

 مرحلة وز لمجلس المسم المختم أن ٌكلؾ الطالب بدراسة بعض ممررات ٌج

  (.15)ضمن الساعات المعتمدة للدبلوم طبما للمادة  بال تحتس أنعلى  البكالورٌوس

  وٌجوز دراسة بعض الممررات من  411ٌدرس الطالب الممررات الدراسٌة من الكود

  بالماجستٌر.الخام  511الكود 

 

 اٌّموهاد (: ِؼبكٌخ 28ِبكح )

ٌجوز لمجلس الكلٌة بناًء على التراح مجلس المسم المختم وموافمة لجنة الدراسات العلٌا 

والبحوث احتساب ممررات على مستوى الدراسات العلٌا سبك للطالب دراستها بالكلٌة أو 

فً أي معهد علمً معترؾ به من المجلس األعلى للجامعات خالل خمس السنوات السابمة 

 الدبلوم . على لٌده ب
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  ل(: إٌغبء اٌم29١ِبكح )

 ٌلؽى لٌد طالب الدبلوم فً الحاالت التالٌة: 

  الممبولة.إذا لم ٌحصل على الدبلوم فً مدة ثالث سنوات من تارٌخ لٌده شاملة األعذار 

  لذلن.إذا لم ٌمم بسداد المصروفات الدراسٌة الممررة علٌة طبما للمواعد المنظمة 

 ( 4النسحاب طبما للمادة )إذا تمدم الطالب بطلب ل. 

ا ــــ كهعخ اٌّبعَز١و )   (  .M. Scصبٌضب

 ( : ِغبلد اٌلهاٍخ 30ِبكح )

مجلس الكلٌة درجة الماجستٌر فً العلوم من خالل  التراحسوٌؾ بناًء على  بنًتمنح جامعة 

( وٌوضح فً الشهادة أسم المسم 1الدراسة باأللسام العلمٌة الموضحة فً الجدول رلم )

 لمً ) والتخصم( وعنوان الرسالة .الع

 

 ( : شوٚؽ اٌم١ل 31ِبكح )

 ( األتً : 2ٌشترط لمٌد الطالب لدرجة الماجستٌر باإلضافة إلى الشروط الواردة فً المادة )

  ٌكون حاصالً على درجة البكالورٌوس فً العلوم بتمدٌر عام جٌد على األلل من إحدى

رجة معادلة لها وتمدٌر جٌد على األلل فً كلٌات العلوم بالجامعات المصرٌة أو أي د

 مادة التخصم .

  ٌجوز لمجلس الكلٌة بناًء على توصٌة مجلس المسم المختم لبول لٌد الطالب لدرجة

الماجستٌر إذا كان حاصالً على بكالورٌوس العلوم بتمدٌر عام ألل من جٌد باإلضافة إلى 

ٌات العلوم بتمدٌر عام جٌد جداً إحدى دبلومات الدراسات العلٌا المعادلة من إحدى كل

 على األلل .
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  ٌجوز لمجلس الكلٌة بناًء على توصٌة مجلس المسم المختم لبول الطالب ؼٌر

المصرٌٌن الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس فً العلوم من أي كلٌة أو معهد علمً 

 معترؾ به من المجلس األعلى للجامعات بشرط حصوله على تمدٌر عام ممبول وتمدٌر

 جٌد فً مادة التخصم .

 . أن ٌتفرغ الطالب للدراسة ٌومٌن على األلل أسبوعٌاً وذلن لمدة سنتٌن أكادٌمٌتٌن 

  على بكالورٌوس العلوم فً ؼٌر  وحاصلٌنالطالب المتمدمون لدرجة الماجستٌر

الممررات التؤهٌلٌة  التً لد ٌطلبها  امتحانالتخصم المطلوب ٌجوز لٌدهم بعد أدائهم 

 ( .24مختم وال تحتسب هذه الساعات ضمن الساعات المذكورة فً المادة )المسم ال

 ( : ِلح اٌلهاٍخ 32ِبكح )

  الحد األدنى لمنح درجة الماجستٌر هو سنة مٌالدٌة من تارٌخ موافمة مجلس الجامعة

 التسجٌل.على 

  الحد األلصى لمنح درجة الماجستٌر هو خمس سنوات مٌالدٌة من تارٌخ التسجٌل مع

مدد ولؾ المٌد وٌجوز مد المٌد بحد ألصى سنة مٌالدٌة بناًء على طلب المشرؾ  اةمراع

الرئٌسً وموافمة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث ومجلس الكلٌة 

. 

  اجتٌازٌشترط لتسجٌل رسالة الماجستٌر عدم مرور أكثر من خمس سنوات على 

 للماجستٌر.ات السنة التمهٌدٌة امتحان

 ( : اٌّموهاد اٌلها١ٍخ 33ِبكح )

ٌحدد مجلس المسم المختم لبل بدء السنة الدراسٌة الممررات الدراسٌة التً سٌتم تدرٌسها 

طبماً  511للطالب خالل العام الدراسً وذلن من بٌن لائمة الممررات الدراسٌة من الكود 
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علٌا والبحوث ومجلس للجداول المرفمة وتعتمد هذه الممررات من وكٌل الكلٌة للدراسات ال

 الكلٌة .

 ( : اإلشواف 34ِبكح )

  مجلس المسم المختم وموافمة لجنة الدراسات  التراحٌعٌن مجلس الكلٌة بناًء على

العلٌا والبحوث مشرفاً رئٌسٌاً على الطالب من بٌن األساتذة أو األساتذة المساعدٌن 

مة مجلس الكلٌة أن بالكلٌة وٌجوز إشراؾ أحد المدرسٌن فً اإلشراؾ وٌجوز مواف

ٌشارن فً اإلشراؾ من فً مستواهم من المتخصصٌن من خارج الكلٌة وفً جمٌع 

 الحاالت ال ٌزٌد عدد المشرفٌن عن ثالثة .

  فً حالة سفر أحد المشرفٌن إلى الخارج فلمجلس الكلٌة أن ٌترن لجنة اإلشراؾ دون

الذي سافر إلى  تعدٌل أو ٌضٌؾ عضواً إلى لجنة اإلشراؾ أو ٌرفع اسم المشرؾ

مجلس المسم المختم  التراحالخارج من لجنة اإلشراؾ أو كلٌهما وذلن بناء على 

وموافمة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث وبناء على التمرٌر الذي ٌمدمه المشرؾ لبل 

( 11بحكم المادة ) إخاللطرفة للسفر مدعماً برأي المشرؾ الرئٌسً ذلن دون  إخالء

 من الالئحة .

 س الكلٌة أن ٌموم بتعدٌل لجنة اإلشراؾ بالرفع أو اإلضافة  أو بكلٌهما بناء على لمجل

المشرؾ الرئٌسً وموافمة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا  التراح

 ( من الالئحة .11والبحوث وذلن مع عدم التعارض مع المادة )

  مجلس المسم المختم عن تمرٌراً إلى  دراسًٌمدم المشرؾ الرئٌسً فً نهاٌة كل عام

 مدى تمدم الطالب فً دراسته وللمشرؾ الرئٌسً أن ٌوصً باستمرار المٌد أو إلؽائه .

 

 ( : ِزطٍجبد اٌلهاٍخ 35ِبكح )
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  إجمالً عدد الساعات لنٌل درجة الماجستٌر ست وثالثٌن ساعة معتمدة على مستوٌٌن

 دراسٌٌن .

  للطالب والتً تالئم شعبة التخصم ٌموم المجلس المختم بتحدٌد الممررات الدراسٌة

من بٌن الممررات المعتمدة من مجلس الكلٌة بحث ال تمل عدد الساعات اإلجمالٌة التً 

وٌعتمد  511ساعة معتمدة من الكود  07ٌنبؽً على طالب الماجستٌر أن ٌدرسها عن 

(  22ة )وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث هذه الممررات الدراسٌة كما جاء فً الماد

. 

  ٌموم الطالب بإجراء بحث فً موضوع ٌحدده له المشرؾ الرئٌسً وٌعتمد من مجلس

المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث ومجلس الكلٌة وٌمدم الطالب رسالة 

 ساعة معتمدة . 07وتمدر لها 

 ( : ِؼبكٌخ اٌّموهاد 36ِبكح )

المختم وموافمة لجنة الدراسات  مجلس المسم التراحٌجوز لمجلس الكلٌة بناء على 

ممررات على مستوى الدراسات العلٌا للماجستٌر على األلل وفً  احتسابوالبحوث للكلٌة 

نفس التخصم وسبك للطالب دراستها بالكلٌة أو فً معهد علمً  معترؾ به من المجلس 

 لماجستٌر .األعلى للجامعات والنجاح فٌها خالل الخمس سنوات المٌالدٌة السابمة لمٌده با

 ( : شوٚؽ ِٕؼ اٌلهعخ 37ِبكح )

ٌوصً مجلس الكلٌة بناء على توصٌة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا 

 الطالب للشروط اآلتٌة : منح درجة الماجستٌر فً حالة استٌفاء والبحوث

 وافمة مجلس الجامعة على مرور سنة مٌالدٌة على األلل على بدء التسجٌل )م

 .التسجٌل(
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  ًجمٌع الممررات الدراسٌة كما ٌشترط النجاح فً اللؽة األلمانٌة  امتحاننجاح الطالب ف

أو الفرنسٌة لبل التسجٌل للدرجة وٌشترط أٌضاً نجاح الطالب فً اللؽة اإلنجلٌزٌة 

 مستوى )توٌفل( وذلن لبل التمدم بالرسالة .

 ( بالالئحة .12دة )لبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصٌة بمنح الدرجة طبماً للما 

  ٌصدر لرار بتحدٌدها من مجلس  التًمن المجالت األجنبٌة والمحلٌة  أي فًنشر بحث

 الكلٌة أو ممبوال للنشر.

 ( : إٌغبء اٌم١ل 38ِبكح )

  اآلتٌة:ٌموم مجلس الكلٌة بإلؽاء لٌد الطالب بدرجة الماجستٌر فً الحاالت 

 ر من مرة وال ٌجوز تمدم الطالب رسوب الطالب فً أي من الممررات الدراسٌة أكث

بؤكثر من عذرٌن طٌلة فترة لٌده بالسنة التمهٌدٌة للماجستٌر وٌجوز لظروؾ خاصة 

لبول عذر ثالث ) أخٌر( بصفة استثنائٌة بعد موافمة مجلس المسم والكلٌة ولجنة 

 الدراسات العلٌا بالجامعة وذلن فً حالة رسوب الطالب فً مادة أو مادتٌن فمط .

 الطالب عن الدراسة أو عدم جدٌته فً البحث وذلن وبناء على تمرٌر من  عانمطا

 المشرفٌن وموافمة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث .

