
 

          
 
 
 
 
 
 

 
 القواعد العاهة املنظوة للعول

 بقطــاع
 الدراسـات العليــا

 
 
 
 

د/ رئيس اجلاهعـة0قرار السيد أ  
9/7/4036( بتاريخ 355رقن )   



 

 يؼت انًُٕفيتانمٕاػذ انؼايت انًُظًت نهؼًم بمطاع انذساساث انؼهيا بجا                               
 

 

 
9/7/4036( بتاريخ 355د/ رئيس الجامعـة رقم ) 0قرار السيد أ  
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 رئيس اجلاهعة د /0كلوة السيد أ  
                    

 
 

ت ْٔي انًاست انخي حخأنك ػهًاً ٔيؼشفةت جايؼت انًُٕفيت ْي انهؤنؤة في ػمذ انجايؼاث اإللهيًي

ٔحشغ حضاسة ٔحُٕيشاً نيخخطى شؼاػٓا حذٔد إلهيى انًُٕفيت انخظيب ٔيظم يةذاْا إنةي  ةم 

 0يظش بم ٔخاسجٓا 
 

ٔػهي يذاس سبؼت ٔثالثٌٕ ػاياً ْٕ ػًش حهك انجايؼت انؼشيمت ْٔي ححًم شةؼهت انؼهةى ٔنةٕا  

ؼشبي ٔاإللهيًي اآلالف يٍ انؼهًةا  ٔانبةاحنيٍ انًؼشفت حضخ في ششاييٍ انًجخًغ انًحهي ٔان

ٔانًخخظظيٍ ٔانخبشا  فةي  ةم يجةاالث انؼهةٕو ٔانًؼةاسف نخؤ ةذ انجايؼةت يٕيةاً ٔسا  يةٕو 

 0ٔػاياً ٔسا  ػاو أَٓا نى حضل ححًم بيٍ حشٔفٓا جيُاث انؼبمشيت ٔانُبٕؽ ٔنخظم ْكزا 
 

يذ األسةخار انةذ خٕس / سةؼيذ شةهبي فأَُي أَخٓض انفشطت ألحمذو بخانض انشكش ٔانخمذيش إني انس

يُخظش َائب سئيس انجايؼةت نهذساسةاث انؼهيةا ٔانبحةٕد نشئاسةخّ حهةك انمهؼةت انشةايخت ْٔةي 

ذساساث انؼهيا ٔانبحٕد ححج إشةشاف انسةيذة األسةخارة / ػُةاٌ ػًةش سسةًي هاإلداسة انؼايت ن

يةةٍ جٓةةذ ٔػًةةم فةةي  انهةٕاحي يةةذيش ػةةاو اإلداسة انؼايةةت نهذساسةةاث انؼهيةةا ٔانبحةٕد نًةةا بةةزنِٕ

اسخحذاد ٔحظش جًيةغ لةشاساث انسةيذ األسةخار انةذ خٕس / سئةيس انجايؼةت  انخاطةت بمٕاػةذ 

َٔظى انؼًم بانذساساث انؼهيةا يُةز بةذ  انؼًةم بانذساسةاث انؼهيةا بانجايؼةت حخةى اآلٌ نخسةٓيم 

سيش انؼًم بانمطةاع ٔحٕػيةت بةالل انذساسةاث انؼهيةا يةٍ داخةم ٔخةاسا يظةش بًةا نٓةى ٔيةا 

 .ٓى ػهي

 فلهن هنا كل الشكر والتقدير هتونني ذلن هسيد هن التىفيق والتقدم
 وسدد علي طريق اخلري خطانا وحفظ هصرنا الغالية وأعس شعبها العظين 

ً
 وفقنا اهلل مجيعا

 رئيس الجامعة                                                        

 )أ.د/ صبحي ؼنيم (                                                       



 

 يؼت انًُٕفيتانمٕاػذ انؼايت انًُظًت نهؼًم بمطاع انذساساث انؼهيا بجا                               
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 نائب رئيس اجلاهعة  د/0كلوة السيد أ   
 للدراسات العليا والبحوث                             

 
يشةةشفُي ٔلطةةاع انذساسةةاث انؼهيةةا بانجايؼةةت أٌ أحمةةذو بخةةانض انشةةكش ٔانخمةةذيش نسةةيادة  أ.د/ 

طبحي يحًذ غُيى سئيس جايؼت انًُٕفيت نًةا لذيةّ نُةا يةٍ ػةٌٕ ٔيةؤاصسة  فهمةذ ػاْةذَا   

ػهي ٔضغ اسى جايؼت انًُٕفيت فٕق  م إػخبةاس ٔدفةغ  ٔػاْذَا سيادحكى يُز انهحظاث األٔني

  0انؼًم بكم انٕسائم في انؼذيذ يٍ انًساساث ٔسؼيا ٔسا  ححميك ْزا انٓذف 

 9/7/4036( بخةاسيخ  355فمذ ٔفمُا   أٌ َسخظذس لشاس انسيذ أ.د/ سئةيس انجايؼةت سلةى   

بئسةخحذاد ٔحظةش جًيةغ  بشأٌ لٕاػذ َٔظى انؼًةم بمطةاع انذساسةاث انؼهيةا بانجايؼةت ٔرنةك

لةةشاساث يجهةةس انجايؼةةت انخاطةةت بمٕاػةةذ َٔظةةى انؼًةةم بمطةةاع انذساسةةاث انؼهيةةا يُةةز بةةذ  

انذساساث انؼهيا بانجايؼت حخي اآلٌ  ٔرنك نخحميك بؼضا يٍ بًٕحاحُا انؼشيضّ ٔجاَبةا يةٍ 

حنيٍ حطهؼاحُا انٕاسؼت َحٕ حاضش يضْش نجايؼخُا ٔيسخمبم ٔاػذ ألجيانٓا انماديت بالبةا ٔبةا

 0ٔػهًا  

فهكةةى يُةةا جضيةةم انشةةكش ٔانخمةةذيش يخًُيةةيٍ نسةةيادحكى ٔ نجايؼةةت انًُٕفيةةت  يضيةةذ يةةٍ انخمةةذو 

 .ٔاإلصدْاس 

 وفقكن اهلل وسدد علي طريق احلق خطاكن 
 

 نائب رئيس الجامعة                                                                  
 للدراسات العليا والبحوث                                      

 (سعيد شلبي  ) أ.د/                                     



                                         

 بجايؼت انًُٕفيت بمطاع انذساساث انؼهياانًُظًت نهؼًم  انؼايت انمٕاػذ                                   
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هدير عام   الدراسات العليا والبحوث       /0كلوة السيد أ       

 

 

 -َي ٔأسشة إداسة انذساساث انؼهيا بانجايؼت أٌ َخمذو نسيادة :يسؼذ

 " رئيس الجامعة  " السيد أ.د/   

 " نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث " لسيد أ.د/ وا

بخانض انشكش ػهي انجٓذ انؼظيى انًبزٔل في خذيت انجايؼت ٔخاطت لطاع انذساساث انؼهيةا 

( بخةةةاسيخ  355نجايؼةةةت سلةةةى   ٔانبحةةٕد  ٔأٌ َٓةةةذيكى ٔانجايؼةةةت لةةةشاس انسةةيذ أ.د/ سئةةةيس ا

 0ٔانخاص بمٕاػذ َٔظى انؼًم بمطاع انذساساث انؼهيا بانجايؼت  9/7/4036

ٔأَُي أَخٓض انفشطت ألحمذو بانشكش إني جًيغ صيالئةي بةئداسة انذساسةاث انؼهيةا بانجايؼةت نًةا 

بةةزنِٕ يةةٍ جٓةةذ ٔيةةا لةةذيِٕ يةةٍ ػًةةم السةةخحذاد ٔحظةةش جًيةةغ لةةشاساث يجهةةس انجايؼةةت 

مٕاػذ َٔظى انؼًم بمطاع انذساساث انؼهيا يُز بذ  انذساساث انؼهيا بانجايؼةت حخةي ب انخاطت 

اآلٌ يؤ ذِ ػهي أٌ انؼًم بشٔح انفشيك ٔانخؼأٌ ٔانخُسيك غيش انًسبٕق  اٌ نّ أ بش اآلثةش 

 .في ححميك ْزا انؼًم فهٓى يُي  م انخمذيش ٔاالحخشاو 

دهارإلزعة ادلنىفية هسيد هن التقدم واهتونية ذلن وجلاه   
 للدراسات العليا والبحوث مدير عام                     

                                                     ( أ./ عنان عمر رسمي اللواتي )                  



 

 يؼت انًُٕفيتانمٕاػذ انؼايت انًُظًت نهؼًم بمطاع انذساساث انؼهيا بجا                               
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دبلوم الدراسات العليـــا   
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 أوال : دبلوم الدراسات العليـــا
 ن الدبلومـات :اإلعالن ع( : 1مادة )

 -يتم اإلعالن عن القيد في الدبلومات طبقا للمواعيد التالية :
يتتم اإلعتالن عتن القيتتد بالتدبلومات باليتات الجامعتة ومعااتتداا فتي ال تترة متتن  -1

ستبتمبر متن اتل عتام فيمتا عتدا  15أؼسطس ويستتمر القبتول للقيتد حتت   15
 0نوفمبر  15الية الحقوق حيث يستمر القبول حت  

