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بالدراسات العلیا للطالب و القبول تعلیمات استرشادیة للتقدیم    

  المصریین الجدد
  

 :یفتح باب القبول مرتین سنویًا  ·

  أغسطس       ١٥ أغسطس حتى ١من  : ینایر      الثانیة ١٥ ینایر حتى ١من : األولى            
 جنیـه مـصري ١٥٠ة مقابـل یسحب الطالب ملف األوراق مـن إدارة الدراسـات العلیـا بالكلیـ ·

 ) جنیه مجلة الكلیة ٥٠) +دلیل الطالب +  ملف ( جنیه ١٠٠(

 .ال یجوز استرداد المبلغ المذكور في حالة عدم قبول الطالب بالدراسات العلیا  ·

یمـــــأل الطالـــــب االســـــتمارات و البیانـــــات المطلوبـــــة بـــــالملف ویتقـــــدم بـــــه مـــــرة أخـــــرى إلدارة  ·
 .الدراسات العلیا 

ت بعد تجمیعها إلى األقسام العلمیة للبت فیها في خالل شهر من انتهاء فتـرة ترسل الملفا ·
 .قبول االوراق 

 .یخضع القبول في الدراسات العلیا للشروط الداخلیة في األقسام  ·

یمكن للطاب االستفسار عن قبوله أو عدم قبولـه بعـد مـرور شـهر مـن تـاریخ انتهـاء المـدة  ·
 .المحددة للتقدم باألوراق 

 .الطالب إلدارة الدراسات العلیا في حالة قبوله لسحب استمارة تسجیل المقررات یتوجه  ·

یتوجــه الطالــب للمرشــد االكــادیمي بالقــسم لتــسجیل المقــررات الدراســیة فــي خــالل اســبوعین  ·
 .من بدء الدراسة 

یسلم الطالب اسـتمارة تـسجیل المقـررات بعـد اسـتیفائها للموظفـة المختـصة بـإدارة الدراسـات  ·
  .العلیا

 .یسحب الطالب حافظة المصروفات الدراسیة للمقررات التي قام بتسجیلها وسدادها فورًا  ·

یسلم الطالب صـورة حافظـة المـصروفات بعـد سـدادها للموظفـة المختـصة بـإدارة الدراسـات  ·
 .العلیا تمهیدًا الرسال ملفه إلدارة الدراسات العلیا بالجامعة العتماد قیده النهائي 

 .د المصروفات یعتبر الطالب غیر مقید بالدراسات العلیا في حالة عدم سدا ·

فــي حالــة تكلیــف الطالــب بــأداء بعــض المــواد التكمیلیــة علیــه ســداد المــصروفات الخاصــة  ·
 .بهذه المواد

علــى الطالــب أوًال اجتیــاز المــواد التكمیلیــة بنجــاح قبــل تــسجیله لمقــررات برنــامج الدراســات  ·
 .العلیا 

  



 ٢

  علیا بنظام الساعات المعتمدةقواعد الئحة الدراسات ال
  دمنهورجامعة ــ  لكلیة اآلداب 

  
  القواعد األساسیة : الباب األول

   :)١(  مادة 
تمنح جامعة اإلسكندریة الشهادات والدراجات التالیة بناء على اقتراح مجلـس كلیـة اآلداب 

  :       وهي 
 :   دبلوم الدراسات العلیا  .١

 .دبلومات مهنیة  ·

 .دبلومات تخصصیة  ·

 .دراجات الماجستیر في اآلداب . ٢

  .دراجات الدكتوراة الفلسفة في اآلداب . ٣
  
   :)٢(مادة 

  مواعید الدراسة
 .یبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة أسبوع دراسي شامل االمتحانات : فصل الخریف  .١

 . أسبوع دراسي شامل االمتحانات ١٥یبدا السبت الثاني من فبرایر ولمدة: فصل الربیع  .٢

 . أسابیع دراسیة شاملة االمتحانات ٨یبدأ السبت األول من یولیو ولمدة : فصل الصیف  .٣

 

