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العلوم درجة علمية رفيعة، معترف بها عالميا وتمنح للقيمة العلمية في دكتوراه الدرجة مقدمة: (: 1مادة )

إلنجازات المتقدم العلمية وألصالة بحوثه، وال يعتد فى منحها بكم إنتاجه العلمى وال بلقبه العلمى حال 

( والمادة 2لمنصورة لمرحلة الدراسات العليا في المادة )وتنص الئحة كلية العلوم جامعة االتقدم للدرجة، 

( على أن الكلية باإلضافة إلى دبلوم الدراسات العليا والماجستير ودكتوراه الفلسفة في العلوم 38)

Ph.D.العلومفي دكتوراه ، تمنح درجة ال D.Sc. . ورغبة فى المحافظة على قيمة هذه الدرجة العلمية

وتوحيد المعايير المتبعة فى حاالت التقدم المختلفة طبقا للمستويات العالمية من  الرفيعة من جهة وإرساء

ولمعاونة إدارة الكلية والمتقدمين لنيل هذه الدرجة فيما يتعلق بتحقق المستوى العلمى وسالمة ، جهة

 تشكيل لجنة دكتوراه العلوم.تم إجراءات التحكيم وتوحيد وثبات معايير منح الدرجة، 

 : تشكيل اللجنة(2مادة )

الحاصلين على هذه الدرجة  جميع تشكل اللجنة برئاسة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعضوية

ويجوز ضم عضو من غير الحاصلين عليها من  ،لمدة ثالث سنوات أحدهم أميناً للجنة ختاريو بالكلية،

 ذوي الخبرة اإلدارية.

 (: الهيكل التنظيمي للجنة3مادة )

 مخطط التالي الهيكل التنظيمي للجنة:يوضح ال

 )وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )رئيسا 

  أعضاء اللجنة األكاديميين 

 إداريو الدراسات العليا 

 سكرتارية 

 شروط التقدم(: 4ادة )م

أو معهد المنصورة، أو أي كلية جامعة علوم ال، من أعضاء هيئة التدريس بكلية أن يكون المتقدم. 1

ولم يسبق له التقدم للحصول علي الدرجة من العربية  مصرجمهورية لعلوم األساسية داخل أو خارج ل

على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم قبل خمس سنوات  ويشترط حصولهأي من الجامعات المصرية 

 .دكتوراة العلومعلى األقل من تاريخ التقدم للحصول على 

لم يسبق التقدم بها للحصول علي درجة دكتوراه الفلسفة أو سابقة  أن يقدم بحوثا مبتكرة منشورة .2

 .عليها

عن ثلثى عدد البحوث المقدمة لنيل  Q1أال يقل عدد البحوث المنشورة فى دوريات من مستوى  .3

 .مما يعزز موقف المتقدم لدى المحكمين ،الدرجة
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 (: إجراءات التقدم5مادة )

إلى  -المختص  القسم مجلسبعد إحاطة  - (.D.Sc) ي العلوميتقدم طالب الحصول درجة الدكتوراه ف .1

الدكتوراه للتحكيم للحصول على  إنتاجه العلمىبطلب برفع  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

لجنة دكتوراه  إلييحيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث طلب المتقدم و ،في العلوم

 شامال مايلى: االتقدم ملفيرفق بطلب و .وراق المتقدم من عدمهبالكلية لبحث قبول أ العلوم

 من أي جامعة أخري.هذه الدرجة لحصول علي اقرار بأن المتقدم لم يسبق له التقدم ل -أ

 .قائمة إجمالية بجميع بحوثه ومؤلفاته المنشورة -ب

 .قائمة بحوثه ومؤلفاته التى يتقدم بها لنيل درجة دكتوراه العلوم -ت

كلمة( باللغة اإلنجليزية  200ضح اإلنجازات العلمية للمتقدم، )فى حدود خالصة مختصرة تو -ث

 .مع ترجمة للعربية

رسالة تشتمل على عرض لموضوع البحوث المتقدم بها وتربط بينها وتوضح االتجاهات  -ج

في الصورة ، يتم ترتيبها في مجال تخصصه البحثية للمتقدم وما قدمه للعلم من إنجازات

 .المناسبة

  :أعماله وإنجازاته العلمية، مثل تساعد فى تقييم التي مستنداتال كلأن يدعم أوراقه ب وللمتقدم

  المحلية أو  عضوية اللجان األكاديمية العلمية –جوائز دولية أو محلية  –براءات االختراع

التحرير لدوريات علمية متخصصة تصدر عن دور نشر عالمية  اتعضوية هيئ - الدولية

 .معترف بها

 والمراجع التى قام بتأليفها ونشرت فى دور نشر عالمية معترف بها بعد اجتياز عملية  الكتب

وتستبعد المذكرات والكتب الدراسية المنشورة داخليا فى الكلية أو  .peer review تحكيم

 .الجامعة وكذلك الكتب المنشورة خارجيا دون تحكيم

 القياسات الناتجة عن بحث Scopus وهى: 

Hirsch index, total citation, citation w/o self-citation and author’s share of the 

citation.  