ل أي طلبات لإلستثناءات من مواعيد القيد بعد اعتماد القيد من الجامعتة ال تقب -2
إال في حاالت خاصة يوافق عليها السيد األستاذ الداتور/ نائب رئيس الجامعة 

 0للدراسات العليا والبحوث وفيما ال يتعدى نسبة الؽياب 

 : متطلبات الدراسة واالمتحانات( : 2مادة )
القيد مقررات موزعة عل  فصلين دراسيين أو عام يدرس الطالب في مرحلة  -1

فصول أو عامين جامعيين طبقا لالئحة الداخلية للالية أو  أربعة جامعي أو
 المعهد

يع ي الطالب المقيد في دبلوم الدراسات العليا من المقررات التي سبق له  -2
 المقرراتدبلوم آخر سبق أن أتمه بنجاح ) إذا اانت اذه  فيالنجاح فيها 

الدبلوم الجديد ( بشترط معادلة المادة العلمية   ضمن متطلبات الحصول عل 
األقسام العلمية وموافقة مجلس  للمقررات التي يع ي منها الطالب بمعرفة 
 0الالية ومجلس الدراسات العليا والبحوث 

 دبلوم العام الواحد  -أوال :
ين متن مقتررات يتعين عل  الطالب الذي يرستب أو يتؽيتب فتي مقترر أو مقترر - أ

ال صتتتل الدراستتتي األول أو ال صتتتل الدراستتتي الثتتتاني أو فتتتي اليهمتتتا أن يعيتتتد 
 االمتحان في المقررات التي رسب فيها أو تؽيب عنها في دور ثان

 0) المتحان التخلؾ ( أو طبقا لالئحة الالية أو المعهد      
 ومقترر أ يي صل الطالب الذي يرسب أو يتؽيب بدون عذر في الدور الثتاني فت -ب 

مقررات ال صلين األول والثاني مجتمعين فتي دبلتوم العتام الواحتد وبمتا ال  منأاثر 
 0يتعارض مع اللوائح الداخلية للاليات والمعااد 

 دبلوم العامين -: ثانيا
ينقل طالب دبلوم العامين الراسب أو الؽائب في دور سبتمبر فيما ال يزيد علت   - أ

والثتتتاني أو العتتتام األول إلتتتي ال صتتتل  مقتتتررين متتتن مقتتتررات ال صتتتلين األول
 0الدراسي الثالث أو العام الثاني من الدبلوم 
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يمنح الطالب الراسب أو الؽائب بدون عذر في مقرر أو أاثر من مقررات العام  - ب
الثاني في دبلومات العامين فرصة االمتحان في المقررات التي رسب فيهتا فتي 

  0دور التخلؾ لن س العام الدراسي 

يمنح الطالب الراسب أو الؽائب بتدون عتذر فتي دور التخلتؾ فيمتا ال يزيتد علت   -ج    
مقررين من مقررات العام الثاني ) ال صلين الثالث والرابتع ( مجتمعتين فرصتة 
االمتحان في اذه المقررات في دور من العام الثاني للدبلوم فتذذا تاترر رستوبه 

 0ياون قد أستن ذ مرات الرسوب 

الراستب أو المتؽيتب بعتذر مقبتول فتي مقترر أو مقتررين دراستيين  يتقدم الطالتب -د
في العام األول بطلتب االمتحتان فتي المقتررات التتي رستب أو تؽيتب فيهتا فتي 
ن س المواعيد متن العتام الثتاني وياتون االمتحتان فتي ال صتل الدراستي التذي 

 0رسب أو تؽيب بعذر فيه أو طبقا لما تقرره الئحة الالية 
مترات الرستوب بنتاء علت  طلتب  ذيد فتي الستنة التاليتة لستنة استتن ايجوز إعادة الق -1

يتقدم به الطالب في مواعيد قبول الطالب في العام الجامعي ويشترط موافقة مجلس 
 القسم والالية واعتماد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

ستتتاس يحستتتب تقتتتدير النجتتتاح فتتتي التتتدبلوم ) فتتتي حالتتتة وجتتتود تقتتتدير ( علتتت  أ -4
 المتوسط الحسابي 

 0لمجموع درجات المقررات التي درسها الطالب             

 -( : 3مادة )
يمان تنظيم دراسات للحصول عل  التدبلومات التتي تمنحهتا الجامعتة فتي إطتار          

 ات اقيات تعاون مع 
ح ايئات علمية أو بحثية داخل وختارج مصتر وذلتا بالشتروط والقواعتد واللتوائ        

 المعمول بها بالجامعة 
وياتتون التتتدريس بالختتارج بواستتطة أعضتتاء ايئتتة تتتدريس متتن الجامعتتة ويماتتن         

 إشراا أعضاء ايئة  
 0تدريس من الخارج عل  أن تعقد االمتحانات بالالية المنظمة للدراسة بالجامعة         
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 درجــة الماجسـتير
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اجسـتيرثانيا : درجــة الم
 

 اإلعالن عن الدراسة ومواعيد التقدم للقيد أو التسجيل :( : 4مادة )
ااداا عل  ياون القيد والتسجيل لدرجة الماجستير باليات الجامعة ومع -1

) سبتمبر/أاتوبر( والثانية في ) فبراير/مارس( أو طبقا  دورتين األولي في 
 0لما او وارد في لوائح الاليات والمعااد
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أؼستطس وحتتت   15القيتد للماجستتير باليتتات الجامعتة بتدءا متن  تقبتل طلبتات -2
سبتمبر من ال عام لل صل الدراسي األول اما تقبل طلبتات القيتد متن أول  15

يناير حت  أول فبراير بالنستبة للقيتد فتي ال صتل الدراستي الثتاني متن اتل عتام 
 0ويتم اإلعالن عن بدء قبول الطلبات في الوقت المناسب 

بات لإلستثناءات من مواعيد القيد أو التسجيل بعد اعتمتاد القيتد ال تقبل أي طل -3
أو التستتجيل متتن الجامعتتة إال بموافقتتة الستتيد األستتتاذ التتداتور/ نائتتب رئتتيس 

 0الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

 شــروط القيـد أو التسجيـل  :( : 5مادة )
ة يشتتتتترط فتتتتيمن يتقتتتتدم للقيتتتتد أو التستتتتجيل أن ياتتتتون حاصتتتتال علتتتت  درجتتتت -1

 0الباالوريوس أو الليسانس 
يجوز لمجلس القسم بعد موافقة مجلس الالية وموافقتة نائتب رئتيس الجامعتة  -2

 0للدراسات العليا والبحوث أن يقرر عقد امتحان قبول في القسم المختص 

 ياون الت رغ للدراسة طبقا لما او وارد باللوائح الداخلية للاليات والمعااد  -3
 اسة واالمتحانات :متطلبات الدر( : 6مادة )
يدرس الطالب في مرحلة القيد مقررات موزعة عل  فصلين دراسيين أو عتام  -1

جتامعي أو أربعتتة فصتتول أو عتتامين جتتامعيين طبقتتا لالئحتتة الداخليتتة للاليتتة أو 
المعهتتد ويشتتترط نجاحتته فتتي المقتتررات قبتتل التستتجيل فتتي الاليتتات التتتي بهتتا 

 0دراسات تمهيدية 
ة اإلنجليزيتة ال نيتة أو لؽتة أجنبيتة أخترى وذلتا يدرس الطالتب مقترر فتي اللؽت -2

لخدمة التخصص بواقع ساعتين أسبوعيا وال يمنح الطالتب درجتة الماجستتير 
 0إال بعد اجتياز االمتحان بنجاح 

% علت  األقتل متن إجمتالي الستاعات المقترر 55يشترط تحقيق نسبة حضتور  -3
الراستبين الب لدخول االمتحتان للمترة األولتي ي وياتون الحضتور إختيتاري للطت

 0في مواد حيث يسمح لهم بحضور االمتحان فقط 

يتقدم الطالب في المواعيد التي تحدداا الاليتات بطلتب دختول االمتحانتات إلتي  -4
إدارة الدراسات العليا بالالية وبعد سداده الرستوم الدراستية يتتم عترض طلتب 

 0حان المتقدم عل  القسم المختص لإلحاطة علما برؼبة الطالب بدخول االمت

الطالب الراسب أو المتؽيتب فتي مقترر أو أاثتر يمتنح فرصتة دختول االمتحتان   -5
مرة واحدة في المقررات التي رسب أو تؽيب عنها فتي ال صتل التتالي إلعتالن 
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النتيجة بعد سداد الرسوم المقررة ويلؽي قيده في حالتة رستوبه فتي أي مقترر 
 0من المقررات السابقة 

نة التمهيديتة لدرجتة الماجستتير بنجتاح متن في حالة حصول الطالب علت  الست -6
جامعة أخري معترؾ بها تقوم لجنة الدراسات العليا بالالية أو المعهتد بتقيتيم 
المقتتررات التتتي درستتها الطالتتب باالستتتعانة بالقستتم المختتتص أو الشتتعبة وإذا 

 0اانت معادلة يسمح للطالب بالتسجيل بذات الدرجة مباشرة 

 و المشرفين :تحديد المشرؾ أ( : 5مادة )
يوافق مجلس القسم عل  المشرؾ أو ايئة اإلشراؾ التي يقترحها المشرؾ     

الرئيسي وبشرط أن ياون المشرؾ أو ايئة اإلشراؾ في مجال التخصص 
 لموضوع الرسالة أو أقرب إلي التخصص 