   :)٣(مادة 
  نظام الدراسة

 ١٦یسمح للطالـب بالتـسجیل فـي فـصلي الخریـف والربیـع فـي عـدد الـساعات ال یزیـد عـن 
كما یسمح للطالب بالتسجیل في فصل الصیف في عدد من الـساعات . ساعة معتمدة لكل فصل 

  .و ال یحسب ساعات تسجیل الرسالة ضمن هذه الساعات .  ساعات معتمدة ٩ال یزید عن 
  

   :)٤(مادة 
  الساعات المعتمدة

  .ساعة دراسیة نظریة واحدة في األسبوع   . أ
 أو ساعتین تطبیقیتین  أو ساعتین من التدریبات المعملیة أو اإلكلینیكیة في األسبوع   . ب



 ٣

  .ألسبوع طوال الفصل الدراسي أو أربع ساعات من التدریبات في ا. ج
  

   :)٥(مادة 
  التسجیل الشروط العامة للقبول و

اللیـسانس مـن إحـدى الجامعـات المعتـرف / الحاصل على درجة البكـالیورس یقبل الطالب  .١
بهــا مــن المجلــس األعلــى للجامعــات الدراســیة ببــرامج الدراســات العلیــا إذا اســتوفى شــروط 

 .القبول بكل برنامج

و أن یحـــصل علـــى ) ï@,; Š ( المعهـــد العلمـــي / الـــب شـــروط القـــسم أن یـــستوفي الط .٢
 .المعهد المختص و مجلس الكلیة / موافقة مجلس القسم 

 .أن یستوفي الطالب المستندات و النماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العلیا  .٣

یختــار الطالــب المقــررات المناســبة ویمــأل نمــوذج تــسجیل المقــررات و یعتمــد مــن المرشــد  .٤
 .مدیر المعهد / األكادیمي ورئیس القسم 

 .التسجیل شرط أساسي لكي یسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسیة له  .٥

ال یعتبـــر الطالـــب مـــسجًال فـــي أي مقـــرر إال بعـــد ســـداد الرســـوم الدراســـیة خـــالل المواعیـــد  .٦
 .المقررة 

 الثـــاني مـــن فـــصلي الطالـــب الـــذي ال یقـــوم بإنهـــاء اجـــراءات التـــسجیل قبـــل نهایـــة األســـبوع .٧
 .الخریف والربیع االسبوع األول من الفصل الصیفي ال یحل له حضور المحاضرات 

 
   :)٦(مادة 

  قواعد دراسة المقرر
 لفتح مقررات دراسیة على اقتراح مجلس القـسم یقرر المجلس الحد األدنى لعدد الطالب .١

 .المعهد / 

وع الثاني من بدایة الفـصل یضیف أي مقرر قبل نهایة األسب/ یحق للطالب أن یحذف  .٢
أو نهایة األسبوع األول من فصل الصیف بعد تعبئة نموذج ) الخریف ــ الربیع(الدراسي 

الحذف واإلضافة واعتماده من المرشد األكادیمي دون أن یظهر المقـرر الـذي تـم حذفـه 
 .في سجله الدراسي 

الثــاني عــشر مــن  باالنــسحاب مــن المقــرر الدراســي قبــل نهایــة األســبوع ب للطالــیــسمح .٣
بدایـــة فـــصلي الربیـــع و الخریـــف أو األســـبوع الـــسادس مـــن الفـــصل الـــصیفي بعـــد تعبئـــة 
نموذج االنسحاب واعتماده من المرشـد األكـادیمي و فـي هـذه الحالـة ال تحـسب للطالـب 



 ٤

 فــي ســجله W (Withdrawal(ســاعات هــذا المقــرر ویرصــد للطالــب تقــدیر منــسحب 
 .الدراسي 

على األقـل مـن الـساعات  ٧٥االمتحان النهائي إال إذا حضر  للطالب بدخول ال یسمح .٤
 مــــن مجموعــــة عــــدد الــــساعات ٢٥التدریــــسیة للمقــــرر فــــإذا تجــــازوت نــــسبة غیابــــه فــــي 