 . رفض لجنة الحكم الرسالة وتوصٌتها بعدم منح الدرجة 

 ( بالالئحة مع 21عدم منح الدرجة خالل المدد المنصوم علٌها فً المادة )مراعاة 

 حاالت ولؾ المٌد .

 . تمدم الطالب بطلب إللؽاء لٌده لدرجة الماجستٌر وموافمة المشرفٌن على اإللؽاء 

 . عدم سداد الرسوم الممررة طبماً للمواعد المنظمة 
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 (Ph.D)اٌؼٍَٛ  فٟكوزٛهاٖ اٌفٍَفخ هعخ ك –هاثؼب 

 

 ( : فوٚع اٌلهاٍخ 39ِبكح )

 فًلس كلٌة العلوم درجة دكتوراه الفلسفة سوٌؾ بناًء على التراح مج بنًتمنح جامعة 

 فً( وٌوضح 2الجدول رلم ) فًالعلوم من خالل الدراسة باأللسام العلمٌة الموضحة 

 ) والتخصم ( وعنوان الرسالة .  العلمًالشهادة اسم المسم 

 شوٚؽ اٌم١ل( : 40ِبكح )

 :  مٌد الطالب لدرجة الدكتوراه األتًٌشترط ل

  ً( 2المادة )الشروط الواردة ف. 

  أن ٌكون حاصالً على درجة الماجستٌر فً العلوم فً نفس التخصم  من إحدى كلٌات

العلوم بالجامعات المصرٌة أو أي درجة معادلة لها من أي معهد أخر معترؾ به من 

 المجلس األعلى للجامعات .

   أو األساتذة أن ٌتمدم بطلب إلى إدارة الدراسات العلٌا لمٌده بعد موافمة أحد األساتذة

المساعدٌن على اإلشراؾ وٌعرض الطلب على مجلس المسم المختم العتماد 

( ثم 35اإلشراؾ وتحدٌد مجال وخطة البحث والممررات النظرٌة ) طبما للمادة 

على لجنة الدراسات العلٌا  –بعد استٌفاء جمٌع المستندات  –ٌعرض األمر 

 والبحوث ثم مجلس الكلٌة .  

  ِلح اٌلهاٍخ ( :41ِبكح )    

                 الحد األدنى للحصول على درجة الدكتوراه هو سنتان مٌالدٌتان من التسجٌل ) موافمة

 مجلس الجامعة ( 



 

206 

 

  الحد األلصى للحصول على درجة الدكتوراه هو خمسه سنوات مٌالدٌة من تارٌخ

دٌة بناًء على التسجٌل مع مراعاة حاالت ولؾ المٌد وٌجوز مد المٌد بحد ألصى سنة مٌال

المشرفٌن وموافمة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث ومجلس  طلب

 الكلٌة . 

  اإلشواف ( :43ِبكح )   

 :  اآلتً( ٌضاؾ 23باإلضافة إلى البنود الواردة فً المادة )  

                  ٌجوز أن ٌكون اإلشراؾ على طالب الدكتوراه مشتركا بٌن أعضاء لجنة اإلشراؾ من

سوٌؾ ومشرفا أخر من إحدى الجامعات أو المعاهد األجنبٌة المعترؾ بها من                      بنًجامعة 

   ( من الالئحة . 11ٌخل بالمادة ) المجلس األعلى للجامعات وبما ال

  فطخ اٌلهاٍخ ٌٍلوزٛهاٖ( : 44ِبكح ) 

  إذا  متحانة وٌجوز إعفاء الطالب من هذا االا فً اللؽة االنجلٌزٌامتحانٌجتاز الطالب

 السنوات لتارٌخ لٌده .  أربعخالل  متحانٌفٌد نجاحه فً هذا اال لدم ما

  للطالب موضوع البحث وٌعتمد من مجلس المسم المختم  الرئٌسًٌحدد المشرؾ

ووكٌل الكلٌة لدراسات العلٌا والبحوث وٌمدم الطالب رسالة بنتائج البحث بحٌث تمثل 

 فًفرع التخصم وذلن مع مراعاة المدد الزمنٌة المنصوم علٌها  فًجدٌدة  فةإضا

 . ة( من الالئح30المادة )

  ٌوافك على تعدٌل مجال  أن الرئٌسًٌجوز لمجلس المسم بناًء على طلب من المشرؾ

بدون تؽٌٌر  أوٌتم ذلن مع  أنالبحث لمرة واحدة فمط خالل دراسة الدكتوراه وٌجوز 

مد ذلن التعدٌل من لجنة الدراسات العلٌا والبحوث ومجلس الكلٌة وال المشرفٌن وٌعت

( من 30المادة ) فًعلى ذلن التعدٌل اإلخالل بالمدد الزمنٌة المنصوم علٌها  بٌترت

 . ةالالئح
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  تحددها الجامعة . التًاستخدامات الحاسب طبما للمواعد  فًاجتٌاز دورة 

 

 ( : شوٚؽ ِٕؼ اٌلهعخ 47ِبكح )

س الكلٌة بناًء على مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة منح ٌوصى مجل

 : اآلتٌةحاالت استٌفاء الطالب للشروط  فًدرجة الدكتوراه 

  من تارٌخ التسجٌل ) موافمة مجلس الجامعة (. األللمرور سنتٌن مٌالدٌتٌن على 

 . لبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصٌة بمنح الدرجة 

 المجالت المعتمدة من مجلس  إحدى فًٌكون احدهما  أن( بحث على 1) نشر عدد

 .الكلٌة

 ( : إٌغبء اٌم١ل 48ِبكح )

 :اآلتٌةالحاالت  فًلدرجة الدكتوراه  بلٌد الطالٌموم مجلس الكلٌة بإلؽاء 

  البحث وذلن بناًء على تمرٌر من المشرفٌن وموافمة مجلس  فًعدم جدٌته  أوانمطاعه

 ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  المسم المختم

 الرسالة.رفضت لجنة الحكم  إذا 

 ( من 30الفمرة )ب( من المادة ) فًلم ٌمنح الدرجة خالل المدة المنصوم علٌها  إذا

 الالئحة.

 . تمدم الطالب بطلب إللؽاء لٌده لدرجة الدكتوراه وموافمة المشرفٌن على ذلن 

 المواعٌد. فًٌه سنوٌا لم ٌسدد الرسوم الدراسٌة الممررة عل إذا 
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 اٌواثغ ػشو

لئؾخ و١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٟ ٌٍلهاٍبد  

 اٌؼ١ٍب
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 أٚلا : لٛاػل ػبِخ 

 

تمنح جامعة بنً سٌؾ بناء علً طلب مجلس كلٌة التعلٌم الصناعً ببنً سوٌؾ ( : 1ِبكح )

:- 

 راسات العلٌا فً التعلٌم الصناعً.دبلوم الد 

 صناعً درجة الماجستٌر فً التعلٌم ال. 

  ًدرجة الدكتوراه فً التعلٌم الصناع. 

 -وذلن فً التخصصات التالٌة :

  محركات مٌكانٌكٌة ( –تبرٌد وتكٌٌؾ  –المٌكانٌكا ) إنتاج. 

  اإللكترونٌات (  –الكهربائٌة  اآلالتالكهرباء ) الموي. 

  اإلنشاءات المدنٌة والمعمارٌة. 

  والنسٌج.الؽزل 

 ل فً اختصاصها.مٌة بتدرٌس الممررات الدراسٌة التً تدختموم األلسام العل ( :2ِبكح )

 

ٌمدر نجاح الطالب فً جمٌع ممررات مرحلة الدراسات العلٌا كما تحسب  (  :3ِبكح )

 تمدٌرات 

 المواد كاألتً : 
 

 النسبة املئوية الوزن الرقمي التقدير

التقدير 

 املكافئ

A+ 3 81فأوضس  % 
 ِّزبش

A 2.6  ِٓ74 ِٓ ً81% ئٌٝ أل% 

B+ 2.2  ِٓ71 ِٓ ً74% ئٌٝ أل% 
 ع١د عداً 

B 2  ِٓ64 ِٓ ً71% ئٌٝ أل% 
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B- 1.6  ِٓ61 ِٓ ً64% ئٌٝ أل% 
 ع١د

C+ 1.2  ِٓ54 ِٓ ً61% ئٌٝ أل% 

C 1  ِٓ51 ِٓ ً54% ئٌٝ أل% 
 ِمجٛي

C- 0.6  ِٓ44 ِٓ ً51% ئٌٝ أل% 

D+ 0.2  ِٓ41 ِٓ ً44% ئٌٝ أل% 
 ػؼ١ف

D 0  ِٓ31ِ ً41ٓ % ئٌٝ أل% 

F ػؼ١ف عداً  %31ألً ِٓ  طفس 

 

 اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٟ  : فٟصب١ٔب : كثٍَٛ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

    ( :4ِــــــــبكح  )
 كل عام مواعٌد تمدٌم طلبات االلتحاق بالدراسات العلٌا وتارٌخ بدء فًٌحدد مجلس الكلٌة 

الس األلسام كل تخصم ؛ وذلن بناء على توصٌة مج فًالدراسة واألعداد المطلوبة 

 واعتماد مجلس الكلٌة.

  ( :5ِــــــــبكح  )

ٌحدد مجلس الكلٌة بناء على التراح مجلس المسم فروع التخصم للدراسة بالدبلومات    

 التعلٌم الصناعً . فًالمختلفة وفما لحاجات لطاعات التصنٌع واإلنتاج وخطط التطوٌر 

  ( :6ِــــــــبكح  )

ٌكون حاصال على  أنالتعلٌم الصناعً  فًل دبلوم الدراسات العلٌا ٌشترط لمٌد الطالب لنٌ   

أو ما ٌعادلها، وٌجوز لبول الحاصلٌن على شهادة  الصناعًالتعلٌم  فً سالبكالورٌو

التخصصات المناظرة على أن  فًبكالورٌوس الهندسة من الكلٌات الجامعٌة أو ما ٌعادلها 

تحددها مجالس األلسام المعنٌة وٌمرها  التًوٌة ٌجتاز الممررات التكمٌلٌة العملٌة والترب

 مجلس الكلٌة .

