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الباب ألاول :القواعد ألاساسية
تمنح جامعة إلاسكندرية الشهادات والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مجالس الكليات/املعاهد:
 -2دبلومات الدراسات العليا .
مادة
 -1دكتور في الصيدلة إلاكلينيكية . Pharm D
()0
 -3درجات املاجستير .
 -9درجات الدكتوراه .
مواعيد الدراسة:
مادة
 -2فصل الخريف :يبدأ السبت الثالث من سبتمبر وملدة  25أسبوع دراس ي شامل الامتحانات.
()8
 -1فصل الربيع :يبدأ السبت الثاني من فبراير وملدة  25أسبوع دراس ي شامل الامتحانات.
 -3فصل الصيف :يبدأ السبت ألاول من يوليو وملدة  8أسابيع دراسية شاملة الامتحانات.
نظام الدراسة:
مادة ـ ُيسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال يزيد عن  26ساعة معتمدة لكل فصل .كما
( )8يسمح للطالب التسجيل في فصل الصيف في عدد من الساعات ال يزيد عن  6ساعات معتمدة .وال تحتسب ساعات تسجيل
الرسالة ضمن هذه الساعات.
الساعة املعتمدة:
مادة الساعة املعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراس ي الواحد ،وهى تعادل:
 .2ساعة دراسية نظرية واحدة في ألاسبوع.
()4
 .1أو ساعتين تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات املعملية أو إلاكلينيكية في ألاسبوع.
 .3أو أربع ساعات من التدريبات امليدانية في ألاسبوع طوال الفصل الدراس ي.
الشروط العامة للقبول والتسجيل:
 -2يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس /الليسانس من إحدى الجامعات املعترف بها من املجلس ألاعلى
للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا أستوفي شروط القبول بكل برنامج .
 -1ان يستوفى الطالب شروط الاختيار التى يضعها كل قسم علمى على حدة سواء أكانت ملجموعة من الطالب او لكل حالة
تدرس بذاتها وان يحصل على موافقة مجلس القسم املختص ومجلس الكلية/املعهد.
مادة
( -3 )5أن يستوفي الطالب املستندات والنماذج املطلوبة في إدارة الدراسات العليا.
 -9تاريخ تسجيل الطالب يبدأ من (تاريخ تسجيل) أول مقرر من املقررات الدراسية وإذا لم يقم الطالب بتسـجيل مقـررات
في أول فصل دراس ي بعد تسجيله يلغي التسجيل له
-5
-6
-9
-8

يختار الطالب املقررات املناسبة ويمأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من املرشد ألاكاديمي ورئيس مجلس القسم
ووكيل الكلية  /املعهد للدراسات العليا والبحوث .
التسجيل شرط أساس ي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب املقررات الدراسية له.
ً
ال يعتبر الطالب مسجال في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل املواعيد املقررة.
الطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات تسجيل املقررات قبل نهاية ألاسبوع الثاني من فصلى الخريف والربيع أو ألاسبوع
ألاول من الفصل الصيفي ال يحق له حضور املحاضرات.
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قواعد دراسة مقرر:
 -2يقرر مجلس الكلية  /املعهد بعد أخذ رأى مجالس ألا قسام املختصة الحد ألادن لعدد الطالب املقبولين لفتح أي برنامج
وكذلك عدد الطالب املسموح بقبولهم بكل مقرر دراس ى
 -1يحق للطالب أن يحذف /يضيف أي مقرر قبل نهاية ألاسبوع الثاني من بداية الدراسة بفصلى الخريف و الربيع أو بنهاية
ألاسبوع ألاول من فصل الصيف وذلك بعد إستيفاء إجراءات الحذف أو إلاضافة فى إستمارة تسجيل املقررات
وإعتمادها من املرشد ألاكاديمي  ،دون أن يظهر املقرر الذي تم حذفه في سجله الدراس ي او يستخدم في حساب معدله
التراكمى .
مادة  -3يسمح للطالب باالنسحاب من املقرر الدراس ي قبل نهاية ألاسبوع الثاني عشر من بداية فصلي الربيع والخريف أو
()6
ألاسبوع السادس من الفصل الصيفي بعد تعبئة نموذج الانسحاب واعتماده من املرشد ألاكاديمي ويخطر أستاذ املادة
 ،وفي هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا املقرر عند احتساب معدله الفصلى ويرصد للطالب تقدير منسحب
) Withdrawal (Wللمقرر في سجله الدراس ي.
 -9ال يسمح للطالب بدخول إلامتحان النهائي إال إذا حضر  %95علي ألاقل من الساعات التدريسية للمقرر .فإذا تجاوزت
نسبة غيابه  %15من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر يخطر الطالب بحرمانه من دخول إلامتحان النهائي
الفصلي وذلك بعد إنذاره ثالث مرات بالطرق القانونية املتعارف عليها وذلك عقب ألاسبوع الرابع والثامن والثاني عشر
من فصلي الخريف والربيع وعقب ألاسبوع الثاني والرابع والسادس في الفصل الصيفي ويعقب إلانذار الثالث قرار
ً
ً
ً
مجلس الكلية /املعهد بحرمان الطالب من دخول إلامتحان ويرصد له في سجله الدراس ي منسحبا إنسحابا إجباريا من
املقرر (Forced Withdrawal)FW
 -5يحصل الطالب على تقدير غير مكتمل ( Incomplete )Iإذا تعذر عليه دخول الامتحان النهائي ملقرر أو إتمام بعض
متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية  /املعهد شريطة أن يكون قد
حضر وأدى  ٪ 95على ألاقل من متطلبات املقرر من اعمال فصلية وامتحانات دورية وادى الامتحانات العملية ان
وجدت وعليه أداء الامتحان خالل أسبوعين من بدء الفصل الدراس ي التالي و إال حصل على تقدير منسحب إجباري
( .(FWوعند حصول الطالب على تقدير غير مكتمل ) (Iوبعد حضور الامتحان واعتماد النتيجة يتم تعديل تقدير غير
بناء على نتيجة الامتحان النهائ ويحسب تقدير املقرر للطالب ويعدل التقدير الفصلى ً GPA
مكتمل ً
بناء عليه .
ً
ً
ً
وفى حال عدم تقديم الطالب عذرا يقبله مجلس القسم يحصل الطالب على تقدير منسحبا اجباريا من املقرر FW
ً
ً
وعليه إعا دة هذا املقرر اذا كان اساسيا ويحق للطالب دراسة مقرر بديل اذا كان إختياريا.
 -6يسمح للطالب باالنسحاب من املقرر الدراس ي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدمة العسكرية ويرصد له تقدير
منسحب ألداء الخدمة العسكرية ) Military Withdrawal (MWفي سجله الدراس ي وال تحسب هذه الفترة ضمن مدة
صالحية املقررات.
وال تدخل في
 - 9املقررات التي يحصل فيها الطالب على تقدير ) (I, W, FW or MWال تحسب له كساعات دراسية
حساب املتوسط التراكمي للدرجات.
 - 8يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له النجاح أو الرسوب فيه بغرض تحسين تقديره في هذا املقرر .
 - 4يرصد في سجل الطالب الدراس ي ( (Student Transcriptجميع تقديراته الحاصل عليها في املقررات التي نجح فيها فقط وال
يدخل في حساب املتوسط التراكمي للدرجات )) (Cumulative Grade Point Average (CGPAإال أعلي محاولتي نجاح
ً
لذات املقرر وذلك وفقا للمادة ( )6بند ( )8من هذه الالئحة وفي تلك الحالة ال يرصد في سجله الدراس ي إال هاتين
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املحاولتين.

مادة
()6

 - 22يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج القسم أو الكلية  /املعهد أو الجامعة ضمن برنامجه الدراس ي في
حدود مقررين دراسيين أو بما ال يزيد عن  %15من ساعات البرنامج من احدى الجامعات أو املراكز البحثية املعترف
ً
بها من املجلس الاعلى للجامعات وذلك بناءا علي طلب املرشد ألاكاديمي أو املشرف العلمي بعد موافقة مجلس الكلية /
املعهد ً
بناء على موافقة مجلس القسم املختص وتدخل هذه املقررات في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي
للدرجات ).(CGPA
 - 21ال يحسب للطالب املقرر ضمن الساعات املطلوبة للحصول علي الدرجة إذا حصل فيه علي تقدير أقل من  Cويجب
ً
ً
ً
عليه إعادة ذات املقرر إذا كان أساسيا ويحق للطالب دراسة مقرر بديل إذا كان إختياريا وذلك طبقا للمادة ( )6بند ()8
من هذه الالئحة .
 - 23في حالة توصية القسم العلمى بشطب الطالب من البرنامج وموافقة مجلس الكلية  /املعهد والجامعة ال يحق له
التسجيل فى ذات البرنامج مرة أخرى وفي ذات التخصص  ،ولكن اذا قام الطالب بطلب إلغاء تسجيله ألسباب خارجة
عن ارادته يقبلها مجلس القسم ومجلس الكلية /املعهد يحق له اعادة التسجيل في نفس البرنامج .
 - 29ال يحسب للطالب املقرر الذي درسـه ومـر عليـه أكمـر مـن عـامين مـن تـاريخ إجتيـازه املقـرر (إعتمـاد النتيجـة) وحتـي وقـت
الحصول علي الدبلومة أو خمس سنوات حتي وقت الحصول علي املاجسـتير أو سـت سـنوات حتـي وقـت الحصـول علـي
الدكتوراه .
 - 25حساب املتوسط التراكمي للدرجات:
أـ النقاط النوعية لتقدير املقرر= عدد الساعات املعتمدة للمقرر  Xنقاط املقرر حسب التقدير الذى حصل عليه
الطالب.
ً
ب ـ املتوسط التراكمي للدرجات  GPAلكل فصل دراس ي (ألقرب ثالثة أرقام عشرية) وفقا للمعادلة:
[نقاط تقدير املقرر [ + ]2نقاط تقدير املقرر ........... + ]1
= GPA
GPA
مجموع الساعات املعتمدة لكل املقررات الدراسية التي أكملها الطالب في الفصل الدراس ي =__=

ج ـ يتم حساب إجمالي املتوسط التراكمي للدرجات  CGPAألقرب ثالث أرقام عشرية وفقا للمعادلة:
مجموع النقاط النوعية لجميع املقررات التي أكملها الطالب

= CGPA
=+++

مجموع الساعات املعتمدة لكل املقررات الدراسية
Sum of quality points of all completed courses
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ = CGPA
Sum of the credit hours of all courses
 - 26يمكن للطالب أن يسجل مقرر دراس ي كمستمع )(Audit (AUدون دخول الامتحان وفي حالة حضور الطالـب  ٪ 95مـن
الساعات التدريسية للمقرر أو أكمر يرصد للطالب تقدير مستمع ) ( AUوال تحسب للطالب اى ساعات معتمدة لذلك.
ً
 - 29ال يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراس ي إذا كان له متطلب سابق ويجب عليه أن يجتاز املتطلب السابق أوال.
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 - 28يرصد تقدير الطالب في السجل الدراس ي ) In Progress (IPأثناء تقدمه في بحث رسالة املاجستير أو الدكتوراه ،وترصد له
نتيجـة مناقشـة الرسـالة بتقـدير مجـازة ) Approved (APأو غيـر مجـازة ) Not approved (NAPوال تـدخل فـي حسـاب
متوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات .CGPA
قواعد تقييم املقرر:
 -2يخصص  %61من الدرجـة لالمتحـان النهـائي ويخصـص بـادي الدرجـة ( )%91لالختبـارات الدوريـة والتقيـيم املسـتمر .وفـي
حالة تعذر تطبيق هذا النص على بعض التخصصات في كليات ومعاهد الجامعة يعرض ألامر على مجلس الكلية/املعهد
ومجلس الدراسات العليا والبحوث ومجلس الجامعة لوضع القاعدة الخاصة بكل تخصص.

ً
ضعيف جدا

1.666
1.333
1.000

50 to < 55
40 to < 50

D+
D

< 40

F

0.000

------

W

---

------

FW

---

------

I

---

------

MW

---

-----------

AU
IP

-----

يرصد للطالب املنسحب من مقرر Withdrawal
ً
يرصد للطالب املنسحب إجباريا من مقرر
Forced Withdrawal
يرصد للطاب الذي لم يكمل متطلبات املقرر
Incomplete
يرصد للطالب املنسحب ألداء الخدمة العسكرية
Military Withdrawal
يرصد للطالب املسجل مستمع Audit
يرصد للطالب املسجل لساعات الرسالة العلمية
11

نجاح
Success

ضعيف

النقاط
4.000
3.666
3.333
3.000
2.666
2.333
2.000

رسوب
Failure

 - 1يكون نظام احتساب النقاط و التقديرات للمقررات الدراسية كما يلي:
إحتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يلي:
املعدل/التقدير
Mark
التقديرGrade/
A
90 and more
ممتاز
A85 to < 90
B+
80 to < 85
ً
جيد جدا
B
75 to < 80
B70 to < 75
جيد
C+
65 to < 70
مادة مقبول
C
60 to < 65
()7
C55 to < 60
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ولم تكتمل بعد In Progress
يرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية
بنجاح Approved
يرصد للطالب عند رسوبه في مناقشة الرسالة
العلمية Not Approved
مادة
()2

مادة
()9

مادة
()01

------

AP

---

------

NAP

---

الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا:
تحـدد فـي بدايــة كـل عـام دراس ـ ي قيمـة تسـجيل الســاعة املعتمـدة لبــرامج الدراسـات العليـا بقــرار مـن رئـيس الجامعــة بنـاء علــى
موافقة مجلس الجامعة.
املرشد ألاكاديمي:
يحدد القسم لكل طالب مرشدا أكاديميا ويفضل أن يكون من أعضاء هيئة التدريس من نفس التخصص كلما أمكن ،وذلك
لتقـديم النحـح وإلارشــاد خـالل فتــرة دراسـته وملســاعدته فـي اختيــار املقـررات الدراســية ألاساسـية و التكميليــة الالزمـة ملجــال
تخصصـه .ويكـون رأي املرشـد ألاكـاديمي استشـاريا ولـيس إلزاميـا للطالــب وذلـك حتـى نهايـة دراسـة الطالـب للمقـررات .ويجــوز
ً
للطالـب حريــة اختيـار املشــرف كلمــا كـان ذلــك ممكنــا .ويسـتبدل املرشــد ألاكـاديمي باملشــرف العلمــي لطالـب درجتــي املاجســتير
والدكتوراه عند تسجيل الرسالة.
تحويل الساعات املعتمدة:
 - 2بعد موافقة مجلس الكلية  /املعهد وبناء على اقتراح مجلس القسم يسمح للطالب بتحويل عدد من الساعات املعتمدة
سـبق لــه أن درسـها فــي جامعــة أخـرى علــى أن تكـون مــن بــين متطلبـات الحصــول علـى الدرجــة وان يكــون قـد نج ـح فيهــا
بتقدير ال يقل عن  Cأو ما يعادله بشرط:
(أ) أال يزيد مجموع الساعات املحولة عن  %31من مجموع الساعات الدراسية الالزمة للحصول على الدرجة،
ب) أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى
ج) ال تدخل تلك الساعات املعتمدة املحولة من جامعة أخرى في حساب املتوسط التراكمي للدرجات .CGPA
ٌ
 - 1يسمح للطالب املسجل في أحد برامج الدراسات العليا بجامعة إلاسكندرية أن يحول أي عدد من الساعات املعتمدة التي
نجح فيها بتقدير  Cعلى ألاقل أو ما يعادله سبق وأن درسها في جامعة إلاسكندرية في برنـامج التعلـيم املسـتمر أو برنـامج
لم يستكمل إلى أي من برامج الدراسات العليا التي يرغب في الالتحاق بها إذا كانت هذه املقررات من متطلبات البرنامج
وتدخل هذه الساعات في حساب املتوسط التراكمي للدرجات CGPA
بشرط أال يكون قد مر أكمر من عامين من تاريخ اجتيازه املقرر (إعتماد النتيجة) وحتى حصـوله علـي شـهادة الدبلومـة أو
خمـس سـنوات مـن تـاريخ اجتيـازه املقـرر وحتـى حصـوله علـي درجـة املاجسـتير أو سـت سـنوات حتـى حصـوله علـى درجـة
الدكتوراه
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الباب الثاني :برامج الدراسات العليا
تمنح جامعة إلاسكندرية الشهادات والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مجلس الكلية  /املعهد:
 -2دبلومات الدراسات العليا .
مادة
 -1دكتور في الصيدلة إلاكلينيكية ( Pharm Dكلية الصيدلة).
()00
 -3درجات املاجستير .
 - 9درجات الدكتوراه .
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الباب الثالث :قواعد دبلوم الدراسات العليا