 النقـل من القيـد إلي التسـجيل :( : 8مادة )
قتتتوم الطالتتتب بتوجيتتته متتتن بعتتتد تحديتتتد المشتتترؾ وتحديتتتد موضتتتوع البحتتتث ي

المشتترؾ أو ) لجنتتة اإلشتتراؾ ( بذعتتداد خطتتة بحتتث يقتتوم بعرضتتها فتتي 
نتتدوة لمناقشتتة )ستتيمنار( ويتتتم أختتذ موافقتتة مجلتتس القستتم علتت  خطتتة 
البحث وذلا في حالة الاليات والمعااد التي ياون فيها القيتد أوال ي أمتا 

ق خطة البحث في الاليات والمعااد التي يتم فيها التسجيل مباشرة فترف
المعتمتتتدة متتتن مجلتتتس القستتتم متتتع استتتتمارة التستتتجيل ويعتبتتتر تقريتتتر 
)ستتيمنار( مناقشتتة خطتتة البحتتث مصتتوؼا متتن بتتين مصتتوؼات التستتجيل 
وفي جميع األحوال ياون موضوع البحتث ضتمن الخطتة العامتة ألبحتاث 

 0القسم 
ل في حالة القيد وبعد نجاح الطالب في المقررات التمهيدية يبتدأ إجتراءات نقت 

القيتتتد إلتتتي تستتتجيل فتتتي الاليتتتات أو المعااتتتد التتتتي يبتتتدأ بهتتتا االلتحتتتاق 
 0بالدراسات العليا بالقيد 

يتم أخذ موافقة لجنة الدراسات العليا ومجلس الالية علت  التستجيل ويحتستب 
 -تاريخ التسجيل    عل  النحو التالي :

مجلس الالية عل   في الاليات التي تبدأ بالقيد ياون تاريخ التسجيل او تاريخ موافقة
 0التسجيل

فتتي الاليتتات التتتي تبتتدأ بالتستتجيل مباشتترة ياتتون تتتاريخ التستتجيل اتتو تتتاريخ موافقتتة  
 0مجلس الالية عل  التسجيل 
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يقتتوم الطالتتب بتتذجراء بحتتث علمتتي ينتهتتي بذعتتداد رستتالة تتتتم مناقشتتتها 
 0بنجاح 

 مــدة التسـجيل :( : 9مادة )
رجتتة بعتتد متترور عتتامين ميالديتتين تقتتدم رستتالة الماجستتتير لل حتتص ومتتنح الد -1

ااملين عل  األقل من تاريخ موافقتة مجلتس الاليتة علت  القيتد والتستجيل معتا 
)في حالة الاليات والمعااد التي ياون فيهتا التستجيل مباشترة( وعتام متيالدي 

 0عل  األقل من تاريخ نقل القيد إلي التسجيل 
ستتجيل ويجتتوز متتداا ال تزيتتد متتدة الدراستتة علتت  أربعتتة أعتتوام متتن تتتاريخ الت -2

عتتاميين )متصتتلين أو من صتتتلين ( بنتتاء علتتت  تقريتتر متتتن المشتترؾ أو لجنتتتة 
اإلشتتراؾ مشتت وعا بتقريتتر علمتتي م صتتل وموافقتتة مجلتتس القستتم ومجلتتس 

د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بمتا 0الالية واعتماد السيد أ
 0ة ال يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات والئحته التن يذي

د/ نائب رئتيس الجامعتة للدراستات العليتا والبحتوث 0ت ويض السيد أ -3
 للحاالت المتعثرة . التخاذ قرارات المد و اإليقاؾ
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 درجة الدكتوراه
 أو دكتور الفلسفة

 

 

 
 

 

 ثالثـا : درجة الدكتوراه أو دكتور الفلسفة
 ل :اإلعالن عن الدراسة ومواعيد التقدم للقيد أو التسجي( : 10مادة )
ياتتون القيتتد بالدراستتات التمهيديتتة للتتداتوراه فتتي مختلتتؾ الاليتتات التتتي بهتتا  -1

دراستتات تمهيديتتة علتت  دورتتتين األولتتي فتتي )ستتبتمبر / أاتتتوبر( والثانيتتة فتتي 
 0)فبراير / مارس( أو طبقا لما او وارد في لوائح الاليات والمعااد 

ات تمهيدية بدء من تقبل طلبات القيد للداتوراه باليات الجامعة التي بها دراس -2
 0سبتمبر من ال عام  15أؼسطس حت   15
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ال تقبل أي طلبات لإلستثناءات من مواعيد القيد بعد اعتماد القيد متن الجامعتة  -3
إال بموافقتتة الستتيد األستتتاذ التتداتور/ نائتتب رئتتيس الجامعتتة للدراستتات العليتتا 

    0والبحوث 

توفي الطالتب شتروط يتم التسجيل في أي وقتت ختالل العتام الدراستي طالمتا است -4
 0التسجيل 

 شــروط القيد أو التسجيل :( : 11مادة )
الحصول عل  درجة الماجستير متن إحتدى الجامعتات المصترية أو متا يعادلهتا  -1

في فرع التخصص المراد التسجيل فيته بتقتدير جيتد ) فتي الاليتات التتي تمتنح 
يا من اليتة الماجستير بتقدير ( أو ياون قد أنهي دراسة دبلومتين دراسات عل

 0الحقوق أحداما العام أو الخاص للتسجيل لدرجة الداتوراه بالية الحقوق 

حصول الطالب عل  مستوي لؽوي مناسب يحدد بمعرفة مجلتس الاليتة بمتا ال  -2
يتعارض مع اللوائح الداخلية للاليات والمعااد التي تم تحديد جهات الحصول 

 0وله عل  المستوي اللؽوي بها والدرجات المحددة لقب

 0اإلع اء من شهادة التوي ل للطالب الوافدين من دولة ليبيا  -3

(  4( درجات من الدرجة النهائية بعتد تقدمته لالمتحتان ) 4يع ي الطالب من ) -4
  0مرات 

استرداد قيمة التوي ل أو ما يعادلها للستادة المعيتدين والمدرستين المستاعدين  -5
اتون المستتوي اللؽتوي  بالجامعة المرشحين عل  منح وبعثات وذلا في حالتة

 0شرط من شروط الس ر 

اجتياز دورة في الحاسب اآللي واإلنترنت من مراز جتامعي معتترؾ بته أو متا  -6
يعادلها ويع ي من اذا الشترط الطتالب التذين تتم دراستتهم مقترر فتي الحاستب 

 0اآللي في ن س المرحلة 

 ات والمعااد ياون الت رغ للدراسة طبقا لما او وارد باللوائح الداخلية للالي -5

يشتتتترط للتستتتجيل لدرجتتتة التتتداتوراه بمعهتتتد الابتتتد القتتتومي أن تاتتتون درجتتتة  -8
 –باطنتتة  –الماجستتتير الحاصتتل عليهتتا الطالتتب فتتي مجتتال طتتب الابتتد ) أط تتال 

 0جراحة ( بتقدير جيد عل  األقل 

 النقل من القيد إلي التسجيل :( : 12مادة )
يتم اتخاذ إجراءات النقل من بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الدراسية   

القيد إلي التسجيل في الاليات التي ياون القيد فيها من صال عن التسجيل 
0 
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 متطلبــات الـدراســة :( : 13مادة )
يتطلب الحصول عل  درجة الداتوراه في اليات الزراعتة والتجتارة والهندستة  -1

ايليتتتة والهندستتتة اإللاترونيتتتة والحاستتتبات والمعلومتتتات دراستتتة مقتتتررات ت 
موزعتتة علتت  فصتتول دراستتية وتاتتون ذات عالقتتة مباشتترة بموضتتوع البحتتث 
يحدداا المشرؾ أو ايئة اإلشتراؾ علت  الرستالة متن بتين المقتررات التواردة 

 0في الالئحة الداخلية للاليات والمعااد 
يع ي الطالب المقيد لدرجة الداتوراه من المقررات التي سبق له النجتاح فيهتا  -2

ابق أتمه بنجاح ) إذا اانت اتذه المقتررات ضتمن متطلبتات في داتوراه آخر س
 0الحصول عل  الداتوراه الجديدة ( 

يقتتوم الطالتتب بدراستتة وأداء االمتحتتان فتتي المقتتررات الدراستتية طبقتتا للتتوائح  -3
الاليات والمعااد ويجوز لمتن يرستب أو يتؽيتب عتن دختول االمتحتان فتي عتام 

ررات التتتي رستتب فيهتتا أو دراستتي أن يمتتنح فرصتتة أختتري لالمتحتتان فتتي المقتت
 0تؽيب عن دخول امتحانها في العام التالي إلعالن نتيجة االمتحان 

يؤدي الطالب امتحانا شامال وذلا في الاليتات التتي لتيس بهتا امتحتان تت ايلي  -4
وياون االمتحان الشامل تحريريا أو ش هيا أو االاما ويعتبر النجتاح فيته أحتد 

ه وتتختتذ إجتتراءات االمتحتتان الشتتامل متطلبتتات الحصتتول علتت  درجتتة التتداتورا
بمعرفتتة مجتتالس األقستتام والاليتتات وموافقتتة نائتتب رئتتيس الجامعتتة للدراستتات 