  ( :7ِــــــــبكح  )

دراسة واجتٌاز  الصناعًالتعلٌم  فًٌشترط للحصول على دبلوم الدراسات العلٌا    

ساعات معتمده 4ٌزٌد على  ساعة معتمده منها مشروع ال 34 بإجمالًممررات دراسٌة 
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ً تمرها األلسام العلمٌة لؽٌر خرٌجً كلٌات التعلٌم الصناعً بخالؾ الساعات التكمٌلٌة الت

ساعة معتمدة وال تمل مدة الدراسة عن  04الدراسً الواحد عن   ٌزٌد الفصل أالوٌشترط 

 .سنتٌن وال تزٌد عن خمسه سنوات دراسٌة 

  ( :8ِبكح )

لام  تًالفً الممررات اإلجبارٌة واالختٌارٌة  دراسًفً نهاٌة كل فصل  امتحانٌعمد 

كما  متحانالطالب بالتسجٌل فٌها . وٌشترط سداد الرسوم الممررة للسماح للطالب لدخول اال

 متحانساعات كل ممرر ٌإدى اال إجمالً% على األلل من 64ٌشترط تحمٌك نسبة حضور 

 فً المرات التالٌة . متحانفٌه ألول مرة وال تشترط هذه النسبة لمن ٌعٌد اال

 

 ( :9ِبكح )

من الممررات  أيفً  رسوبهد الطالب إذا تؽٌب فً أكثر من ممررٌن ، أو إذا تمرر ٌلؽى لٌ 

 للمرة الثالثة .

  ( :10ِبكح )

 ( من هذه الالئحة.2جاء بالمادة ) ٌحسب التمدٌر العام للدبلوم وفماً لما

 

ا :  كهعخ اٌّبعَز١و فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌظٕبػٟ  صبٌضب

 ( :11ِبكح )

ة الماجستٌر فً التعلٌم الصناعً أن ٌكون حاصالً على درجة ٌشترط لمٌد الطالب لنٌل درج 

البكالورٌوس فً التعلٌم الصناعً فً فرع التخصم أو ما ٌعادلها بتمدٌر عام جٌد على 

األلل أو ٌكون حاصالً على دبلوم الدراسات العلٌا فً التعلٌم الصناعً فً مجال التخصم 

ٌن على درجة بكالورٌوس الهندسة أو ما بتمدٌر عام جٌد على األلل وٌجوز لبول الحاصل

ٌعادلها فً التخصصات المناظرة بتمدٌر عام جٌد على األلل على أن ٌجتاز الممررات 

 التكمٌلٌة التربوٌة والعملٌة التً تحددها مجالس األلسام المعنٌة وٌمرها مجلس الكلٌة .
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  ( :12ِبكح )
جاالت األبحاث التً تستهدفها الدراسة ٌحدد مجلس الكلٌة بناًء على التراح المسم المختم م

حالة ارتباط موضوع البحث بجوانب تربوٌة ٌتم ذلن بالتنسٌك مع لسم  فًفً الماجستٌر ) و

 العلوم التربوٌة ( . 

 ( :13ِبكح )

ٌتطلب الحصول على درجة الماجستٌر فً التعلٌم الصناعً دراسة واجتٌاز ممررات  

ساعة  01اإلضافة إلى إعداد رسالة ال تمل عن ساعة معتمدة ب 13دراسٌة ال تمل عن 

معتمدة بخالؾ الساعات التكمٌلٌة والتربوٌة التً تمررها مجالس األلسام المعنٌة وٌمرها 

مجلس الكلٌة لؽٌر خرٌجً كلٌات التعلٌم الصناعً من الممررات الدراسٌة من الئحة مرحلة 

التعلٌم الصناعً إجراء بحث البكالورٌوس كما ٌتطلب الحصول على درجة الماجستٌر فً 

 علمً ٌنتهً بكتابة رسالة تحتوى على نتائج البحث وتحلٌل كامل لها ومنالشتها بنجاح .

  -وٌموم الطالب بدراسة :

  ساعات معتمدة .   3ممررات أساسٌة بوالع 

  ساعات معتمدة على األلل .   3ممررات تربوٌة بوالع 

  معتمدة على األلل .   ساعات 01ممررات اختٌارٌة تخصصٌة  بوالع 

وٌجوز لمجلس الكلٌة بناء على التراح مجلس المسم المختم أن ٌمرر دراسة ممرر أو أكثر 

 المطلوبة.الستكمال عدد الساعات المعتمدة 

  ( :14ِبكح )
ات فً متحانٌستمر فً الدراسة لنٌل درجة الماجستٌر كل من أجتاز بنجاح جمٌع اال

 التًفً الممررات  متحانؽائب فرصة واحدة أخرى لالالممررات وٌكون للراسب أو ال

 دخولها.رسب فٌها أو تؽٌب عن 

 ( :15ِبكح )
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بعد أن ٌجتاز الدارس عدد ال ٌمل عن أثنى عشر ساعة معتمدة ، ٌموم المسم بتسمٌة  

المشرؾ الرئٌسً الذي ٌموم بالتراح هٌئة اإلشراؾ وبعرض نمطة البحث على المسم 

 س الكلٌة لنمل حالة الطالب من المٌد للتسجٌل .المختم وتعتمد من مجل

 ( :16ِبكح )

ٌموم الطالب بتمدٌم ندوتٌن علمٌتٌن األولى عند تحدٌد نمطة البحث حول أهداؾ البحث  

ومنهجه ، والثانٌة عند االنتهاء منه وتدور حول النتائج التً توصل إلٌها الباحث ، وٌتم 

ن بطلب من المشرؾ الرئٌسً معتمد من وكٌل اإلعالن عنهما داخل المسم المختم ، وذل

 الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بعد موافمة مجلس المسم المختم .

  ( :17ِبكح )
ٌكون اإلشراؾ على رسائل الماجستٌر لألساتذة واألساتذة المساعدٌن وٌجوز للمدرسٌن 

التدرٌس هو  حالة تعدد المشرفٌن ٌكون ألدم أعضاء هٌئة فًالمعاونة فً األشراؾ ، و

 المشرؾ الرئٌسً ، وعلى أال ٌزٌد أعضاء هٌئة اإلشراؾ على ثالثة .

 ( :18ِبكح )

أجازة  فًفً حالة إعارة أحد المشرفٌن على الرسالة أو اإلٌفاد فً مهمة علمٌة أو الصفر  

خارج الجمهورٌة لمدة تزٌد على عام ٌرفع أسمة من هٌئة اإلشراؾ بعد مضى عام من 

لتابع له هذا . وٌجوز أن ٌعٌن مجلس الكلٌة بناًء على التراح مجلس المسم اتارٌخ سفرة 

، وٌحتفظ للمشرؾ المرفوع أسمة بكافة حموله العلمٌة واألدبٌة عن المشرؾ من ٌحل محله

% من 41فترة إشرافه ، وال ٌجوز رفع اسم المشرؾ الذي لام باإلشراؾ على ما ٌزٌد عن 

 متطلبات الدراسة لبل سفره . 

  ( :19بكح )ِ
تمدم هٌئة اإلشراؾ تمرٌراً سنوٌاً مفصالً عن تمدم الطالب فً الدراسة والبحث وتودع نسخة 

 من التمرٌر بملؾ الدارس . 
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 ( :20ِبكح )

تمدم الرسالة للفحم ومنح الدرجة بعد مرور عام كامل على األلل من تارٌخ التسجٌل  

 وعامٌن على األلل من تارٌخ المٌد .

 ( :21ِبكح )

بعد االنتهاء من متطلبات الدراسة بنجاح وتسلٌم نسخة من الرسالة مع ملخم باللؽة  

العربٌة واإلنجلٌزٌة تتمدم هٌئة اإلشراؾ للمسم المختم بتمرٌر عن صالحٌة الرسالة 

 لعرضها على لجنة الحكم ، وٌمترح مجلس الكلٌة تشكٌل لجنة الحكم على الرسالة . 

  ( :22ِبكح )
لٌة بناء على التراح من مجلس المسم المختم لجنة لفحم الرسالة والحكم ٌشكل مجلس الك

علٌها بعضوٌة أحد المشرفٌن ) أو أثنٌن من المشرفٌن بصوت واحد ( وعضوٌن آخرٌن من 

مستواهم من المتخصصٌن على أن ٌكون أحدهما على األلل من خارج  فًاألساتذة أو من 

 ساتذة على اإلطالق .الجامعة وٌكون رئٌس اللجنة هو ألدم األ
 

 ( :23ِبكح )

ٌحٌل وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الرسالة إلى لجنة الفحم والحكم على الرسالة  

ع المشرؾ على تحدٌد موعد ، وعند تلمى وكٌل الكلٌة التمارٌر الفردٌة المفصلة ٌتم االتفاق م

ة لبل الموعد ن عن المنالشالرسالة منالشة علنٌة خالل ثالثة أشهر وٌتم إعاللمنالشة 

، وتتم منالشة الدارس فً الرسالة وتمدم اللجنة إلى وكٌل الكلٌة بؤسبوعٌن على األلل

للدراسات العلٌا والبحوث تمرٌراً جماعٌاً موضحاً رأى اللجنة فً لبول الرسالة ومنح 

 الدرجة .  

 ( :24ِبكح )

بعد موافمة مجلس  إاللؽاء نهائٌاً ٌلؽى لٌد الدارس فً الحاالت التالٌة وال ٌعتبر اإل 

 الدراسات العلٌا والبحوث بناءاً على طلب مجلس الكلٌة بعد أخذ رأى المسم المختم 
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  إذا لم ٌحصل على الدرجة فً خالل خمس سنوات من تارٌخ لٌده إال إذا رأى مجلس

ن الكلٌة اإلبماء على التسجٌل لفترة أخرى ٌحددها المجلس بناء على التراح مسبب م

تجاوز المدة ست سنوات ٌلؽى  إالهٌئة اإلشراؾ ومجلس المسم المختم ، وٌشترط 

 .بعدها المٌد تلمائٌا

  إذا تمدمت هٌئة اإلشراؾ بطلب إلؽاء مسبب ٌمبله مجلس المسم المختم وٌعتمده مجلس

 الكلٌة وٌتم إخطار الدارس رسمٌاً باألسباب .

 س .إذا رفضت لجنة الحكم الرسالة وطلبت شطب الدار 

   . إذا تمدم الدارس بطلب لشطب لٌده 

  ( :25ِبكح )
فً حالة إلؽاء المٌد أو التسجٌل ٌمكن للدارس التمدم إلعادة المٌد للماجستٌر مرة واحدة فامط 

. 
 

ا : كهعخ اٌلوزٛهاٖ  هاثؼب

 ( :26ِبكح )

 ساعة معتمدة 51ٌشترط للحصول على الدكتوراه دراسة واجتٌاز ممررات دراسة بإجمالً  

ساعة معتمدة بخالؾ الساعات التكمٌلٌة التربوٌة والعملٌة  21منها إعداد رسالة ال تمل عن 

 الصناعً.التً تمررها األلسام العلمٌة وٌمرها مجلس الكلٌة لؽٌر خرٌجً كلٌات التعلٌم 

  -وٌموم الطالب بدراسة :

  ساعات معتمدة على األلل .     5ممررات تربوٌة بوالع 

 ساعة معتمدة على األلل  .   10تخصصٌة بوالع  ممررات اختٌارٌة 

وٌجوز لمجلس الكلٌة بناء على التراح مجلس المسم المختم أن ٌمرر دراسة ممرر أو أكثر 

  المطلوبة.لالستكمال عدد الساعات المعتمدة 

  ( :27ِبكح )
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ٌموم مجلس المسم المختم بتسمٌة المشرؾ الرئٌسً الذي ٌموم بالتراح هٌئة اإلشراؾ 

ٌوافك علٌها مجلس الكلٌة بعد أخذ رأى مجلس المسم المختم وفً حالة تعدد المشرفٌن و

 أالٌكون ألدم أعضاء هٌئة التدرٌس من المسم التابع له التسجٌل هو المشرؾ الرئٌسً على 

 ٌزٌد أعضاء هٌئة اإلشراؾ على أربعه .

