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 بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا الآلئحة الداخلية

     

 

 

 

 

 

 

 رسالــــــــة

 كلية العلوم جامعة المنصورة
 

 

مجاالت   ىتهدف كلية العلوم جامعة المنصورة، إلى تقديم برامج دراسية متطورة ف   

العلوم األساسية المختلفة، قادرة على تزويد المجتمع بالكفاءات العلمية والكوادر 

ثة، والمؤهلة للمنافسة في سوق العمل، المتخصصة المدربة على التقنيات العلمية الحدي

وإجراء البحوث والدراسات العلمية لبناء قاعدة بحثية تكنولوجية كأحد متطلبات النهوض 

 بالمجتمع وخدمته وحل مشاكله.

 

 

 رؤية الكلـــية
 

 

لعلوم نطالق نحو تكوين قاعدة علمية متميزة لتهدف كلية العلوم  جامعة المنصورة لإل       

ة بمتطلبات المعايير األكاديمي ى، من خالل خطط وبرامج دراسية متميزة تفاألساسية

 ىالعالمية، قادرة على إفراز خريج   منافس في سوق العمل ومالحقة التطور المذهل ف

وم والتكنولوجيا . باإلضافة إلى نشر ثقافة اإلبداع في مجال العل ىمجال البحث العلم

فراد نلإل حتياجاته للوصول بالكليةإوسد  لمجتمعنفتاح على متطلبات ااألساسية واإل

                         .كاديمىعتماد األاإل بشخصية علمية متميزة قادرة على الوفاء بمتطلبات

  مقدمة
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 بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا الآلئحة الداخلية

                                                                              

 

 

 األهداف اإلستراتيجية

 ة المنصورةجامع -كلية العلوم ل
 

في زمن العولمة والتغيرات التكنولوجيا السريعة ، أصبح لزاما على المؤسسات التعليمية    

أن تقوم بإعادة بناء نفسها حرصا منها على المؤسسات األخرى ذات الصلة، ولهذا يجب على 

ن من ستراتيجيات واألنظمة الكفيلة بتحقيق أهدافها . لذا كاالمؤسسات التعليمية تطوير اإل

المؤسسة التعليمية األهداف التي تعمل من خاللها ،ولهذا سعت كلية  ةأن تحدد بدق ىالضرور

العلوم جامعة المنصورة إلى تحديد األهداف اإلستراتيجية الخاصة بها لضمان كفاءة خططها 

 وبرامجها العلمية على النحو التالي :

  

للمعايير العالمية ومالئمة خطط وبرامج دراسية في شتى العلوم األساسية مسايرة  .1

 ة ومتوافقة مع رسالة الكلية والجامعة .دومجد

خريج الكلية من خالل نشر ثقافة اإلبداع ونهج  ىالحصول على مستوى عال من الثقة ف .2

 وسائل تعليمية متطورة. 

وإنشاء القواعد البحثية المتطورة  ىخريج قادر على التعامل مع متطلبات البحث العلم .3

 شتى العلوم األساسية.  ىى مالحقة التطور السريع والمذهل فالقادرة عل

نطالق الناجح والمتميز لخدمة تحديد متطلبات المجتمع الحقيقية بدقة وجعلها نقطة لإل .4

 .  ىالمجتمع على المستوى المحلى والدول

نفتاح على المدارس البحثية مد جسور التعاون في المجاالت البحثية المختلفة واإل .5

 متميز قادر على إنتاج التكنولوجيا الحديثة .  ىفكر تطبيق ىإلعداد باحث ذ المتطورة

نهج أسلوب  التحسين المستمر للبرامج الدراسية للنهوض الدائم بمستوى الخريج  .6

 القادر على المنافسة الدائمة في سوق العمل . 

 بالمعايير األكاديمية المتميزة. ىتحقيق أهداف ومخرجات تعليمية تف .7

عتماد األكاديمي كأحد أهم األهداف اإلستراتيجية لكلية العلوم للوفاء بمتطلبات اإلالسعي  .8

 جامعة المنصورة. 
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 بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا الآلئحة الداخلية

 

 

 
 لدراسات العلياالالئحة الداخلية ل    

 جامعة المنصورة –كلية العلوم ل    

 ) نظام الساعات المعتمدة (

 عامة أحكامأوال:   

 سية:  ( األقسام العلمية والبرامج الدرا1مادة )

 هى:أقسام علمية  6تضم الكلية 

 قسم الجيولوجيا -3قسم الفيزياء    -2قسم الرياضيات   -1

   قسم علم الحيوان -6قسم النبات      -5   يـاء  ميكقسم ال -4

 

 الدرجات العلمية العليا:  (2مادة)

   ت العلميدة الدبرجاالدببلومات   مجلس كلية العلوم اقتراحعلى  اتمنح جامعة المنصورة بناء

  اآلتية:

 دبلوم فى البراسات العليا. -1          

  .(.M.Sc) فى العلوم درجة الماجستير -2             

  .(.Ph.D )فى العلوم فلسفة ال درجة دكتوراة -3             

 .(.D.Sc)درجة البكتوراة فى العلوم  -4             

 .(3، 2، 1الجبا ل أرقام )فى  نة فى أحب التخصصات المبي                  

  ميكانيكددا  دبلددوم مثدد   علميددةالبرجات الددببلومات  الددبالنسددبة لددبعب البددرامى  التددى تمددنح

 التحاليدد دبلددوم   -الكيميدداء الحيويددة دبلددوم  - جيولوجيددا البتددر ل  الميددا  دبلددوم   - الفضدداء

ير التكنولوجيدا الحيويدة   ماجسدت - البيولوجيدة التحاليد  المعمليدةدبلوم  - ةالميكر بيولوجي

تسرى عليها أحكام هذ    - دكتورا  الفلسفة فى التكنولوجيا الحيوية   تطبيقاتها   -تطبيقاتها

الالئحدة  يكددون حلتحدداال الطددالس بهددا حسددل الضددواب  التددى يحددبدها مجلددس الكليددة  يوافدد  

 عليها مجلس الجامعة.

  بموافقة مجلس  منح درجات علميةت منفردة  مزد جة أخرى برامىيجوز أن تنشأ بالكلية

لقانون تنظيم   فقا  مجالس األقسام العلمية   حقتراح مجلس الكلية طلل على ابناء   الجامعة

 . بنفس قواعب هذ  الالئحة الجامعات

  علمية البرجات ببلومات  الاليجوز اإلشتراك مع هيئات من خارج الجامعة للحصول على

على طلل مجلس الكلية  ابناء  موافقة مجلس الجامعة  الفلسفة( بعب ا دكتور –)ماجستير 

 . حقتراح مجالس األقسام العلمية 

  دكتورا  المختص التسجي  للطالل في درجة  يجوز لمجلس الكلية بعب موافقة مجلس القسم 

 نظام جزء من الوقت( في التخصصات التي يطرحها مجلس عن بعب العلوم فى فلسفة ال(
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نتظام  فى فى هذ  الحالة ال يشترط على الطالل اإل  ،س الكلية يواف  عليها مجلالقسم 

 الحضور بالكلية.