 0العليا والبحوث 

يقترح القسم لجنة المتحان الطالب امتحانا تت ايلي تتاتون متن خمستة أعضتاء  -5
متتن األستتاتذة المتخصصتتين بالقستتم " ويجتتوز االستتتعانة ب ستتاتذة متتن ختتارج 

جامعة في موضوع التستجيل" أحتداما متن ايئتة اإلشتراؾ واثنتين الالية أو ال
عل  األقل متن المتخصصتين متن ختارج القستم ويعتمتد تشتايل لجنتة االمتحتان 
الشامل من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحتوث بنتاءا علت  اقتتراح 

 0مجلس القسم وموافقة مجلس الالية 

اإلشتتراؾ لتحديتتد الموضتتوعات  تجتمتتع اللجنتتة بتتدعوة متتن المشتترؾ أو لجنتتة -6
التتتتي ستتتيؤدي الطالتتتب فيهتتتا االمتحتتتان الشتتتامل بحيتتتث تاتتتون فتتتي التخصتتتص 
األساستتي لموضتتتوع الرستتالة وتحديتتتد اللجنتتة مرجتتتع أو اتتتاب للموضتتتوعات 
لالطالع عليه وتحدد للطالب متدة يتتم امتحانته بعتداا بحيتث ال تزيتد عتن ثتالث 

 0شهور من تاريخ تقديمه بطلب االمتحان 
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اللجنة في نهاية الجلسة بتحديتد نتيجتة الطالتب فتي اتذا االمتحتان وتقتدم تقوم  -5
تقريتترا بتتذلا إلتتي      الستتيد/ رئتتيس مجلتتس القستتم ويرفتتع إلتتي الستتيد/ وايتتل 
الاليتتة للدراستتتات العليتتتا والبحتتتوث ويح تتتظ التقريتتر فتتتي ملتتتؾ الطالتتتب ا حتتتد 

 0متطلبات منح الدرجة 

ة التداتوراه باليتات الجامعتة باإلضافة إلي ما سبق يتطلب الحصول علت  درجت -8
ومعااتتداا إجتتراء بحتتث علمتتي مبتاتتر يمثتتل إضتتافة علميتتة أصتتيلة وتقتتدم عنتته 
رسالة علمية تناقش بنجاح )بالنستبة لاليتة الطتب ومعهتد الابتد فيتتم استتي اء 

 0متطلبات الحصول عل  درجة الداتوراه طبقا للوائح الالية والمعهد(

لمختص بعد استي اء ال المتطلبات اما يتقتدم ايتقدم الطالب بالرسالة إلي القسم   -9
المشرؾ أو المشرفين بتقرير عن مدي صالحية الرسالة للعترض علت  لجنتة الحاتم 

 0والمناقشة مقرونا باقتراح لجنة الحام 

يعرض عميد الالية توصية مجلس القسم باقتراح تشايل لجنة الحام -10
 والمناقشة عل  مجلس الالية

 لجامعة وافقة وترسل للجامعة العتماداا من نائب رئيس ايقترح المالذي       
 للدراسات العليا والبحوث        

 
 

 تحــديد المشــرؾ أو المشرفين  :( : 14مادة )
يوافتتتق مجلتتتس القستتتم علتتت  المشتتترؾ أو ايئتتتة اإلشتتتراؾ التتتتي يقترحهتتتا 
المشترؾ الرئيستتي ويشتتترط أن ياتتون فتتي مجتتال التخصتتص لموضتتوع 

 0لي التخصص الرسالة أو أقرب إ

 مــدة التســجيـل ( : 15مادة )
تحسب بدايتة التستجيل متن تتاريخ موافقتة مجلتس الاليتة علت  القيتد فتي حالتة  -1

دراسة الطالب المقررات الدراسية التمهيدية في فصول دراسية أو من تتاريخ 
التسجيل في حالة الاليات التي ال تنص لوائحها عل  دراسة مقررات تمهيدية 

 0ية في فصول دراس

يقدم الطالب الرسالة لل حص بعد مرور عامين ميالديين اامليين علت  األقتل    -2
متتن تتتاريخ موافقتتة مجلتتس الاليتتة علتت  التستتجيل فتتي حالتتة الاليتتات التتتي يتتتم 
التسجيل بها مباشترة وعتامين ميالديتين علت  األقتل متن تتاريخ نقتل القيتد إلتي 

 0التسجيل (
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تتاريخ التستجيل أو القيتد ويجتوز  ال يزيد مدة الدراسة علت  خمستة أعتوام متن -3
متداا عامين"متصتتلين أو من صتتلين ( بطلتتب متن المشتترؾ أو لجنتتة اإلشتتراؾ 
مشتت وعا بتقريتتر علمتتي م صتتل وبموافقتتة متتن مجلتتس القستتم ومجلتتس الاليتتة 
واعتماد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحتوث وبمتا ال يتعتارض متع 

بعثتتة داخليتتة أو بعثتتة إشتتراؾ  قتتانون البعثتتات فتتي حالتتة وجتتود الطالتتب فتتي
 0مشترا بما ال يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات والئحته التن يذية 

د/ نائب رئيس الجامعتة للدراستات العليتا والبحتوث 0ت ويض السيد أ -4
 للحاالت المتعثرة . التخاذ قرارات المد و اإليقاؾ
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 األحكام العـامـــة
 

 

 

 

 

 األحكام العـامـــة
يشتتترط أن ياتتون تخصتتص الرستتالة لتتدرجتي الماجستتتير والتتداتوراه :  (16متتادة )

مطابقتتتتا لتخصتتتتص الدرجتتتتة الجامعيتتتتة األولتتتتي وفتتتتي حالتتتتة اختتتتتالؾ 
التخصتتص البتتد متتن دراستتة المتتواد الماملتتة لشتتعبة التخصتتص واتتي 
المتتتواد التتتتي يحتتتدداا القستتتم العلمتتتي ي وذلتتتا قبتتتل التستتتجيل لدرجتتتة 

الثقافيتة يماتن دراستة مقتررات الماجستير وفي حالتة تن يتذ االت اقيتات 
 0االستامال مع المقررات التمهيدية
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تاتتتون أولويتتتة القيتتتد أو التستتتجيل للمعيتتتدين والمدرستتتين المستتتاعدين ( : 15متتتادة )

بالجامعتتة والجامعتتات األختترى ومستتاعدي البتتاحثين بتتالمرااز البحثيتتة 

واألطباء المقيمين بالمستش يات الجامعيتة والشتاؼلين لوظتائؾ الاتادر 
ام بالجامعتتتة والطلبتتتة الوافتتتدين تن يتتتذا لالت اقيتتتات الثقافيتتتة يلتتتيهم العتتت

 0الراؼبون في استامال الدراسات العليا والمت رؼون للدراسة 

:  يتتتم التستتجيل للمعيتتدين والمدرستتين المستتاعدين باليتتاتهم أو معااتتدام ( 18متتادة )

بالجامعتة  وال يستتمح لهتتم بالتستتجيل ختارج الجامعتتة إال فتتي حالتتة عتتدم 
عتدم ود التخصص في الالية أو إحتدى اليتات أو معااتد الجامعتة أو وج

أو عتدم وجتتود مشترؾ متخصتتص وجتود دراستات عليتتا بالاليتة أو القستتم 
في ال رع التذي يعمتل بته عضتو الهيئتة المعاونتة أو فتي الحتاالت التذي 
يري القسم قيدام أو تسجيلهم خارج الجامعة وذلتا بنتاء علت  موافقتة 

ائب رئيس الجامعتة للدراستات العليتا والبحتوث بعتد األستاذ الداتور / ن
 0أخذ رأي مجلس القسم ومجلس الالية 

فتح الدراسة بالدبلومات بجميع اليات الجامعة بصرؾ النظر عن عدد  ( : 19مادة )

الطالب المتقدمين عل  أال تتحمل الجامعة ن قتات انتتداب التتدريس فتي 
 0الدبلومات 

  لعتتدد الطتتالب المقيتتدين فتتي اتتل تخصتتص واحتتد ياتتون الحتتد األدنتت( :  20متتادة )

للماجستتتير أو التتداتوراه متتا لتتم يتتتم االنتتتداب للتتتدريس بهتتا متتن ختتارج 

 0الالية  
ال يجتتوز بتتدء الدراستتة فتتي مرحلتتة الدراستتات العليتتا فتتي الاليتتات أو ( : 21متتادة )

األقسام العلمية أو المعااد المنشت ة حتديثا وؼيتر المستتاملة اإلماانتات 
ت إال بعتتد أختتذ رأي لجنتتة القطتتاع المختتتص وموافقتتة وزيتتر والمقومتتا

التعلتتيم العتتالي وموافقتتة مجلتتس الجامعتتة بعتتد أختتذ رأي مجلتتس القستتم 
 0والالية 

ال تقبتل موافقتات بتالت ويض فتتي إجتراءات القيتد أو التستجيل أو المتتنح ( : 22متادة )

وسائر أعمال الدراسات العليا سواء علت  مستتوي مجتالس األقستام أو 
 0ليات أو الجامعة الا

 : التقـدم للقيد والتسجيل( : 23مادة )
يتقتتتدم طالتتتب الدراستتتات العليتتتا باستتتتمارة القيتتتد أو التستتتجيل متتتع استتتتي اء   

  -اآلتية :األوراق والمستندات 
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 0أصل شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها
 0شهادة الباالوريوس أو الليسانس 