مادة
()08

مادة
()08

شروط التسجيل:
يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا باإلضافة للشروط الواردة في املادة (:)5
ً
 -2أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس /الليسانس من إحدى الجامعات /املعاهد املعترف بها من املجلس ألاعلى
للجامعات.
ً
 -1يجوز ملجلس الكلية  /املعهد بناء على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس/
ً
الليسانس في غير التخصص بعد اجتيازه بنجاح عددا من املقررات الدراسية التكميلية التي يحددها مجلس القسم
املختص في مستوي البكالوريوس /الليسانس  .بحيث ال يتجاوز عدد املقررات التكميلية عن أربعة مقررات بشرط أال
ً
تكون متطلبا سابق للمقررات ألاساسية .وفي حالة زيادتها عن أربعة مقررات يقض ي الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذه
املقررات كشرط لتسجيل مقررات الدبلومة  ،وال تحسب له هذه املقررات ضمن ساعات البرنامج.
الساعات الدراسية للبرنامج:
 -2لكي يحصل الطالب علي الدبلومة يجب أن يدرس عدد من الساعات املعتمدة بيانها كحد أدني كالتالي:
 19 ساعة معتمدة للحصول علي الدبلومة املهنية
 31 ساعة معتمدة للحصول علي الدبلومة التخصصية أو الديلومة الخاصة (كلية التربية) .
 31 ساعة معتمدة للحصول علي الدبلومة العامة في التربية من كلية التربية
وتحدد الكليات واملعاهد في لوائحها الداخلية عدد الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول علي الدبلومة .
ويرصد التقدير واملعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدبلومة.
 - 1الطالب الحاصل علي شهادة الدبلومة املهنية ال يحق له التسجيل إلستكمال دراسته لدرجة املاجستير ألاكاديمي
في التخصص ،أما الطالب الحاصل علي شهادة الدبلومة التخصصية فيجوز له إستكمال دراسته لدرجة املاجستير
ألاكاديمي في ذات التخصص وذلك بعد موافقة مجلس القسم املختص وإعتماد مجلس الكلية/املعهد.
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الباب الرابع :القواعد العامة للحصول على درجة املاجستير
شروط التسجيل:
يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لدرجة املاجستير باإلضافة للشروط الواردة في ماده (:)5
ً
 -2أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس /الليسانس أو مايعادله في فرع التخ صص بتقدير عام جيد على ألاقل أو
بمتوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات  CGPAاليقل عن ) ( 2.333من إحدى الجامعات /املعاهد املعترف بها في فرع
التخصص من املجلس ألاعلى للجامعات.
 -1يجوز ملجلس الكلية /املعهد بناء على اقتراح مجلس القسم املختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة
ً
البكالوريوس  /الليسانس في غير فرع التخصص وذلك بعد اجتيازه بنجاح عددا من املقررات الدراسية التكميلية في
مستوى البكالوريوس/الليسانس أو الدبلومة والتي يراها القسم ضرورية .بحيث ال يتجاوز عدد املقررات التكميلية عن
ً
ً
مادة
أربعة مقررات بشرط أال تكون متطلبا سابقا للمقررات ألاساسية وفي حالة زيادتها عن أربعة مقررات يقض ي الطالب سنة
()04
تأهيلية للنجاح في هذه املقررات كشرط لتسجيل مقررات املاجستير وال تحسب له هذه املقررات ضمن ساعات البرنامج.
ً
 -3علي الطالب الحاصل على تقدير مقبول في البكالوريوس /الليسانس ويرغب في التسجيل لدرجة املاجستير طبقا لالئحة
الكلية /املعهد إما الحصول على دبلومة تخصصية فى مجال الدراسة بتقدير 2.333على ألاقل وفي حالة عدم وجود دبلومة
ً
تخصصية بالكلية/املعهد علي الطالب اجتياز مقررات تكميلية تحددها الكلية  /املعهد بناءا علي إقتراح مجلس القسم
بتقدير متوسط تراكمي  CGPAال يقل عن  2.333ويطبق في حكم املقررات التكميلية حكم املادة  21البند  1من هذه
الالئحة.
 -9يشترط لتسجيل درجة املاجستير بكلية التربية الحصول علي الدبلومة الخاصة في التربية من إحدى الجامعات املصرية
بتقدير جيد ( )2.333على ألاقل أو على مؤهل تربوي معادل لها من املجلس ألاعلى للجامعات.
 -5بعد اجتياز الطالب املقررات الدراسية بنجاح بتقدير  CGPAال يقل عن  ( 2.333و إال وجب علي الطالب التسجيل في
مقررات إضافية أو إعادة تسجيل بعض املقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات )  -يتقدم الطالب بطلب لتسجيل
خطة املقترح البحثي للرسالة ويجوز أن يتقدم الطالب بطلب لتسجيل خطة املقترح البحثي للرسالة بعد اجتيازه لعدد من
ً
الساعات املعتمدة (املقررات) بنجاح بتقدير  CGPAال يقل عن  .2.333وذلك طبقا ملا تحدده الالئحة الداخلية
بالكلية/املعهد.
 -6يعرض الطالب خطة املقترح البحثي للرسالة في سيمنار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه على مجلس
القسم .وفي حالة موافقة مجلس القسم علي املقترح البحثي للرسالة يتم إستكمال إلاجراءات وتشكيل لجنة إلاشراف .
ً
 -9على الطالب اجتياز مستوي اللغة ألاجنبية وفقا للقرارات املنظمة الصادرة من مجلس الجامعة.
 -8بعد نجاح الطالب في جميع املقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات  CGPAال يقل عن  2.333والانتهاء من
موضوع الرسالة يقوم الطالب بعرض نتائج رسالته في صورة سيمنار يقوم بعدها املشرف الرئيس ى بالتقدم بتقرير صالحية
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الرسالة موقعة من هيئة إلاشراف مع طلب العرض على مجلس القسم لتشكيل لجنة الحكم على الرسالة . .
وفي حالة إختالف أراء أعضاء لجنة إلاشراف علي الطالب يقوم املشرف غير املوافق بكتابة تقرير تفصيلي يشرح فيه
سبب إعتراضه علي عدم التوقيع علي تقرير الصالحية ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة وإتخاذ القرار املناسب ويكون
ً
قرار القسم نهائيا في هذه الحالة.
 -4تمنح درجة املاجستير للطالب الذين يجتازون متطلبات الدرجة وبعد مناقشة رسالتهم العلمية وإجازتها بواسطة لجنة
املحكمين  ،وال يرصد التقدير أو املعدل التراكمي للدرجات في شهادة املاجستير ولكن ترصد تقديرات املقررات التي اجتازها
الطالب في بيان تقديرات الطالب Student Transcript

مادة
()05

مادة
()06

الساعات الدراسية للبرنامج:
 - 2لكي يحصل الطالب على درجة املاجستير يجب أن يدرس  31ساعة معتمدة كحد أدني للمقررات الدراسية باإلضافة إلى
 8ساعات معتمدة كحد أدني للرسالة وتحدد كل كلية /معهد في الئحتها الداخلية عدد الساعات املعتمدة الالزمة للحصول
على درجة املاجستير.
 - 1الحد ألادن للحصول على درجة املاجستير عامان علي ألاقل منذ تسجيل الطالب للدراسة الخاصة بدرجة املاجستير.
هيئة إلاشراف:
 -2يقر مجلس الكلية/املعهد تشكيل لجنة إلاشراف على الطالب املسجل لدرجة املاجستير بناء على اقتراح مجلس القسم
ووفق خطة القسم البحثية من بين ألاساتذة أو ألاساتذة املساعدين .ويجوز للمدرسين الاشتراك في إلاشراف بحيث ال يزيد
عدد املشرفين عن أربعة أعضاء على أن يكون املشرف الرئيس ي من الجامعة  .ويجوز للطالب إلاختيار بين عدد من
ً
املوضوعات البحثية املطروحة طبقا للقواعد املوضوعة لكل تخصص .
ً ً
ويجـوز عنـد الضــرورة إلاسـتعانة بعضــو هيئـة التـدريس مــن املعـارين إعــارة داخليـة أو املنتـدبين نــدبا كليـا فــي إلاشـراف علــي
ً
ً
ً
رسائل املاجستير علي أال يكون إشرافا منفردا أو رئيسيا.
ً
ً
 - 1في حالة تنفيذ الطالب لخطته البحثية جزئيا أو كليا في أي جهة خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية/املعهد أن
يشترك في إلاشراف احد املتخصصين من حملة درجة الدكتوراه أو من ذوي الخبرة في مجال التخصص من الجهة التي
يجرى فيها البحث  .وفي جميع ألاحوال ال تزيد لجنة إلاشراف عن أربعة أعضاء وعلي أن يكون املشرف الرئيس ي من الجامعة
.
ً
 - 3في حالة إعارة أحد املشرفين علي الرسالة إلي جهة خارج الجامعـة أو حصـوله علـي أجـازة يقـدم إلـي مجلـس القسـم تقريـرا
قبل إعارته عن املدي الذي وصـل إليـه الطالـب فـي إعـداد الرسـالة وفـي ضـوء ذلـك يعـين املجلـس مـن يحـل محلـه أو ينضـم
ً
إليه في إلاشراف .مع إحتفاظ املشرف املعار أو القائم بأجازة بحقه في نشر نتائج الرسالة في الجزء الذي أشرف عليه طبقا
للتقرير املقدم منه.
 - 9يلتزم املشرفون علي الرسالة بتقديم تقرير دوري عن مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر من تاريخ تسجيل خطة املقترح
البحثي للرسالة  .ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة إلاشراف مجتمعة ،وفي حالة اختالف آراء أعضاء لجنة إلاشراف يقـوم
املشرف غير املوافق علي خط سير الطالب بكتابة تقرير تفصيلي منفرد يشرح فيه سبب إعتراضه علي إستمرار الطالب في
التســجيل ويقــوم القس ــم العلمــي بدراســة الحال ــة واتخــاذ الق ــرار املناســب ثــم تعتم ــد التقــارير مــن مجل ــس القســم و لجن ــة
الدراسات العليا بالكلية/املعهد و يتم إخطار الطالب عن طريق إدارة الدراسات العليـا بالكليـة/املعهـد بـرأي لجنـة إلاشـراف
عن مدى تقدمه في الرسالة (استمرار التسـجيل أو إنـذار الطالـب أو إلغـاء التسـجيل) ويحـق للطالـب أن يحصـل علـي نسـخة
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ضوئية من التقرير حتي يستطيع تعديل وتصويب مساره بناء عليه.
مرض وذلك بعد توجيه ثالثة إنذارات
 - 5يلغى تسجيل الطالب إذا حررت عنه ثالثة تقارير دورية متصلة تفيد بأن أداءه غير ٍ
ً
له علي أن يتم توضيح سبب عدم الرضا عن أداء الطالب تفصيال في التقرير الدوري.
 - 6إذا لـم تلتـزم لجنـة إلاشـراف بتقـديم التقريــر الـدوري للطالـب فيعـد ذلـك بمثابــة موافقـة اللجنـة علـي إسـتمرار تســجيله وأن
الطالب يؤدي عمله البحثي بطريقة مرضية وملجلس الجامعة حينئذ الحق في تعديل لجنة إلاشراف بناء علي إقتراح مجلس
الكلية/املعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم.

مادة
()06

مادة
()07

 - 9يتم توجيه عدد ثالثة انذارات للطالب غيـر املنتظمـين أو املنقطعـين عـن الدراسـة بعـد التسـجيل لدرجـة املاجسـتير بحيـث
يوجه الانذار الاول بعـد مـرور سـتة أشـهر مـن تـاريخ الانقطـاع وفـى حـال اسـتمرار الانقطـاع يوجـه إنـذار ثـان بعـد ذلـك بسـتة
ً
ً
اشهر فاذا ظل الطالب منقطعـا يوجـه للطالـب إنـذار ثالـث وأخيـر بعـد سـتة أشـهر أيضـا يقـوم بعـدها وكيـل الكليـة  /املعهـد
للدراسات العليا بعرض شطب قيد الطالب على مجلس الكلية  /املعهد لعدم الجدية.
لجنة الحكم:
ً
تتقدم لجنة إلاشراف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم املختص تمهيدا للعرض على مجلس
الكلية/املعهد باآلتي:
ً
 -2تقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضحا بـه مـا قـام بـه الباحـث ،و يقـوم بـالتوقيع عليـه جميـع املشـرفين( كمـا ورد فـي
ً
املـادة  29البنـد  .)8كمـا تقـدم لجنـة إلاشـراف اقتراحـا بتشـكيل لجنــة الح كـم علـى الرسـالة وفـي حالـة سـفر أحـد املشــرفين
ً
يرسل املشرف املسافر خطابا أو فاكس أو رسـالة بالبريـد إلالكترونـي خـالل أسـبوعين يفيـد موافقتـه علـى مـا جـاء فـي تقريـر
الصالحية .و إذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخرى إرسـال التقريـر ،و فـي حالـة عـدم ورود موافقتـه خـالل أسـبوعين علـى
تقديم تقرير الصالحية يعتبر ذلك بمثابة املوافقة.
 -1يشكل مجلس الكلية/املعهد لجنه الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهم املشرف على الرسالة والعضوان آلاخران
من بين ألاساتذة وألاساتذة املساعدين بالجامعات ،و يكون رئيس اللجنة أقدم ألاساتذة ،وفي حالة تعدد املشرفين يجوز
أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد.
و يجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من ألاساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من ألاخصائيين و ذلك بشرط
أن يكون أحدهما على ألاقل من خارج الكلية/املعهد بالنسبة لرسائل املاجستير .و يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من
مادة ( )219من قانون تنظيم الجامعات
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث.
 -3يجوز أن تتم املناقشة بحضور أحد ممثلي لجنة إلاشراف في لجنة الحكم في حالة تعذر حضور املشرف آلاخر.
 -9إ ذا لـم تنــاقل الرســالة خـالل ثالثــة أشــهر مـن تــاريخ اعتمــاد الجامعــة لتشـكيل لجنــة الحكــم يعـاد اعتمــاد اللجنــة بــنفس
ألاع ضاء مرة أخرى وفي حالة عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.
 -5للجنة الحكم أن توص ى بإجازة الرسالة اوإعادة الرسـالة إلـى الباحـث السـتكمال مـا تـراه مـن نقـص علـى أن تتقـدم بتقريـر
جماعي للقسم املختص توص ى فيه بمنح الطالب مهلة الستكمال مالحظاتها خالل ستة أشهر على ألاكمر من تاريخ املناقشة
على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة من عدمه.
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 -6يمنح الطالب درجة املاجستير بعد استيفائه جميع متطلبات منح الدرجة على ان يبـدأ تـاريخ تسـجيل الطالـب مـن تسـجيل
اول مقرر من املقررات الدراسية وان يناقل طالب املاجستير الرسالة بعد مرور ثمانية أشهر على الاقل من تاريخ مجلس
القسم لتسجيل خطة املقترح البحثي للرسالة (يكون من ضمن هذه املدة فصل الصيف).