التدریسیة للمقرر  یخطر الطالب بحرمانـه مـن دخـول امتحـان نهایـة الفـصل ویرصـد لـه 
 .  FW  ( forced Withdrawal(في سجله منسحبًا اجباریًا من المقرر 

 إذا تعــذر علیــه دخــول  I (Incomplete(یحــصل الطالــب علــى تقــدیر غیــر مكتمــل  .٥
/ االمتحان النهائي لمقرر أو اتمام بعض متطلباتـه ألسـباب قهریـه یقبلهـا مجلـس القـسم 

المعهد وتقرها لجنـة الدراسـات العلیـا ومجلـس الكلیـة شـریطه أن یكـون قـد حـضر و أدى 
 علیه أداء االمتحان خالل اسبوعین من بدء على األقل من متطلبات المقرر و % ٧٥

  ) . FW(الفصل الدراسي التالي وٕاال حصل على تقدیر منسحب إجباري 

ال  ) MW or  FW ,  ,W I(المقـــررات التـــي یحـــصل فیهـــا الطالـــب علـــى تقـــدیر  .٦
 .تحسب له كساعات دراسیة و ال تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدراجات 

جیل في مقرر سبق له النجـاح أو الرسـوب فیـه بغـرض تحـسین یحق للطالب إعادة التس .٧
 .تقدیره في هذا المقرر 

 جمیـــع تقدیراتـــه الحاصـــل علیهـــا فـــي Transcriptیرصـــد فـــي ســـجل الطالـــب الدراســـي  .٨
المقــررات فــي جمیــع محاوالتــه و تــدخل جمیعــًا فــي حــساب المتوســط التراكمــي للــدرجات 

 Cumulative Grade  Point Average ( CGPA)فـي جمیـع الفـصول الدراسـیة 
. 

المعهـــد أو الكلیـــة أو / یجـــوز للطالـــب التـــسجیل فـــي مقـــررات دراســـیة مـــن خـــارج القـــسم  .٩
الجامعة ضمن برنامجه و ذلك بعد موافقة مجلس الكلیة بناء على اقتـراح مجلـس القـسم 

المعهـــد المخــــتص وتــــدخل هـــذه المقــــررات فــــي حـــساب المتوســــط التراكمــــي للــــدراجات / 
Grade  Point Average) GPA. (  

ال یحــسب للطالــب المقــرر ضــمن الــساعات المطلوبــة للحــصول علــى الدرجــة إذا  . ١٠
  ویجـب علیـه إعـاده دراسـة المقـرر إذا كـان إجبارًیـُا  Cحصل فیه علـى تقـدیر أقـل مـن 

ویحق للطالب دراسة مقرر بدیل إذا كان اختیاریًا و تدخل الدرجات الحاصل علیهـا فـى 
فــــي جمیــــع الفــــصول  ) CGPA(وســــط التراكمــــى للــــدرجات محاوالتــــه فــــى حــــساب المت

  .الدراسیة 
فــي حالــة شــطب الطالــب مــن البرنــامج ال یحــق لــه التــسجیل لــنفس البرنــامج مــرة  . ١١

 .أخرى في ذات التخصص 



 ٥

ال یحــسب للطالــب المقــرر الــذي درســه و مــر علیــه أكثــر مــن خمــس ســنوات مــن  . ١٢
أو الماجستیر أو سـبع سـنوات تاریخ اجتیازه المقرر و حتى وقت الحصول على الدبلوم 

 .حتى وقت الحصول على الدكتوراه 

 حسساب المتوسط التراكمي  . ١٣

عــــدد الــــساعات المعتمــــدة للمقــــرر فــــي نقــــاط = نقــــاط تقــــدیر المقــــرر   . أ
  المقرر 

ألقـرب ثالثـة ( لكل فصل دراسي GPAالمتوسط التراكمي للدراجات   . ب
 :وفقًا للمعادلة ) أرقام عشریة 

GPA = الخ علي مجموع الساعات ) +......٢(نقاط تقدیر المقرر ) + ١ (نقاط تقدیر المقرر
  .المعتمدة لكل المقررات الدراسیة التي أكملها الطالب في الفصل الدراسي 