 

 

 (: دبلومات البراسات العليا التى تمنحها جامعة المنصورة بناءا على طلل الكلية1جب ل)
لتخصصاتا كود القسم  القسم العلمى 

 ر
(Math) 

 ميكانيكا الفضاء-  1

1-Space Mechanics  

 الرياضيات

 

 

 

 ف

 
(Phys) 

 الفيزياء العامة  -1

1-General Physics 

 الفيزيــاء

فيزياء األشعة -2  

2- Radiation Physics 

فيزياء المواد -3  

3- Material Physics    

فيزياء الطاقة العالية - 4  

4- High Energy Physics 

علم القياس "المترولوجيا" -5  

5- Measurement Science (Metrology) 

القياسات الضوئية و اللونية   -6  

6-Optical  Measurements and Color 

 ج
 

(G) 

 

االستكشاف المعدنى ورواسب الخامات -1  

1. Mineral Exploration and Ore Deposits                        

 الجيولوجيا

جيولوجيا البيئة والزمن الرابع -2  

2. Environmental and Quaternary Geology     

-3  جيولوجيا البترول والمياه  

3. Petroleum Geology and Hydrogeology                     

الجيوفيزياء التطبيقية -4  

4. Applied Geophysics                                                   

 

 

 ك
 

 

(Chem) 

 الكيمياء الشرعية التطبيقية  -1

1- Applied Forensic Chemistry  

 

 

 الصناعات الكيميائية   -2 الكيمياء

2. Chemical Industries 

 صناعة البوليمرات و البتروكيماويات  -3

3. Polymers and Petrochemicals Industry 

 حيوية ال الكيمياء   -4

4. Biochemistry 

 

 

 

 

 

 ن
 

 الميكروبيولوجيا التطبيقية -1

1. Applied Microbiology 

 النبـــات

 البيئة النباتية التطبيقية -2

2. Applied Plant Ecology 

 زراعة األنسجة النباتية وتربية النبات  -3

3. Tissue Culturing and Plant Breeding 

 تكنولوجيا إستصالح وإستزراع األراضي الصحراوية  -4
4. Technology of Desert Lands Reclamation and    
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(B)     Cultivation 

 التلوث البيئي واألمان الحيوي -5

5. Environmental Pollution and Biosafety 

 ح

 
(Z) 

 حشرات إقتصادية و طبية -1

1. Economical & Medical Entomology 
 علم الحيوان

  البيولوجية التحاليل المعملية -2

2.Biological Laboratory Analyses 
 الالفقاريات والطفيليات -3

3. Invertebrates & Parasitology 

 

 

 (: درجات الماجستير فى العلوم التى تمنحها جامعة المنصورة بناءاعلى طلل الكلية2جب ل)
لتخصصاتا كود القسم  القسم العلمى 

 

 

 

 ر
 

(Math) 

 الرياضيات البحتة -1

1-Pure Mathematics  

 الرياضيات

 

 

 

 

 ت التطبيقيةالرياضيا -2

2-Applied Mathematics  

 ميكانيكا الفضاء -3

3-Space Mechanics  

 اإلحصاء الرياضي -4

4-Mathematical Statistics  

 علوم الحاسب -5

5- Computer Sciences  

 

 

 ف
 

(Phys) 

 الفيزياء النظرية -1

1- Theoretical Physics 

 الفيزيــاء

الفيزياء التجريبية -2  

2- Experimental Physics 

الفيزياء الحيوية -3  

3- Biophysics 

الفيزياء الطبية -4  

4-Medical Physics 

 

 

 ج
 

(G) 

 

الصخور والجيوكيمياء ورواسب الخامات -1  

1. Petrology, Geochemistry and Ore Deposits                        

 الجيولوجيا

يبالصخورالرسوبية والترس -2  

2. Sedimentary Rocks and Sedimentation     

الطبقات والحفريات -3  

3. Stratigraphy and Paleontology 

الجيولوجيا البيئية -4  

4. Environmental Geology   

-5  جيولوجيا البترول   

5. Petroleum Geology                     

جيولوجيا المياه -6   

6. Hydrogeology  

الجيوفيزياء التطبيقية -7   

7. Applied Geophysics                                                    
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 ك
 

(Chem) 

 الكيمياء غير العضوية  -1

1. Inorganic Chemistry 

 الكيمياء

 الكيمياء التحليلية -2

2. Analytical Chemistry 

 الكيمياء الفيزيائية  -3

3. Physical Chemistry 

 الكيمياء العضوية  -4

4. Organic Chemistry 

 الكيمياء الحيوية  -5 

5. Biochemistry 

 

 

 

 ن
 

(B) 

 فسيولوجيا النبات  -1

1. Plant Physiology 

 النبـــات

  الميكروبيولوجي  -2

2. Microbiology 

 البيئة النباتية   -3

3. Plant Ecology 

 مصرية لنيف الزهري والفلورا االتص  -4

4. Plant Taxonomy and Flora of Egypt 

 الخلية والوراثة  -5

5. Cytology and Genetics 

 التكنولوجيا الحيوية و تطبيقاتها -6

6.  Biotechnology and its Applications  

 

 

 ح

 
(Z) 

 الحشرات العام -1

1. General Entomology 

 علم الحيوان

 بيولوجيا الخلية و األنسجة و الوراثة -2

2. Cell Biology, Histology and Genetics 

 المقارن و األجنة حالتشري -3

3. Comparative Anatomy and Embryology 

  علم وظائف األعضاء -4

4. Physiology 

 العلوم البيئية -5

 5. Environmental Sciences 

 طفيلياتالالفقاريات وال -6

6. Invertebrates & Parasitology 

 

(: درجات دكتورا  الفلسفة فى العلوم التى تمنحها جامعة المنصورة بناءا على طلل 3جب ل)

 الكلية
لتخصصاتا كود القسم  القسم العلمى 

 

 

 ر

 
(Math) 

 الرياضيات البحتة   -1

1- Pure Mathematics   

 الرياضيات

 

 

 
 ية  الرياضيات التطبيق -2

2- Applied Mathematics  

 اإلحصاء الرياضي  -3

3- Mathematical Statistics  
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 علوم الحاسب -4

4- Computer  Sciences 

 

 

 ف

 
(Phys) 

 الفيزياء النظرية -1

1- Theoretical Physics 

 الفيزيــاء

الفيزياء التجريبية -2  

2- Experimental Physics 

يةالفيزياء الحيو -3  

3- Biophysics 

الفيزياء الطبية -4  

4-Medical Physics 

 

 

 

 ج

 
(G) 

 