 علي أن تكون كالتالي: 

  الكيمياء الفيزياء النبات الحيوانعلم  الرياضيات الجيولوجيا

12 12 15 15 15 15 H-index 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 citation 

 رسائلاشراف ال 15 15 15 15 10 10
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 معامالت تأثير المجالت الدورية من ISI وتصنيف مستوياتها إلىQ1،Q2،Q3،Q4.. 

  شتراكه فى إالتى تم منحها الدرجة تحت إشرافه أو بالفلسفة بيان برسائل الماجستير ودكتوراه

 .اإلشراف

 .قدمالملف للت قبولليه في حال عدم إدوالر( ترد  1000علي المتقدم سداد رسوم تحكيم قيمتها ) .2

مجلس  تبلغ صورة من موافقةيعرض الموضوع علي مجلس الكلية وفي حالة قبول ملف المتقدم  .3

من بين الحاصلين  الدقيق للمتقدم، تخصصاللمخاطبة أساتذة فى نفس  دكتوراه العلومإلى لجنة  الكلية

صة من العلمية المتخص الجامعات أو المراكزإحدى  من (.D.Sc) على درجة الدكتوراه في العلوم

علي أن يتم التحكيم وفقا للمعايير البريطانية  محكمينللحصول على موافقة ثالثة  خارج الوطن

(British Standards). 

للموافقة مجلس الكلية للعرض على  لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثأمين اللجنة مذكرة  يقدم .4

 .ت العليا والبحوثنائب رئيس الجامعة للدراسا والعرض على، الحكمعلى لجنة 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثيرسل اإلنتاج العلمي للمحكمين مرفق معه خطاب موقع من  .5

لتحديد مدى األصالة واإلبتكار والقيمة العلمية  ،يطلب من المحكمين فحص اإلنتاج العلمي للمتقدم

 لإلنتاج العلمي في مجال تخصصه، للتوصية بمنح الدرجة من عدمه.

نة الحكم هي لجنة محايدة ال يجوز للمتقدم التواصل مع أعضائها بصفة شخصية قبل أو أثناء لج .6

 عملية التحكيم.

 

 (: إجراءات المنح6مادة )

تجتمع اللجنة لفحص ومناقشة التقارير، وتكون ، التقارير الواردة من المحكمينعندما تستكمل  .1

 توصية اللجنة كالتالي:

 .توصى اللجنة بمنح الدرجة المنحلمحكمين الثالثة على ة لالصريحموافقة الفى حالة  -أ

يجوز لطالب الدرجة إعادة  التمنح الدرجة و فى حالة موافقة اثنين ورفض واحد من المحكمين -ب

على األقل من تاريخ قرار مجلس  ثالثة أعوامالتقدم بعد إضافة إنتاج علمى جديد وبعد مرور 

 الكلية بعدم المنح.

قة المحكمين الثالثة على منح الدرجة، تكون التوصية بعدم منح الدرجة، وال فى حالة عدم مواف -ت

 يجوز لطالب الدرجة إعادة التقدم لها مرة أخرى.

 .فى جميع حاالت إعادة التقدم تعامل الحالة كتقدم جديد ال عالقة له بالتقدم السابق. 2

 فى جميع األحوال تكون إعادة التقدم لمرة واحدة فقط.. 3
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جميع الحاالت تبدى اللجنة نص وحيثيات توصيتها كتابة فى محضر الجلسة الذى يوقع عليه  وفى. 4

فى توصية اللجنة من الصياغة التى يتفق عليها  أو عدمه أعضاء اللجنة الحاضرون، ويؤخذ مبرر المنح

  .تقاريرهمالمحكمون فى 

  ة الكلية للعرض على مجلس الكلية.إلى إدار متقدمتقدم اللجنة التوصية وجميع الوثائق الخاصة بال. 5

 بيان تخصص المتقدم. .D.Scفي الشهادة الخاصة بدرجة الدكتوراه في العلوم  يوضح. 6

 

 اجتماعات اللجنة(: 7مادة )

 تجتمع اللجنة بدعوة من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة، وتكون توصيات اللجنة

 .اء الحاضريناألعض إجماعب

 يعمل بأحكام هذه الالئحة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها.(: 8دة )ما

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