  : وفقًا للمعادلة CGPAیتم حساب اجمالي المتوسط التراكمي للدراجات .   
CGPA = مجمــوع الــساعات مجمــوع نقــاط تقــدیر جمیــع  المقــررات التــي أكملهــا الطالــب علــى 

  المعتمدة لكل المقررات الدراسیة 
CGPA = sum of points of credit hours of all courses / sum of numbers  
of credit hours of all courses   

یمكـــن للطالـــب التـــسجیل فـــي مقـــرر دراســـي كمـــستمع دون دخـــول االمتحـــان و فـــي حالـــة  . ١٤
ریــسیة للمقــرر أو أكثــر یرصـد للطالــب تقــدیر مــستمع  مــن الـساعات التد٧٥حـضور الطالــب فــي 

)L ( Listener.   
ال یــسمح الطالــب التــسجیل فــي مقــرر دراســي إذا كــان لــه متطلــب ســابق و یجــب علیــه أن  .١٥

  .یجتاز المتطلب السابق أوًال 
یسمح للطالب باالنسجاب من المقرر الدراسي بعـد التـسجیل عنـد اسـتدعائه الداء الخدمـة  . ١٦

 ) military withdrawalیة و یرصــد لــه تقــدیر منــسحب الداء الخدمــة العــسكریة العــسكر 

MW) في سجله الدراسي و ال تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحیة المقررات .  
 أثنــاء تقدمــه فــي بحــث IP ( in progress(یرصــد تقــدیر الطالــب فــي الــسجل الدراســي  . ١٧

 ) S( مناقــــــشة الرســــــالة بتقــــــدیر مرضــــــي رســــــالة الماجــــــستیر أو الــــــدكتوراة وترصــــــد لــــــه نتیجــــــة
Satisfactory أو غیـر مرضـي  )U(     unSatisfactory و ال تـدخل فـي حـساب متوسـط

   .GPAنقاط التقدیر 
  
  
  



 ٦

  
   :)٧(مادة 

  قواعد تقییم المقرر
  Marks 

  الدرجات
Grade 
 المعدل

Points 
  النقاط

90-100 A 4.000 

85< 90 A  3.666 

 very high هـــذه التقـــدیرات للطلبـــة الـــذین أظهـــروا أداء عالیـــاً ترصـــد 
graduate caliber  

  
80<85 B+  3.333 

75<80 B 3.000 

70<75 B- 2.666 

65<70  C+ 2.333  

 satisfactoryترصــد هــذه التقــدیرات للطلبــة الــذین أظهــروا أداء مرضــیاً 
perfomance 

  
60<65 C  2.000 

 the أقـل مـن المتوقـع مـنهم ترصد هـذه التقـدیرات للطلبـة الـذن اظهـروا أدء
performance of the student is less than expected 

55<60 C- 1.666 

 D 1.000 55>50  یرصد هذه التقدیرات للطلیة الذین أظهروا أداء غیر مرض 

 fail   50<  F 0.000یرصد للطالب راسب 

  - Withdrawal  -  Wیرصد للطالب المنسحب من مقرر 

  - forced withdrawal -  FWنسحب اجباریًا من المقرر یرصد للطالب الم

  - In complete -  Iیرصد للطالب الذي لم یكمل متطلبات المقرر 

  - Militar Withdrawal -  MWیرصد للطالب المنسحب الداء الخدمة العسكریة 

  - Listener - Lیرصد للطالب المسجل مستمع 

 inلمیـــة ولـــم تكتمـــل بعـــد یرصـــد للطالـــب المـــسجل لـــساعات الرســـالة الع
progress  

-  IP -  

  - satisfactory -  Sیرصد للطالب عند مناقسة الرسالة العلمیة بنجاح 

  - unsatisfactory   -  U یرصد للطالب عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمیة

  
  
  

  
  