الصخور والجيوكيمياء ورواسب الخامات -1  

1. Petrology, Geochemistry and Ore Deposits                        

 الجيولوجيا

الصخورالرسوبية والترسيب -2  

2. Sedimentary Rocks and Sedimentation     

الطبقات والحفريات -3  

3. Stratigraphy and Paleontology 

الجيولوجيا البيئية -4  

4. Environmental Geology   

-5  جيولوجيا البترول   

5. Petroleum Geology                     

جيولوجيا المياه -6   

6. Hydrogeolog   

الجيوفيزياء التطبيقية -7   

7. Applied Geophysics                                                   

 

 

 

 

 ك

 
(Chem) 

 الكيمياء غير العضوية  -1

1. Inorganic Chemistry 

 الكيمياء

 الكيمياء التحليلية -2

2.  Analytical Chemistry 

 الكيمياء الفيزيائية  -3

3. Physical Chemistry 

 الكيمياء العضوية  -4

4. Organic Chemistry 

 الكيمياء الحيوية  -5

5.  Biochemistry 

 

 

 ن

 

 
 

 

(B) 
 

 الميكروبيولوجي -1

1. Microbiology 

 النبـــات

أمراض النبات    -2   

2. Plant Pathology 

 البيئة النباتية   -3 

3. Plant Ecology 

 الخلية والوراثة -4 

4. Cytology and Genetics 

 زهري والفلورا المصريةالتصنيف ال -5  

5. Plant Taxonomy and Flora of Egypt 

 فسيولوجيا النبات -6 
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6.  Plant Physiology 

 التكنولوجيا الحيوية و تطبيقاتها -7 

7. Biotechnology and  its Applications 

 

 

 ح
(Z) 

 الحشرات العام -1

1. General Entomology  

 علم الحيوان

 ا الخلية و األنسجة و الوراثةبيولوجي -2

2. Cell Biology, Histology and Genetics 

 التشريخ المقارن و األجنة -3

3. Comparative Anatomy and Embryology 

 علم وظائف األعضاء -4

4. Physiology 

 العلوم البيئية -5

5. Environmental Sciences   

 الالفقاريات والطفيليات -6

6. Invertebrates & Parasitology 
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 :يدمواعيد الق (3مادة )
دارة البراسات العليا بالكلية مرة ك  عام لتحاال للببلومات  الماجستير إلتقبم طلبات اإل       

ستيفاء جميع المستنبات  سباد حخالل شهر أغسطس  تعلن نتيجة القبول فى شهر سبتمبر بعب 

 الرسوم.

 
 

 : عامة للقيد للدراسات العليا شروط (4مادة )
 موافقة جهة العم  على دراسة الطالل في البرجة المتقبم لها.  .1

 سباد الرسوم البراسية.  .2

 ستكمال جميع المستنبات المطلوبة من حدارة البراسات العليا.ح .3

 الحصول على موافقة مجلس القسم المختص.  .4

 يب.موافقة مجلس الكلية على الق .5

 جوز لمجلس القسم المختص أن يضيف شر طا أخرى يراها ضر رية لقبولي .6

بما اليتعارض مع الالئحة الباخلية للكلية  الجبد  يواف  عليها مجلس الكلية لطالسا     

المتاحة   مكاناتاإلتحبيب عبد الطالس المقبولين حسل كذلك    قانون تنظيم الجامعات

   .فاضلة بين المتقبمين طبقا لخطة سنوية معتمبة كذا قواعب الم بالقسم  الكلية

لبرجة سبتمبر  يناير ىشهر فى ىقيب الطالس الوافبين مرتين في العام البراس يتم .7

 . الببلوم  الماجستير،  يتم القيب طوال العام لبرجة البكتورا

       

 :إيقاف القيد( 5مادة )

القسم المختص،  لجنة البراسات  قتراح مجلسحعلى  ايجوز لمجلس الكلية بناء      

  دكتورا –ماجستير  –العليا بالكلية أن يوقف قيب الطالل المقيب بالبراسات العليا )دبلوم 

شهرا   بشرط أن يكون حيقاف القيب عن  24الفلسفة( لمبد التزيب فى مجموعها عن 

ية  ليس سنوات مقبلة  ليس عن سنوات سابقة  أن يكون حيقاف القيب فى المبة األساس

فى فترات مب القيب  ذلك لظر ف يقبلها مجلس الكلية  ذلك بعب أخذ رأى المشرف 

  مجلس القسم.

 

 :( المواظبة6مادة )

متحان أى مقرر دراسى لم يحق  نسبة حضور فيه قبرها يحرم الطالل من التقبم إل       

م  مجلس الكلية على تقرير من أستاذ المادة مع ححاطة مجلس القس ا يكون ذلك بناء 75%

 تحسل عليه فرصة من فرص دخول  ر فى هذ  الحالة يعتبر الطالل راسبا فى هذا المقر

 خطار الطالل بذلك عن طري  الكلية.حمتحان مع اإل

 

 :( النظام الكودى للمقررات7مادة )
 تكود المقررات بوضع الرمز الكودى للقسم القائم بالتبريس كما هو موضح فى .1

 .المقررالبال على  قم( يليه الر3، 2، 1أرقام )الجبا ل      

 تقسم مقررات البراسات العليا حلى: . 2

 ( تبرس أساسا لطلبة الببلوم.500مقررات )كود  -أ 

    تبرس أساسا لطلبة الماجستير.   (600مقررات )كود -س 
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  تبرس أساسا لطلبة دكتوراة الفلسفة فى العلوم.   (700مقررات )كود  -ج 

  خانتى اآلحاد  فىقم المقررفى خانة المئات ثم رضع الرقم البال على مستوى المقرريو .3   

   العشرات.         

 لمجلس القسم الح  فى حضافة مقررات جبيبة لقائمة المقررات في حب د األرقام  .4   

 بعب موافقة مجلس الكلية. المخصصة للبرنامى    

 

 :( المقررات الدراسية8مادة )

بالنسبة  )فصلين دراسيين(تبرس مقررات البراسات العليا خالل عام أكاديمى  احب . 1 

.  تقوم  فصول دراسية( بالنسبة للبكتورا 4 عامين أكاديميين )  للببلوم  الماجستير

مجالس األقسام المختصة باعباد قائمة بالمقررات البراسية  الساعات المعتمبة 

عتمادها من لجنة البراسات العليا حبريسها  يتم المخصصة لها  األقسام التى تقوم بت

يعتمب مجلس الكلية المحتوى العلمى لمقررات البراسات و  البحوث ثم مجلس الكلية.