18

قطاع الدراسات العليا والبحوث الباب الخامس :القواعد العامة للحصول على دكتور الفلسفة
شروط التسجيل:
يشترط التالي في تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه باإلضافة للشروط الواردة في ماده (:)5
ً
 -2أن يكون حاصال على درجة املاجستير في فرع التخصص من إحدى الجامعات املعتـرف بهـا مـن املجلـس ألاعلـى
للجامعات.
 -1يجوز ملجلس الكلية/املعهد بناء على اقتراح مجلس القسم املختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة
املاجستير في غير فرع التخصص .وذلك بعد إجتياز بنجاح عـدد مـن املقـررات الدراسـية التكميليـة فـي مسـتوى
البكالوريوس أو الدبلوم أو املاجستير والتي يراها القسم ضرورية .بحيث ال يتجاوز عدد املقررات التكميلية عن
ً
ً
أربعة مقررات بشرط أال تكون متطلبا سابقا للمقررات ألاساسية وفـي حالـة زيادتهـا عـن أربعـة مقـررات يقضـ ي
الطالـب سـنة تأهيليـة للنجـاح فـي هـذه املقــررات كشـرط للقيـد فـي الدراسـة التمهيديـة أو التسـجيل للرســالة وال
مادة
ر
تحسب له هذه املقر ات ضمن ساعات البرنامج.
()02
 -3للتسـجيل بكليـة التربيـة لدرجـة دكتــوراه الفلسـفة فـي التربيـة يشـترط حصــول الطالـب علـى درجـة املاجسـتير فــي
التربية في شعبة التخصص التربوي من إحدى الجامعات املصرية بتقدير تراكمى للدرجات  3.333 CGPAعلى
ألاقل.
ً
ً
 -9يعقد للطالب امتحان شامل  Comprehensive Examشفويا أو تحريريا أو كليهما طبقا ملا تحدده الالئحة
الداخلية للكلية /املعهد في مجال التخصص بشرط :
 اجتياز الطالب املقررات الدراسية بنجاح ومتوسط تراكمي للدرجات  CGPAال يقل عن 2.333
 و بعد تسجيل خطة املقترح البحثي للرسالة.
وفي حال حصول الطالب علي تقدير تراكمي للدرجات  CGPAأقل من  2.333علي الطالب التسجيل في
مقررات إضافية أو إعادة بعض املقررات لتحسين متوسط الدرجات.
ً
ً
 يهدف الامتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب عمقا وشموال ،في استيعاب موضوعات التخصص
الرئيس ي والتخصصات الفرعية املساندة ويهدف إلى قياس قدرة الطالب املنهجية على التأمل والتحليل
والاستنتاج واقتراح الحلول املناسبة ملا يعرض عليه من أسئلة .
ً
 تطبق آلية أداء الامتحان الشامل لدرجة الدكتوراه طبقا ملا يقرره مجلس الجامعة.
 -5بعــد إجتيــاز الطالــب املقــررات الدراســية بنجــاح بتقــدير  CGPAال يق ــل عــن (2.333وإال وجــب علــي الطال ــب
التســجيل فــي مق ــررات إضــافية أو إعــادة دراس ــة بعــض املق ــررات لتحســين متوســط تق ــدير الــدرجات) يتق ــدم
ً
الطالب بطلب لتسجيل خطة املقترح البحثي للرسالة .ويجوز طبقا لنظام البـرامج الدراسـية لـبعض الكليـات /
املعاهــد أن يتقــدم الطالــب بطلــب لتس ــجيل خطــة املقتــرح البحثــي للرســالة بع ــد إجتيــازه لعــدد مــن الس ــاعات
املعتمدة بنجاح بتقدير  CGPAاليقل عن  2.333وذلك قبل إجتيازه إلامتمحان الشامل  .ويعرض الطالب خطة
املقتـرح البحثــي فــي سـيمنار للقســم قبــل التقـدم بتســجيل خطــة املقتـرح البحثــي للرســالة وعرضـه علــي مجلــس
القسم .وفي حالة موافقة مجلس القسم علي خطة املقترح البحثي للرسالة يتم إستكمال إلاجـراءات وتشـكيل
لجنة إلاشراف .
ً
 -6علـى الطالــب اجتيــاز مسـتوي اللغــة ألاجنبيــة وفقــا للقـرارات املنظمــة الصــادرة مــن مجلـس الجامعــة مــا لــم
يجتازه الطالب أثناء دراسة املاجستير .
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مادة
()02

 -9بعد نجاح الطالب في جميع املقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات  CGPAال يقل عن 2.333
والانتهاء من موضوع الرسالة يقوم الطالب بعرض نتائج رسالته في صورة سيمنار قبل التقدم بتقرير
صالحية الرسالة على مجلس القسم .
وفي حالة إختالف أراء أعضاء لجنة إلاشراف علي الطالب يقوم املشرف غير املوافق بكتابة تقرير تفصيلي
يشرح فيه سبب إعتراضه علي عدم التوقيع علي تقرير الصالحية ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة
وإتخاذ القرار املناسب.
 -8تمنح درجة الدكتوراه للطالب الذي يجتاز مناقشة رسالته العلمية وجميع متطلبات الدرجة وذلك بناءً
على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية /املعهد وال يرصد التقدير أو املعدل التراكمي للدرجات
في شهادة الدكتوراه .ولكن ترصد تقديرات املقررات التي إجتازها الطالب في بيان تقديرات الطالب
. Student Transcript

مادة
()09

الساعات الدراسية للبرنامج:
 -2لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  19ساعة معتمدة كحد أدن للمقررات الدراسية
باإلضافة إلى  19ساعة معتمدة كحد أدني للرسالة (تحدد كل كلية  /معهد عدد الساعات املعتمدة الالزمة
للحصول على درجة الدكتوراه).

مادة
()81

هيئة إلاشراف:
 -2يقر مجلس الكلية/املعهد تشكيل لجنة إلاشراف على الطالب املسجل لدرجة الدكتوراه بناء على اقتراح
مجلس القسم ووفق خطة القسم البحثية من بين ألاساتذة أو ألاساتذة املساعدين ويجوز للمدرسين الاشتراك
في إلاشراف بحيث ال يزيد عدد املشرفين عن أربعة أعضاء علي أن يكون املشرف الرئيس ي من الجامعة  .ويجوز
ً
للطالب الاختيار بين عدد من املوضوعات البحثية املطروحة طـبقا للقواعد املوضوعة لكل تخصص.
ً ً
ويجــوز عنــد الض ــرورة إلاســتعانة بعضــو هيئ ــة التــدريس مــن املع ــارين إعــارة داخليــة أو املنت ــدبين نــدبا كليــا ف ــي
ً
ً
ً
إلاشراف علي رسائل الدكتوراه علي أال يكون إشرافا منفردا أو رئيسيا .
ً
ً
 -1في حالة تنفيذ الطالب لخطته البحثية جزئيا أو كليا في أي جهة خارج الجامعة يجوز بموافقـة مجلـس الكليـة
 /املعهـد أن يشــترك فــي إلاشــراف احــد املتخصصــين مــن حملـة درجــة الــدكتوراه او مــن ذوى الخبــرة فــي مجــال
التخصص من الجهة التي يجرى فيها البحث .وفي جميع ألاحوال ال تزيد لجنة إلاشراف عن أربعة أعضاء و على
أن يكون املشرف الرئيس ي من الجامعة.
 -3فـي حالــة إعـارة أحــد املشــرف ين علـي الرســالة إلــي جهـة خــارج الجامعــة أو حصـوله علــي أجــازة يقـدم إلــي مجلــس
ً
القسم تقريرا عن املدي الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة وفي ضوء ذلك يعين القسم من يحل محله
ً
أو من ينضم إليه في إلاشراف طبقا للتقرير املقدم من بادي أعضاء لجنة إلاشراف  .مع إحتفاظ املشرف املعار أو
ً
القائم بأجازة بحقه في نشر نتائج الرسالة في الجزء الذي أشرف عليه طبقا للتقرير املقدم منه.
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مادة
()81

 -9يلتـزم املشـرفون علـى الرسـالة بتقـديم تقريـر دوري عـن مـدى تقـدم الطالـب كـل سـتة أشـهر مـن تـاريخ تسـجيل
خطـة املقتـرح البحثـي للرسـالة  .ويـتم التوقيـع عليـه مــن قبـل لجنـة إلاشـراف مجتمعـة ،وفـي حالـة اخــتالف آراء
أعضاء لجنة إلاشراف يقوم املشرف غير املوافق علي خط سير الطالب بكتابة تقرير تفصيلي يشرح فيه سبب
إعتراضه علي إستمرار الطالب في التسجيل ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار املناسب وتعتمد
التقــارير مــن مجل ــس القســم ولجن ــة الدراســات العلي ــا بالكليــة /املعهــد وي ــتم إخطــار الطال ــب عــن طري ــق إدارة
الدراسات العليا بالكلية  /املعهد برأي لجنة إلاشراف عن مدى تقدمه في الرسالة ( إستمرار التسـجيل أو إنـذار
الطالــب أو إلغــاء التس ــجيل) ويحــق للطالــب الحص ــول علــي نســخة ض ــوئية مــن التقريــر حت ــي يســتطيع تع ــديل
وتصويب مساره بناء عليه.
 -5يلغى تسجيل الطالب إذا حررت عنه ثالثـة تقـارير دوريـة متصـلة تفيـد بـأن أداءه غيـر مـرض وذلـك بعـد توجيـه
ً
ثالثة إنذارات له علي أن يتم توضيح سبب عدم الرضا عن أداء الطالب تفصيال في التقرير الدوري.

مادة
()12

 -6إذا لـم تلتـزم لجنـة إلاشـراف بتقــديم التقريـر الـدوري للطالـب فيعـد ذلــك بمثابـة موافقـة اللجنـة علـي إســتمرار
تســجيله وأن الطالــب ي ــؤدي عملــه البحثــي بطريق ــة مرضــية وملجلــس الجامع ــة حينئــذ الحــق ف ــي تعــديل لجن ــة
إلاشراف بناء علي إقتراح مجلس الكلية/املعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم.
 -9ي ــتم توجي ــه ع ــدد ثالثـ ــة ان ــذارات للط ــالب غيـ ــر املنتظم ــين أواملنقطع ــين ع ــن الدراسـ ــة بع ــد التس ــجيل لدرجـ ــة
الدكتوراه وقبل تسجيل نقطة البحث بحيث توجه الانذار ألاول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الانقطـاع وفـى
ً
حـال اسـتمرار الانقطـاع يوجـه إنـذار ثـان بعـد ذلـك بســتة اشـهر فـاذا ظـل الطالـب منقطعـا يوجـه للطالـب إنــذار
ً
ثالث وأخير بعد ستة أشهر أي ضا يقوم بعدها وكيل الكلية /املعهد بعرض شـطب الطالـب علـي مجلـس الكليـة/
املعهد لعدم الجدية.
لجنة الحكم:
تتقدم لجنة إلاشراف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم املختص تمهيدا للعرض على مجلس
الكلية /املعهد باآلتي:
ً
 -2تقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضحا به ما قام به الباحث ،و يقوم بالتوقيع عليه جميع املشرفين
ً
( كما ورد في املادة  29البند  .)8كما تقدم لجنة إلاشراف اقتراحا بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة وفي حالة
ً
سفر أحد املشرفين يرسل املشرف املسافر خطابا أو فاكس أو رسالة بالبريد إلالكتروني خالل أسبوعين يفيد
موافقته على ما جاء في تقرير الصالحية .و إذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخرى إرسال التقرير ،و في حالة
عدم ورود موافقته خالل أسبوعين على تقديم تقرير الصالحية يعتبر ذلك بمثابة املوافقة.
 - 1يشكل مجلس الكلية/املعهد لجنه ال حكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهم املشرف على الرسالة
والعضوان آلاخران من بين ألاساتذة وألاساتذة املساعدين بالجامعات و يكون رئيس اللجنة أقدم ألاساتذة
وفي حالة تعدد املشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد.
و يجوز أن يكون العضوان أو أح دهما من ألاساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من ألاخصائيين و
ذلك بشرط أن يكون أحدهما على ألاقل من خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه  .و يتم اعتماد تشكيل
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لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث( .مادة ( )219من قانون تنظيم
الجامعات)
 -1يجوز أن تتم املناقشة بحضور أحد ممثلي لجنة إلاشراف في حالة تعذر حضور املشرف آلاخر.
مادة
()88

 -3إذا لم تناقل الرسالة خالل ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحكم يعاد اعتماد اللجنة
بنفس ألاعضاء مرة أخرى وفي حالة اشتراك ممتحن أجنبي يجوز أن تمتد هذه الفترة إلى أربعة أشهر وفي حاله
عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.
 -9للجنة الحكم أن توص ى بإجازة الرسالة أو اعادة الرسالة إلى الباحث الستكمال ما تراه من نقص على أن
تتقدم بتقرير جماعي للقسم املختص توص ى فيه بمنح الطالب مهلة الستكمال مالحظاتها خالل ستة أشهر
على ألاكمر من تاريخ املناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة من عدمه.
 -5يمنح الطالب درجة الدكتوراه بعد استيفائه جميع متطلبات منح الدرجة على ان تاريخ تسجيل الطالب يبدأ
ً
من تسجيل اول مقرر من املقررات الدراسية وان يناقل طالب الدكتوراه الرسالة بعد مرور إثني عشر شهرا
على الاقل من تاريخ مجلس القسم لتسجيل خطة املقترح البحثي للرسالة (يكون من ضمن هذه املدة
الدراسية فصل الصيف).