  ( :28ِبكح )
التخصصٌة من بٌن الممررات ٌموم المشرؾ الرئٌسً بتحدٌد مجال البحث والممررات 

( وعرض الموضوع على مجلس المسم المختم للموافمة واعتماد 0الموضحة بالملحك )

 الكلٌة.مجلس 

  ( :29ِبكح )
 فً متحانأن ٌمنح فرصة أخرى واحدة لال متحانٌجوز لمن ٌرسب أو ٌؽٌب عن دخول اال

 ها . امتحانالممررات التً رسب فٌها أو تؽٌب عن دخول 

 ( :30ِبكح )

ساعة معتمدة طلباً للتسجٌل وٌموم بتوجٌه من  11ٌمدم الدارس الناجح فً ما ال ٌمل عن  

المشرؾ الرئٌسً بإعداد خطة بحث مفصلة ٌموم بعرضها ومنالشتها فً ندوة بالمسم وٌتم 

أخذ موافمة مجلس المسم على موضوع البحث وخطته وٌجب أن ٌشمل البحث لنٌل درجة 

بتكرة تإدى إلى إضافة علمٌة جدٌدة فً المجال المحدد ،  وٌمدم الدارس الدكتوراه أعماالً م

 نتائج دراسته فً رسالة مكتوبة توضح لدرنه على البحث المستمل والتحلٌل واالستنتاج .

  ( :31ِبكح )
اإلٌفاد فً مهمة علمٌة أو السفر فً إجازة  أوفً حالة إعارة أحد المشرفٌن على الرسالة 

لمدة تزٌد على عام ٌرفع اسمه من هٌئة اإلشراؾ بعد مضى عام من خارج الجمهورٌة 

تارٌخ سفره . وٌجوز أن ٌعٌن مجلس الكلٌة بناء على التراح مجلس المسم من ٌحل محله ، 

وٌحتفظ المشرؾ المرفوع أسمه بكافة حموله العلمٌة واألدبٌة عن فترة إشرافه ، وال ٌجوز 
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% من متطلبات الدراسة لبل 41ى ما ٌزٌد عن رفع اسم المشرؾ الذي لام باإلشراؾ عل

 سفره .

 ( :32ِبكح )

فً حالة اإلعارة أو اإلٌفاد أو األجازة للمشرؾ الوحٌد ٌضم مشرؾ آخر إلى هٌئة  

اإلشراؾ لبل الموافمة على سفر المشرؾ األول وٌتم ذلن بناء على التراح مجلس المسم 

 وموافمة مجلس الكلٌة .

  ( :33ِبكح )
للمسم تمرٌراً سنوٌاً  الرئٌسًن تارٌخ موافمة المسم على خطة البحث ٌمدم المشرؾ م اعتبارا

 الدارس.عن تمدم الدارس فً الدراسة والبحث وتودع نسخة من التمرٌر بملؾ 

 ( :34ِبكح )

تمرٌراً عن صالحٌة الرسالة للفحم والمنالشة بعد مرور عامٌن  الرئٌسًٌمدم المشرؾ  

تزٌد مدة التسجٌل عن خمسة أعوام من بداٌة  أالرٌخ التسجٌل على كاملٌن على األلل من تا

وٌجوز أن تمد مرة واحدة لمدة ال تزٌد عن عام بطلب من المشرؾ مشفوعاً بتمرٌر  المٌد،

 الكلٌة.مفصل معتمد من مجلس المسم بمبررات المد وٌوافك علٌه مجلس  علمً

  ( :35ِبكح )
لشة بنشر ورلة علمٌة واحدة على األلل فً مجلة ٌموم الطالب لبل الموعد المحدد للمنا

متخصم ومحكم مستخرجة من الرسالة وٌمدم  علمًعلمٌة متخصصة ومحكمة أو مإتمر 

 ما ٌفٌد نشرها أو لبولها للنشر .

  ( :36ِبكح )
من متطلبات الدراسة والبحث وتمدٌم ندوة عن نتائج الرسالة وتسلٌم نسخة من  االنتهاءبعد 

بتمرٌر عن صالحٌة الرسالة للعرض على لجنة الفحم  الرئٌسًالمشرؾ  الرسالة ٌتمدم

 والحكم . 
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 ( :37ِبكح )

ٌشكل مجلس الكلٌة بناء على التراح مجلس المسم لجنة ثالثٌة لفحم الرسالة والحكم علٌها  

بعضوٌة المشرؾ ) أو المشرفٌن من األساتذة واألساتذة المساعدٌن بحد ألصى عضوٌن 

ضوٌن آخرٌن من األساتذة أو من فً مستواهم من المتخصصٌن على أن بصوت واحد ( وع

ٌكون احدهما على األلل من خارج الجامعة ، وٌجوز أن ٌكون هذا العضو من إحدى 

 وٌكون رئٌس اللجنة ألدم األساتذة . ةالجامعات األجنبٌ

 ( :38ِبكح )

جنة الفحم والحكم ، وعند تلمى ٌحٌل وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الرسالة إلى ل 

التمارٌر الفردٌة المفصلة ٌتم تحدٌد موعد لمنالشة الرسالة منالشة علنٌة فً خالل ثالثة 

أشهر من تارٌخ موافمة نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث على تشكٌل لجنة 

تمع لجنة الحكم الحكم ، وٌتم اإلعالن عن المنالشة لبل الموعد بؤسبوعٌن على األلل وتج

لإلطالع على التمارٌر الفردٌة المفصلة عن فحم الرسالة ومستواها ، وتموم اللجنة 

بمنالشة الطالب فً جلسة علنٌة بممر الكلٌة وتمدم تمرٌراً جماعٌاً عن الرسالة والمنالشة 

أضافها الباحث ورأى اللجنة فً لبول  التًموضحاً به مستوى الرسالة واإلضافة العلمٌة 

تعٌد الرسالة إلى الدارس الستكمال ما تراه من  أنلرسالة ومنح الدرجة ، وٌجوز للجنة ا

نمم وتعطى له فرصة بحد ألصى ستة شهور ، وٌجوز فً حالة تعٌٌن عضو فً لجنة 

الحكم من خارج الجمهورٌة أن تتم المنالشة بحضور األعضاء من داخل الجمهورٌة فمط 

 لعضو اللجنة من خارج الجمهورٌة . الفرديبالتمرٌر  فًهذه الحالة ٌكت فًو

 ( :39ِبكح )

ٌخطر المسم المختم بتمارٌر لجنة الحكم وتحال التمارٌر إلى لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة  

منح الدرجة وٌشترط  فًترفع توصٌتها إلى مجلس الكلٌة ثم إلى مجلس الجامعة للنظر  التً

التوٌفل  امتحانفً  411حصوله على درجة تعادل لمنح الدرجة أن ٌمدم الطالب شهادة تفٌد 

 .على األلل
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 ( :40ِبكح )

الحاالت التالٌة وال ٌعتبر اإللؽاء نهائٌاً إال بعد  فًٌلؽى تسجٌل الدارس لدرجة الدكتوراه  

موافمة مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بناءاً على طلب مجلس الكلٌة بعد أخذ رأى المسم 

 المختم .

 ٌئة اإلشراؾ بطلب مسبب بإلؽاء التسجٌل ٌمبله مجلس المسم وٌعتمده مجلس إذا تمدمت ه

 الكلٌة وٌتم إخطار الدارس رسمٌاً بالسبب .

  (. 23إذا تجاوز الدارس المدة المنصوم علٌها للتسجٌل ) المادة  

  الدارس.إذا رفضت لجنة الحكم الرسالة وطلبت شطب 

  تسجٌله.إذا تمدم الدارس بطلب شطب لٌده أو 
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 ػشو اٌقبٌِ 

 اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٌٍؼٍَٛ اٌّزملِخ و١ٍخلئؾخ 

 ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب
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لٛاػل ػبِخ -أٚلا :  

 

 اٌغبِؼٟ( : اٌؼبَ 1ِبكح )
 

للدراسات العلٌا فً شهر أكتوبر من كل عام وتكون مدة الدراسة ثالثٌن  الجامعًٌبدأ العام 

( على فصلٌن دراسٌٌن ٌتخللهما أجازة منتصؾ العام ومدتها امتحانأسبوعاً )دراسة و

لطالب الماجستٌر ٌجوز أن تبدأ  وبالنسبةلفترة التً ٌحددها مجلس الكلٌة أسبوعان فً ا

وبالنسبة لطالب  أسبوعٌا 21 الدراسةشهر فبراٌر  وتكون مده  فً التمهٌدٌة  الدراسة

 . أسبوعٌاالدبلومات المكثفة تكون مدة الدراسة خمسة عشر 

 ( : ِٛاػ١ل اٌمجٛي 2ِبكح )
 

  نتائج المبول وبداٌة الدراسة للبرامج  وإعالنلتمدم ٌمرر مواعٌد ا أنلمجلس الكلٌة

 المكثفة.

  بالنسبة للطالب الوافدٌن ٌتم لبول الطلبات بالكلٌة فً فترتٌن, األولى فً شهر ٌولٌو

 اإلجراءات الالزمة للتسجٌل . التخاذوالثانٌة فً شهر سبتمبر تمهٌداً 

 ( : شوٚؽ اٌم١ل 3ِبكح )
 

 وبة من إدارة الدراسات العلٌا .جمٌع المستندات المطل استكمال 

  الدراسٌة.سداد الرسوم 

  موافمة مجلس المسم ومجلس الكلٌة وٌستثنى من الرسوم المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن

 بالكلٌة.وطالب    المنح الدراسٌة 

   العمل على دراسة الطالب فً الدرجة المتمدم لها . جهةموافمة 

 روطاً أخرى ٌراها ضرورٌة للمبول للطالب ٌجوز لمجلس المسم المختم أن ٌضٌؾ ش

 الجدد وتحدٌد عدد الطالب الممبولٌن حسب اإلمكانات المتاحة بالمسم  والكلٌة .
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 ( : إ٠مبف اٌم١ل 4ِبكح )
 

مجلس المسم المختم , ولجنة الدراسات العلٌا  التراحٌجوز لمجلس الكلٌة بناًء على  

دكتوراه الفلسفة(  –ماجستٌر  –ات العلٌا )دبلوم بالكلٌة أن ٌولؾ لٌد الطالب الممٌد بالدراس

شهراً وبشرط أن ٌكون إٌٌماؾ المٌد عن سنوات ممبلة  13لمدد ال تزٌد فً مجموعها عن 

ولٌس عن سنوات سابمة وأن ٌكون إٌماؾ المٌد فً المدة األساسٌة ولٌس فً فترات مد المٌد 

 وذلن فً الحاالت اآلتٌة :

 األولى  أشهر الثالثةلب إلٌماؾ لٌده طوال مدة تجنٌده خالل التجنٌد : ٌتمدم الطالب بط

 من تارٌخ تجنٌده مع تمدٌم المستندات الدالة على ذلن .