 قسام المختصة.العليا بعب تحبيبها  حعتمادها من مجالس األ

قتراح مقررات تكميلية في التخصص المطلوس القيب فيه حيجوز لألقسام العلمية . 2

المخصصة لمرحلة  400أ   300التمهيبية لبرجة الماجستير  ذلك من كود  للبراسة

 ريوس.والبكال

 ذلك عنب تسجي   600قتراح مقررات تكميلية من كود حيجوز لألقسام العلمية .  3

 الطالل لرسالة الماجستير في تخصص مخالف للبراسة التمهيبية للماجستير.

   فى حالة ساعات معتمبة(  8(أربع مقررات  لية يال يتجا ز عبد المقررات التكم .4      

  هذ   ىلنجاح ففصلين دراسيين  يشترط ا توزع على  زيادتها عن أربع مقررات            

 أ  التسجي  للرسالة.المقررات قب  القيب            

 

 

  :( الساعات المعتمدة9مادة )

 محاضرة مبتها  لك  تحتسل ساعة معتمبة  احبة:النظرية للمحاضرات بالنسبة

 .الواحب البراسى الفص  خاللساعة  احبة أسبوعيا 

 تحتسل ساعة معتمبة  احبة لك  فترة  :التطبيقية  التبريبات العملية للبر س بالنسبة

 .الواحب البراسى الفص  خالل أسبوعيا  ساعات  3-2عملية أ  تبريبية مبتها من 

 يخصص لك  ساعة معتمبة خمسون درجة. .3

 متحان التحريرى.يخصص لك  ساعة معتمبة ساعة لإل .4    

 

 :( تقدير درجات النجاح والرسوب10مادة )

 حب أيحبد التقبيرالعام فى المقررات البراسية العليا  كذلك فى التقبير العام للطالل ب . 1          

 تية:التقبيرات اآل                

 

 

 الرمز الدال على التقدير النقاط التقدير النسبة المئوية للدرجة  
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 بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا الآلئحة الداخلية

 A   5 -4 ممتاز فأكثر 90%

 B 3.9 – 3  جيب جبا   89% - % 80

 C 2.9 -2 جيب 79% - 70%

 D 1.9 -1 مقبول 69% - 60%

 F . راسل %60أق  من 

 تية التبخ  ضمن حساس متوس  التقبير: التقبيرات اآل            

(I)   عم  غير تام-  (W)  انسحاس رسمى - (Zا  ) نسحاس غير رسمى– 

  (IP) غير تام تقبم - (NP غير ناجح  )- (P ناجح  )- (Sمرضى  )- (U غير  )  

 مرضى.   

   على  االلغة اإلنجليزية  بناءيمنح الطالل شهادة بتقبيرات المواد، باللغة العربية أ    .2

 لساعات المعتمبة.  سم المادة  التقبير  النسبة المئوية  كذلك احيذكر فيها  هطلب           

    لمقررات البراسيةلتحسل النقطة النهائية للمقرر  المعبل الفصلى  التراكمى  . 3

 يلى:كما     
  النقطة النهائية للمقرر = قيمة رمز التقديرx عدد الساعات المعتمدة للمقرر 

 
 الب فى جميع  مقررات الفصل الواحدمجموع النقاط النهائية التى حصل عليها الط                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = المعدل الفصلى 
 ل الواحدمجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات فى الفص                                     

                      

 
 الفصول  فى جميع درسهامجموع النقاط التى حصل عليها الطالب فى جميع  المقررات التى                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعدل التراكمى  
 مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات فى جميع الفصول                       

          

  على العناصر التالية: ايتم تقييم الطالل فى المقررات النظرية  العملية بناء    .4
 لإلمتحانات (  %10رات التى تشتم  على دراسة نظرية فق   يخصص )ة المقرفى حال

، ( عن تقرير أ  مقالة يكلف بها%10ب رية ، )ال ختبارات( لإل%10الشفوية، )

 ( من البرجة الكلية للمقرر.%70 حمتحان تحريرى درجته )

  من درجة  %40فى حالة المقررات التى تشتم  على دراسة عملية فق  يخصص

،  الفص  البراسى التطبيقى المستمر خالل البر س العملية أثناء ختبارمقرر لإلال

 من درجة المقرر لإلختبار العملى النهائى. 60%

  نسبة يخصص  راسة نظرية  دراسة عملية تطبيقيةفى حالة المقررات التى تشتم  على د

 ىالعمللإلختبارمن درجة المقرر  %20،  من درجة المقرر لإلختبارات الب رية 10%

 التحريرى النهائى. لإلمتحان %60، لإلمتحانات الشفوية %10، ىالنهائ

  من  %60يخصص  أ  البحث المرجعى  دراسة الحالة  أ شر ع بالنسبة لمقرر الم

 .الب رية للمتابعة %20،  فى  حلقة  النقاش للمناقشة الشفوية %20،  البرجة للمتن

 

  :اتاإلمتحان( 11مادة )
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 بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا الآلئحة الداخلية

 ة.متحانات الفصلييحبد مجلس الكلية فى بباية ك  عام دراسى مواعيب اإل. 1

   من  ،عادة االمتحان فى المقررات التى يرسل فيها يمنح الطالل فرصة  احبة فق  إل . 2

   متحان فى ذات الفص  من العام التالى. دراسى يؤدى اإل فص  يرسل فى أى      

  لتحاال بفص  دراسى صيفى بعب موافقة مجلس الكلية عليه.يسمح للطالس الراسبين باإل . 3

 لمرتين فق  خالل متحان عبم دخول اإلعتذار الطالل عن حس الكلية قبول يجوز لمجل . 4   

  متحان  ساعة من تاريخ عقب اإل 24متحان أ  خالل دراسته اذا تقبم بطلبه قب  ببء اإل       

  يعتمب  مجلس الكلية. بله مجلس القسمقير عذمبعما  ب       

 
 :( إعادة القيد21) ةماد

(  بالالئحة 37 ،27، 4،19الطالل ألحب األسباس المذكورة فى المواد )لغاء قيب حذا تم ح     

قتراح مجلس القسم المختص  موافقة لجنة البراسات العليا حعلى  ايجوز لمجلس الكلية بناء

ن تطب  عليه القواعب التى تطب  على الطالل المستجب.  يجوز أن أ يراعى ، حعادة قيب  

 ثالثعلى نجاحه فيها أكثر من  ية حذا لم يمبيبيعفى من بعب مقررات السنة التمه

سنوات  بناء على موافقة القسم المختص.  على الطالل أن يتقبم بطلل حعادة القيب فى 

(  الشر ط 4(  الشر ط العامة للقيب طبقا  للمادة )3المواعيب المحبدة لذلك طبقا  للمادة )

 الخاصة بالقيب لك  درجة  المبينة بهذ  الالئحة. 