مادة
()88

البرامج املشتركة مع جامعات أخرى:
يجوز منح شهادات أو درجات علمية مشتركة مع جامعات أخرى بنظام البرامج الثنائية or Dual Double Degree
ً
 Degreeأو بنظام الدرجة املشتركة  .Joint Degreeوفقا للضوابط التي يحددها مجلس الجامعة.
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الباب السادس :التعليم املستمر

مادة
()88

 -2يحق للطالب أن يسجل في مقررات دراسية من برامج الدراسات العليا من خالل برنامج التعليم املستمر
وذلك بعد موافقة مجلس ي القسم والكلية /املعهد ،وتبلغ الجامعة بأسماء الطلبة املقبولين في برنامج التعليم
املستمر حتى ألاسبوع الثالث من بدء الدراسة كحد أقص ي.
 -1في حاله اجتياز الطالب املقرر ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة بذلك.
 -3يجوز للطالب أن يق وم بتحويل هذه املقررات إلى أحد برامج الدراسات العليا إذا ما استوفي شروط القبول
بالبرنامج بشرط عدم مرور أكمر من عامين من تاريخ اجتيازه املقرر (من اعتماد نتيجة املقرر) بالنسبة لبرنامج
الدبلومة أو خمس سنوات من تاريخ اجتيازه املقرر (من اعتماد نتيجة املقرر) بال نسبة لبرنامج املاجستير أو
ست سنوات من تاريخ اجتيازه املقرر (من اعتماد نتيجة املقرر) بالنسبة لبرنامج الدكتوراه.
 -9ال يحق لطالب الدراسات العليا التسجيل فى برنامج التعليم املستمر في مقررات من نفس الدرجة املسجل
فيها .
البرامج التبادلية:
 -2يجوز ملجلس الكلية /املعهد بناء على اقتراح مجلس القسم املختص واعتماد الجامعة السماح لطالب
الدراسات العليا بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالجامعات ألاجنبية  .ويتم احتساب هذه املقررات
ضمن متطلبات منح الدرجة .ويسمح للطالب أن يحول أي عدد من هذه املقررات التي نجح فيها بتقدير Cعلى
ألاقل أو ما يعادله إلى أي من برامج الدراسات العليا التي يرغب في الالتحاق بها إذا كانت هذه املقررات من
متطلبات البرنامج وتدخل ساعات هذه املقررات في حساب املتوسط التراكمي للدرجات  CGPAبشرط عدم

مادة
()84

مرور أكمر من عامين من تاريخ اجتيازه املقرر (من اعتماد نتيجة املقرر) بالنسبة لبرنامج الدبلومة أو خمس
سنوات من تاريخ اجتيازه املقرر (من اعتماد نتيجة املقرر) بالنسبة لبرنامج املاجستير أو ست سنوات من تاريخ
اجتيازه املقرر (من اعتماد نتيجة املقرر) بالنسبة لبرنامج الدكتوراه.
 -1يجــوز ملجل ــس الكلي ــة/املعه ــد بنــاء عل ــى اقت ــراح م جل ــس القس ــم املخــتص الس ــماح للط ــالب ألاجان ــب املقي ــدين
بجامعــات أجنبيــة بدراســة بع ــض مقــررات الدراســات العلي ــا بالكليــة/املعهــد وفــي حال ــة اجتيــاز الطالــب املق ــرر
ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة بذلك.
 -3يجوز ملجلس الكليـة /املعهـد بنـاء علـى اقتـراح مجلـس القسـم املخـتص السـماح لألسـاتذة مـن جامعـات أجنبيـة
متميزة بتدريس بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية /املعهد.

مادة

التعليم عن بعد:
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()85

يجوز ملجلس الكلية /املعهد بناء على اقتراح القسم املختص السماح للطالب املصريين وألاجانب بااللتحاق ببرامج
الدراسـات العليــا املشــتركة مــع الجامعــات ألاجنبيــة املرتبطــة مـع جامعــة إلاســكندرية باتفاقيــات ثقافيــة عــن طريــق
التعليم عن بعد أو التعليم إلالكتروني.

مادة
()86

للكلية  /املعهد الحق في فـتح تخصصـات جديـدة للـدبلومات ولـدرجتي املاجسـتير والـدكتوراه التـي تمنحهـا ألاقسـام
بعد موافقة مجلس الكلية /املعهد ومجلس الجامعة والجهات املختصة من وزارة التعليم العالي.

مادة
()87

علـى الكليــة /املعهــد وضــع الئحــة خاصــة بالدراســات العليــا بهـا بمــا ال يتعــارض مــع القواعــد العامــة الــواردة فــي هــذه
الالئحة وبما يتالءم مع طبيعة وظروف الدراسة بالكلية/املعهد.
ً
يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من الفصل الدراس ي ألاول (فصل الخريف) للعام الجامعي  .1124/1128وذلك بناء على
قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في .1128/1/16

مادة
()82
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الباب الثاني
القرارات املنظمة لقطاع الدارسات العليا والبحوث
ا
أول  :القرارات املنظمة في قانون تنظيم الجامعات  49لسنة 0978
ا
ثانيا  :القرارات الوزارية
ا
ثالثا :قرارات املجلس ألاعلي للجامعات
ا
رابعا  :قرارات مجلس الجامعة
ا
خامسا  :قرارات مجلس الدراسات العليا البحوث
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ا
أول :القرارات املنظمة في قانون تنظيم الجامعات  49لسنة : 0978
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ا
ثانيا :القرارات الوزارية :
-2

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  19لسنة 1126
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ا
ثالثا  :قرارات املجلس ألاعلي للجامعات :
-2

قرار املجلس ألاعلي للجامعات رقم  919لسنة  1115الخاص بإعفاء الطالب الوافدين الراغبين في
التسجيل بالدراسات العليا من شرط الحصول علي تقدير جيد
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ا
رابعا :قرارات مجلس الجامعة :
 - 2قرار مجلس الجامعة في  1119/21/18بشأن إستبيان قياس آراء الطالب بالكلية/املعهد
 - 1قرار مجلس الجامعة في  1119/8/29بشأن املصاريف التي ٌتحصل من طالب الدراسات العليا واملتعلقة
بتكلفة الخدمات التعليمية واملكتبية والطبية وإلاعالمية وإلادارية التي تقدم للطالب خالل فترة دراستهم .
 - 3قرار مجلس الجامعة في  1114/2/19بشأن مكافأة إلاشراف واملناقشة لرسائل املاجستير والدكتوراه.
-9
-5
-6
-9
-8
-4
- 21
- 22

- 21
- 23
- 29
- 25
- 26
- 29
- 28

قرار مجلس الجامعة في  1114/3/32بشأن نظام إلاشراف املشترك علي الدرسات العليا بالجامعات
العربية وألاجنبية وإشتراك الطالب املقيد بهذا النظام في البرنامج واملقررات الدراسية.
قرار مجلس الجامعة في  1121/2/32بشأن إلاستعانة بعضو هيئة التدريس من املعارين إعارة داخلية أو
ً ً
املنتدبين ندبا كليا في إلاشراف علي رسائل املاجستير والدكتوراه.
قرار مجلس الجامعة في  1121/2/32بشأن الرسوم الدراسية لكل ساعة معتمدة للطالب الذي يدرس
ً
ً
بنظام التعليم املستمر والطالب املنسحب إنسحابا إجباريا.
قرار مجلس الجامعة في  1121بشأن املوافقة علي تحصيل مبلغ  211جنيه رسم الخدمات الطبية من
طالب الدراسات العليا (دبلوم -ماجستير -دكتوراه) .
قرار مجلس الجامعة في  1122/22/16بشأن إشتراك ألاساتذة من الجامعات غير املصرية كممتحنين
خارجيين في لجان املناقشة والحكم علي الرسائل العلمية عند الضرورة.
قرار مجلس الجامعة في  1122/1/11بشأن توزيع حصيلة مصروفات الدراسات العليا وفق نظام
الساعات املعتمدة .
قرار مجلس الجامعة في  1122/8/19بشأن عدم جواز تسجيل طالب الدراسات العليا بإحدي البرامج
النظامية ملقررات أخري تدرس في ذات البرنامج النظامي بنظام التعليم املستمر.
قرار مجلس الجامعة في  1121/1/16بشأن عالج من يرغب من طالب الدراسات العليا الوافدين دون
أسرهم بمستشفي طلبة الجامعة نظير سداد إشتراك سنوي قيمته  151دوالر يسددها الطالب أو جهة
إيفاده  ،ويستثني من ذلك من لديه تأمين صحي بأي جهة  ،وعلي أن يقدم ما يثبت ذلك  ،علي أن يتم
إيداع إلاشتراكات التي يتم تحصيلها من هؤالء الطالب بصندوق الخدمة الطبية
قرار مجلس الجامعة في  1121/5/14بعدم جواز إلاشراف املنفرد علي رسائل املاجستير والدكتوراه
قرار مجلس الجامعة في  1121/21/23بشأن أعداد الطالب بالنسبة إلشراف السادة أعضاء هيئة
التدريس(ماجستير -دكتوراه).
قرار مجلس الجامعة في  1123/6/19بشأن ألاساتذة الزائرين الذين يدعون لجامعة إلاسكندرية.
قرار مجلس الجامعة في  1123/9/31بشأن متطلبات إيداع رسائل املاجستير والدكتوراه باملكتبات.
قرار مجلس الجامعة في  1123/4/14بشأن رفع كلمة "مؤقتة"من الشهادات التي تفيد حصول طالب
الدراسات العليا علي الدرجة العلمية أو الدبلوم.
قرار مجلس الجامعة في  1129/9/11بشأن إعتماد الجدول املعدل لنظام إحتساب النسب املئوية لكل
ساعة دراسية معتمدة في مرحلة الدراسات العليا .
قرار مجلس الجامعة في 1129/9/11بشأن آلية إلامتحان الشامل لدرجة الدكتوراه .
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- 24

قرار مجلس الجامعة في  1129/21/18بشأن ضرورة منح الدرجة أو الدبلوم باملجموع التراكمي العام
للدرجات  CGPAباألرقام فقط وليس بالحروف.
قرار مجلس الجامعة في  1125/3/19بشأن رغبة الطالب املسجلسن بالدراسات العليا دراسة مقررات
بنظام التعليم املستمر .
قرار مجلس الجامعة في  1125/9/18بشأن إعفاء طالب املاجستير والدكتوراه من تقديم رسالة بالشكل
ً
ً
التقليدي املتعارف عليه وكذلك من جلسة املناقشة العلنية في حال نشر أبحاب رسائلهم نشرا دوليا
ً
متميزا.
قرار مجلس الجامعة في  1125/8/15بشأن ألاعضاء الداخليين والخارجيين في لجان مناقشة وفحص
الرسائل العلمية.
ً
قرار مجلس الجامعة في  1125/22/19بشأن إحتساب املقررات املعادة نظرا ملرور خمس سنوات أو
سبع سنوات علي دراستها (للماجستير والدكتوراه) كشرط إجتياز دون شرط الحصول علي تقدير منها.
قرار مجلس الجامعة في  1126/22/19بشأن توحيد تكلفة إصدار شهادات الدراسات العليا املؤمنة
(الدبلوم -املاجستير -الدكتوراه).
قرار مجلس الجامعة في  1126/21/19بشأن توزيع حصيلة مصروفات الدراسات العليا وفق نظام
الساعات املعتمدة .
قرار مجلس الجامعة في  1129/5/18بشأن توزيع حصيلة م صروفات الدراسات العليا وفق نظام
الساعات املعتمدة وتوزيع نسب مكافأة رسائل املاجستير والدكتوراه.
قرار مجلس الجامعة في  1128/1/16بشأن تحديد مستوي اللغة ألاجنبية لطالب الدراسات العليا.
قرار مجلس الجامعة في  1128/1/16بشأن آلية فحص املقترحات البحثية لرسائل املاجستير والدكتوراه.
ً
قرار مجلس الجامعة في  1128/3/15بشأن املصروفات الدراسية لطالب الدراسات العليا وفقا للساعات
املعتمدة .
قرار مجلس الجامعة في  1128/3/15بشأن املدة املطلوبة ملناقشة طالب املاجستير أو الدكتوراه الرسالة
من تاريخ تسجيل موضوع البحث للرسالة .
قرار مجلس الجامعة في  1128/3/15بشأن حل الخالفات بين السادة املشرفين علي الطالب.
قرار مجلس الجامعة في  1128/3/15بشأن تعميم شرط تسجيل مقترح الخطة البحثية لطالب الدكتوراه
في مكتب حقوق امللكية الفكرية بالجامعة.
قرار مجلس الجامعة في  1128/3/15بشأن رسوم الطالب الوافدين.

- 39

قرار مجلس الجامعة في  1128/3/15بشأن إستخدام نموذج أغلفة الرسائل العلمية باللغة العربية
وإلانجليزية لرسائل املاجستير والدكتوراه
قرار مجلس الجامعة في  1128/3/15بشأن إنشاء لجنة الجامعة ألخالقيات رعاية وإستخدام حيوانات
التجارب في التعليم والبحث العلمي
قرار مجلس الجامعة في  1128/9/19بشأن مكافأة البحوث العلمية.
قرار مجلس الجامعة في  1128/9/19بشأن حاالت طالب الدراسات العليا بشأن التحويالت التي تتم من
قسم إلي قسم آخر أو من تخصص إلي تخصص آخر أو من برنا مج إلي برنامج آخر .
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 - 38قرار مجلس الجامعة في  1128/9/19بشأن وضع خطة مقترح رسالة الطالب وكذلك إستماراة حفظ
حقوق امللكية الفكرية للمقترح البحثي للطالب وكذلك أبحاث منشورة كمرفقات للرسالة.
 - 34قرار مجلس الجامعة في  1128/9/19بخصوص رأي املستشار القانوني لرئيس الجامعة في شأن ما تقدم
به طالب الدراسات العليا بخصوص شكواهم بشأن إلزامهم بالتسجيل لدرجة الدكتوراه تحت إشراف
نفس اللجنة املشرفة علي درجة املاجستير أو أحد أعضائها.
 - 91قرار مجلس الجامعة في  1128/5/11بشأن موضوع غياب طالب املاجستير أو الدكتوراه من املناقشة
بدون عذر وبدون تقديم أي مبرر.
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ا
خامسا :قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث :
 - 2قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1121/2/32بشأن عدم جواز إشتراك ألاقارب حتي
الدرجة الرابعة في كل من لجان إلاشراف ولجان الحكم.
-1

قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1121/1/28بشأن املدة املطلوبة من تاريخ تسجيل
الرسالة إلي مناقشة الرسالة.