الباالوريوس مرحلة الليسانس أوبيان معتمد بتقديرات المواد بجميع السنوات ) ل
بالاليات التي بها أقسام مانحة( موضح به  شعبة التخصص بالنسبة 

 0للمتقدمين للماجستير أو الدبلومات 
شهادة الماجستير موضحا بهتا التخصتص وموضتوع البحتث 
ب وشتتتهادة بتتتالمقررات الدراستتتتية التتتتي درستتتها الطالتتتت

وتقتتتديراتها أن وجتتتد وذلتتتا بالنستتتبة للمتقتتتدمين لدرجتتتة 
 0الداتوراه 

 0نتيجة امتحان القبول للقيد أو التسجيل 

 سداد الرسوم الدراسية 

 :المصروفات والرسوم الدراسية( : 24مادة )
 -المصروفات والرسوم الدراسية للمصريين : -أوال :

عليتتا تستتدد الرستتوم والمصتتروفات الدراستتية لطالتتب الدراستتات ال -1
 0سنويا 

العام الجامعي يبدأ اعتبارا من أول سبتمبر إلي أخر أؼسطس متن  -2
 0ال عام 

تسدد الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الجامعي اامال أيا اان  -3
 -توقيت القيد والتسجيل عل  النحو التالي :

التربيتتة  –التجتتارة  –الحقتتوق  –الاليتتات النظريتتة واتتي ) اآلداب  -أ
 سامها األدبية (ب ق

 

 داتوراة ماجستير دبلوم القيمة/الدرجة
الرسوم 
 الدراسية

 112ر25 112ر25 112ر25

 200 100 100 مقابل الخدمات

يحدد سنويا بناء عل  قترار مجلتس الاليتة و اعتمتاده  دعم البحوث
 من مجلس الجامعة 

 -ةالهندستتة االلاترونيتت –الهندستتة  –الاليتتات العمليتتة واتتي ) الطتتب  -ب 
  –المعهد القومي للابد 
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االقتصاد  –الزراعة  –الحاسبات و المعلومات  -العلوم  –التمريض       
 التربية النوعية (–التربية ب قسامها العلمية    -المنزلي 

 داتوراة ماجستير دبلوم القيمة/الدرجة

الرسوم 
 الدراسية

 185ر25 185ر25 185ر25

 200 100 100 الخدماتمقابل 

يحدد سنويا بناء عل  قترار مجلتس الاليتة و اعتمتاده  لبحوثدعم ا
 من مجلس الجامعة 

 

الطتتالب المقيتتدين بتتدبلوم الدراستتات العليتتا يحتتق لهتتم استتترداد رستتم دعتتم  -4
البحوث في حالته عتدم االنتظتام فتي الدراستة علت  أال تتجتاوز المتدة شتهر متن 

 0بدء الدراسة 
علتت  التمتتاس الطالتتب وموافقتتة  يماتتن تقستتيط المصتتروفات الدراستتية بنتتاء -5

 -د/ عميد الالية أو المعهد وذلا عل  النحو التالي :0السيد أ
 0يقوم الطالب بسداد الرسوم الدراسية ااملة  –أ 
يقستتط دعتتم البحتتوث علتت  قستتطين بشتترط أن يتتتم الستتداد فتتي ذات  -ب

 0السنة وقبل دخول االمتحان النهائي 
تتتاريخ اعتمتتاد المتتنح متتن يستتدد الطالتتب الرستتوم الدراستتية حتتت   -6

 0مجلس الالية 

فية"عل  رأس يع ي من دعم البحوث العاملين في جامعة المنو -5
حالة عل  حدي وعرضها عل  مجلس  العمل " مع دراسة ال

مجلس الجامعة      الدراسات العليا و البحوث تمهيدا للعرض عل  
  0شرط أن ياون التسجيل في ن س ذات التخصص 

فتي قيمتة دعتم البحتوث علت  الطتالب الجتدد فقتط  عديليطبق أي ت -8 
التتذين يستتجلون ألول متترة فتتي اتتل عتتام دراستتي بعتتد تتتاريخ مجلتتس 

 الجامعة الذي تم فيه التعديل وال يسري ذلا عل  الطالب القدام 
 -المصروفات والرسوم الدراسية لؽير المصريين : -ثانيا :

بقتا لتنص المتادة تسدد المصروفات الدراستية للطتالب الوافتدين ط  -1
 ( من قانون 251)

والئحتتتته التن يذيتتتة عتتتاى  1952( لستتنة 49تنظتتيم الجامعتتتات رقتتتم )
 -النحو التالي :
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التربيتتة  –التجتتارة  –الحقتتوق  –الاليتتات النظريتتة واتتي ) اآلداب  -أ
 ب قسامها األدبية (

 داتوراة ماجستير دبلوم القيمة/الدرجة

 1200 1200 1200 رسم القيد ألول مرة

 2000 1200 1000 لرسوم السنويةا

 3200 2400 2200 االجمالي

 -الهندسة االلاترونيتة –الهندسة  –الاليات العملية واي ) الطب  -ب
الحاستبات و المعلومتات  -العلوم  –التمريض  –المعهد القومي للابد 

–التربيتتتة ب قستتتامها العلميتتتة    -االقتصتتتاد المنزلتتتي  –الزراعتتتة  –
 التربية النوعية (

 داتوراة ماجستير دبلوم القيمة/الدرجة

 1500 1500 1500 رسم القيد ألول مرة

 2500 1500 1300 الرسوم السنوية

 4200 3200 3000 االجمالي

اعتمتاد المتنح يسدد الطالتب الوافتد الرستوم الدراستية حتت  تتاريخ  -2
حالتتة االت اقيتتات الثقافيتتة يلتتتزم بمتتا جتتاء  متتن مجلتتس الاليتتة وفتتي

 ية.باالت اق
 ب ي رسوم إضافية بالجنية المصري عدم مطالبه الطالب الوافد  -3

 -: تحـديـد المقــررات( : 25مادة )
يلزم الطالب بدراسة المقررات التمهيدية حستب متا ورد فتي الالئحتة الداخليتة  -1

للاليتتة أو المعهتتد فتتي حالتتة الاليتتات والمعااتتد التتتي ال تنتتتظم فيهتتا الدراستتات 
راستتتية تقتتتوم مجتتتالس األقستتتام المختصتتتة بتحديتتتد التمهيديتتتة فتتتي فصتتتول د

المقتتتررات وعتتتدد الستتتاعات التتتتي يتتتتم تدريستتتها فتتتي التتتدورة ويقتتتوم مجلتتتس 
الدراستتتات العليتتتا والبحتتتوث بتحديتتتد مواعيتتتد االمتحانتتتات فرصتتتة أولتتتي واتتتذا 
ال رصة الثانية للمتخل ين خالل ن س العام الدراسي بعد موافقة مجلس القسم 

ي ومجلتتس الاليتتة إلقراراتتا علتت  أن يراعتتي متتا جتتاء ولجنتتة الدراستتات العليتتا 
بالالئحة الداخلية للالية أو المعهد في اختيار المقررات التخصصية أو اللؽتات 

 0أو الحاسب اآللي أو التربية العملية أو حلقات المناقشة 
تعد جداول توزيع الدروس وترسل للجامعة فتي ميعتاد ؼايتته األستبوع األخيتر  -2

د/ نائتتب رئتتيس 0بتتدء التتدورة وذلتتا العتماداتتا متتن أ متتن الشتتهر التتذي يلتتي
الجامعة للدراسات العليا والبحوث بعد موافقة مجلس الالية والقسم المختتص 
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عليهتتا علتت  أن يرفتتق بهتتا صتتورة متتن استتتمارات القيتتد أو التستتجيل للطتتالب 
 0المقيدين أو المسجلين حسب األحوال 

فتي أضتيق الحتدود وفتي ياون ندب أعضاء ايئة التدريس من خارج الجامعتة  -3
 0التخصصات ؼير المتوافرة بالجامعة 

يشتتترط معادلتتة المتتادة العلميتتة للمقتتررات التتتي يع تتي منهتتا الطالتتب بمعرفتتة  -4
األقسام العلمية وموافقة مجلتس الاليتة ومجلتس الدراستات العليتا والبحتوث 
ويتم تاليتؾ الستادة رؤستاء األقستام العلميتة باليتات الجامعتة بتشتايل لجنتة 

  -:السادة تتاون من  اصات العلميةللمق
 0رئيسا للجنة            رئيس القسم المختص    -1      
( متتتن أعضتتتاء ايئتتتة التتتتدريس فتتتي أقتتترب تخصتتتص  2عتتتدد )   -2 

 0للمقاصة 
 0مدير إدارة الدراسات العليا بالالية    -3      
   
 -وذلا لدراسة المقاصات العلمية في ضوء : 

 أسم المقرر - عدد الساعات      -لمي للمادة     المحتوي الع -     
فتتي حالتتة إجتتراء المقاصتتة يستتمح للطالتتب بدراستتة المقتتررات المطلوبتتة أثنتتاء  -5

التسجيل للدرجة إذا اان عدد المقررات مقتررين أو مقترر واحتد وإذا زاد عتن 
 0ذلا يقوم الطالب بدراسة المقررات قبل التسجيل  

 -: رات الدراسـيةتقـديــرات المقـر( : 26مادة )