 

 :( اإلرشاد األكاديمي13مادة )

لطالس البرسات العليا لمتابعتهم خالل السنة  ياأكاديم ايحبد مجلس القسم  الكلية مرشب              

 على أن يكون من بين أعضاء هيئة التبريس ، التمهيبية للماجستير  كذلك الببلومات بالكلية

رشاد للطالل خالل فترة دراسته فى ح  اإلفى نفس التخصص كلما أمكن  ذلك لتقبيم النص        

 ستشاريا للطالل.ح يكون رأيه  ،ختيار المقررات ح

 

 
 :( الرسائل العلمية41مادة )
قتراح مجلس القسم المختص  توصية لجنة البراسات العليا حعلى  ايعين مجلس الكلية بناء. 1

المساعبين بالكلية ا على الطالل من بين األساتذة أ  األساتذة ي البحوث مشرفا رئيس

شتراك أحب المبرسين في اإلشراف  يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشارك فى ح يجوز 

اإلشراف من فى مستواهم فى التخصص من خارج الكلية  فى جميع الحاالت ال يزيب 

مع مراعاة التخصص  ، عبد المشرفين عن ثالثة فى الماجستير  أربعة فى البكتوراة

 البقي  لك  منهم.

  علمية باإلضافة حلى  ةشراف فى حالة فتح قنالى لجنة اإلحجنبى ضافة المشرف األحيمكن . 2

 (.1لتزام بما سب  ذكر  فى بنب )مع اإل ،المشرفين المذكورين سابقا   

كلية أن يترك لجنة اإلشراف كما هى لمجلس ال ،أحب المشرفين حلى الخارج حالة سفر  فى. 3

سافر حلى الخارج من لجنة اإلشراف أ   فع المشرف الذىأ  يضيف عضوا حليها أ  ير

ا قتراح مجلس القسم المختص  موافقة لجنة البراسات العليحعلى  اكليهما  ذلك بناء

البراسة عن مبى ماتم انجاز  من خطة  يقبمه المشرف على التقرير الذى ا البحوث  بناء
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 بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا الآلئحة الداخلية

تسجي   حتى تحبيب موعب السفر شراف على الرسالة منذ ببء ال المبة التى قضاها فى اإل

( 1) بنبمع عبم التعارض مع  قب  السماح له بالسفر مبعما برأى المشرف الرئيسى ذلك 

 .هذ  المادةمن 

    على  ا.  لمجلس الكلية أن يقوم بتعبي  لجنة اإلشراف بالرفع أ  باإلضافة أ  كليهما بناء4

مختص  لجنة البراسات العليا  البحوث قتراح المشرف الرئيسى  موافقة مجلس القسم الح    

 ( من هذ  المادة.1)  ذلك مع عبم التعارض مع بنب

كاديمى تقريرا حلى مجلس القسم المختص عن أ. يقبم المشرف الرئيسي في نهاية ك  عام 5

 أن يوصى باستمرار القيب أ  حلغائه. ىمبى تقبم الطالل في دراسته  للمشرف الرئيس

  يب لبرجة الماجستير أ  البكتورا  بعم  حلقة دراسية )سيمينار( قب  يقوم الطالل المق . 6

 .تشكي  لجنة الحكم  المناقشةالتسجي   كذلك قب          

 تشكي  لجنة الحكم على لى مجلس القسم المختص بحبمقترح يتقبم المشرف الرئيسى . 7    

 :رض على مجلس الكلية مبعما باالتىتمهيبا  للع من هذ  المادة (9) الرسالة طبقا  للبنب        

  غتين العربية لموضحا  به عنوان الرسالة بال تقرير عن صالحية الرسالة للتحكيم -أ

 المشرفين أ  أغلبيتهم على أن يكون من بينهم من  ا عليه االنجليزية  موقع 

 المشرف الرئيسي.      

 موافقة الجامعة على ال يجوز التقبم برسالة الماجستير حال بعب عام من تاريخ -س

  التقبم برسالة البكتورا  حال بعب عامين من تاريخ موافقة  للرسالة التسجي 

  .الجامعةعلى التسجي      

  احب يقبم الطالل قب  التقبم بالرسالة لمجلس القسم المختص ما يفيب قبول بحث -ج

 ( البكتورا -اجستيرالم) الرسالةمن النتائى العلمية التي تم التوص  حليها  فى للنشر 

في مجلة علمية متخصصة  محكمة  تصبرها هيئة علمية بصفة   يكون النشر

 منتظمة  تكون مفهرسة.

قتراح مجلس القسم المختص  بموافقة لجنة البراسات حعلى  ايشك  مجلس الكلية بناء -أ. 8

 راف العليا  البحوث لجنة للحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحبهم من لجنة اإلش

 

لى الرسالة  العضوان اآلخران من خارج الجامعة من بين األساتذة بالجامعات أ  المراكز ع

أ  معاهب البحوث العلمية المتخصصة من داخ  أ  خارج الجمهورية ،  فى حالة 

تعبد المشرفين على الرسالة يجوز أن يزيب عبد أعضاء اللجنة عن ثالثة مع مراعاة 

 لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.( من ا104أحكام المادة )

 عن الرسالة في خالل  ىفرد ريقوم ك  عضو من أعضاء لجنة الحكم بإعباد تقري -س        

 نية  يعب فى المناقشة العل ستالم الرسالة  تعرض هذ  التقارير جمعياحمن  شهر             

 مجلس الكلية تمهيبا لعرضها ختص ثم تقرير جماعى للعرض على مجلس القسم الم             

 على مجلس الجامعة.            

 : للمحكم أن يوصى في تقرير  بإحبى التوصيات التالية -ج

 قبول الرسالة كما هي.   .1

 .الطفيفة قبول الرسالة بعب حجراء بعب التصويبات .2

 جراء التصويبات  بحب أقصى ثالثة شهور.تأجي  المنح إل. 3

 سالة.رفب الر .4
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 بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا الآلئحة الداخلية

 ختيار المحكمين:حضواب   . 9   

 .     اذ مساعبأست أستاذ أ  هي درجة خارجىأن تكون البرجة العلمية للمحكم ال .1

 مقبمة من  عن ثالثة رسائ  المحكم الواحب أال يزيب عبد الرسائ  التي يقوم بتحكيمها. 2

 .الواحب في العام الجامعي ذات الكلية    

 حكم مناسل للتخصص العام للرسالة.أن يكون تخصص الم .3   

 لمجلس الكلية الح  في تعبي  تشكي  لجنة الحكم على الرسالة حذا رأى ما يستوجل ذلك. .10    

 

 العليا دبلوم الدراسات :ثانيــا
 :شروط القيد (15مادة )

باإلضافة حلى الشر ط العامة  -يشترط لقيب الطالل بأي من دبلومات البراسات العليا 

 ( اآلتي:4دة في المادة )الوار

أن يكون حاصال على درجة بكالوريوس العلوم من ححبى كليات العلوم بالجامعات       

المصرية أ  ما يعادلها من اى معهب علمي آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات 