-3
-9

قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1121/1/28بشأن مناقشة رسائل املاجستير والدكتوراه
ً
بعد مرور خمسة عشر يوما من إعتماد أ.د.نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1121/1/28بشأن شروط قبول تسجيل الطالب
املصريين والوافدين الحاصلين علي تقدير مقبول بالدراسات العليا بالجامعة.

-5

قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1123/21/13بشأن مدي جواز دراسة الطالب الذي سبق
ً
أن تم إلغاء تسجيله من الدراسة بدرجة املاجستير أو الدكتوراه طبقا لالئحة القديمة لنفس
ً
الدرجة العلمية طبقا لنظام الساعات املعتمدة.

-6

قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1123/21/29بشأن تعليق منح الدرجة لطالب املاجستير
والدكتوراه لحين ورود وإفادة من املشرف بتسليمه ولجنة إلاشراف ولجنة الحكم نسخ أصلية من
الرسالة بعد إجراء التعديالت .

-9

قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1125/4/25بشأن الحد ألاقص ي لعدد الرسائل التي
يمكن أن يشرف عليها السادة املشرفين من مراكز البحوث.

-8

قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1125/22/29بخصوص قيام الطالب بتغيير موضوع
البحث وشروط ذلك .

-4

قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1129/6/11بشأن الثقل العلمي لجامعة إلاسكندرية
بالنسبة لعدد أعضاء لجنة إلاشراف .

 - 21قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1128/9/29بشأن الخطوات املتبعة في حاالت تغيير
ً
ً
عنوان الرسالة سواء كان جوهريا أو غير جوهريا .
 - 22قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1128/9/29بشأن أحقية املعيد أو املدرس املساعد أن
يسجل للدرجة أو موضوع الرسالة أثناء ألاجازات الوجوبية.
 - 21قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1128/5/11بشأن تحديد درجة النجاح في املقررات
التكميلية من مرحلة البكالوريوس أو الليسانس لطالب الدراسات العليا .
 - 23قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1128/9/29بشأن املعيدين واملدرسين املساعدين الذين
ً
لم يحصلوا علي الدرجة العلمية املطلوبة ويتم نقلهم لوظائف أخري إدارية تطبيقا لنص املادة 255
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 256 ،من قانون تنظيم الجامعات.
 - 29قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1128/9/29مدي جواز تمسك أستاذ مقرر دراس ي معين
في ظل نظام الساعات املعتمدة بتدريس هذا املقرر مرة أخري .
 - 25قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1128/9/29بشأن موضوع غياب طالب املاجستير أو
الدكتوراه عن املناقشة بدون تقديم أي عذر .
 - 26قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1128/9/29بخصوص إنذارات شطب تسجيل الطالب
بالدراسات العليا بعد تسجيل املقترح البحثي للرسالة
 - 29قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1128/9/29بخصوص موقف سيمنار الرسالة في الكليات
واملعاهد التي ورد في لوائحها ضرورة إلقاء الطالب سيمنار الرسالة قبل املناقشة .
 - 28قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في  1128/9/29بشأن الوضع القانوني لحالة الطالب
املنقطعين عن الدراسة بعد القيد وبعد تسجيل خطة املقترح البحثي للرسالة وإمكانية توجيه
إنذارات لهم.
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الباب الثالث
 مراحل إجراءات وآليات ونماذج العمل بالدراسات العليا
 النماذج الخاصة بمراحل إجراءات وآليات العمل بالدراسات العليا
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 مراحل إجراءات وآليات العمل بالدراسات العليا
املرحلة ألاولي :التسجيل بالدراسات العليا للطالب الجدد املصريين والوافدين (غير مصريين)
املرحلة الثانية :تسجيل املقررات الدراسية لجميع الطالب (املصريين وغير املصريين )
املرحلة الثالثة :تسجيل الخطة البحثية وتشكيل لجنة إلاشراف (ماجستير  /دكتوراه)
املرحلة الرابعة :تعديل عنوان الخطة البحثية أو لجنة إلاشراف أو تغيير النقطة البحثية (ماجستير/دكتوراه) أو إلغاء أو
شطب تسجيل الطالب بالبرنامج
املرحلة الخامسة :إلامتحان الشامل لدرجة الدكتوراه
املرحلة السادسة :التقارير الدورية و إنذارات إلغاء التسجيل والشطب من الدراسة
املرحلة السابعة :تشكيل لجنة الحكم واملناقشة علي الرسالة (ماجستير/دكتوراه)
املرحلة الثامنة :منح شهادات الدبلومات
املرحلة التاسعة :منح درجات املاجستير والدكتوراه

35

قطاع الدراسات العليا والبحوث

مراحل إجراءات وآليات العمل بالدراسات العليا
املرحلة ألاولي :التسجيل بالدراسات العليا للطالب الجدد املصريين والوافدين (غير املصريين)

م.

الخطوات إلاجرائية

النموذج

ا
أول  :في حالة الطالب املصري
يقوم الطالب بسحب ملف التقدم من إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد أو تعبئة امللف
ً
إلكترونيا من علي نظام ال تسجيل إلالكتروني وسداد رسوم التقدم ،و يتم استيفاء طلب التسجيل
ً
(نموذج دع  )2 -وتسليم امللف كامال إلدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد.
تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية /املعهد بمراجعة مرفقات طلب التسجيل و التأكد من الاستيفاء .

دع 2-

3

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بإرسال امللفات للقسم العلمى لتحديد املقبولين .

دع 2-

9

يقوم مجلس القسم بدراسة طلبات الالتحاق و تحديد املقبولين و املرشدين ألاكاديميين للطالب،
وإعادة إرسال امللفات و نماذج التسجيل إلدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بعد اعتمادها الستكمال
إلاجراءات .

5

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بتجهيز ملفات الطالب املقبولين و إعداد استمارة الحصر
(نموذج دع 1 -أ) و (نموذج دع 1 -ب) العتمادها من الوكيل و العميد .

دع  1 -أ
دع  1 -ب

6

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بارسال استمارة الحصر (الطالب املقبولين فقط) واملعتمدة
من الوكيل والعميد إلى الجامعة.

دع  1 -أ
دع  1 -ب

9

تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة باستالم النماذج و تسجيل اسماء الطالب بالسجالت (إلكترونيا)،
و تعرض استمارة الحصر (نموذج دع 1 -أ) و (نموذج دع 1 -ب) علي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
والبحوث العتمادها وإرسال صورة طبق ألاصل للكلية/املعهد.

دع  1 -أ
دع  1 -ب

2
1
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(تابع) املرحلة ألاولي :التسجيل بالدراسات العليا للطالب الجدد املصريين والوافدين (غير املصريين)

م.

2

الخطوات إلاجرائية

النموذج

ا
ثانيا  :في حالة الطالب الوافد (غير املصري):
 - 0حصول الطالب علي املوافقة املبدئية من الكلية/املعهد
للطالب الوافد لتسجيل
أ .استيفاء نموذج "طلب موافقة من حيث املبدأ
الدبلوم/املاجستير/الدكتوراه" (نموذج وافدين2أ) و نموذج "تقديم للطالب الوافد للحصول علي
ً
(نموذج وافدين 2ب) .ويمكن الحصول عليه ورقيا أو من خالل
املوافقة من حيث املبدأ"
املوقع إلالكتروني إلدارة الوافدين بالجامعة.)gs.alexu.edu.eg( .
ب .يتقدم الطالب إلي إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد من خالل املوقع إلالكتروني للكلية/املعهد أو
عن طريق البريد بالنموذج السابق وصورة من املستندات التالية:
نموذج وافدين
 بيان سيرة ذاتية تكون موقعة من الطالب وتشتمل علي :
2أ 2+ب
ً
أوال :البيانات الشخصية( :الاسم – تاريخ امليالد – محل امليالد  -البلد  -رقم جواز السفر -
العنوان  -الوظيفة – البريد إلالكتروني – التليفون – الحالة الاجتماعية ).
ً
ثانيا:املؤهالت الدراسية( :بكالوريوس/الليسانس – التخصص العام – التخصص الدقيق -
املاجستير في حال التقدم للدكتوراه  -عنوان الرسالة باللغة العربية وإلانجليزية – التخصص
العام والدقيق للرسالة).
 صورة من الشهادات الدراسية (بكالوريوس/ليسانس – ماجستيرفي حال التقدم للدكتوراه).
 صورة من السجل الدراس ي بتقديرات املواد خالل سنوات الدراسة ملرحلة
ً
البكالوريوس/الليسانس وأيضا املقررات التي تم دراستها في مرحلة املاجستير حال التقدم
للدكتوراه.
 صورة من الصفحة ألاولي من جواز السفر .
 نسخة من رسالة املاجستير في حالة التقدم إلي الدكتوراه.
ت .تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية /املعهد بتحويل املستندات بخطاب معتمد من وكيل
الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث إلي القسم العلمي املختص لفحص املستندات وإبداء رأي
القسم في قبول الطالب من حيث املبدأ (نموذج وافدين.)1
ً
ث .يحق ملجلس القسم وفقا للمادة ( )29من قانون تنظيم الجامعات  ......( 91/94ولهذه املجالس أن نموذج وافدين 1
تفوض رؤسائها أو من تراه من أعضائها في بعض إختصاصاتها  )..........بتفويض السيد أ.د .رئيس
مجلس القسم بتشكيل لجنة ثالثية من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين بالقسم لفحص أوراق
ً
الطالب وللقسم الحق في قبول أو رفض الطلب وفرض مقررات دراسية تكميلية وفقا ملا ورد في
لوائح الكليات واملعاهد والئحة الجامعة من عدمه.
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2

ج .و في حالة القبول ،يقوم الطالب بسداد الرسوم املقررة إلصدار خطاب املوافقة من حيث املبدأ
لقبول الطالب الوافد (نموذج وافدينً )3
طبقا لقرار مجلس الجامعة املنظم لذلك.
ح .بعد سداد الرسوم املقررة ،يحصل الطالب علي موافقة مبدئية علي قبوله للتسجيل بالدراسات
العليا علي أن تكون معتمدة من كل من رئيس مجلس القسم العلمي ووكيل الدراسات العليا
والبحوث وعميد الكلية /املعهد .وهذه املوافقة سارية ملدة عام من تاريخ صدورها (دع  )3-ويجب أن نموذج وافدين 3
ً
ً
يكون
واضحا تماما في املوافقة املبدئية متي يبدأ الطالب التسجيل والدراسة إما مع بداية الخريف
للعام الجامعي ----أو مع بداية الربيع للعام الجامعي .)-----
خ .و في حالة عدم استكمال الطالب إجراء التسجيل قبل نهاية فترة سريان املوافقة املبدئية املمنوحة
له ،يكون علي الطالب إعادة إجراءات التقدم السابقة ،بما في ذلك إعادة سداد الرسوم املقررة
إلستخراج املوافقة املبدئية مرة أخري.
نموذج وافدين 9
 - 8بعد الحصول علي املوافقة من حيث املبدأ
ً
إلكترونيا (نموذج وافدين)9
(أ) .يقوم الطالب باستيفاء استمارة "إثبات التقديم للطالب"
(علي موقع إلادارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين باملجلس ألاعلي للجامعات
ً
 ،)www.mohe-casm.edu.egوتحميل صورة جواز السفر ،مع مراعاة تدوين الاسم كامال ويجب
ً
أن يكون مطابقا لجواز السفر ويقوم الطالب بطباعة إثبات التقديم والتوقيع عليه وتقديمه إلي
إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد.
(ب) .بعد قيام الطالب الوافد بتسوية أوضاعه والوصول إلي مصر ،عليه القيام بسحب ملف التقدم
من إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد وسداد رسوم التقدم ،و يتم استيفاء طلب التسجيل
بالدراسات العليا (نموذج دع .)2 -

38

دع 2-

قطاع الدراسات العليا والبحوث

2

(ج) .يتقدم الطالب بأوراقه كاملة علي النحو التالي:
 شهادة البكالوريوس موثقة ومعتمدة من سفارته أو من سفارة البلد الحاصل منها علي الشهادة
( معادلة من املجلس ألاعلي للجامعات بالقاهرة)
 صورة من السجل الدراس ي بتقديرات املواد خالل سنوات الدراسة ملرحلة
ً
البكالوريوس/الليسانس وأيضا املقررات التي تم دراست ها في مرحلة املاجستير حال التقدم
للدكتوراه.
 شهادة املاجستير( معادلة من املجلس ألاعلي للجامعات بالقاهرة)في حالة الطلب للتسجيل
للدكتوراه .
 عدد  9صور شخصية.
 شهادة امليالد (أو شهادة من القنصلية ببيانات ميالد الطالب)
 موافقة املستشار الثقافي بسفارة الطالب علي الالتحاق بالدرجة (دبلوم  -ماجستير -دكتوراه)
موضح بها العام الدراس ي والفصل الدراس ي وجهة التمويل سواء كانت علي نفقته الخاصة أو
منحة أو بعثة.
 صورتان من جواز السفر كامل ساري العمل به .
 ملء إستمارات البيانات واملعلومات الخاصة بالوافدين.
 استمارة إثبات التقديم.
 مطابقة الاسم( .في حالة تضارب لقب الطالب في ألاوراق الخاصة به يتم موافاة الكلية /املعهد
بخطاب من السفارة/امللخقية بتأييد لقب الطالب في جميع ألاوراق.
 شهادة صحية (التوجه إلي مديرية الشئون الححية بشارع فؤاد ألخذ خطاب موجه إلي
مستشف الحميات -أمبروزو – محرم بك – إلاسكندرية ).
 يقوم الطالب بالتوقيع علي إقرار في حالة عدم املوافقة عليه من قبل الوزارة أنه ال يحق له
استرداد الرسوم الدراسية وال الحصول علي سجل دراس ي باملواد الدراسية التي قام بدراستها.

دع 2-

نموذج وافدين 5
(د) يقوم الطالب باستكمال استمارة املعلومات (نموذج وافدين  )5واستمارة بيانات الالتحاق
نموذج وافدين 6
(نموذج وافدين  ،)6باإلضافة إلي "إقرار املوافقة ألامنية"(نموذج وافدين .)9
نموذج وافدين 9
(هـ) .بعد استكمال الطالب املستندات املطلوبة يقوم وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث
بتحويلها بدوره إلي مجلس القسم املختص للموافقة علي تسجيل الطالب للدرجة املطلوبة ويقوم
القسم العلمي بتحديد املرشد ألاكاديمي للطالب وإرسال املوافقة علي تسجيل الطالب مع جميع
املستندات إلي وكيل الكلية/املعهد ملوافقة لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية/املعهد ضمن
الطالب الجدد .
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(تابع) املرحلة ألاولي  :التسجيل بالدراسات العليا للطالب الجدد املصريين والوافدين (غير املصريين)
م.