  السفر للخارج فً مهمة رسمٌة أو أجازة : ٌتمدم الطالب بطلب لبل سفره أو خالل

لة الشهر األول من سفره مدعماً بالمستندات وٌمدم الطالب لدى عودته المستندات الدا

  .على لٌامه بالمهمة أو األجازة

  المرض : ٌتمدم الطالب بطلب عند مرضه مدعماً بشهادة مرضٌة معتمدة من اإلدارة

 ال تمل  مدة العالج عن شهر . أنالطبٌة بالجامعة ومحدداً فٌها مرضه على 

  الوضع ورعاٌة الطفل : على الطالبة أن تتمدم بطلب ولؾ المٌد للوضع أو لرعاٌة الطفل

 دعماً بشهادة مٌالده .م

 .حاالت أخرى ٌمبلها مجلس الكلٌة بعد اخذ رأى لجنة الدراسات العلٌا والبحوث 

 ) إٌغبء اٌم١ل (  الَٔؾبة( : 5ِبكح )
 

لجنة الدراسات العلٌا والبحوث ومجلس المسم المختم  رأىٌجوز لمجلس الكلٌة بناًء على 

 :تٌةاآلالحاالت  فًأن ٌوافك على إلؽاء لٌد الطالب 

 إذا تمدم الطالب بطلب إلؽاء المٌد. 
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  بطلب إلؽاء المٌد بمبررات ٌمبلها مجلس المسم ولجنة  اإلشراؾإذا تمدمت لجنة

 .الدراسات العلٌا وٌمرها مجلس الكلٌة

 ( ِزطٍجبد اإللبِخ 6ِبكح )
 

على الطالب الوافدٌن تمدٌم ما ٌثبت حصولهم على الحد األدنى لإللامة داخل جمهورٌة 

 دراسٌتان.العربٌة وهو سنتان مصر 

 

 

 ( اٌّٛاظجخ 7ِبكح )
 

% 64إي ممرر دراسً لم ٌحمك نسبة حضور فٌه لدرها  متحانٌحرم الطالب من التمدم ال

وٌكون ذلن بناًء على تمرٌر من أستاذ المادة مع إحاطة مجلس المسم المختم وبموافمة لجنة 

الحالة ٌعتبر الطالب راسباً فً هذا الدراسات العلٌا والبحوث ومجلس الكلٌة  وفً  هذه 

 مع إخطار الطالب بذلن. متحانالممرر وتحسب علٌه فرصة من فرم دخول اال

 ( إٌظبَ اٌىٛكٞ ٌٍّموهاد 8ِبكح )
 

  تكود الممررات بوضع الرمز الكودي للمسم المائم بالتدرٌس كما هو موضح فً الجداول

 أرلام  ٌلٌه الرمز الدال علٌه .

  مسم ممررات الدراسات العلٌا إلى : شعبة التخصم ت 

o . ممررات تدرس أساساً لطلبة الدبلوم 

o . ممررات تدرس أساساً لطلبة الماجستٌر 

  لمجلس المسم الحك فً إضافة ممررات جدٌدة فً حدود األرلام المخصصة للشعبة بعد

 موافمة مجلس الكلٌة.



 

224 

 

  االنجلٌزٌةاللؽة الطالب من ممرر  إعفاءلمجلس المسم بعد موافمة مجلس الكلٌة 

 411ات التوٌفل )اختباركان الطالب لد اجتاز  إذاالماجستٌر  وتمهٌديبممررات الدبلوم 

 سنوات. أربعدرجة( ولم ٌمر على اجتٌازه 

 ( اٌّموهاد اٌلها١ٍخ 9ِبكح)
 

 تمهٌديتدرس ممررات الدراسات العلٌا خالل عام أكادٌمً واحد بالنسبة للدبلوم و 

مجالس األلسام المختصة بإعداد لائمة بالممررات الدراسٌة والساعات الماجستٌر . وتموم 

سات المعتمدة المخصصة لها واأللسام التً تموم بتدرٌسها وٌتم اعتمادها من لجنة الدرا

 .العلٌا والبحوث ومجلس الكلٌة

 ( : اٌَبػبد اٌّؼزّلح 10ِبكح )

 

  .ٌخصم لكل ساعة معتمدة خمسون درجة 

 ٌمل زمن  التحرٌري وبحٌث ال متحانة ساعتٌن على األلل لالٌخصم لكل ساعة معتمد

  دراسً.ممرر  ألياعتٌن وال ٌزٌد عن ثالث ساعات التحرٌري عن س متحاناال

 ( : اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍّموهاد 11ِبكح )
 

تمادها من مجالس األلسام ٌعتمد مجلس الكلٌة ممررات الدراسات العلٌا بعد تحدٌدها واع

 .  المختصة
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 ( : رمل٠و كهعبد إٌغبػ ٚاٌوٍٛة  12)ِبكح 
 

  ٌحدد التمدٌر العام فً الممررات الدراسٌة بالدراسات العلٌا وكذلن فً التمدٌر العام

 للطالب بؤحد التمدٌرات اآلتٌة : 

percentage Grade points Grade 
General 

evaluation 

90% and more 4 A 
Excellent 

85% to less than 90% 3.7 A- 

82.5% to less than 85 3.3 B+ 

Very good 

77.5% to less than 

82.5% 
3 B 

75% to less than 

77.5% 
2.7 B- 

72.5% to less than 

75% 
2.3 C+ 

Good 
67.5% to less than 

72.5% 
2 C 

65% to less than 

67.5% 
1.7 C- 

62.5% to less than 

65% 
1.3 D+ 

Pass 

60% to less than 1.00 D 
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62.5% 

Less than 60% 0.00 F Fail 

Withdrawn - W Withdrawn 

 

  ٌمنح الطالب شهادة بتمدٌرات المواد ، باللؽة العربٌة أو اللؽة االنجلٌزٌة وبناء على طلبه

 ٌذكر فٌها اسم المادة والتمدٌر والنسبة المئوٌة وكذلن الساعات المعتمدة . 

 بد ِزؾبٔ( : ِٛاػ١ل ال13ِبكح )
 

الفصل الدراسً األول للممررات الدراسٌة خالل شهر ٌناٌر والفصل الدراسً  امتحانٌعمد 

 ( .   0الثانً خالل شهر ٌونٌه ودون اإلخالل بالمادة رلم )

  ِزؾبْ( : إػبكح ال14ِبكح )
 

حالة  فًفً الممررات التً ٌرسب فٌها، و متحانٌمنح الطالب فرصة واحدة فمط إلعادة اال

% ( ومن ٌرسب فً أي فصل دراسً 53ن الحد األلصى لتمدٌره حتى ممبول )نجاحه ٌكو

 .  الكلٌةٌمرره مجلس  فً ذات الفصل من العام التالً أو حسب ما متحانٌإدى اال

  ِزؾبْ( : الػزناه ػٓ ػلَ كفٛي ال15ِبكح )
 

سته ولمرتٌن فمط خالل درا متحانٌجوز لمجلس الكلٌة لبول اعتذار الطالب عن دخول اال

لجنة  رأىمدعًما بمبرر ٌمبله مجلس الكلٌة بعد اخذ  متحانأذا تمدم بطلبه لبل بدء اال

 متحاناال إجراءالدراسات العلٌا والبحوث والمسم المختم وٌحدد مجلس الكلٌة مواعٌد 

 للطالب المعتذرٌن. 

 ( : إػبكح اٌم١ل 16ِبكح )
 

  ً( بالالئحة  27،  18، 4المواد ) إذا تم إلؽاء لٌد الطالب ألحد األسباب المذكورة ف

ٌجوز لمجلس الكلٌة بناء على التراح مجلس المسم المختم وموافمة لجنة الدراسات 
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العلٌا والبحوث إعادة لٌده بعد مرور عام على إلؽاء المٌد وٌراعى أن تطبك علٌه 

( . وٌجوز أن ٌعفى من بعض  20المواعد التً تطبك على الطالب المستجد ) مادة 

ات السنة التمهٌدٌة إذا لم ٌمض على نجاحه فٌها أكثر من خمسه سنوات وبناء ممرر

على موافمة المسم المختم. وعلى الطالب أن ٌتمدم بطلب إعادة المٌد فً المواعٌد 

( والشروط الخاصة 2( والشروط العامة للمٌد طبما للمادة )1المحددة لذلن طبما للمادة )

 الالئحة. بالمٌد لكل درجة والمبٌنة بهذه 

  ٌجوز إعادة المٌد مباشرة إذا وافك مجلس المسم ومجلس الكلٌة للمعٌدٌن والمدرسٌن

على درجة الماجستٌر أو المساعدٌن الممٌدٌن بمرور مدة زمنٌة محددة للحصول 

 .الدكتوراه

 ( : اٌوٍَٛ اٌلها١ٍخ 17ِبكح )
 

 ٌه خالل شهر أكتوبر عل ٌموم طالب الدراسات العلٌا بتسدٌد الرسوم الدراسٌة الممررة

 .من كل عام

  ٌلؽى لٌد الطالب تلمائٌا فً حالة عدم سداده الرسوم الدراسٌة الممررة خالل شهرٌن من

  إنذاره.بداٌة العام الدراسً دون الحاجة إلى 

 التسجٌل.تسترد الرسوم الدراسٌة بعد موافمة مجلس الكلٌة على المٌد أو  ال 

 ( : اٌلثٍِٛبد اٌج١ٕ١خ18ِبكح )
 

شكل مجلس الكلٌة كل عام مجلساً علمٌاً لكل دبلوم من الدبلومات البٌنٌة تكون له جمٌع ٌ

صالحٌات مجلس المسم فً اإلشراؾ على شئون كل من هذه الدبلومات البٌنٌة وٌختار 

أعضاء كل مجلس من رإساء األلسام المشتركة فً الدبلوم والمائمٌن على تدرٌس 

رأس كل من هذه المجالس وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا الممررات الدراسٌة لكل دبلوم وٌ
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والبحوث وٌتم استحداث الدبلومات البٌنٌة بناء على التراح لجنة الدراسات العلٌا والبحوث 

 وموافمة مجالس األلسام المختصة .
 