 ذلك في التخصصات التي يحبدها مجلس القسم المختص أ  على درجة البكالوريوس من 

ت أخرى مناسبة للتخصص  يجوز قبول الطالس المتقبمين للببلوم من غير الحاصلين كليا

على بكالوريوس العلوم في التخصص المطلوس بعب نجاحهم في مقررات تأهيلية طبقا 

 (.16لمتطلبات القسم المختص  ال تحسل هذ  الساعات ضمن الساعات المذكورة في المادة )
 

 مدة الدراسة: (16مادة )

خاللها الطالل  غكاديمى يتفرألبراسة لني  أي من دبلومات البراسات العليا عام مبة ا 

ى من دبلومات لبراسته النظرية  العملية  التبريبية  عبد الساعات المعتمبة المخصصة أل

 ساعة معتمبة. 24البراسات العليا ال يق  عن 

 
    
  :( المقررات الدراسية17مادة )

 متحان  كذلك عبد الساعات ررات البراسية  عبد ساعات اإلتحبد هذ  الالئحة المق .1

 دبلوم. درجة المعتمبة المخصصة لك     

 متحان في نهاية ك  فص  تبرس المقررات على مبار العام األكاديمي  يتقبم الطالل لإل. 2

 .دراسي في المقررات التي درسها     

 مقررات مرحلة الطالل ببراسة بعب يجوز لمجلس القسم المختص أن يكلف        

 (.16المذكورة في المادة ) ال تحتسل ضمن الساعات المعتمبة للببلوم  البكالوريوس

  يجوز دراسة بعب المقررات من  500يبرس الطالل المقررات البراسية من الكود  .4

 الخاص بالماجستير. 600الكود    

 

  :( معادلة المقررات81مادة )

قتراح مجلس القسم  توصية لجنة البراسات العليا حعلى  ايجوز لمجلس الكلية بناء 

حتساس مقررات على مستوى البراسات العليا سب  للطالل دراستها بالكلية أ  في ح البحوث 
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 بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا الآلئحة الداخلية

سنوات السابقة لقيب   لمجلس األعلى للجامعات خالل الثالثى معهب علمي معترف به من اأ

 .بالببلوم
 

 :( إلغاء القيد19مادة )

  حذا لم يحص  على الببلوم في مبة ستة فصول دراسية من تاريخ  يلغى قيب طالل الببلوم          

 .قيب     

 
 (.M. Sc) درجة الماجستير في العلومثالثا: 

 

  :( مجاالت الدراسة20مادة )

قتراح مجلس الكلية درجة الماجستير في العلوم من حعلى  اتمنح جامعة المنصورة بناء 

سم القسم ح(.  يوضح في الشهادة 2سام العلمية الموضحة في الجب ل رقم )خالل البراسة باألق

 العلمي )  التخصص(  عنوان الرسالة.

 

  :(  شروط القيد21مادة )

 تي: آلا(4في المادة )يشترط لقيب الطالل  لبرجة الماجستير باإلضافة حلى الشر ط الواردة   

حبي كليات العلوم بالجامعات حوم من يكون حاصال على درجة البكالوريوس في العل . أن1

ى معهب آخر معترف به من المجلس األعلى أى درجة معادلة لها من أالمصرية أ  

 تقبير جيب على األق  في مادة التخصص.بللجامعات  

على موافقة مجلس القسم المختص قبول قيب الطالل لبرجة  ايجوز لمجلس الكلية بناء .2

ى بكالوريوس العلوم بتقبير عام أق  من جيب باإلضافة حلى الماجستير حذا كان حاصال عل

في تخصص مناسل من على األق   جبا بتقبير عام جيبحبي دبلومات البراسات العليا ح

 كليات العلوم المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات.          ىحبح

س غير المصريين يجوز لمجلس الكلية بعب أخذ رأى مجلس القسم المختص قبول الطال .3

ى كلية أ  معهب علمي معترف به من أالحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم من 

 على األق . ى للجامعات بشرط حصوله على تقبيرعام مقبولالمجلس األعل

 كاديميتن.أأن يتفرغ الطالل للبراسة يومين على األق  أسبوعيا  ذلك لمبة سنتين  .4

اصلين على تقبير عام جيب جبا على األق  في بكالوريوس العلوم يجوز قبول الطالس الح .5

جتيازهم ح التربية   بكالوريوس الهنبسة في القيب لبرجة الماجستير في العلوم  ذلك بعب 

بنجاح المقررات التكميلية لمبة عامين  التي تحبدها األقسام العلمية  بموافقة مجلس 

 تخصص بتقبير عام جيب جبا  على األق .    الكلية أ  الحصول على دبلوم في مجال ال

     
 مدة الدراسة: (22مادة )

سنه ميالدية من تاريخ التسجي  )موافقة مجلس  الحب األدنى لمنح درجة الماجستير هو .1

    .(الجامعة على التسجي 

الحب األقصى لمنح درجة الماجستير هو خمس سنوات ميالدية من تاريخ التسجي  مع  .2

على طلل المشرف  ان بناءيحاالت  قف القيب  يجوز مب القيب بحب أقصى عاممراعاة 
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 بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا الآلئحة الداخلية

 الرئيسي  موافقة مجلس القسم المختص  لجنة البراسات العليا  البحوث  مجلس الكلية.

سنوات على اجتياز   ثالثيشترط لتسجي  رسالة الماجستير عبم مر ر أكثر من  .3

 امتحانات السنة التمهيبية للماجستير.  

 

 :ةي( المقررات  الدراس23مادة )

يحبد مجلس القسم المختص قب  ببء البراسة المقررات البراسية التي سيتم تبرسيها       

طبقا  600للطالل خالل العام البراسي  ذلك من بين قائمة المقررات البراسية من الكود 

يا  البحوث  مجلس للجبا ل المرفقة.  تعتمب هذ  المقررات من  كي  الكلية للبراسات العل

 الكلية.

 
 :( متطلبات الدراسة42مادة )
 ساعة معتمبة. 40جمالى عبد الساعات المعتمبة لني  درجة الماجستير ح. 1

يقوم القسم المختص بتحبيب المقررات البراسية للطالل  التي تالئم شعبة التخصص من . 2

عات اإلجمالية التي ينبغي بين المقررات المعتمبة من مجلس الكلية بحث ال تق  عبد السا

 يعتمب  كي   600ساعة معتمبة من الكود  20على طالل الماجستير أن يبرسها عن 

 (. 23الكلية للبراسات العليا  البحوث هذ  المقررات البراسية كما جاء في المادة )

 يقوم الطالل بإجراء بحث في موضوع يحبد  له المشرف الرئيسي  يعتمب من مجلس القسم .3  

المختص  لجنة البراسات العليا  البحوث  مجلس الكلية  يقبم الطالل رسالة  تقبر لها 

 ساعة معتمبة. 20

 
   :( معادلة المقررات52مادة)