الخطوات إلاجرائية

2

(و) .بعد ذلك تستكمل إلاجراءات التالية:
-2يقوم الطالب بسداد رسوم التسجيل واملصروفات الدراسية املستحقة عليه (البنك العربي
ً
ألافريقي) طبقا للقرارات املنظمة لذلك.
-1يعامل الطالب الوافد معاملة الطالب املصري في ملء استمارة املقررات الدراسية.
ً
-3تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بإرسال ملف الطالب كامال باإلضافة إلي()3
استمارة املعلومات (نموذج وافدين  )5و ( )3استمارة بيانات الالتحاق (نموذج وافدين - 6أ
ونموذج وافدين - 6ب).
-9تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بمراجعة جميع بيانات الطالب .
-5تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بإرسال أوراق الطالب كاملة إلي إلادارة العامة لقبول
ومنح الطالب الوافدين ( 49س الجمهورية – رمسيس – الفجالة – القاهرة).
-6يصل رد الوزارة بالقبول أو الرفض .
 -9ففي حالة القبول يخطر الطالب لكي يتوجه إلي الكلية /املعهد للحصول علي إفادة تسجيل
ً
وموجهة إلي إلادارة العامة للجوازات والهجرة باإلسكندرية موضحا فيها أن الطالب مسجل
بالكلية/املعهد من فصل  ----عام جامعي  -----وقام بسداد رسوم التسجيل واملصروفات
الدراسية كاملة وحصل علي موافقة الوزارة برقم  -----بتاريخ  ------موقع عليها مدير إدارة
الدراسات العليا ووكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث ومعتمدة من أ.د.عميد
الكلية/املعهد بخاتم شعار الجمهورية وذلك للحصول علي إلاقامة.
-8يعامل الطالب في دراسته معامل الطالب املصري في إختيار املقررات .
ملحوظة هامة
يقبل تسجيل الطالب الوافد حتي نهاية ألاسبوع الثاني من فصلي الخريف والربيع بشكل استثنائي
مقارنة بالطالب املصريين.

1

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بمراجعة مرفقات طلب التسجيل و التأكد من الاستيفاء .

3

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بإرسال امللفات للقسم العلمى لتحديد املقبولين وإعداد
استمارة الحصر (نموذج دع 1 -أ) و (نموذج دع 1 -ب) .

41

النموذج

دع  1 -أ
دع  1 -ب

قطاع الدراسات العليا والبحوث

(تابع) املرحلة ألاولي :التسجيل بالدراسات العليا للطالب الجدد املصريين والوافدين (غير املصريين)

م.
9
5
6
9

الخطوات إلاجرائية

النموذج

يقوم مجلس القسم بدراسة طلبات الالتحاق و تحديد املقبولين و املرشدين ألاكاديمين للطالب ،و
إعادة إرسال امللفات و نماذج التسجيل إلدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بعد اعتمادها الستكمال
إلاجراءات .
تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بتجهيز ملفات املقبولين و إعداد استمارة الحصر (نموذج دع -
1أ) و (نموذج دع 1 -ب) العتمادها من الوكيل و العميد .
تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بارسال استمارة الحصر (الطالب املقبولين (فقط) واملعتمدة
من الوكيل والعميد إلى الجامعة.
تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة باستالم النماذج و تسجيل اسماء الطالب بالسجالت (إلكترونيا)،
و تعرض استمارة الحصر(نموذج دع 1 -أ) و (نموذج دع 1 -ب) علي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
والبحوث العتمادها وإرسال صورة طبق ألاصل للكلية/املعهد.

دع  1 -أ
دع  1 -ب
دع  1 -أ
دع  1 -ب
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املرحلة الثانية :تسجيل املقررات الدراسية لجميع الطالب (املصريين وغير املصريين)
م.

الخطوات إلاجرائية

2

مقررات ويعتمده من املرشد ألاكاديمي ورئيس مجلس القسم ووكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا
والبحوث) وذلك باستيفاء "نموذج تسجيل/حذف/اضافة" (نموذج دع  ،)3-ويقوم بالتوقيع عليها كل من

ً
يقوم الطالب بتسجيل املقررات الدراسية فى املواعيد املقررة طبقا ملا ورد في الالئحة إلاسترشادية
للجامعة مادة ( )5بند ( )5والذي ينص علي (يختار الطالب املقررات املناسبة ويمأل نموذج تسجيل

النموذج

دع 3-

الطالب ثم املرشد ألاكاديمى/املشرف العلمى و رئيس مجلس القسم وتعتمد من وكيل الكلية/املعهد
للدراسات العليا والبحوث.
يقوم الطالب بحذف و إضافة مقرر أو مقررات دراسية باستيفاء "نموذج تسجيل/حذف/اضافة"
ً
ً
(نموذج دع  ،)3-وفقا للمواعيد املحددة طبقا ملا ورد في الالئحة إلاسترشادية للجامعة مادة ( )6بند ()1
والذي ينص علي (يحق للطالب أن يحذف /يضيف أي مقرر قبل نهاية ألاسبوع الثاني من بداية
1

3

9

5

الدراسة بفصلى الخريف و الربيع أو بنهاية ألاسبوع ألاول من فصل الصيف وذلك بعد استيفاء
إجراءات الحذف أو إلاضافة فى استمارة تسجيل املقررات وإعتمادها من املرشد ألاكاديمي  ،دون أن
يظهر املقرر الذي تم حذفه في سجله الدراس ي او يستخدم في حساب معدله التراكمى) ،حتي نهاية
ألاسبوع الثاني من فصلي الخريف والربيع ونهاية ألاسبوع ألاول من فصل الصيف ،ويقوم بالتوقيع
عليها كل من الطالب ثم املرشد ألاكاديمى  /املشرف العلمى و رئيس مجلس القسم ،وتعتمد من وكيل
الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث.
ً
يحق للطالب الانسحاب من دراسة أى مقرر باستيفاء "نموذج انسحاب من مقرر" (نموذج دع  ،)9-وفقا
ً
للوائح وطبقا للمواعيد املقررة حتي نهاية ألاسبوع الثاني عشر من فصلي الخريف والربيع أو نهاية
ألاسبوع السادس من فصل الصيف ،ويقوم بالتوقيع عليها كل من الطالب ثم املرشد ألاكاديمى /
املشرف العلمى و رئيس مجلس القسم ،وتعتمد من وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث.
يحق للطالب التسجيل فى مقرر كمستمع باستيفاء "نموذج تسجيل مقررات كطالب مستمع" (نموذج
ً
ً
دع  )5-وفقا للوائح و طبقا للمواعيد املقررة ،ويقوم بالتوقيع عليها كل من الطالب ثم املرشد ألاكاديمى
 /املشرف العلمى ورئيس مجلس القسم ،وتعتمد من وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث.
يتقدم الطالب بتسجيل املقررات التكميلية باستيفاء "نموذج تسجيل مقررات تكميلية" (نموذج دع -
ً
ً
 ،)6وفقا للوائح و طبقا للمواعيد املقررة ،ويقوم بالتوقيع عليها كل من الطالب ثم املرشد ألاكاديمى /
املشرف العلمى ورئيس مجلس القسم ،وتعتمد من وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث.
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(تابع) املرحلة الثانية :تسجيل املقرر ات الدراسية لجميع الطالب (املصريين وغير املصريين)
م.

الخطوات إلاجرائية

النموذج

يجوز للطالب التسجيل فى املقررات الدراسية بالكلية/املعهد بنظام التعليم املستمر باستيفاء "نموذج
ً
ً
ً
تسجيل مقررات برنامج التعليم املستمر" (نموذج دع  ،)9-وفقا للوائح وطبقا للمواعيد املقررة،وطبقا ملا
ورد في الالئحة الاسترشادية للجامعة في مادة ( )13بند ( )2والذي ينص علي (يحق للطالب أن يسجل
6

9

في مقررات دراسية من برامج الدراسات العليا من خالل برنامج التعلي م املستمر وذلك بعد موافقة
مجلس ي القسم والكلية/املعهد ،وتبلغ الجامعة بأسماء الطلبة املقبولين في برنامج التعليم املستمر حتى
ألاسبوع الثالث من بدء الدراسة كحد أقص ي) ،ويقوم بالتوقيع عليها كل من الطالب و رئيس مجلس
القسم ،وتعتمد من وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث.
ً
يحق للطالب الحصول علي سجل دراس ى ملا قام بدراسته من املقررات الدراسية وفقا لنموذج "سجل
الطالب الدراس ي" (نموذج دع  ،)8-و املوقعة من موظف الدراسات العليا املختص ومدير الدراسات
العليا واملعتمدة من وكيل الكلية للدراسات العليا و عميد الكلية.
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املرحلة الثالثة :تسجيل الخطة البحثية وتشكيل لجنة إلاشراف(ماجستير  /دكتوراه)
م.

الخطوات إلاجرائية

2

قبل عرض الطالب لخطة البحث املقترحة في سيمنار والتقدم ملجلس القسم بمقترح الخطة البحثية ،
عليه التقدم بفحص العنوان املقترح للخطة البحثية والكلمات الكاشفة إلدارة وحدة املكتبة الرقمية
ً
بجامعة إلاسكندرية طبقا للالئحة املعتمدة من مجلس الجامعة.

1

يقدم الطالب بيان الفحص ملجلس القسم املختص بالكلية/املعهد قبل إلقائه لسيمنار الخطة البحثية
املقترحة ،علي أن يستكمل إجراءات التسجيل في حالة عدم وجود تشابه.

3

9

النموذج

يقوم الطالب بعرض خطة البحث املقترحة في سيمنار أمام القسم العلمي ،ويتم استيفاء نموذج
"استمارة حضور حلقة نقاش – سيمنار" (نموذج دع ،)4-
يتقدم الطالب بطلب ملجلس القسم العلمي برغبته في التسجيل ملقترح الخطة البحثية ً
مرفقا بها صورة
 2.333=CGPAوعدد
من السجل الدراس ي الدال علي اجتيازه املقررات الدراسية بمتوسط تراكمي
ً
الساعات املعتمدة املطلوبة ً
وفقا لالئحة الداخلية بالكلية/املعهد ،وأيضا "نموذج تسجيل الخطة
البحثية للرسالة" (نموذج دع  )21-و نموذج "مقترح الخطة البحثية" (نموذج دع 22 -أ) و (نموذج دع -
ً
22ب) ملجلس القسم موقعا عليها من لجنة إلاشراف املقترحة.

5

يقوم مجلس القسم بقبول املقترح البحثى و اقتراح لجنة إشراف الطالب( .ويعتمد من رئيس مجلس
القسم)  ،ويقوم بإرساله إلي إدارة الدراسات العليا لكلية/املعهد .

6

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية /املعهد بعرض الخطة البحثية على لجنة ألاخالقيات الطبية أو
*.
رعاية واستخدام حيوانات التجارب حسب طبيعة الدراسة

9

يتم عرض نماذج التسجيل و مقترح الخطة البحثية على لجنة الدراسات العليا وخطاب لجنة
ألاخالقيات الطبية أو رعاية حيوانات التجارب  ،واعتمادها من مجلس الكلية/املعهد.

8

4

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بارسال نموذج تسجيل الخطة البحثية (فقط) واملعتمد من
وكيل الدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية/املعهد إلي إدارة الدراسات العليا بإدارة الجامعة.
ً
تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بمراجعة و تسجيل بيانات الطالب بالسجالت (إلكترونيا) واعتماد
نموذج التسجيل من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإرسال صورة طبق ألاصل
للكلية/املعهد.

و/أو
* في الحاالت املنتطبقة - :اللجنة الطبية بالكلية /املعهد و الجامعة.
التجارب في التعليم والبحث العلمي بالكلية /املعهد و الجامعة.
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دع 4-
دع 21-
دع 22 -أ
دع 22 -ب
دع 21-
دع 22 -أ
دع 22 -ب

دع 21-
دع 22 -أ
دع 22 -ب
دع 21-

دع 21-

لجنة أخالقيات رعاية واستخدام حيوانات

قطاع الدراسات العليا والبحوث

املرحلة الرابعة :تعديل عنوان الخطة البحثية أو لجنة إلاشراف أو تغيير النقطة البحثية (ماجستير/دكتوراه)
أو إلغاء أو شطب تسجيل الطالب بالبرنامج
ا
ا
ا
أول :تعديل عنوان الخطة البحثية إذا كان التعديل جوهريا أو غير جوهريا

م.

الخطوات إلاجرائية

النموذج

2

يقوم املشرف الرئيس ي بتقديم نموذج "تعديل عنوان الخطة البحثية" (نموذج دع  )21-مع بيان إذا كان
ً
ً
جوهريا ملجلس القسم املختص.
التعديل غير جوهريا أو

دع 21-

1

قبل العرض علي مجلس القسم ،علي الطالب التقدم بفحص العنوان املقترح للخطة البحثية والكلمات
ً
الكاشفة إلدارة وحدة املكتبة الرقمية بجامعة إلاسكندرية إذا كان التغيير جوهريا فقط .
في حالة التعديل غير الجوهري ،يتم العرض علي مجلس القسم العلمي للموافقة.

3

(أما في حالة التعديل الجوهري ،يتم إعادة إلاجراءات الواردة في املرحلة الثالثة من هذا الدليل
"تسجيل الخطة البحثية وتشكيل لجنة إلاشراف).

9

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية /املعهد بعرض العنوان بعد التعديل على لجنة ألاخالقيات الطبية و
رعاية واستخدام حيوانات التجارب بالكلية /املعهد وذلك حسب طبيعة الدراسة إذا كان التغيير
ً
جوهريا فقط *.

5

يتم عرض نموذج تعديل عنوان الخطة البحثية على لجنة الدراسات بالكلية/املعهد ،ثم اعتمادها من
مجلس الكلية/املعهد.

6

9

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بارسال نموذج تعديل عنوان الخطة البحثية واملعتمد من
وكيل الدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية/املعهد إلي إدارة الدراسات العليا بالجامعة.
ً
تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بمراجعة و تسجيل بيانات الطالب بالسجالت (إلكترونيا) و
اعتماد نموذج تعديل عنوان الخطة البحثية من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
وإرسال صورة طبق ألاصل للكلية/املعهد.

و/أو
* في الحاالت املنتطبقة - :اللجنة الطبية بالكلية /املعهد و الجامعة.
التجارب في التعليم والبحث العلمي بالكلية /املعهد و الجامعة.
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دع 21-
دع 21-

دع 21-

لجنة أخالقيات رعاية واستخدام حيوانات

قطاع الدراسات العليا والبحوث

ا
ثانيا :تعديل لجنة إلاشراف علي رسالة الطالب
م.

الخطوات إلاجرائية

النموذج

2

تقوم لجنة إلاشراف بتقديم "نموذ ج تعديل لجنة إلاشراف" (نموذج دع  )23-علي رسالة الطالب مع بيان
مبررات التعديل.

دع 23-

1

يتم عرض نموذج تعديل لجنة إلاشراف علي رسالة الطالب علي مجلس القسم العلمي إلتخاذ القرار.

دع 23-

3
9
5

يتم عرض نموذج تعديل لجنة إلاشراف علي رسالة الطالب على لجنة الدراسات بالكلية/املعهد ثم
اعتمادها من مجلس الكلية/املعهد.
تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بارسال نموذج تعديل لجنة إلاشراف علي رسالة الطالب
واملعتمد من وكيل الدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية/املعهد إلي إدارة الدراسات العليا بالجامعة.
ً
تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بمراجعة و تسجيل بيانات الطالب بالسجالت (إلكترونيا) و
اعتماد نموذج تعديل لجنة إلاشراف علي رسالة الطالب من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
والبحوث وإرسال صورة طبق ألاصل للكلية/املعهد.