 ( اإلهشبك األوبك٠ّٟ 19ِبكح )

 

 الدراسةلمتابعته خالل ٌحدد مجلس المسم والكلٌة مرشد أكادٌمً لطالب الدراسات العلٌا 

 التمهٌدٌة للماجستٌر وكذلن خالل دراستهم للدبلومات بالكلٌة .
 

 ( اإلشواف ػٍٝ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ 20ِبكح )
 

  تحدٌد عدد المشرفٌن على رسالة الماجستٌر بثالثة مشرفٌن والدكتوراه أربعة مشرفٌن

 كحد ألصى.

 الة فتح لناة علمٌة باإلضافة إلى ٌمكن إضافة المشرؾ األجنبً إلى لجنة اإلشراؾ فً ح

 سابماً.المشرفٌن المذكورٌن 

  أال ٌزٌد عدد التسجٌالت التً ٌشرؾ علٌها عضو هٌئة التدرٌس عن عشرٌن باإلضافة

إلى التسجٌالت للمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن وحد ألصى خمسة رسائل للطالب 

لس الدراسات العلٌا بالجامعة الوافدٌن وذلن وفماً لمرار مجلس الكلٌة وبعد اخذ رأى مج

. 

  عدم الموافمة على إعارة المشرؾ المنفرد فً اإلشراؾ على رسائل الماجستٌر

التً ٌشرؾ علٌها والتراح  من الرسائلوالدكتوراه إال بعد تمدٌمه تمرٌر عن كل رسالة 

 من ٌحل محله.

 المشرفٌن من  أال ٌزٌد عدد المشرفٌن الذٌن ٌمكن االستعانة بهم من خارج الجامعة عن

 الجامعة.
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  أحد  أوعدم جواز إشراؾ عضو هٌئة التدرٌس على الرسائل العلمٌة الممدمة من زوجه

نسباً مع تطبٌك ذلن على لجنة  للتحكٌم وعدم جواز اشتران  الرابعةألاربه حتى الدرجة 

مصاهرة فً  أوعضو هٌئة تدرٌس وزوجة وأحد ألاربه حتى الدرجة الرابعة نسبا 

 لى الرسالة .اإلشراؾ ع

  الوفاة.االحتفاظ باسم المشرؾ المتوفى إذا لضى نصؾ المدة فً اإلشراؾ لبل 

  المدة.ٌستحك المشرؾ المتوفى جزء من مكافؤة اإلشراؾ بما ٌتناسب مع هذه 

  أال تشكل لجان الحكم على الرسائل العلمٌة للطالب الذٌن ٌضاؾ إلٌهم مشرؾ جدٌد إال

من إضافة المشرؾ مع مراعاة أن تكون مدة المٌد  بعد مرور ستة أشهر على األلل

 بذلن.البالٌة للطالب تسمح 

 

 ( : اٌؾٍمبد اٌلها١ٍخ 21ِبكح )
 

ٌموم الطالب سواء فً الماجستٌر أو الدكتوراه بعمل حلمة دراسٌة )سٌمٌنار( لبل التسجٌل 

 وكذلن لبل التمدم بالرسالة بشهر واحد على األلل .

 اٌؼ١ٍّخ  ( : اٌوٍبٌخ22ِبكح )
 

  بعد انتهاء الطالب من إعداد الرسالة وتولٌعها من المشرؾ الرئٌسً ٌموم بتسلٌم نسختٌن

من الرسالة إلى رئٌس مجلس المسم المختم لتحدٌد موعد محاضرة عامة عن موضوع 

  لذلن.الرسالة طبماً للمواعد المنظمة 

 نة الحكم على ٌتمدم المشرؾ الرئٌسً إلى مجلس المسم المختم بطلب تشكٌل لج

 .( بالالئحة تمهٌداً للعرض على مجلس الكلٌة 12الرسالة طبماً للمادة )

  تمرٌر عن صالحٌة الرسالة للعرض على المحكمٌن موضحاً به عنوان الرسالة باللؽتٌن

 المشرفٌن.العربٌة واإلنجلٌزٌة ومولع علٌه من جمٌع 
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 سائل العلمٌة المعمول بها بالكلٌة أربع نسخ من الرسالة مكتوبة طبماً لتعلٌمات كتابة الر

 الحكم.لتسلٌمها إلى لجنة 

 م الطالب أسطوانة مدمجة بعد لبول الرسالة من لجنة الحكم وعمل التعدٌالت الالزمة ٌمد

وأربع نسخ معتمدة من رئٌس مجلس المسم وخمس ملخصات باللؽة العربٌة للرسالة 

الرئٌسً ورئٌس مجلس المسم وخمس ملخصات باللؽة اإلنجلٌزٌة معتمدة من المشرؾ 

 المختم إلى إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة .

  ال ٌجوز التمدم برسالة الماجستٌر إال بعد عام من تارٌخ موافمة الكلٌة على التسجٌل

وذلن تطبٌماً لمرار مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة  ال ٌجوز التمدم برسالة 

التسجٌل وذلن بعد اخذ رأى  ىالكلٌة علرٌخ موافمة الدكتوراه إال بعد عامٌن من تا

 .مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة 

 (: ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌوٍبٌخ 23ِبكح )
 

  ٌشكل مجلس الكلٌة بناء" على التراح مجلس المسم المختم وبموافمة مجلس الدراسات

اختٌار هذه اللجنة العلٌا والبحوث لجنة للحكم على الرسالة من ثالث أعضاء وٌكون 

 كاآلتً: 

  فً الماجستٌر تشكل اللجنة من المشرؾ الرئٌسً أو المشرفٌن بصوت واحد باإلضافة

إلى عضو من بٌن األساتذة المتخصصٌن بالجامعات المصرٌة وعضو من األساتذة أو 

 األساتذة المساعدٌن المتخصصٌن من الجامعات األجنبٌة.  

 مشرؾ الرئٌسً أو المشرفٌن بصوت واحد باإلضافة فً الدكتوراه تشكل اللجنة من ال

 إلى عضوٌن من األساتذة أو األساتذة المساعدٌن بالجامعات األجنبٌة .  

  تكون مدة صالحٌة ستة أشهر من تارٌخ موافمة نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا

 والبحوث وٌمكن تجدٌد تشكٌل لجنة الحكم مرة واحدة . 
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 لجنة الحكم بإعداد تمرًٌرا فردٌاً عن الرسالة خالل شهر من  ٌموم كل عضو من أعضاء

تسلم الرسالة وتعرض هذه التمارٌر جمٌعا على مجلس المسم المختم ثم لجنة 

 الدراسات العلٌا والبحوث فمجلس الكلٌة تمهٌدا لعرضها على مجلس الجامعة . 

  :للمحكم أن ٌوصى فً تمرٌره بإحدى التوصٌات التالٌة 

o لة كما هً. لبول الرسا 

o  التعدٌالت الجوهرٌة.  أولبول الرسالة بعد إجراء بعض التصوٌبات 

o  ت الجوهرٌة وبحد ألصى ثالث التعدٌال أوتؤجٌل المنح إلجراء التصوٌبات

 . شهور

o  التعدٌالت  أوإعادة عرض الرسالة على المحكم بعد إجراء التصوٌبات

  محددة.الجوهرٌة فً خالل فترة 

o  . رفض الرسالة 

 إعادة الرسالة إلى الطالب الستكمال ما تراه اللجنة من نمم وٌعطى الطالب فرصة  ٌتم

لعمل المطلوب مع مراعاة فترة صالحٌة تشكٌل اللجنة ومدة التسجٌل للدرجة وٌتم ذلن 

  المسم.تحت إشراؾ المشرفٌن واعتماد رئٌس 

   :ضوابط استئذان المحكمٌن األجانب لرسائل الماجستٌر والدكتوراه 

o من لبل  الدكتوراه (-م تشكٌل لجنة المحكمٌن للرسالة الممدمة )الماجستٌر ٌت

 .المسم بعد استئذان أعضاء اللجنة مجلس

o  . ٌتم اختٌار المحكم طبما للمواعد التً الرها مجلس الكلٌة وهى 

 أْ رىْٛ اٌدزعخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّؾىُ ٟ٘ دزعخ أظزبذ ِعبػد ػٍٝ األلً.  -

 اٌى١ٍخ.ٌخ فٟ ٔفط اٌٛلذ ِٓ ال ٠ىْٛ ِؾىّب ألوضس ِٓ زظبأ -
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زظبئً فٟ اٌؼبَ  صالصخ٠ص٠د ػدد اٌسظبئً اٌزٟ ٠مَٛ ثزؾى١ّٙب ػٓ  أال -

  اٌغبِؼٟ.

 ر ظض اٌسظبٌخ .  فٟأْ ٠ىْٛ ر ظض اٌّؾىُ  -

o  ى الرسالة إذا رأى ما تعدٌل تشكٌل لجنة الحكم عل فًلمجلس الكلٌة الحك

 .ٌستوجب ذلن

o  ر من شهرٌن عند تشكٌل لجنة ٌكون لد مضى على موافمة المحكم أكثأال

 .الحكم

o  الرسالة.أن تتضمن موافمة المحكم اسم الطالب وعنوان  

 

 صب١ٔب ــــ اٌلثٍِٛبد
 

 (: ِغبلد اٌلهاٍخ 24ِبكح )

 

سوٌؾ بناًء على التراح مجلس الكلٌة دبلوم الدراسات العلٌا فً أحد  بنًتمنح جامعة 

ا فٌها اسم الدبلوم . وٌمكن طلب التخصصات المتاحة بالكلٌة وتمنح الشهادة موضح

استحداث دبلومات جدٌدة بناء على التراحات مجالس األلسام وموافمة لجنة الدراسات العلٌا 

والبحوث ومجلس الكلٌة وٌجوز تنظٌم دبلومات جدٌدة مشتركة مع هٌئة خارج الجامعة 

نظمة للحصول على دبلوم فً مجال متخصم وٌموم المجلس المختم بوضع المواعد الم

ثم العرض لهذا الدبلوم وٌتم العرض على لجنة الدراسات العلٌا ثم مجلس الكلٌة للموافمة 

 على المجالس المتخصصة.
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 (: شوٚؽ اٌم١ل 25ِبكح )
 

ٌشترط لمٌد الطالب بؤي من دبلومات الدراسات العلٌا باإلضافة إلى الشروط العامة الواردة 

 العملٌةالبكالورٌوس من إحدى الكلٌات ( أن ٌكون حاصالً على درجة 2فً المادة )

بالجامعات المصرٌة أو ما ٌعادلها وذلن فً التخصصات التً ٌحددها مجلس المسم 

 المختم. 