 ٧

  :) ٨(مادة 
  مج الدراسات العلیااالرسوم الدراسیة لبر 

ي قیمــة تــسجیل الــساعة المعتمــدة لبــرامج الدراســات العلیــا تحــدد فــي بدایــة كــل عــام دراســ
  .بقرار من رئیس و مجلس الجامعة 

  
   :)٩(مادة 

  المرشد األكادیمي
المعهـد لكـل طالـب مرشـدًا أكادیمیـًا و یفـضل أن یكـون مـن أعـضاء هیئـة / یحدد القـسم 

رة دراســیة و ذلــك لتقــدیم النــصح واالرشــاد خــالل فتــ/ التــدریس مــن نفــس التخــصص كلمــا أمكــن 
ولمساعدة في اختیار المقررات الدراسیة األساسیة و التكمیلیة الالزمة لمجال تخصصه و یكـون 
رأي المرشــــد األكــــادیمي استــــشاریًا و لــــیس إلزامــــًا للطالــــب و ذلــــك حتــــى نهایــــة دراســــة الطالــــب 

و یـــستبدل المرشـــد . للمقـــررات و یجـــوز للطالـــب حریـــة اختیـــار المـــشرف كلمـــا كـــان ذلـــك ممكنـــًا 
  .ستیر و الدكتوراة عند تسجیل الرسالة wاألكادیمي بالمشرف العلمي لطالب درجتي الما

  
  : )١٠(مادة 

  تحویل الساعات المعتمدة
المعهـــد یـــسمح للطالـــب  / قــسممجلـــس الكلیـــة و بنــاء علـــى اقتـــراح مجلـــس البعــد موافقـــة 

تكون من بـین بتحویل عدد من الساعات المعتمدة سبق له أن درسها في جامعة أخرى على أن 
أمــا یعادلهــا ) C(متطلبـات الحــصول علــى الدرجــة و أن یكـون قــد نجــح فیهــا بتقـدیر ال یقــل عــن 

  :بشرط 
مــــن مجمــــوع الــــساعات الدراســــیة الالزمــــة  % ٣٠أال یزیــــد مجمــــوع الــــساعات المحولــــة عــــن . أ

  .للحصول على الدرجة 
  .رجة علمیة أخرى أال یكون قد احتسبت له و حصل بموجب دراستها على شهادة  أو د. ب
ال تـدخل تلــك الــساعات المعتمــدة المحولــة مــن جامعــة أخــرى فــي حــساب المتوســط التراكمــي . ج

  .GPAللدرجات 

 أن یحـول أي دمنهـور یسمح للطالب المسجل في أحد برامج الدراسات العلیا بجامعة 
ق  و أن قــل أو مــا یعادلــه ســب علــى األCعــدد مــن الــساعات المعتمــدة التــي نجــح فیهــا بتقــدیر 

 فــي برنــامج التعلــیم المــستمر أو برنــامج لــم یــستكمل الــى أي مــن دمنهــوردرســها فــي جامعــة 
بــرامج الدراســات العلیــا التــي یرغــب فــي االلتحــاق بهــا إذا كانــت هــذه المقــررات مــن متطلبــات 

   .GPAالبرامج و تدخل  هذه الساعات في حساب المتوسط التراكمي للدرجات 



 ٨

 ســنوات مــن تــاریخ اجتیــاز المقــرر و حتــى حــصوله علــى ٥ثــر مــن بــشرط أال یكــون قــد مــر أك
  .و درجة الماجستیر و سبع سنوات حتى خصوله على درجة الدكتوراة أشهادة الدبلوم 

  
   ) :١١(مادة 

  
  معاهد كلیة اآلداب  برامج الدراسات العلیا بأقسام و :الباب الثاني 

  
لتالیـــة بنـــاء علـــى مجلـــس كلیـــة جامعـــة دمنهـــور الـــشهادات و الـــدرجات العلمیـــة اتمـــنح 