قتدراح مجلدس القسدم المخدتص  توصدية لجندة البراسدات حعلدى  ايجوز لمجلس الكلية بناء      

اسدات العليدا  فدى نفدس التخصدص حتساس مقررات على مسدتوى البرحالعليا  البحوث بالكلية 

 سب  للطالل دراستها بالكلية أ  في معهدب علمدي معتدرف بده مدن المجلدس األعلدى للجامعدات 

 قيب بالماجستير.لالسابقة ل سنوات ثالث النجاح فيها خالل ال

 

 :( شروط منح الدرجة26مادة )

راسددات العليددا علددى توصددية مجلددس القسددم المخددتص  لجنددة الب ايوصددى مجلددس الكليددة بندداء     

 ستيفاء الطالل للشر ط اآلتية:ح البحوث منح درجة الماجستير في حالة 

 از الطالل بنجاح جميع المقررات البراسية.يجتح  .1

 التسجي (.لتسجي  )موافقة مجلس الجامعة على على ببء اسنة ميالدية على األق  مر ر . 2    

مستوى التويف  الب لي أ  المحلى  أن يحص  متحان اللغة اإلنجليزية لحاز الطالل يجتح  .3  

 لمجلس القسم. بصالحية الرسالة( درجة على األق   ذلك قب  التقبم 450على مستوى )

 يتقبم الطالل برسالة متضمنة نتائى أبحاثه تقبلها لجنة الحكم.  .4

( أ  ما ICDLختبارات الكمبيوتر )الرخصة الب لية حجتياز  بنجاح حيقبم الطالل ما يفيب   .5

 لمجلس القسم المختص. بصالحية الرسالةيعادلها قب  التقبم 

 
 :إلغاء القيد (72مادة)
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 بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا الآلئحة الداخلية

 يقوم مجلس الكلية بإلغاء قيب الطالل لبرجة الماجستير في الحاالت اآلتية:         

 فصول دراسية أربعةعبم اجتياز الطالل المقررات في السنة التمهيبية للماجستير خالل . 1

يمنح الطالل الراسل في مادة أ  مادتين   يجوز أن  (11مع مراعاة المادة ) ،راألكثعلى 

 فرصة ثالثة  أخيرة  ذلك بعب تسبيب الرسوم البراسية المقررة طبقا للقواعب المنظمة فق  

 . بعب موافقة مجلس الكلية  مجلس البراسات العليا

بموافقة مجلس القسم المختص  نقطاع الطالل عن البراسة أ  عبم جبيته في البحث  ذلكح .2

 . نذار ح بعب  على تقرير من المشرفين ا لجنة البراسات العليا  البحوث  بناء

 رفب لجنة الحكم الرسالة  توصيتها بعبم منح البرجة.  .3

( بالالئحة مع مراعاة 22عبم منح البرجة خالل المبد المنصوص عليها في المادة ) .4

 حاالت  قف القيب.

 
 (.Ph.Dرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم )د رابعا:

 
 :( فروع الدراسة28مادة )

قتراح مجلس كلية العلوم درجة دكتورا  الفلسفة في حعلى  اتمنح جامعة المنصورة بناء     

الشهادة  (  يوضح فى3ة الموضحة في الجب ل )العلوم من خالل البراسة باألقسام العلمي

 الرسالة. سم القسم العلمي  التخصص  عنوانح

 
 :( شروط القيد29مادة )

 تي:اآل الفلسفة فى العلوم دكتورا لبرجة  يشترط لقيب طالل       

 ( من الالئحة.4الشر ط العامة الواردة في المادة ) .1

 أن يكون حاصال على درجة الماجستير في العلوم .2

 في مجال التخصص من ححبى كليات العلوم بالجامعات المصرية 

 جة معادلة لها من معهب علمي أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات.در ىأ  أ 

 حب أأن يتقبم بطلل حلى حدارة البراسات العليا لقيب  بعب موافقة  -3

 األساتذة أ  األساتذة المساعبين على اإلشراف  يعرض الطلل 

 عتماد اإلشراف  تحبيب مجال على مجلس القسم المختص إل

 عرض األمر ( ثم ي35 النظرية )طبقا للمادة   خطة البحث  المقررات

 على لجنة البراسات العليا ثم مجلس الكلية.  -ستيفاء جميع المستنباتحبعب 

 

 :( مدة الدراسة30مادة)

  ن من التسجي  )موافقة لحصول على درجة البكتورا  هو سنتان ميالديتاالحب األدنى ل .1

 مجلس الجامعة(.     

   سنوات ميالدية من تاريخ  ل على درجة البكتورا  هو خمسلحصوالحب األقصى ل .2

     ان بناءين ميالدييالتسجي  مع مراعاة حاالت  قف القيب.  يجوز مب القيب بحب أقصى عام    

 سات العليا  البحوث على طلل المشرفين  موافقة مجلس القسم المختص  لجنة البرا    

 يا بالجامعة. مجلس الكلية  مجلس البراسات العل    
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 :( المقررات الدراسية31) مادة

لمجلس القسدم المخدتص بنداء علدى طلدل المشدرف الرئيسدي أن يحدبد للطالدل المقدررات        

طبقدا  لقواعدب  التى يختار منها الطالل   (700المتخصصة من قائمة المقررات البراسية )كود

 .ساعات معتمبة 8مختص بحب أقصى القسم ال

 

 :شراف ( اإل32مادة )

 :ىت( يضاف اآل4، 3، 2) بنود( 14باإلضافة حلى البنود الواردة في المادة )       

 يجوز أن يكون اإلشراف على طالل البكتورا  مشتركا بين أعضاء لجنة اإلشراف من      

   جامعة المنصورة  ححبى الجامعات أ  المعاهب األجنبية المعترف بها من المجلس األعلى  

 الالئحة. هذ  ( من14 بما ال يخ  بالمادة ) للجامعات 

 
 :الفلسفة فى العلوم هكتورارجة دلد( خطة الدراسة 33مادة )

( من 31المقررات التخصصية التي تالئم موضوع الرسالة كما هو موضح فى المادة ) .1

 الالئحة. 

ز حعفاء درجة  يجو 450التويف  في اللغة االنجليزية بحب أدنى حمتحان يجتاز الطالل  .2

سنوات من  ثالثمتحان خالل متحان حذا قبم ما يفيب نجاحه في هذا اإلالطالل من هذا اإل

 تاريخ تسجيله لبرجة البكتورا  .

ساعة  52ساعات معتمبة  يخصص للرسالة  8عبد الساعات المعتمبة للمقررات البراسية  .3

 .ساعة معتمبة 60معتمبة  يكون عبد الساعات المعتمبة اإلجمالية 

يحبد المشرف الرئيسي للطالل موضوع البحث  يعتمب من مجلس القسم المختص     .4

الكلية  يقبم الطالل رسالة بنتائى البحث بحيث تمث  حضافة جبيبة في فر ع  مجلس 

 هذ  ( من30التخصص  ذلك مع مراعاة المبد الزمنية المنصوص عليها في المادة )

 الالئحة.