دع 23-
دع 23-
دع 23-

ا
ثالثا :تغيير مقترح الخطة البحثية للرسالة في حالة التعديل الجوهري ( إلغاء النقطة البحثية وتسجيل نقطة بحثية
جديدة)

م.
2
1
3
9
5

ا
أول  :إلغاء النقطة البحثية

الخطوات إلاجرائية

تقوم لجنة إلاشراف بتقديم "نموذج إلغاء النقطة البحثية في حالة التعديل الجوهري وتسجيل نقطة
ً
مشفوعا بمبررات إلالغاء.
بحثية جديدة" (نموذج دع )29-
يتم عرض نموذج إلغاء النقطة البحثية علي مجلس القسم العلمي إلتخاذ القرار .
يتم عرض نموذج إلغاء النقطة البحثية على لجنة الدراسات بالكلية/املعهد ثم اعتماده من مجلس
الكلية/املعهد.
تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بارسال نموذج إلغاء النقطة البحثية واملعتمد من وكيل
الدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية/املعهد إلي إدارة الدراسات العليا بالجامعة.
ً
تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بمراجعة و تسجيل بيانات الطالب بالسجالت (إلكترونيا) واعتماد
نموذج إلغاء النقطة البحثية من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإرسال صورة طبق
ألاصل للكلية/املعهد.

ا
ثانيا  :تسجيل النقطة البحثية الجديدة
6

يقوم الطالب ولجنة إلاشراف املقترحة باتباع نفس الخطوات املتبعة في حال تسجيل نقطة بحثية
جديدة كما ورد في املرحلة الثالثة.

46

النموذج
دع 29-
دع 29-
دع 29-
دع 29-
دع 29-

قطاع الدراسات العليا والبحوث

ر ا
ابعا :إلغاء أو شطب تسجيل الطالب من البرنامج
م.

الخطوات إلاجرائية
في حالة إلغاء التسجيل ،يقدم الطالب ً
طلبا إللغاء تسجيله من البرنامج مع بيان ألاسباب ،وتقوم إدارة
الدراسات العليا بالكلية /املعهد بتقديم "نموذج إلغاء تسجيل الطالب من البرنامج" (نموذج دع .)25-

2

أما في حالة شطب التسجيل ،تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية /املعهد بتقديم ما يفيد بتوجيه 3
إنذا ات متتالية للطالب ( ً
وفقا لالئحة الكلية/املعهد) مع "نموذج شطب تسجيل الطالب من البرنامج"
ر
(نموذج دع  )26-أو بتقديم ما يثبت إجراء تحقيق مع الطالب لسبب ما أدى إلي قرار شطب تسجيله.

1

يتم عرض نموذج إلغاء /شطب تسجيل الطالب من البرنامج علي مجلس القسم العلمي للموافقة.

3

يتم عرض نموذج إلغاء/شطب تسجيل الطالب من البرنامج على لجنة الدراسات بالكلية/املعهد ثم
اعتماده من مجلس الكلية/املعهد.

9

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بارسال نموذج إلغاء/شطب تسجيل الطالب من البرنامج
واملعتمد من وكيل الدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية/املعهد إلي الجامعة.

5

ً
تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بمراجعة و تسجيل بيانات الطالب بالسجالت (إلكترونيا) واعتماد
نموذج إلغاء/شطب تسجيل الطالب من البرنامج من نائب الدراسات العليا والبحوث وإرسال صورة
طبق ألاصل للكلية/املعهد.

النموذج
دع 25-
أو
دع 26-
دع 25-

47

أو
دع 26-
دع 25-
أو
دع 26-
دع 25-
أو
دع 26-
دع 25-
أو
دع 26-

قطاع الدراسات العليا والبحوث

املرحلة الخامسة :إلامتحان الشامل لد رجة الدكتوراه
م.
2
1

3

9

الخطوات إلاجرائية
يعقد للطالب امتحان شامل ً
طبقا ملا تحدده الالئحة الداخلية للكلية/املعهد في مجال التخصص،
وذلك بعد اجتياز املقررات الدراسية بنجاح وبمعدل تراكمي ( )2.333علي ألاقل وذلك في الفترة بعد
تسجيل موضوع الرسالة وتحديد لجنة إلاشراف وإعداد الخطة البحثية وقبل مناقشة الرسالة.
تتقدم لجنة إلاشراف علي الطالب بطلب إلي مجلس القسم املسجل فيه للسماح له للتقدم لالمتحان
الشامل مع اقتراح لجنة الامتحان.
يقترح مجلس القسم في أول جلسة تعقد بعد تقديم الطلب تشكيل لجنة الامتحان الشامل باستخدام
"نموذج تشكيل لجنة إلامتحان الشامل للدكتوراه" (نموذج دع  ،)29-علي أن يكون عدد ألاعضاء
باللجنة ثالثة أو خمسة أساتذة من بينهم أستاذ من املشرفين علي الرسالة ،وتقر لجنة الدراسات العليا
تشكيل اللجنة ويعتمدها مجلس الكلية /املعهد ،وعلي أن يعقد إلامتحان الشامل للطالب خالل شهرين
من تاريخ اعتماد تشكيل اللجنة من مجلس الكلية/املعهد.
 بعد عقد الامتحان الشامل ،تقوم لجنة إلامتحان بتحرير نموذج "نتيجة الامتحان الشاملللدكتوراه" (نموذج دع  ،)28-وعرضها علي مجلس القسم املختص ،وتقرها لجنة الدراسات العليا
ويعتمدها مجلس الكلية/املعهد.
 في حالة عدم اجتياز الطالب إلامتحان الشامل:ً
 يحق له معرفة أسباب عدم اجتيازه لالمتحان من خالل قرار اللجنة الذي ال بد أن يكون
مسببا
في تلك الحالة.
 في حالة عدم اجتياز الطالب الامتحان الشا مل يتقدم الطالب إلي مجلس القسم للسماح له
بالتقدم لالمتحان مرة أخري ،وذلك بعد (ثالثة أشهر) علي ألاكمر من تاريخ دخوله الامتحان الذي
يسبقه وأمام نفس اللجنة .وإذا تكرر رسوبه يسمح له التقدم أمام لجنة جديدة يتم تشكيلها
باقتراح جديد من مجلس القسم واعتمادها من املجالس املختصة بنفس آلية تشكيل اللجنة
ألاولي كما ورد ً
سابقا (بند.)3
 وال يوجد حد أقص ى لعدد مرات دخول الامتحان الشامل.
 يجوز أن تتقدم لجنة إلاشراف علي الطالب بتقرير صالحية الرسالة للمناقشة قبل اجتيازه
الامتحان الشامل ،علي أال تشكل له لجنة الحكم علي الرسالة إال بعد اجتيازه الامتحان الشامل.
وفي هذه الحال ال يطلب من الطالب إعادة املقررات التي إجتازها بنجاح ومض ي عليها أكمر من
سبع سنوات.
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النموذج

دع 29-

دع 28-

قطاع الدراسات العليا والبحوث

املرحلة السادسة :التقارير الدورية وإنذارات إلغاء التسجيل والشطب من الدراسة

ا
أول  :التقرير الدوري

م.
2

1

3

9

5

الخطوات إلاجرائية
تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بإعداد سجل يحتوي علي أسماء طالب الدراسات العليا
املسجلين للخطة البحثية وتاريخ التسجيل ،واملواعيد املقررة لتقديم التقرير الدوري (كل ستة أشهر)
ً
وفقا لنموذج"متابعة التقارير الدورية للطالب" (نموذج دع .)24-
تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بارسال نموذج "تقرير دوري عن املراحل التي تم تنفيذها من
الرسالة" (نموذج دع  )11-إلي ألاقسام العلمية في املوعد املقرر لكل طالب قبل انقضاء فترة الستة أشهر
بفترة كافية.
يقوم مجلس القسم العلمي بمتابعة اس تيفاء نماذج التقارير الدورية للطالب كل حسب موعده ،ويتم
عرضها علي مجلس القسم إلبداء الرأي ثم عرضها علي لجنة الدراسات العليا واعتمادها من مجلس
الكلية/املعهد.
تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بإرسال نسخة من التقرير الدوري املعتمد إلي القسم العلمي
ونسخة للمشرف الرئيس ي ونسخة للطالب ،ويحتفظ بأصل التقرير في ملف الطالب بإدارة الدراسات
العليا بالكلية/املعهد
يتم تنفيذ التعليمات الخاصة بالقواعد العامة بالتقرير الدوري الواردة بمالحق هذه الالئحة:
 يحرر التقرير الدوري كل ستة أشهر (نصف سنوي) من تاريخ تسجيل خطة البحث  .ويتم التوقيععليه من قبل لجنة إلاشراف مجتمعة ،وفي حالة اختالف آراء أعضاء لجنة إلاشراف يقوم القسم
العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار املناسب.
 الانتظام في تحرير التقارير الدورية شرط الستمرار تسجيل رسالة الطالب ويعتبر شرطا أساسيالعرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم املختص.
 عدم تقديم تقريرين دورين متتالين يعني ضمنا اعتذار ألاستاذ املشرف (الذي لم يوقع التقرير أوالذي لم يقم بتحريره) عن إلاشراف .وملجلس القسم تقرير مدى إسناد مهام إشرافية بحثية جديدة
لألستاذ املشرف.
 يشطب تسجيل الرسالة بعد تقديم لجنة إلاشراف مجتمعة ثالثة تقارير متتابعة (متتالية) غيرمرضية مع ألاخذ في الاعتبار اتخاذ إلاجراءات املناسبة نحو إنذار الطالب بعد كل تقرير.
 يتم إخطار الطالب عن طريق قسم الدراسات العليا بالكلية/املعهد برأي لجنة إلاشراف عن مدىتقدمه في الرسالة (استمرار التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء تسجيل الرسالة) ،ويحاط الطالب
بصورة من التقرير ويوقع بالعلم ،وللطالب الحق في التقدم بأي تظلم أو عرض موقف مغاير كتابة
للسيد ألاستاذ الدكتور وكيل الكلية (املعهد) للدراسات العليا والبحوث لبحث التظلم مع القسم
العلمي املعني والعرض على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية/املعهد.
وملجلس الجامعة الحق في تعديل لجنه الاشراف بناء على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس
القسم في حالة عدم التزام املشرف بالوفاء بمتطلبات إلاشراف من خالل التقارير الدورية الخاصة
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النموذج
دع 24-

دع 11-

دع 11-

دع 11-

قطاع الدراسات العليا والبحوث

بمتابعة أداء الطالب.

ا
ثانيا :إنذار شطب التسجيل:
م
2

1

3

الخطوات إلاجرائية
مرض وذلك بعد
يشطب تسجيل الطالب إذا حررت عنه ثالثة تقارير دورية متصلة بأن أداءه غير ٍ
ً
توجيه ثالثة إنذارات له علي أن يتم توضيح سبب عدم الرضا من أداء الطالب تفصيال في التقرير
الدوري.
يتم توجيه عدد إنذارات للطالب غير املنتظمين أو املنقطعين عن الدراسة بعد التسجيل لدرجة
املاجستير أو الدكتوراه بحيث يوجه إلانذار ألاول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الانقطاع وفي حالة
ً
ثان بعد ذلك بستة أشهر فإذا ظل الطالب منقطعا يوجه للطالب إنذار
إستمرار الانقطاع يوجه إنذار ٍ
ً
ثالث وأخير بعد ستة أشهر أيضا يقوم بعدها وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا بعرض شطب قيد
الطالب علي مجلس الكلية/املعهد لعدم الجدية.
في حالة عدم تسجيل الطالب للخطة البحثية بعد إنتهائه من دراسة جميع املقررات الدراسية  ،يتم
توجيه إنذار أول في نهاية الفصل الدراس ي الذي إنقطع فيه ولم يقم بتسجيل الخطة البحثية  .وإذا
إستمر الطالب في عدم التسجيل للخطة البحثية يوجه له إلانذار الثاني في نهاية الفصل الدراس ي الذي
ً ً
يليه ثم إنذارا ثالثا في نهاية الفصل الدراس ي الذي يليه .وبعد إلانذار الثالث يتم شطب تسجيل الطالب
لعدم الجدية
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النموذج
دع 12-

دع 12-

دع 12-

قطاع الدراسات العليا والبحوث

املرحلة السابعة  :تشكيل لجنة الحكم علي الرسالة (ماجستير/دكتوراه)
م
2
1

3

9
5
6
9

8

4

الخطوات إلاجرائية

النموذج

بعد إنتهاء الطالب من دراسة جميع الساعات املعتمدة الالزمة للبرنامج بتقدير عام تراكمي CGPA
ال يقل عن  1.333تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بإرسال إفادة بذلك للقسم أو يقوم
القسم بطبع هذه إلافادة من النظام إلالكتروني للدراسات العليا الكليات/املعاهد.
ً
القيام بإلقاء السيمنار الخاص بنتائج الرسالة قبل املناقشة وذلك طبقا للالئحة الكلية/املعهد ،ويتم
استيفاء نموذج "استمارة حضور حلقة نقاش – سيمنار" (نموذج دع .)4-
بعد الانتهاء من إعداد الرسالة وكتابتها ومراجعتها من السادة املشرفين تتقدم لجنة إلاشراف علي
الرسالة إلي مجلس القسم باآلتي:
ً
أ .تقرير صالحية الرسالة للمناقشة موضحا به ماقام به الباحث – نموذج "تقرير صالحية الرسالة
للعرض علي لجنة الحكم (نموذج دع .)11-
ب .نسخة كاملة من الرسالة غير مجلدة التجليد النهائي (  - Double Spacesعلي وجه واحد -تجليد
حلزوني).
ت .اقتراح تشكيل لجنة الحكم واملناقشة علي الرسالة حيث يتم مناقشة املوضوع في مجلس القسم
واستيفاء نموذج "اقتراح تشكيل لجنة الحكم علي رسالة املاجستير/الدكتوراه" (نموذج دع .)13-
يقوم مجلس القسم باملوافقة علي تشكيل لجنة الحكم وإرسال نموذج التشكيل إلي وكيل الكلية/املعهد
للدراسات العليا والبحوث( .نموذج دع .)13-
يعرض وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث ألامر علي لجنة الدراسات العليا والبحوث ويرفع
إلي عميد الكلية/املعهد للعرض علي مجلس الكلية/املعهد ( ويمكن أن يفوض السيد العميد في ذلك مع
ألاخذ في الاعتبار إحاطة مجلس الكلية/املعهد بهذه املوافقة).
بعد موافقة مجلس الكلية/املعهد تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية أو املعهد بمراجعة املستندات
ورفع ألامر إلي إدارة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.
ً
تقوم إدارة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بمراجعة التشكيل وتسجيله بالسجالت (إلكترونيا) و
تقوم باعتماد نموذج التشكيل من نائب الدراسات العليا والبحوث.
تقوم إدارة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بإخطار وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث
بموافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث علي التشكيل ،ويقوم وكيل الكلية/املعهد
بدوره بإخطار إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد ورئيس مجلس القسم والسادة املشرفين علي
الطالب.
يقوم الطالب بتسليم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد عدد  5نسخ من الرسالة للسادة أعضاء
لجنة الحكم واملناقشة  .وتقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بإعداد الخطابات املوجهة للسادة
املحكمين وإعتمادها من عميد أو وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث ومرفق مع الخطاب
نسخة من "نموذج التقرير الفردي/املشترك" (نموذج دع ( )19-نموذج دع .)15-
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دع 11-
دع 13-