  : هي اآلداب و
  :دبلوم الدراسات العلیا . ١

   الدبلومات المهنیة في .أ
 التنمیة االجتماعیة   ·

 الرأي العام  ·

 علم النفس المهني ·

 فنون المسرح ·

 علم المكتبات والمعلومات ·

 العلوم االجتماعیة في التنمیة البشریة  ·

 المجتمع المدني عي وامالعلوم االجتماعیة في سیاسات العمل االجت ·

  في العالقات العامة ةالعلوم االجتماعی ·

 )الفرنسیة  /االنجلیزیة (الفوریة  ریریة وحالترجمة الت ·

  :ة في یالدبلومات التخصص . ب
  .تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها   ·

 .تاریخ العصور الوسطى    ·

 .الخرائط    ·

 .علم النفس االكلینكي    ·

 .یة اللغة العبر    ·

 .اللغة الفارسیة أو اللغة التركیة    ·

 .اللغة االردیة    ·

 .ثقافات البحر المتوسط  مجتمعات و   ·



 ٩

  .)الفرنسیة  /االنجلیزیة (الدراسات اللغویة التطبیقیة    ·

  .)الفرنسیة  /االنجلیزیة (الترجمة الفوریة    ·

  .)الفرنسیة /االنجلیزیة (مة التحریریة  التر  ·

  یر في اآلداب  درجات الماجست. ٢
   درجات الدكتوراة في اآلداب .٣

  

  :الدكتوراه فى اآلداب التالیة  تمنح درجتى الماجستیر و
تخصــصات الدراســات األدبیــة والنقدیــة ، الدراســات اللغویــة ، ( قــسم اللغــة العربیــة وآدابهــا  ·

 )الدراسات اإلسالمیة 
 ).الترجمة  نیات وشعبة اآلداب ، شعبة اللسا( قسم اللغة االنجلیزیة وآدابها  ·
شــعبة التــاریخ الوســیط  شــعبة التــاریخ القــدیم ، (قــسم التــاریخ واآلثــار المــصریة واإلســالمیة  ·

شعبة اآلثار  شعبة اآلثار المصریة و ،وشعبة التاریخ االسالمى وشعبة التاریخ الحدیث و
 ) .اإلسالمیة 

طبیعیـــة ، الجغرافیـــا تخصـــصات الجغرافیـــا ال( قــسم الجغرافیـــا ونظـــم المعلومـــات الجغرافیـــة  ·
 ).الیمنح القسم درجة الدكتوراه فى هذا التخصص  (الخرائط  البشریة و

شـعبة المنطـق وفلـسفة  شعبة الفلسفة وتاریخها ، شعبة الفلسفة اإلسـالمیة ،( قسم الفلسفة  ·
 .)العلوم ، شعبة فلسفة السیاسة 

 ) .تصال و یضم تخصص علم االجتماع ، تخصص االعالم و اال( قسم االجتماع  ·
 .قسم علم النفس  ·
شـــعبة التـــاریخ  تـــضم شـــعبة اآلثـــار ، و و( قـــسم اآلثـــار والدراســـات الیونانیـــة والرومانیـــة  ·

الرومــــانى ، شــــعبة الدراســــات الیونانیــــة والرومانیــــة ، تخــــصص فكــــر یونــــانى  الیونــــانى و
 الالتینیـة ، تخـصص الدراسـات اللغویـة ورومانى ، تخصص الدراسات األدبیـة الیونانیـة و

 ) .الیونانیة والالتینیة 
  
  
  
  
  
  
 



 ١٠

  ) :١٢(مادة 
  

  قواعد الحصول على دبلوم الدراسات العلیا بكلیة اآلداب : الباب الثالث 
  

  : شروط التسجیل 
یشترط مایلى فى تسجیل الطالب لنیل أى من دبلومات الدراسات العلیا باإلضافة للشروط 

  ) :٥(الواردة فى المــادة 
 /اآلداب فـى فـرع التخـصص مـن إحـدى الجامعـات لیسانس درجة ًال على صأن یكون حا .١

 .المعاهد المعترف بها من المجلس االعلى للجامعات أو مایعادلها 
المعهـــد قبـــول تـــسجیل الطالـــب  /یجـــوز لمجلـــس الكلیـــة بنـــاءً علـــى توصـــیة مجلـــس القـــسم  .٢