 

 (: ِلح اٌلهاٍخ26ِبكح )
 

  مدة الدراسة لنٌل أي من دبلومات الدراسات العلٌا عام أكادٌمً ٌتفرغ خاللها الطالب

من  أليعدد الساعات المعتمدة المخصصة و لدراسته النظرٌة والعملٌة والتدرٌبٌة

 ٌمل عن أربع وعشرٌن ساعة .  دبلومات الدراسات العلٌا ال

  ٌجوز للمسم العلمً بعد موافمة مجلس الكلٌة عمل دبلومات مكثفة لمدة خمسة عشر

 على األلل طوال مدة الدراسة             أسبوعٌاأسبوعا شرٌطة تفرغ الطالب أربعة أٌام 

 (: اٌّموهاد اٌلها١ٍخ 27ِبكح )
 

 وكذلن عدد الساعات  متحانهذه الالئحة الممررات الدراسٌة وعدد ساعات اال تحدد

 المعتمدة المخصصة لكل دبلوم 

 ل فً نهاٌة كل فص متحانتدرس الممررات على مدار العام الدراسً وٌتمدم الطالب لال

 .دراسً فً الممررات التً درسها

 مرحلة ٌكلؾ الطالب بدراسة بعض ممررات  ٌجوز لمجلس المسم المختم أن

 (.15)ال تحتسب ضمن الساعات المعتمدة للدبلوم طبما للمادة  أنعلى  البكالورٌوس
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  ٌجوز للمسم العلمً بعد أخذ رأي لجنة الدراسات العلٌا وموافمة مجلس الكلٌة إضافة أو

فً مجاالت طبما لما ٌتماشى مع أحدث المستجدات  االختٌارٌةحذؾ أي من الممررات 

 تخصم البرنامج الممدم 
 

 (: ِؼبكٌخ اٌّموهاد 28ِبكح )
 

ٌجوز لمجلس الكلٌة بناًء على التراح مجلس المسم المختم وموافمة لجنة الدراسات العلٌا 

والبحوث احتساب ممررات على مستوى الدراسات العلٌا سبك للطالب دراستها بالكلٌة أو 

األعلى للجامعات خالل خمس السنوات السابمة  فً أي معهد علمً معترؾ به من المجلس

 الدبلوم.على لٌده ب

 

 (: إٌغبء اٌم١ل 29ِبكح )

 

 ٌلؽى لٌد طالب الدبلوم فً الحاالت التالٌة: 

  لٌده ؼٌر شاملة األعذار إذا لم ٌحصل على الدبلوم فً مدة ثالث سنوات من تارٌخ

 .الممبولة

 علٌة طبما للمواعد المنظمة لذلن ةإذا لم ٌمم بسداد المصروفات الدراسٌة الممرر. 

 (4إذا تمدم الطالب بطلب لالنسحاب طبما للمادة )-ت. 
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ا ــــ كهعخ اٌّبعَز١و )   ( .M. Scصبٌضب
 

 ( : ِغبلد اٌلهاٍخ 30ِبكح )
 

مجلس الكلٌة درجة الماجستٌر من خالل الدراسة  التراحسوٌؾ بناًء على  بنًتمنح جامعة 

ة وٌوضح فً الشهادة أسم المسم العلمً ) والتخصم( وعنوان باأللسام العلمٌة المذكور

 الرسالة .

 

 ( : شوٚؽ اٌم١ل 31ِبكح )

 

 ( األتً : 2ٌشترط لمٌد الطالب لدرجة الماجستٌر باإلضافة إلى الشروط الواردة فً المادة )

  بالجامعات المصرٌة  العملٌةٌكون حاصالً على درجة البكالورٌوس من إحدى الكلٌات

ٌعادلها وذلن فً التخصصات التً ٌحددها مجلس المسم المختم بتمدٌر عام جٌد أو ما 

 على األلل. 

  ٌجوز لمجلس الكلٌة بناًء على توصٌة مجلس المسم المختم لبول لٌد الطالب لدرجة

الماجستٌر إذا كان حاصالً على بكالورٌوس  بتمدٌر عام ألل من جٌد باإلضافة إلى 

الذكر بتمدٌر عام جٌد  سالفةلٌا المعادلة من إحدى كلٌات إحدى دبلومات الدراسات الع

 جداً على األلل .

  ٌجوز لمجلس الكلٌة بناًء على توصٌة مجلس المسم المختم لبول الطالب ؼٌر

المصرٌٌن الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس من أي كلٌة أو معهد علمً معترؾ به 

ر عام مناسب وتمدٌر جٌد فً من المجلس األعلى للجامعات بشرط حصوله على تمدٌ

 مادة التخصم .

 . أن ٌتفرغ الطالب للدراسة ٌومٌن على األلل أسبوعٌاً وذلن لمدة سنتٌن أكادٌمٌتٌن 
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  على البكالورٌوس  فً ؼٌر التخصم  وحاصلٌنالطالب المتمدمون لدرجة الماجستٌر

طلبها المسم الممررات التؤهٌلٌة  التً لد ٌ امتحانالمطلوب ٌجوز لٌدهم بعد أدائهم 

 ( .24المختم وال تحتسب هذه الساعات ضمن الساعات المذكورة فً المادة )

  نفس  فًتخصم ما أن ٌتمدم للحصول على الماجستٌر  فًٌجوز للحاصلٌن على دبلوم

سبك له  التًالسنة التمهٌدٌة و  فًالتخصم و ٌعفى من دراسة بعض الممررات 

 لمسم و ٌوافك علٌه مجلس الكلٌة.الدبلوم و ٌحدد ذلن مجلس ا فًدراستها 
 

 ( : ِلح اٌلهاٍخ 32ِبكح )
 

  الحد األدنى لمنح درجة الماجستٌر هو سنة مٌالدٌة من تارٌخ موافمة مجلس الجامعة

 على التسجٌل .

  الحد األلصى لمنح درجة الماجستٌر هو خمس سنوات مٌالدٌة من تارٌخ التسجٌل مع

بحد ألصى سنتٌن مٌالدٌة بناًء على طلب  مدد ولؾ المٌد وٌجوز مد المٌد مراعاة

المشرؾ الرئٌسً وموافمة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث 

 ومجلس الكلٌة.

  اجتٌازٌشترط لتسجٌل رسالة الماجستٌر عدم مرور أكثر من خمس سنوات على 

 للماجستٌر.ات السنة التمهٌدٌة امتحان

 ( : اٌّموهاد اٌلها١ٍخ 33ِبكح )
 

ٌحدد مجلس المسم المختم لبل بدء السنة الدراسٌة الممررات الدراسٌة التً سٌتم تدرٌسها 

للطالب خالل العام الدراسً وذلن من بٌن لائمة الممررات الدراسٌة طبماً للجداول المرفمة 

 وتعتمد هذه الممررات من وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث ومجلس الكلٌة .
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 شواف ( : اإل34ِبكح )
 

  مجلس المسم المختم وموافمة لجنة الدراسات  التراحٌعٌن مجلس الكلٌة بناًء على

العلٌا والبحوث مشرفاً رئٌسٌاً على الطالب من بٌن األساتذة أو األساتذة المساعدٌن 

بالكلٌة وٌجوز إشراؾ أحد المدرسٌن فً اإلشراؾ وٌجوز موافمة مجلس الكلٌة أن 

مستواهم من المتخصصٌن من خارج الكلٌة وفً جمٌع ٌشارن فً اإلشراؾ من فً 

 الحاالت ال ٌزٌد عدد المشرفٌن عن ثالثة .

  فً حالة سفر أحد المشرفٌن إلى الخارج فلمجلس الكلٌة أن ٌترن لجنة اإلشراؾ دون

تعدٌل أو ٌضٌؾ عضواً إلى لجنة اإلشراؾ أو ٌرفع اسم المشرؾ الذي سافر إلى 

مجلس المسم المختم  التراحكلٌهما وذلن بناء على الخارج من لجنة اإلشراؾ أو 

وموافمة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث وبناء على التمرٌر الذي ٌمدمه المشرؾ لبل 

( 11بحكم المادة ) إخاللطرفة للسفر مدعماً برأي المشرؾ الرئٌسً ذلن دون  إخالء

 من الالئحة .

 فع أو اإلضافة  أو بكلٌهما بناء على لمجلس الكلٌة أن ٌموم بتعدٌل لجنة اإلشراؾ بالر

المشرؾ الرئٌسً وموافمة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا  التراح

 ( من الالئحة .11والبحوث وذلن مع عدم التعارض مع المادة )

  تمرٌراً إلى مجلس المسم المختم عن  دراسًٌمدم المشرؾ الرئٌسً فً نهاٌة كل عام

 إلؽائه.راسته وللمشرؾ الرئٌسً أن ٌوصً باستمرار المٌد أو مدى تمدم الطالب فً د
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 ( : ِزطٍجبد اٌلهاٍخ 35ِبكح )
 

  إجمالً عدد الساعات لنٌل درجة الماجستٌر ستة وثالثون ساعة معتمدة كحد أدنى على

 مستوٌٌن دراسٌٌن .

  ٌموم المجلس المختم بتحدٌد الممررات الدراسٌة للطالب والتً تالئم شعبة التخصم

من بٌن الممررات المعتمدة من مجلس الكلٌة بحث ال تمل عدد الساعات اإلجمالٌة التً 

وٌعتمد  511ساعة معتمدة من الكود  07ٌنبؽً على طالب الماجستٌر أن ٌدرسها عن 

(  22وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث هذه الممررات الدراسٌة كما جاء فً المادة )

. 

 ث فً موضوع ٌحدده له المشرؾ الرئٌسً وٌعتمد من مجلس ٌموم الطالب بإجراء بح

المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث ومجلس الكلٌة وٌمدم الطالب رسالة 

 ساعة معتمدة . 13وتمدر لها 

 ( : ِؼبكٌخ اٌّموهاد 36ِبكح )
 

مجلس المسم المختم وموافمة لجنة الدراسات  التراحٌجوز لمجلس الكلٌة بناء على 

ممررات على مستوى الدراسات العلٌا للماجستٌر على األلل وفً  احتسابوالبحوث للكلٌة 

نفس التخصم وسبك للطالب دراستها بالكلٌة أو فً معهد علمً  معترؾ به من المجلس 

 األعلى للجامعات والنجاح فٌها خالل الخمس سنوات المٌالدٌة السابمة لمٌده بالماجستٌر .