دع 13-

دع 13-

دع 13-

دع 19-
دع 15-

قطاع الدراسات العليا والبحوث

(تابع) املرحلة السابعة  :تشكيل لجنة الحكم علي الرسالة (ماجستير/دكتوراه)
م
21
22

21

23

29

25

26
29

28

الخطوات إلاجرائية
تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية /املعهد أو السادة املشرفين بتسليم نسخ الرسالة والخطابات للسادة
املحكمين علي الرسالة ً
وفقا لأللية املتبعة.
ويحق لطالب املاجستير أو الدكتوراه أن يناقل الرسالة بعد  25يوم من موافقة السيد أ.د.نائب رئيس
الجامعة للدراسات العليا والبحوث علي أن تناقل الرسالة قبل مرور  3شهور من موافقة النائب وإال
وجب إعادة التشكيل بنفس اللجنة مع ذكر ألاسباب.
أما في حالة الطالب الذي قارب علي الانتهاء من مدة إعادة املقررات التي مر عليها أكمر من خمس
سنوات للماجستير وستة سنوات للدكتوراه وتم تقديم تقرير صالحية الرسالة للمناقشة وتشكيل لجنة
الخكم علي الرسالة ،وجب مناقشة الطالب خالل ثالثة أشهر دون أي مد لهذه املدة وإال لزم إعادة
املقررات التي مر عليها املدة املقررة (خمس سنوات للماجستير وست سنوات للدكتوراه) .
يقوم السيد أ.د /.املشرف علي الرسالة واملمثل للجنة إلاشراف في الحكم علي الرسالة بالتنسيق مع بادي
لجنة الحكم واملناقشة بتحديد املوعد املناسب إلجراء املناقشة وإبالغ عميد و وكيل الكلية/املعهد
للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس القسم بموعد ومكان املناقشة بوقت ال يقل عن ثالثة أيام،
وباستخدام نموذج"اخطار بموعد وكان مناقشة الرسالة" (نموذج دع . )16-
َ
بعد تحديد موعد املناقشة ،ينبغي علي إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد إلاعالن عنه موضحا في
إلاعالن :اسم الطالب و القسم العلمي وعنوان الرسالة عربي وإنجليزي و لجنة إلاشراف والحكم علي
الرسالة و توقيع رئيس القسم العلمي.
يقوم أعضاء لجنة الحكم الخارجيين بإرسال التقارير الفردية لألستاذ الدكتور املشرف علي الرسالة
واملمثل للجنة إلاشراف بوقت كاف ال يقل عن ثالثة أيام أو حسب ما يتم إلاتفاق عليه فيما بينهم
ليقوم سيادته بإعداد التقرير الجماعي باستخدام نموذج "التقرير الجماعي للجنة الحكم واملناقشة"
(نموذج دع  )19-أو باستخدام نموذج "التقرير الجماعي عن طريق النشر" (نموذج دع  .)18-ملحوظة:
يجب التوقيع علي كل صفحة سواء في التقارير الفردية أو التقرير الجماعي.
بعد إتمام جلسة املناقشة يقوم رئيس لجنة الحكم واملناقشة بالقاء القرار العلني للجنة الحكم
واملناقشة ً
وفقا لنموذج "القرار العلني للجنة الحكم واملناقشة" (نموذج دع . )14-
بعد الانتهاء من مناقشة الطالب وإجراء أية تعديالت إن كانت مطلوبة يقوم الطالب بإعداد نسخ
الرسالة في الصورة النهائية كما هو معمول به في الجامعة .
يقوم املشرفون بإرسال آلاتي لرئيس مجلس القسم:
 النسخة النهائية من الرسالة. خطاب يفيد بأن الطالب قام بإجراء جميع التعديالت املطلوبة وقام بتسليم نسخ الرسالةللسادة املشرفين واملحكمين باستخدام نموذج "إقرار بالتعديالت املطلوبة بالرسالة" (نموذج
دع . )31-
 التقارير الفردية والتقرير الجماعي.52

النموذج

دع 16

دع –19
دع 18-

دع 14-

دع 31-

قطاع الدراسات العليا والبحوث

(تابع) املرحلة السابعة  :تشكيل لجنة الحكم علي الرسالة (ماجستير/دكتوراه)
م

24

11

الخطوات إلاجرائية
يعرض جميع ما تم عرضه علي مجلس القسم علي لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية/املعهد
باإلضافة إلي:
 ملخص  111كلمة عربي وإنجليزي. نموذج "استمارة حصر الرسائل العلمية املنتهية" (نموذج دع ( )32-نموذج دع .)31- عدد  1نسخة نهائية للجامعة. عدد  9قرص مدمج عليه الرسالة.ً
ثم يتم الاعتماد من مجلس الكلية/املعهد تمهيدا لعرضه علي مجلس الجامعة.
ً
ويجوز أن تجرى املناقشة في الكليات /املعاهد وفقا ملا تنص عليه اللوائح الداخلية (مادة .)215
ويمكن إتباع النظام املوازي ملنح الطالب الذي يقوم بنشر أبحاث العلمية ً
وفقا لقرار مجلس الجامعة
رقم  4لسنة  .1125والذي ينص علي أنه" يعفي طالب الدكتوراه من تقديم رسالة بالشكل التقليدي
امل تعارف عليه وكذلك من جلسة املناقشة العلنية في حال نشر بحثين علي ألاقل في إحدي الدوريات
ً
املصنفة عامليا في قائمة أفضل  %51في مجال التخصص في تصنيف  ISIويجوز أن يكون أحد البحثين
ً ً
مقبوال نهائيا للنشر والبحث آلاخر منشور بالفعل"
كذلك " يعفي طالب املاجستير من تقديم رسالة بالشكل التقليدي املتعارف عليه  ،وكذلك من
املناقشة العلنية في حال تقديم بحث علي ألاقل منشور أو مقبول للنشر في إحدي الدوريات املصنفة
ً
عامليا في قائمة أفضل  %51في مجال التخصص في تصنيف  ."ISIوتتبع في ذلك كافة إلاجراءات الوارد
ذكرها عند تقديم الرسالة بالشكل الوردي املتعارف عليه.
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النموذج

دع –32
دع 31-

قطاع الدراسات العليا والبحوث

املرحلة الثامنة :منح شهادات الدبلومات
م.
2
1

الخطوات إلاجرائية
يقوم الكنترول بإعداد النتيجة و اعتمادها من رئيس الكنترول ووكيل الدراسات العليا بالكلية/املعهد
الذي يقوم بإرسال النتيجة لعميد الكلية العتمادها من مجلس الكلية..
تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بإعداد مذكرة املنح باستيفاء نموذج " مذكرة منح شهادة
دبلومة الدراسات العليا" (نموذج دع  ،)33-و خطاب رئيس الجامعة باستيفاء نموذج "قرار رئيس
الجامعة بمنح شهادة دبلومة الدراسات العليا " (نموذج دع  )39-إلرسالها لالعتماد من الجامعة.

3

تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بمراجعة مذكرة املنح و تسجيلها فى السجالت.

9

يتم عرض مذكره املنح على مجلس الجامعة و صدور قرار رئيس الجامعة باملنح.

5

تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بارسال قرار املنح إلي الكلية/املعهد.

6
9

ً
تتسلم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد القرارات و تسجلها بالسجالت( إلكترونيا) و تقوم باصدار
شهادة الدبلوم.
يقدم الطالب طلب استخراج شهادة املنح باستيفاء نموذج "طلب إستخراج شهادة" (نموذج دع )35-
ويقوم موظف الدراسات العليا بإصدار الشهادة.
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النموذج

دع 33-
دع 39-
دع 33-
دع 33-
دع 39-
دع 39-
دع 39-
دع 35-

قطاع الدراسات العليا والبحوث

املرحلة التاسعة :منح درجات املاجستير والدكتوراه
م.
2
1

3

9

5

الخطوات إلاجرائية
يقوم املشرفون بإرسال تقارير املحكمين ( الفردى/الجماعى) والقرار العلني للجنة الحكم واملناقشة أو
(التقرير الجماعي ملنح درجة علمية عن طريق النشر العلمي) إلى مجلس القسم.
يقوم القسم بإرسال خطاب املوافقة مع تقارير املحكمين إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية بعد إجراء
التعديالت املطلوبة بالرسالة واعتماد نموذج إقرار بالتعديالت املطلوبة.
يقوم الطالب بتقديم املستندات املطلوبة للمنح إلدارة الدراسات العليا .
 عدد ( )1نسختين رسالة املاجستير/الدكتوراه عدد ( )9قرص مدمج للرسالة ملخص عربي/إنجليزي  111كلمة استمارة حصر الرسائل العلمية املنتهية.تقوم إدارة الدراسات العليا بمراجعة ألاوراق املقدمة و إعداد مذكرة املنح باستيفاء نموذج "مذكرة
منح شهادة درجة علمية ماجستير/دكتوراه" (نموذج دع  ،)36-و خطاب رئيس الجامعة باستيفاء
نموذج "قرار رئيس الجامعة بمنح شهادة درجة علمية ماجستير/دكتوراه" (نموذج دع  )39-إلرسالها
لالعتماد من الجامعة ،أو منح درجة علمية عن طريق النشر العلمي باستيفاء نموذج "مذكرة منح درجة
علمية عن طريق النشر العلمي ماجستير/دكتوراه" (نموذج دع . )38-
يقوم الوكيل بعرض مذكرة املنح على لجنة الدراسات العليا ثم تعرض علي مجلس الكلية/املعهد
لإلعتماد .

6

تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بإرسال مذكرة املنح و قرار رئيس الجامعة واملستندات إلى
إدارة الدراسات بالجامعة

9

تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بمراجعة مذكرة املنح و تسجيلها فى السجالت.

8

يتم عرض مذكره املنح على مجلس الجامعة و صدور قرار رئيس الجامعة باملنح.

4

تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بارسال قرار املنح إلي الكلية/املعهد.

21
22

ً
تتسلم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد القرارات و تسجلها بالسجالت( إلكترونيا) و تقوم باصدار
شهادة املاجستير والدكتوراه.
يقدم الطالب طلب استخراج شهادة باستيفاء نموذج "طلب إستخراج شهادة" (نموذج دع  )35-ويقوم
موظف الدراسات العليا بإصدار الشهادة.
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النموذج

دع –36
دع –39
دع 38 -
دع –36
دع 38-
دع –36
دع –39
دع 38-
دع –36
دع 38-
دع –36
دع 38-
دع –36
دع 38-
دع –36
دع 38-
دع 35-

قطاع الدراسات العليا والبحوث

النماذج الخاصة بمراحل إجراءات وآليات العمل بالدراسات العليا ( 82نموذج 7+نموذج وافدين)

د.ع – 2
د.ع – 1أ1،ب
نموذج وافدين - 2أ

طلب التسجيل بالدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة
إستمارة حصر الطالب املقبولين
طلب موافقة من حيث املبدأ للطالب الوافد للتسجيل

نموذج وافدين - 2ب
نموذج وافدين 1
نموذج وافدين 3

املوافقة من حيث املبدأ لقبول طالب وافد

نموذج وافدين 9

إثبات التقديم للطالب الوافد

نموذج وافدين 5
نموذج وافدين 6
نموذج وافدين 9
د.ع – 3
د.ع – 9
د.ع – 5
د.ع – 6
د.ع – 9
د.ع – 8
د.ع – 4

إستمارة معلومات
إستمارة بيانات لإللتحاق بالدراسات العليا
إقرار املوافقة ألامنية
تسجيل /حذف/إضافة مقرر
إنسحاب من مقرر
تسجيل مقررات كطالب مستمع
تسجيل مقررات تكميلية
تسجيل مقررات ببرنامج التعليم املستمر
سجل الطالب الدراس ي
إستمارة حضور حلقة نقاش (سيمنار)

د.ع –21

تسجيل الخطة البحثية للرسالة

د.ع –  22أ

مقترح الخطة البحثية وتشكيل لجنة إلاشراف

د.ع –  22ب

Suggested Proposal

د.ع –21

تعديل عنوان الخطة البحثية

د.ع –23

تعديل لجنة إلاشراف

د.ع –29

إلغاء تسجيل النقطة البحثية في حالة التعديل الجوهري وتسجيل
نقطة بحثية جديدة
إلغاء تسجيل الطالب من البرنامج

د.ع –25
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قطاع الدراسات العليا والبحوث

د.ع –26

شطب تسجيل الطالب من البرنامج

د.ع –29

تشكيل لجنة إلامتحان الشامل للدكتوراه

د.ع –28

نتيجة لجنة إلامتحان الشامل للدكتوراه

د.ع –24

نموذج متابعة التقارير الدورية للطالب عن املراحل التي
تم تنفيذها في رسالة (ماجستير -دكتوراه)
تقريردوري عن املراحل التي تم تنفيذها في رسالة
(املاجستير -الدكتوراه)
إنذار بإلغاء تسجيل

د.ع –11

تقرير صالحية الرسالة للعرض علي لجنة الحكم

د.ع –13

إقتراح تشكيل لجنة الحكم علي رسالة (ماجستير -دكتوراه)

د.ع –19

التقرير الفردي /املشترك

د.ع –15

External Examiner Report on Dissertation for Ph.D. Degree

د.ع –16

إخطار بموعد ومكان الرسالة

د.ع –19

التقرير الجماعي للجنة الحكم واملناقشة

د.ع –18

التقرير الجماعي ملنح درجة علمية عن طريق النشر العلمي

د.ع –14

القرار العلني للجنة الحكم واملناقشة

د.ع –31

إقرار بالتعديالت املطلوبة بالرسالة

د.ع –32

إستمارة حصر الرسالة العلمية املنتهية

د.ع –31

Collection of Data on Scientific Thesis

د.ع –33

مذكرة منح شهادة دبلوم الدراسات العليا(املهنية -التخصصية)

د.ع –39

قرار رئيس الجامعة بمنح شهادة دبلومة الدراسات العليا في فصل --

د.ع –35

طلب إستخراج شهادة

د.ع –36
د.ع –39

مذكرة منح درجة علمية (ماجستير -دكتوراه)
قرار رئيس الجامعة بمنح درجة علمية (ماجستير -دكتوراه)

د.ع –38

مذكرة منح درجة علمية عن طريق النشر العلمي(ماجستير -دكتوراه)

د.ع –11
د.ع –12
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