مـن اللیـسانس فـى غیـر التخـصص بعـد إجتیـازه عـددًا / الحاصل على درجـة البكـالوریوس 
المعهـــد المخـــتص ، بحیـــث ال  /المقـــررات الدراســـیة التكمیلیـــة التـــى یحـــددها مجلـــس القـــسم

عن أربعة مقررات بشرط أال تكون متطلبًا سابقا للمقررات  یتجاوز عدد المقررات التكمیلیة
وفى حالة زیادتها عن أربعة مقررات یقتضى الطالب سنة تأهیلیـة للنجـاح فـى . ساسیة األ

ــدبلوم وهــذه المقــررات كــش یجــب أال یقــل المتوســط التراكمــى لتلــك  رط لتــسجیل مقــررات ال
 . ال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج  و) C( المقررات عن 

  
  ) :١٣(مادة 

  :الساعات الدراسیة لبرامج الدبلوم 
لكـــى یحـــصل الطالـــب علـــى الـــدبلوم یجـــب أن یـــدرس عـــدد مـــن الـــساعات المعتمـــدة بیانهـــا 

  : كالتالى 
 :  ساعة معتمدة للحصول على الدبلوم المهنى بیانها كالتالى ٢٤ .١

  . ساعة معتمدة مقررات أساسیة ١٦ - 
  . ساعة مقررات إختیاریة ٨ - 

 :  ساعة للحصول على الدبلوم التخصصى بیانها كالتالى ٣٠ .٢
 .ساعة معتمدة مقررات أساسیة ١٨ - 
 . ساعة مقررات إختیاریة ١٢ - 

  
  .للدرجات فى شهادة الدبلوم  یرصد التقدیر والمعدل التراكمى و



 ١١

   :)١٤(مادة 
  

  قواعد الحصول على درجة الماجستیر فى اآلداب : الباب الرابع 
  

  :شروط التسجیل 
یشترط ما یلى فى تسجیل الطالـب لدرجـة الماجیـستیر باإلضـافة للـشروط الـواردة فـى مـادة 

)٥ : (  
 بتقــدیر ا یعادلهــأن یكــون حاصــال علــى درجــة لیــسانس اآلداب فــى فــرع التخــصص أو مــا .١

المعاهد المعترف بهـا  /عام جید على االقل أو مایعادل هذا التقدیر من إحدى الجامعات 
 .من المجلس اآلعلى للجامعات 

المعهـــد المخـــتص قبـــول تـــسجیل  /یجـــوز لمجلـــس الكلیـــة بنـــاء علـــى إقتـــراح مجلـــس القـــسم .٢
ذلــك  و. ص اللیــسانس فــى غیــر فــرع التخــص /الطالــب الحاصــل علــى درجــة البكــالوریوس

بعد إجتیازه عددًا من المقررات الدراسیة التكمیلیة فى مستوى البكـالوریوس أو أعلـى والتـى 
بحیـــث ال یتجـــاوز عـــدد المقـــررات التكمیلیـــة عـــن أربعـــة . المعهـــد ضـــروریة / یراهـــا القـــسم 

فـى حالـة زیادتهـا عـن أربعـة  مقررات بشرط أال تكـون متطلبـًا سـابق للمقـررات األساسـیة و
 یقــضى الطالــب ســنة تأهیلیــة للنجــاح فــى هــذه المقــررات كــشرط لتــسجیل مقــررات مقــررات

 .ال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج  الماجیستیر و
یرغـــب فـــى التـــسجیل  علـــى الطالـــب الحاصـــل علـــى تقـــدیر مقبـــول فـــى لیـــسانس اآلداب و .٣

 ) +C(  ى بتقدیر لدرجة الماجیستیر طبقًا لالئحة الكلیة إما الحصول على دبلوم تخصص
) +C( یقـل ععلى األقل أو إجتیاز سنة تأهیلیة كمقررات تكمیلیة تحددها الكلیة بتقدیر ال

 .فى التخصصات التى ال تمنح دبلوم تخصصى 
و إال  ) +C(  ال یقـل عـن CGPAبعد إجتیاز الطالب المقـررات الدراسـیة بنجـاح بتقـدیر  .٤