تراعتتي القواعتتد والضتتوابط القياستتية فتتي وضتتع االمتحانتتات وطتترق التقيتتيم  -1
 0وشاملة لاافة أجزاء المقررات بما يعاس المستوي الحقيقي للطالب 

يقتتتدر نجتتتاح الطالتتتب فتتتي مقتتتررات الدراستتتات العليتتتا والتقتتتدير العتتتام لتتتدبلوم  -2
ت اآلتيتتة وذلتتا ) فتتي الدراستتات العليتتا التتتي يحستتب لهتتا تقتتدير ب حتتد التقتتديرا

 -الاليات التي ال يوجد بها نص بالالئحة الداخلية (:

متتتتتتن النهايتتتتتتة العظمتتتتتتي       ف اثر  % 90تقـديــر ممتـــاز 
 للدرجات

متتتتتتتتتن النهايتتتتتتتتتة      %90ألقل من    % 80تقـديــر جيد جدا    
 العظمي للدرجات
متتتتتتتتتن النهايتتتتتتتتتة      %80ألقل من    % 50تقـديــر جيـد      

 ظمي للدرجاتالع



 

 يؼت انًُٕفيتانمٕاػذ انؼايت انًُظًت نهؼًم بمطاع انذساساث انؼهيا بجا                               
 

 

 
9/7/4036( بتاريخ 355د/ رئيس الجامعـة رقم ) 0قرار السيد أ  

متتتتتتتتتن النهايتتتتتتتتتة      %50ألقل من    % 60تقـديــر مقبول     
 العظمي للدرجات

 0ال تسري قواعد الرأفة أو الرفع عل  نتائج الدراسات العليا  -3
% متن التدرجات المتادة 69في حالة الرسوب أو اإلعادة يحصل الطالتب علت   -4

ويحستب  التي تخلؾ فيهتا عنتد نجاحته إذا حصتل علت  درجتات أعلت  متن ذلتا
 0للطالب عل  ن س الدرجة دون تعديل إذا اانت أقل من ذلا 

عدم إعالن أو اعتماد أي نتائج للدراسات العليتا متن مجلتس الاليتة أو المعهتد  -5
إال بعتتد مراجعتهتتا متتن اللجنتتة المشتتالة متتن إدارة الدراستتات العليتتا بالجامعتتة 

يتة أو المعهتد وترسل أصول النتائج إلي الجامعة بعد اعتماداا من مجلتس الال
0 

 
 

 :القيـــد إيقــاؾ ( : 25مادة )
 0الحد األقص  لعدد مرات إيقاؾ القيد )  ستة سنوات (  -1

نظير إيقاؾ القيد بحيث ياون متدرج مع عل  الطالب سداد مبلػ مالي  -2

 -مدة إيقاؾ القيد عل  النحو التالي :

 0جنيها  500اإليقاؾ الثالث       -

 0جنيها  500اإليقاؾ الرابع      -

 0جنيها  900اإليقاؾ الخامس    -

 0جنيها  1100اإليقاؾ السادس    -

الرستوم الدراستية ومقابتل الختدمات ودعتم البحتوث عتتن  يستدد الطالتب -3

 0سنوات وقؾ القيد 

 0تسدد حصيلة اذه المبالػ بحساب صندوق التطوير   -4

د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحتوث فتي 0ي وض السيد أ -5

اسة الحاالت المتعثرة " المد واإليقاؾ ب ثر رجعي " اتل حالتة علت  در

 0حدة تمهيدا للعرض عل  مجلس الجامعة 

 -:  اإلشراؾ علــ  الرســائـل( : 28مادة )



                                         

 بجايؼت انًُٕفيت بمطاع انذساساث انؼهياانًُظًت نهؼًم  انؼايت انمٕاػذ                                   

 
 

 
9/7/4036( بتاريخ 355رقم )  د/ رئيس الجامعـة0قرار السيد أ  

 

ياتتون اإلشتتراؾ علتت  رستتائل الماجستتتير لاتتل متتن األستتاتذة واألستتاتذة  

المستتاعدين ويجتتوز أن يشتتارا فتتي اإلشتتراؾ متتن فتتي مستتتواام متتن 

صصين متن ختارج الجامعتة ويجتوز لذستتاذ أو األستتاذ المستاعد المتخ

االن تراد باألشتتراؾ امتتا يجتتوز للمدرستين المعاونتتة فتتي اإلشتتراؾ وفتتي 

حالتتة تعتتدد المشتترفين ياتتون أقتتدم أعضتتاء ايئتتة اإلشتتراؾ متتن القستتم 

التتابع لتته التستجيل اتتو المشتترؾ الرئيستي علتت  أال يزيتد عتتدد أعضتتاء 

فين لرستالة الماجستتير وأربعتة لرستالة ايئة اإلشراؾ عل  ثالثة مشر

الداتوراه ويجوز أن ياون من بينهم مشرؾ من الجهة التي يعمتل بهتا 

 0الطالب ال يقل عن درجة أستاذ مساعد 

 : نصـــاب اإلشراؾ( : 29مادة )
 -ياون نصاب اإلشراؾ عل  الطالب المسجلين عل  النحو التالي :              

 أعضاء ايئة التدريس من خارج الجامعة الجامعةأعضاء ايئة التدريس من 

 الدرجة
 ماجستير داتوراه الدرجة داتوراه وماجستير

األستاذ ومن في  25 أستاذ
 مستواه

5 3 

األستاذ المساعد ومن في  20 أستاذ مساعد
 مستواه

3 3 

 ـ ـ ـــــــ 15 مدرس

 ات و معااد الجامعة.وذلا بما ال يتعارض مع اللوائح الداخلية لالي              
في جميع األحوال ال يجوز تجتاوز النصتاب المنصتوص عليته فتي المتادة  -( :30مادة )

السابقة وال تسند تسجيالت جديدة ألعضاء ايئتة التتدريس المستتوفين 
 0للنصاب 

ال تدخل ضمن النصاب الخاص بلجنة اإلشتراؾ الرستائل العلميتة لطتالب  -( :31مادة )
ين والمدرستتين المستتاعدين والرستتتائل التتتي تتتتم إيقتتاؾ القيتتد والمعيتتتد

اعتماد لجنة ال حص  والمناقشة لها من األستاذ الداتور/ نائتب رئتيس 
 0الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

الرسائل المشتراة بين األقسام العلمية تحسب للقسم العلمي التي تتم  - 
 0التسجيل فيه 
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اإلشتتتتراؾ علتتتت  رستتتتائل الماجستتتتتير الستتتتماح للمدرستتتتين بالاليتتتتة با -( :32متتتتادة )

والتتداتوراه بتتدون اشتتتراط متتدة بينيتتة بشتترط موافقتتة مجلتتس القستتم وأن 
 0ياون المدرس المرشح لإلشراؾ في التخصص الدقيق

( :  يجتتوز إستتناد اإلشتتراؾ علتت  الرستتائل لعضتتو ايئتتة التتتدريس المعتتار أو 33متتادة )
ترط للموافقتتة المنتتدب نتتدبا اتتامال أو المتواجتتد فتتي إجتتازة خاصتتة امتتا يشتت

عل  إعتارة عضتو ايئتة التتدريس أو ندبته نتدبا اتامال أو التقتدم للحصتول 
عل  إجازة خاصة أن يتقدم بتقرير شامل عن الرسائل التي يشرؾ عليهتا 
متتع تحديتتد موعتتد مبتتدئي لالنتهتتاء منهتتا وال يخلتتي طرفتته أال بتقتتديم اتتذا 

 0التقرير 
فين علت  الرستالة إلتي جهتة ختارج في حالة إعارة أو ست ر أحتد المشتر  -( :34مادة )

الجامعتتة يجتتتب أن يقتتتدم تقريتتترا عتتتن متتتدي التقتتتدم العلمتتتي فتتتي إعتتتداد 
الرسالة المشرؾ عليها وفي حالة توافر وسيلة لالتصال بين المشرؾ 
والطالتتب تظتتل لجنتتة اإلشتتراؾ امتتا اتتي ويقتتدم المشتترؾ تقريتتر عتتن 

ستنوي الرسالة في نهاية ال عام جامعي وفتي حالتة عتدم تقتديم تقريتر 
 يرفع أسمة من لجنة اإلشراؾ 

  : تعديل لجنــة اإلشراؾ -( :35مادة )
في حالة إضافة مشرؾ عل  الرسالة ال يتم تشايل لجنتة الحاتم والمناقشتة 

د/ نائتتتب رئتتتيس 0للرستتتالة إال بعتتتد ستتتتة شتتتهور متتتن اعتمتتتاد الستتتيد أ
 الجامعة للدراسات العليا و البحوث عل  إضافة المشرؾ

المشترؾ الوحيتد علت  الرستالة أو اعتتذاره ولتم يتقتدم   أمتا فتي حالتة وفتاة
هتتاء متتن بصتتالحية الرستتالة للمناقشتتة يماتتن مناقشتتة الرستتالة بعتتد االنت

متن المشترؾ أو المشترفين الجتدد بشترط  إعتداداا واعتمتاد صتالحيتها
 من المشرؾ  اتابة تقرير وافي بصالحية الرسالة للمناقشة

 0لا بعد مرور ستة شهور عل  األقل  أو المشرفين الجدد وذ               
أمتتتا فتتتي حالتتتة تقتتتدم المشتتترؾ الوحيتتتد قبتتتل 
وفاتتتته أو اعتتتتذاره بصتتتالحية الرستتتالة 
للمناقشتتتة أو تتتتم اعتمتتتاد التشتتتايل متتتن 