 

 ٕؼ اٌلهعخ ( : شوٚؽ 37ِِبكح )
 

ٌوصً مجلس الكلٌة بناء على توصٌة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا 

 الطالب للشروط اآلتٌة : استٌفاءمنح درجة الماجستٌر فً حالة  والبحوث
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  )مرور سنة مٌالدٌة على األلل على بدء التسجٌل )موافمة مجلس الجامعة على التسجٌل 

  ًٌع الممررات الدراسٌة لتسجٌل للدرجة وٌشترط أٌضاً جم امتحانب. نجاح الطالب ف

 نجاح الطالب فً اللؽة اإلنجلٌزٌة مستوى )توٌفل( وذلن لبل منح الدرجة .

 ( بالالئحة .12لبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصٌة بمنح الدرجة طبماً للمادة ) 

  دٌدها من ٌصدر لرار بتح التًالمحلٌة  من المجالت األجنبٌة أو أي فًنشر بحث

 مجلس الكلٌة )بناء على التراح األلسام( أو ممبوال للنشر.

 ( : إٌغبء اٌم١ل 38ِبكح )
 

 :  اآلتٌةٌموم مجلس الكلٌة بإلؽاء لٌد الطالب بدرجة الماجستٌر فً الحاالت 

  رسوب الطالب فً أي من الممررات الدراسٌة أكثر من مرة وال ٌجوز تمدم الطالب

رة لٌده بالسنة التمهٌدٌة للماجستٌر وٌجوز لظروؾ خاصة بؤكثر من عذرٌن طٌلة فت

لبول عذر ثالث ) أخٌر( بصفة استثنائٌة بعد موافمة مجلس المسم والكلٌة ولجنة 

 الدراسات العلٌا بالجامعة وذلن فً حالة رسوب الطالب فً مادة أو مادتٌن فمط .

 على تمرٌر من  الطالب عن الدراسة أو عدم جدٌته فً البحث وذلن وبناء انمطاع

 المشرفٌن وموافمة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث .

 . رفض لجنة الحكم الرسالة وتوصٌتها بعدم منح الدرجة 

 ( بالالئحة مع 21عدم منح الدرجة خالل المدد المنصوم علٌها فً المادة )مراعاة 

 حاالت ولؾ المٌد .

 ة الماجستٌر وموافمة المشرفٌن على اإللؽاء .تمدم الطالب بطلب إللؽاء لٌده لدرج 

 . عدم سداد الرسوم الممررة طبماً للمواعد المنظمة 
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اٌلوزٛهاٖكهعخ  -هاثؼب  
 

 (: فوٚع اٌلهاٍخ39ِبكح )
 

العلوم من  فًالفلسفة  دكتوراهدرجة   الكلٌةسوٌؾ بناًء على التراح مجلس  بنًتمنح جامعة 

 العلمًالشهادة اسم المسم  فًموضحة وٌوضح العلمٌة ال باأللسامخالل الدراسة 

 الرسالة. وعنوانه)والتخصم( 

 ( : شوٚؽ اٌم١ل 40ِبكح )

 
 

 : اآلتً الدكتوراهٌشترط لمٌد الطالب لدرجة 

   (2المادة ) فًالشروط الواردة. 

    بالجامعات المصرٌة   العملٌةأن ٌكون حاصال على درجة الماجستٌر من أحد الكلٌات

 للجامعات. األعلى المجلسمن  بهمعهد أخر معترؾ  أيادلة لها من درجة مع أي أو

   بعد موافمة أحد األساتذة أو األساتذة  لمٌدهالدراسات العلٌا  إدارة إلىأن ٌتمدم بطلب

وٌعرض الطلب على مجلس المسم المختم العتماد  اإلشراؾالمساعدٌن على 

 .وتحدٌد مجال وخطة البحث اإلشراؾ

 كان حاصال  إذاٌجب على الطالب دراستها  التًلممررات النظرٌة ٌحدد مجلس المسم ا

 –ؼٌر التخصم ثم ٌعرض األمر بعد استٌفاء جمٌع المستندات  فًعلى الماجستٌر 

 على لجنة الدراسات العلٌا والبحوث ثم مجلس الكلٌة.

 

 ( : ِلح اٌلهاٍخ41ِبكح )

 

  ٌتان من التسجٌل ) موافمة هو سنتان مٌالد الدكتوراهالحد األدنى للحصول على درجة

 .مجلس الجامعة(
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  هو خمسة سنوات مٌالدٌة من تارٌخ  الدكتوراهالحد األلصى للحصول على درجة

التسجٌل مع مراعاة حاالت ولؾ المٌد وٌجوز مد المٌد بحد ألصى سنتٌن مٌالدٌتٌن بناًء 

لبحوث على طلب المشرفٌن وموافمة مجلس المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا وا

 ومجلس الكلٌة.

 

   اإلشواف( : 42ِبكح )
مجلس المسم المختم وموافمة لجنة الدراسات العلٌا  التراحٌعٌن مجلس الكلٌة بناًء على 

والبحوث مشرفاً رئٌسٌاً على الطالب من بٌن األساتذة أو األساتذة المساعدٌن بالكلٌة وٌجوز 

س الكلٌة أن ٌشارن فً اإلشراؾ إشراؾ أحد المدرسٌن فً اإلشراؾ وٌجوز موافمة مجل

من فً مستواهم من المتخصصٌن من خارج الكلٌة وفً جمٌع الحاالت ال ٌزٌد عدد 

 المشرفٌن عن أربعة .

 :اآلتً( فمرات )ب،ج،د( ٌضاؾ 23دة )الما فًالبنود الواردة  إلى باإلضافة

راؾ من لجنة األش أعضاءمشتركا بٌن  الدكتوراهٌكون األشراؾ على طالب  أنٌجوز  

الجامعات أو المعاهد األجنبٌة  المعترؾ بها من  إحدىمن  آخرسوٌؾ ومشرفا  بنًجامعة 

 ( من الالئحة.11المجلس األعلى للجامعات وبما ال ٌخل بالمادة)

 

 ٌٍلوزٛهاٖ( : فطخ اٌلهاٍخ 43ِبكح )
 

  ن هذا الطالب م إعفاءاللؽة االنجلٌزٌة )مستوى توٌفل( وٌجوز  فًا امتحانٌجتاز الطالب

 .لٌدهالسنوات لتارٌخ  أربعخالل  متحانهذا اال فً نجاحهأذا لدم ما ٌفٌد  متحاناال

   للطالب موضوع البحث وٌعتمد من مجلس المسم المختم  الرئٌسًٌحدد المشرؾ

ووكٌل الكلٌة لدراسات العلٌا والبحوث وٌمدم الطالب رسالة بنتائج البحث بحٌث تمثل 
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 فًوذلن مع مراعاة المدد الزمنٌة المنصوم علٌها فرع التخصم  فًجدٌدة  إضافة

 ( من الالئحة.30المادة )

  ٌوافك على تعدٌل مجال  أن الرئٌسًٌجوز لمجلس المسم بناء على طلب من المشرؾ

بدون تؽٌٌر  أوٌتم ذلن مع  أنوٌجوز  الدكتوراهالبحث لمرة واحدة فمط خالل دراسة 

دراسات العلٌا والبحوث ومجلس الكلٌة وال المشرفٌن وٌعتمد ذلن التعدٌل من لجنة ال

( من 30المادة) فًبالمدد الزمنٌة المنصوم علٌها  اإلخاللٌترتب على ذلن التعدٌل 

 الالئحة.

   تحددها الجامعة. التًاستخدامات الحاسب طبما للمواعد  فًاجتٌاز دورة 

 

 ( : شوٚؽ ِٕؼ اٌلهعخ44ِبكح )
 

م المختم ولجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة منح ٌوصى مجلس الكلٌة بناء على مجلس المس

 :اآلتٌةحاالت استٌفاء الطالب للشروط  فً الدكتوراه

  من تارٌخ التسجٌل ) موافمة مجلس الجامعة(. األللمرور سنتٌن مٌالدٌتٌن على 

 .لبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصٌة بمنح الدرجة 

 (بحث على 1نشر عدد )لمجاالت المعتمدة من مجلس الكلٌة ا إحدى فًٌكون احدهما  أن

 ) ولها معامل تؤثٌر(

  ٌشارن فٌها  أنٌجب  التًلمجلس الكلٌة أن ٌفرض عدد من الدورات والمإتمرات

 لبل المنح. الدكتوراهالمسجلٌن لدرجة 
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 اٌم١ل إٌغبء( : 45ِبكح  )
 

 :اآلتٌةالحاالت  فًلٌد الطالب لدرجة الدكتورة  بإلؽاءٌموم مجلس الكلٌة 

 البحث وذلن بناء على تمرٌر من المشرفٌن وموافمة مجلس  فً جدٌتهعدم  أو نمطاعها

 .المسم المختم ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث

  رفضت لجنة الحكم الرسالة. إذا 

 ( من 30الفمرة )ب( من المادة ) فًلم ٌمنح الدرجة خالل المدة المنصوم علٌها  إذا

 الالئحة.

  وموافمة المشرفٌن على ذلن. الدكتوراهلدرجة  لٌده إللؽاءتمدم الطالب بطلب 

 المواعٌد. فًلم ٌسدد الرسوم الدراسٌة الممررة علٌة سنوٌا  إذا 

 ( 46ِبكح )
 

الخاصة باالنتدابات وشئون  اإلجرائٌةٌحك لمجلس الكلٌة وضع الئحة مالٌه منظمة للعملٌة 

سارٌة من تارٌخ اعتمادها من وٌتم اعتمادها من مجلس الجامعة وتكون  واإلدارٌٌنالطالب 

 مجلس الجامعة.

 ( 47ِبكح )

 نم بالالئحة. بهالتنفٌذٌة فٌما لم ٌرد  والئحته 0861لسنة  38تطبك مواد المانون 
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 العامة لدلراسات العليا الإدارة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ؽَٕٟ ػجل اٌؼي٠ي أٍبِخا/   

اٌلٍٛلٟ إثوا١ُ٘ا/ دمحم   

 

 

 

 ػ١ل ١ٍل ؽٗ

 ا/ ػٍٝ ِجبهن ػجبً

 اٌؼ١ٍب ِل٠و ػبَ اٌلهاٍبد

 اٌؼ١ٍب

 

 َ / ِظطفٝ فٛىٞ أ١ِٓ

 
اٌؾ١َت ػجل إِبَا/ ؽّبكح    

 ٘شبَ طماػ اٌل٠ٓ دمحم ا/ هث١غ ػجل اٌَماَ
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 أ سامء السادة العاملني ابدلراسات العليا
 
 

 الٍــــُ َ

 عيل مبارك عباس 0
مام عبد احلسيب 1  حامدة اإ
 مصطفى فوزي أ مني 2
براهمي ادلسويق 3  عبد املنعم دمحم اإ
 ليىل أ مني مصيدة 4
 سلوى امحد راشد 5
 سهام حس ىن عبد الس يد 6
 ل رمضانمىن جام 7
 تغًرد عبد القدوس مصطفي 8
 عيد س يد طه 01

 

 

 

 