على طلل من المشرف الرئيسي أن يواف  على تعبي   اص بناءيجوز لمجلس القسم المخت .5

موضوع البحث  لمرة  احبة فق  خالل دراسة البكتورا   يجوز أن يتم ذلك مع أ  بب ن 

 .  الجامعة تغيير المشرفين.  يعتمب ذلك التعبي  من مجلس الكلية

  يعفى منها من سب  له الحصول عليها.  ICDL الحصول على .6

 :معادلة المقررات( 34مادة )

حتسدداس مقددررات طبقددا حقتددراح مجلددس القسددم المخددتص حعلددى  ايجددوز لمجلددس الكليددة بندداء      

 بالكلية أ من معهب علمى  البكتوراسب  للطالل دراستها في مستوى  –لقواعب القسم المختص 

 ب.    السابقة للقي سنوات ثالثمجلس األعلى للجامعات  النجاح فيها خالل الالمعترف به من 

             

 :الفلسفة فى العلوم هلدرجة دكتورا ررات الدراسية( القواعد الخاصة بالمق35مادة )

 ، حسل التخصص البقي  للطالل. ختياريةحأن تكون ك  المقررات  .1

 ىبعب موافقة مجلس يح  للقسم حضافة مقررات جبيبة لكي يواكل التطور العلمي باستمرار .2

  مجلس الكلية. العلياالكلية  البراسات 

يتم حخطار البراسات العليا بالكلية عن طري  مجلس القسم بالمقررات التي سوف يبرسها  .3
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 الطالل  المحتوى العلمي لك  مقرر  ترف  مع ملف تسجي  الطالل.

 بصالحية الرسالةجتياز جميع المقررات بنجاح  ذلك قب  التقبم حيجل على الطالل  .4

 ص.لمجلس القسم المخت

ك  عام جامعي لمقررات البكتورا   على األقسام فى   (مايو ،يناير) مرتينمتحان اإليعقب  .5

متحان فيها حخطار البراسات العليا بالكلية بأسماء الطلبة  المقررات التي سوف يؤد ن اإل

 متحان في  قتمتحان بشهرين على األق  حتى يتسنى  ضع جب ل اإلقب  موعب اإل

 مناسل.

 
  :( شروط منح الدرجة63مادة )
سم المختص  لجنة البراسات العليا على توصية مجلس الق ايوصى مجلس الكلية بناء    

 ستيفاء الطالل للشر ط اآلتية:حمنح درجة دكتورا  الفلسفة فى حالة ب البحوث بالكلية 

 التسجي  ) موافقة مجلس الجامعة (.مر ر سنتين ميالديتين على األق  من تاريخ  .1

  .قبول الرسالة من لجنة الحكم  التوصية بمنح البرجة .2

حليها بالرسالة  توص للنشر من النتائى العلمية التي   احب ما يفيب قبول بحث يقبم الطالل  .3

لها معام  تأثير    تصبرها هيئة علمية بصفة منتظمة  مفهرسةعلمية محكمة  مجلة ىف

(Impact Factor)  لمجلس القسم المختص. ذلك قب  التقبم بالرسالة 

 

 :( إلغاء القيد73مادة )
في الحاالت  الفلسفة فى العلوم دكتورا لكلية بإلغاء قيب الطالل لبرجة يقوم مجلس ا          

 اآلتية:

نقطاعه عن البراسة أ  عبم جبيته في البحث  ذلك بموافقة مجلس القسم المختص  لجنة ح .1

 .     نذار حبعب  تقرير من المشرفينعلى  االبراسات العليا  البحوث  بناء

 حذا رفضت لجنة الحكم الرسالة .  .2

 ( من الالئحة. 30( من المادة )2) ل المبة المنصوص عليها في البنبحذا لم يمنح خال .3

 

 c(D. S(.: درجة الدكتوراه في العلوم خامسا

 
 : .D. Scالعلوم  ىدكتوراه فالنيل درجة وط التقدم ورش (38مادة )

أن يكون حاصال على درجة دكتور الفلسفة في العلوم  مضى على حصوله عليها خمس  .1

 سنوات على األق .

أن يقبم بحوثا مبتكرة منشورة لم يسب  له التقبم بها للحصول على درجة الماجستير أ  . 2

 تي :آل يراعى ا ، درجة دكتورا  الفلسفة في العلوم

 ق  من عام.أمر على نشرها  ىتنشر أ  الت استبعاد األبحاث التي لم -أ          

 نجليزية المحتوى العلمي لألبحاث.ن يتضمن اإلنتاج العلمي المقبم باللغة اإلأيجل  -س   

 مما يعزز موقف المتقبم لبى المحكمين. Citation Indexكتابة  –ج   

 اإلشراف عليها يقبم بيانا مكتوبا بالرسائ  العلمية التى أشرف عليها  د ر  فى   -د       

    نجليزية.باللغة اإل            
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تجاهات العامة لبحوثه  ما قبمه للعلم من فائبة ملموسة  كذلك مبى على المتقبم أن يبين اإل. 3

الماجستير  ىما قام به في البحوث المشتركة  ما أشرف عليه من الرسائ  لبرجت

  البكتورا .

نا باألنشطة العلمية  اإلنشائية المبتكرة  غير المنشورة للمتقبم عال ة على ذلك أن يقبم بيا .4

 التي تبل على حضافات جبيبة للعلم.

أساتذة فى  يقوم عميب الكلية بمخاطبة  ىيتقبم طالل البرجة حلى عميب الكلية بإنتاجه العلم . 5

ححبى  ( أ .D. Sc)درجة البكتورا  في العلوم  نفس التخصص من بين الحاصلين على

 يختار مجلس  أساتذة خارج الوطن لترشيح أسماء خمسة من ت العلمية المتخصصةالجمعيا

 .من بينهمممتحنين لهذ  البرجة الكلية ثالثة 

يقبم أعضاء لجنة الحكم تقارير فردية عن مبى أصالة أبحاث المتقبم في مجال تخصصه   .6

نح بإجماع آراء أعضاء  مبى صالحية اإلنتاج العلمي للمتقبم للتوصية بمنح البرجة  يتم الم

 لجنة التحكيم.

 بيان ما تخصص فيه  D. Sc) (. يذكر في الشهادة الخاصة ببرجة البكتورا  في العلوم .7    

 المتقبم.        

 

 ( سريان الالئحة:39مادة )
تطب  هذ  الالئحة على طالس البراسات العليا الذين يتم قيبهم بعب صب ر              

باعتماد هذ  الالئحة. أما الطالس المقيب ن قب  هذا التاريخ فتسرى عليهم  ىالقرار الوزار

 ظلها. فىيب ين أحكام الالئحة الباخلية المق
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