د/ نائتتتتتتب رئتتتتتتيس الجامعتتتتتتة 0الستتتتتتيد أ
للدراستتتتتات العليتتتتتا و البحتتتتتوث فيقتتتتتوم 
مجلتتتتس القستتتتم بترشتتتتيح أحتتتتد الستتتتادة 
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األستتتتتتتاتذة أو األستتتتتتتاتذة المستتتتتتتاعدين 
لمتخصصتتين لحضتتتور لجنتتتة المناقشتتتة ا

ممتتتتثال عتتتتن لجنتتتتة اإلشتتتتراؾ ويعتتتترض 
الموضوع علت  مجلتس الاليتة للموافقتة 

د/ نائتتتب رئتتتيس 0ويعتمتتتد متتتن الستتتيد أ
 0الجامعة للدراسات العليا و البحوث 

 -: تعديــل عنـوان الرسالة -( :36مادة )
فتتتي حالتتتة تعتتتديل موضتتتوع الرستتتالة تعتتتديال جواريتتتا يعتبتتتر التستتتجيل  

ال جديتتدا متتن تتتاريخ موافقتتة مجلتتس الاليتتة علتت  التعتتديل ويلحتتق تستتجي
علتت  اقتترب دورة قيتتد طبقتتا للتتوائح الداخليتتة للاليتتات أمتتا التعتتديل ؼيتتر 

 0جواري فال يترتب عليه أية آثار من حيث تاريخ التسجيل 
 

 -: لإلؽــاء القيد أو التسجي -( :35مادة )
و التتتداتوراه فتتتي يلؽتتتي قيتتتد أو تستتتجيل الطالتتتب لدرجتتتة الماجستتتتير أ 

 -الحاالت التالية :
 0استن اذ مرات الرسوب طبقا لالئحة الداخلية  -1
إذا تقدم المشرؾ أو ايئة اإلشراؾ بطلب إلؽاء مسبب يقبلته مجلستي  -2

د/ نائتتب رئتتيس الجامعتتة للدراستتات العليتتا 0القستتم والاليتتة واعتمتتاد أ
 0والبحوث ويتم إخطار الطالب رسميا بالسبب 

 0المدة المنصوص عنها للتسجيل إذا تجاوز الطالب  -3

 0إذا تقدم الطالب بطلب إلؽاء قيده أو تسجيله  -4

في جميع األحوال ال يعتبتر اإللؽتاء نهائيتا إال بعتد موافقتة مجلتس  -5
د/ نائتتتب رئتتتيس 0القستتتم المختتتتص ومجلتتتس الاليتتتة واعتمتتتاد أ

 0الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

  -: التقــاريـر الـدوريـة -( :38مادة )
تقتتدم المشتترؾ أو المشتترفين بتقتتارير ستتنوية عتتن الطتتالب المستتجلين ي -1

ويتتتم عتترض تقتتارير المشتترؾ أو المشتترفين علتت  مجتتالس األقستتام ثتتم 
مجلتتس الاليتتة ثتتم مجلتتس الدراستتات العليتتا والبحتتوث علتت  أن يحتتتوي 
التقريتتر علتت  بيانتتات مستتتوفاة عتتن مستتتوي التقتتدم للطالتتب ومتتا تتتم 

صتريح عتن استتمرار التستجيل أو  إنجازه والمعوقات أن وجتدت ورأي
إلؽاءه ويسقط حق المشرؾ في االعتراض علت  صتالحية الرستالة إذا 
لتتم يتقتتدم بالتقتتارير الستتنوية عتتن تقتتد الطالتتب متتن عدمتته أثنتتاء متتدة 
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التسجيل سواء اتان تقريترا من تردا أو تقريترا مشتتراا متع بتاقي لجنتة 
 0اإلشراؾ ي وذلا لمخال ة القانون 

ل  تسجيل جديد تحتت إشتراؾ عضتو ايئتة التتدريس ال يتم الموافقة ع -2
الذي ال يتقدم بتقارير سنوية عن الطالب التذين يشترؾ علت  رستائلهم 

 0عامين متتاليين إال بعد التقدم بهذه التقارير 

 
 

  -: لجنة الحاـم عل  الرسـالة -( :39مادة )
بعد االنتهاء من متطلبات الدراسة والبحث وتقديم نتدوة علنيتة بالقستم  -1

المختص عن نتائج الرسالة تاتب الرسالة باللؽتة العربيتة متع ملختص 
باللؽة األجنبيتة أو تاتتب باللؽتة اإلنجليزيتة متع ملختص باللؽتة العربيتة 

 حية الرسالة ويتقدم المشرؾ )ايئة اإلشراؾ( بتقرير عن مدي صال
يشال مجلس الالية لجنة الحام عل  الرسالة من ثالثة أعضاء أحتدام  -2

الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة واألستاتذة المشرؾ عل  
المستتاعدين بالجامعتتات ي وياتتون رئتتيس اللجنتتة أقتتدم األستتاتذة ي وفتتي 
حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتراوا في اللجنتة علت  أن ياتون لهتم 

 0صوت واحد 

ويجوز أن ياون العضوان أو أحتداما متن األستاتذة الستابقين أو ممتن  -   
ام   العلمي من األخصتائيين وذلتا بشترط أن ياتون أحتداما في مستوا

علت  األقتتل متن ختتارج الاليتة بالنستتبة لرستائل الماجستتتير ومتن ختتارج 
 0الجامعة بالنسبة لرسائل الداتوراه 

اعتمتتتاد تشتتتايل لجنتتتة الحاتتتم متتتن الستتتيد أ.د / نائتتتب رئتتتيس الجامعتتتة ويتتتتم  -
 0للدراسات العليا والبحوث

ن علتت  تحديتتد متتدي صتتالحية الرستتالة فتتي حالتتة اختتتالؾ المشتترفي -3
للمناقشة يؤخذ بتقرير أؼلبية المشرفين )فيمتا عتدا المدرستين( وإذا 
تساوت األصوات يرجح رأي المشرؾ الرئيسي عل  الرسالة بشترط 

 0أن ياون قد تقدم بتقارير سنوية عن الرسالة 

فتتي حالتتة اختتتالؾ مجلتتس القستتم علتت  متتدي صتتالحية الرستتالة يحيتتل  -4
لة إلتي مجلتتس الاليتتة باعتبتاره الجهتتة المنتوط بهتتا إقتترار القستم الرستتا

 0مدي الصالحية 



                                         

 بجايؼت انًُٕفيت بمطاع انذساساث انؼهياانًُظًت نهؼًم  انؼايت انمٕاػذ                                   

 
 

 
9/7/4036( بتاريخ 355رقم )  د/ رئيس الجامعـة0قرار السيد أ  

 

د/ نائتب 0تشال لجنتة ل حتص ومناقشتة الرستالة ثتم ترفتع إلتي الستيد أ -5
رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث العتماداا ثتم تحتال بعتد ذلتا 
الرستتالة إلتتي لجنتتة الحاتتم باعتباراتتا اللجنتتة المؤالتتة علميتتا للتوصتتية 

 0لدرجة أو تعديلها أو عدم منحها بمنح ا

 

  -: اعتمــاد لجنـة ال حـص والمناقشـة -( :40مادة )
بعد االنتهاء من إجراءات تشايل لجنة ال حص والمناقشة وحتت   -1

د/ نائب رئتيس 0يتم اعتماد لجنة الحام عل  الرسالة من السيد أ
 الجامعة للدراسات العليا والبحوث تقوم الالية بذرسال المرفقتات

 -اآلتية :

 0مذارة الالية بموافقة مجلسها عل  تشايل لجنة الحام عل  الرسالة  -أ

 0نموذج تحرير الشهادة العلمية معتمد من الالية ) طلب مناقشة (  2عدد  –ب 

 نسخة مجلدة باعب حلزوني من الرسالة موقعة من السادة المشرفين ورئيس القسم  –ج 
 0يا والبحوث ووايل الالية للدراسات العل      
 0نتيجة االمتحـــان الشامل  –د 

ال ينتتاقش الرستتالة إال بعتتد متترور أستتبوعين علتت  األقتتل متتن تتتاريخ اعتمتتاد  -2
د/ نائتتب رئتيس الجامعتتة للدراستات العليتتا والبحتوث علتت  0الستيد          أ

تشايل اللجنة ويلؽي اذا الشترط ختالل شتهري يونيتو ويوليتة متن اتل عتام 
ئتتتب رئتتتيس الجامعتتتة للدراستتتات العليتتتا و البحتتتوث ويماتتتن للستتتيد أ.د / نا

 0التؽاضي عن اذا الشرط إذا اان اناا عذر مقبول 
 0وتاون المناقشة علنية ومعلن عنها بالقسم والالية  -3

في حالة اعتذار عضو واحتد أو أاثتر متن أعضتاء لجنتة ال حتص ومناقشتة  -4
ن تقتدموا الرسالة تتخذ اإلجراءات السابقة الختيار ممتحن أو أاثر بدال ممت

باالعتتتذار ويتتتم إخطتتاره بعضتتوية اللجنتتة بمعرفتتة وايتتل الاليتتة للدراستتات 
العليتتتا والبحتتتوث علتتت  أال تنتتتاقش الرستتتالة إال بعتتتد متتترور أستتتبوعين متتتن 

د/ نائب رئيس الجامعة للدراستات العليتا والبحتوث 0موافقة اعتماد السيد أ
 0للجنة الحام والمناقشة أو أي تعديل فيها 

ا عضتتتوين متتتن لجنتتتة اإلشتتتراؾ فتتتي لجنتتتة ال حتتتص فتتتي حالتتتة اشتتتترا  -5
والمناقشتتة فتتذن تؽيتتب أو أعتتتذر أحتتداما ال يتتؤثر علتت  إجتتراءات المناقشتتة 
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حيتتث أن لجنتتة اإلشتتراؾ مازالتتت ممثلتتة فتتي لجنتتة الحاتتم علتت  أن يقتتوم 
المشتترؾ المعتتتذر بتقتتديم اعتتتذار عتتن المناقشتتة وتقتتديم تقريتتر فتتردي عتتن 

 0فحص الرسالة 

هور عل  اعتمتاد تشتايل لجنتة الحاتم دون مناقشتة في حالة مرور ستة ش  -6
الرستتالة يتتتم إعتتادة اعتمتتاد تشتتايل لجنتتة الحاتتم بنتتاء علتت  اقتتتراح مجلتتس 

د/ 0القسم وموافقة مجلس الالية )بعتد مناقشتة أستباب التت خير( واعتمتاد أ
ويعطي التشايل الجديد مدة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

اا النظر في تحديد مسئولية عتدم إجتراء المناقشتة فتي ثالث شهور يتم بعد
وذلتتا بمعرفتتة نائتتب رئتتيس الجامعتتة للدراستتات العليتتا والبحتتوث  امواعيتدا
 0د/ عميد الالية 0ومعرفة أ

  -: إجـــراءات المنــــح -( :41مادة )
يقتدم وايتل الاليتة لشتتئون الدراستات العليتا والبحتتوث بتستليم الرستالة إلتتي  -1

ص والمناقشتة ختتالل أستبوع متن تتاريخ اعتمتاد تشتتايل أعضتاء لجنتة ال حت
 0اللجنة بحد أقصي أسبوعين عل  األاثر 

يحظتتر تاليتتؾ الطتتالب بتستتليم الرستتائل للمحامتتين إال فتتي حالتتة استتتدعاء  -2
 0المحام للطالب عن طريق الالية إذا اان اناا مبرر لذلا 

ن يتتم عند تلقتي وايتل الاليتة تقتارير فحتص الرستالة ال رديتة متن المحامتي -3
االت تتاق متتع المشتترؾ الرئيستتي علتت  تحديتتد موعتتد مناقشتتة الرستتالة ختتالل 
أستتبوعين علتتت  األاثتتر متتتن تتتاريخ ورود آختتتر تقريتتر فحتتتص إلتتي الاليتتتة 

 0ويحظر قبول التقارير التي يحضراا الطالب بمعرفته من المحامين 

يعلن عتن المناقشتة العلنيتة عتن طريتق إدارة الدراستات العليتا بالاليتة قبتل  -4
د المناقشة ب سبوع عل  األقل وبشرط استتي اء مترور أستبوعين علت  موع

اعتمتتاد الستتتيد األستتتاذ التتتداتور/ نائتتب رئتتتيس الجامعتتة للدراستتتات العليتتتا 
 0والبحوث عل  لجنة الحام والمناقشة 

تجتمتع لجنتة الحاتتم بمقتر الاليتة وتطلتتع علت  التقتارير ال رديتتة عتن نتيجتتة  -5
 0نيا بالالية فحص الرسالة ويتم مناقشة الطالب عل

تقدم اللجنة إلي وايل الالية للدراسات العليا والبحوث تقريرا جماعيتا عتن  -6
المناقشة موضتحا بته مستتوي الرستالة ورأي  اللجنتة فتي قبتول الرستالة نتيجة 

ومنح الدرجة من عدمه والتذي يحيلته إلتي مجلتس القستم المختتص ويرفتق اتذا 

 0ال حص التقرير بتقارير 
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الرستتالة إلتتي الطالتتب الستتتامال متتا تتتراه متتن نقتتص  يجتتوز للجنتتة أن تعيتتد -5
وتعطي له أجال بحد أقصي ستة أشهر يتم بعتداا التقتدم بتقريتر عتن إنجتاز 
التعتديالت فتي أول جلستة لمجلستي القستتم والاليتة تعقبته المناقشتة أو متتدة 

 0األجل الممنوح للتصويب 

تتتم يجوز في حالة تعيين عضو في لجنة الحاتم متن ختارج الجمهوريتة أن  -8
المناقشة بحضور األعضاء من داخل الجمهورية بعد إضتافة ممتتحن ثالتث 
للح اظ عل  ثالثية اللجنة وفي اذه الحالتة يات تي بتالتقرير ال تردي لعضتو 

 0اللجنة من خارج الجمهورية في حالة عدم حضوره 

ياتتتون إجتتتراء التعتتتديالت )إن طلبتتتت ( مستتتئولية المشتتترؾ أو المشتتترفين  -9
وال تمتتتنح الدرجتتتة إال بعتتتد إقتتترارام بتتتذجراء ومجلتتتس القستتتم المختتتتص 

 0التصويب أو التعديالت 
يخطر القسم المختتص بتقتارير لجنتة الحاتم وتحتال إلتي مجلتس القستم  -10

للتوصتتتتية بتتتتالمنح متتتتن عدمتتتته وتحتتتتال التقتتتتارير ورأي مجلتتتتس القستتتتم 
والملخصتتات إلتتي لجنتتة الدراستتات العليتتا بالاليتتة التتتي ترفتتع توصتتيتها إلتتي 

ي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليتا والبحتوث التذي مجلس الالية ثم إل
يحيلهتا إلتتي رئتيس الجامعتتة للعتترض علت  مجلتتس الجمعتتة للنظتر فتتي متتنح 

 0الدرجة من عدمه 

  -:منـح الدرجــة  -( :42مادة )
تتولي الالية إرسال مستندات المنح للعرض علت  مجلتس الجامعتة وبيانااتا 

 -عل  النحو التالي :

 0قتراح منح الدرجة مذارة الالية با -1
أصتل التقتارير ال رديتة للجنتة الحاتم واتذلا أصتل التقريتر الجمتاعي للجنتتة  -2

 0ال حص والمناقشة موقعة من أعضاء اللجنة 

( نستتتخة متتتن الرستتتالة موقعتتتة متتتن المشتتترفين ولجنتتتة ال حتتتص 1عتتتدد ) -3
 0والمناقشة معتمدة من الالية 

 0فين ( ملخص واؾ باللؽة اإلنجليزية معتمد من المشر2عدد ) -4

 0( ملخص واؾ باللؽة العربية معتمد من المشرفين 2عدد ) -5

( ملختتص متتوجز معتمتتد متتن المشتترفين علتت  الرستتالة فتتي حتتدود 2عتتدد ) -6
 0ص حة )للنشر العلمي( باللؽة العربية 

( ملختتص متتوجز معتمتتد متتن المشتترفين علتت  الرستتالة فتتي حتتدود 2عتتدد ) -5
 0ص حة )للنشر العلمي( باللؽة اإلنجليزية 
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الرستتالة وذلتتا لح ظهتتا بالماتبتتة الستتمعية  متتن  C. D( 2عتتدد ) -8
 0بالجامعة وتسجيلها عل  شباة اإلنترنت 

( نستتتخة متتتن الرستتتالة موقعتتتة متتتن المشتتترفين ولجنتتتة ال حتتتص 1عتتتدد ) -9
 0والمناقشة معتمدة من الالية إلي الماتبة المرازية بالجامعة 

  -:نقـل القيـد من جامعة إلي أخرى   -( :43مادة )
ل القيد التي الجامعتة متن جامعتة أخترى ال تقتدم الرستالة إال في حالة نق  

بعد مضي سنة عل  األقل من تاريخ نقل القيد متع مراعتاة شترط المتدد 
المحتتددة حتتد أدنتتي لمتتنح الدرجتتة وتتتتم الموافقتتة علتت  نقتتل القيتتد بعتتد 
موافقة مجلس الالية ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليتا والبحتوث 

ال بها علت  أن يعتبتر نقتل القيتد أو التستجيل اتو التي اان الطالب مسج
 0تاريخ موافقة مجلس الالية التي نقل إليها الطالب 

ترسل الموضوعات المراد اعتماداا من الجامعة عن طريتق البريتد فقتط  -( :44مادة )
 0مرفقا بها محضر مجلس الالية أو المعهد 
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 اإلشـراؾ العــام
 

 رئيس الجامعة  حمد غنيم د / صبحي م0السيد أ
نائببر رئببيس الجامعبببة للدراسببا  العليبببا  د / سعيد شلبي منتصر 0السيد أ

 والبحوث

أمبببيا  بببام الجامعبببة وو يببب   السيد المهندس / توفيق ساير داير 
 أو  الوزارة 

 

 

 اإلشـراؾ التن يذي
 
 

مبببدير  بببام الدراسبببا   السيدة األستاذة /  ناا  مر رسمي اللواتي 
 بحوثالعليا وال

 

 اإلعــداد
 
 

 / رشا محمد لطفي محمد  بد هللا  باحث دراسا  العليا السيدة 
 /  بد العزيز سليماا لؤلؤ  مدخ  بيانا  دراسا   ليا السـيد 