 إعـــادة بعـــض المقـــررات لتحـــسین وجـــب علـــى الطالـــب التـــسجیل فـــى مقـــررات إضـــافیة أو
 .  یتقدم الطالب بطلب لتسجیل موضوع الرسالة ــــمتوسط تقدیر الدرجات 

  .یشترط إجتیاز الطالب دورة مهارات اللغة العربیة قبل تسجیل الموضوع
  یعــرض الطالـــب خطـــة البحـــث فــى ســـیمینار للقـــسم للقـــسم قبــل التقـــدم بتـــسجیل موضـــوع  .٥

 .المعهد / قسم الرسالة وعرضه على مجلس ال



 ١٢

ـــى  .٦ ـــادة الحاســـب اآلل تحدیـــد مـــستوى اللغـــة   وICDLالحـــصول علـــى الرخـــصة الدولیـــة لقی
اإلنجلیزیـــة ، شـــرطین لنیـــل درجـــة الماجیـــستیر وذلـــك قبـــل مناقـــشة الرســـالة وفقـــًا للقـــرارات 

 .المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة 
اكمــــى للــــدرجات بعــــد نجــــاح الطالــــب فــــى جمیــــع المقــــررات الخاصــــة بالدرجــــة بمتوســــط تر  .٧

CGPA ال یقل عن  )C+ ( االنتهاء من موضوع الرسالة یـتم عـرض تقریـر صـالحیة  و
 .المعهد / الرسالة على مجلس القسم 

ال یرصـــد  تمـــنح درجـــة الماجیـــستیر للطـــالب الـــذین یجتـــازون مناقـــشة رســـالتهم العلمیـــة و .٨
 . التقدیر أو المعدل التراكمى للدرجات فى شهادة الماجستیر 

  
   : )١٥(مادة 

  :الساعات الدراسیة لبرامج الماجستیر فى اآلداب 
 ســاعة معتمــدة مقــررات ٢٤لكــى یحــصل الطالــب علــى درجــة الماجــستیر یجــب أن یــدرس  .١

 ســــاعة معتمــــدة بیانهــــا ٣٢ ســــاعات معتمــــدة للرســــالة بإجمــــالى ٨دراســــیة باالضــــافة إلــــى 
 :كالتالى 
  ساعة معتمدة مقررات أساسیة ١٦ -
 ت إختیاریة  ساعات معتمدة مقررا٨ -
 . ساعات معتمدة للرسالة ٨ -

دنـــى للحـــصول علـــى درجـــة الماجـــستیر عامـــان علـــى االقـــل منـــذ تـــسجیل الطالـــب الحـــد األ .٢
 .للدراسة الخاصة بالدرجة 

  
   :)١٦(مادة 

 :هیئة اإلشراف 
یقــر مجلــس الكلیــة تــشكیل لجنــة اإلشــراف علــى الطالــب المــسجل لدرجــة الماجیــستیر بنــاًء  .١

سـاتذة ألالمعهد البحثیة من بـین ا/ وفق خطة القسم  المعهد و/ سم على إقتراح مجلس الق
یجوز للمدرسین االشتراك فى اإلشراف بحیث ال یزید عـدد المـشرفین عـن  و. المساعدین 

 .أربعة أعضاء على أن یكون المشرف الرئیسى من الجامعة 
یــشترك فــى فــى حالــة قیــام الطالــب ببحــث خــارج الجامعــة یجــوز بموافقــة مجلــس الكلیــة أن  .٢

ـــــدكتوراه أو مـــــن ذوى الخبـــــرة فـــــى مجـــــال  اإلشـــــراف أحـــــد المتخصـــــصین حملـــــة درجـــــة ال
 .التخصص من الجهة التى یجرى فیها البحث 



 ١٣

لم یمض علـى إشـرافه عـام فلمجلـس الكلیـة أن یرفـع اسـمه  فى حالة سفر أحد المشرفین و .٣
 بتوجیــه یوصــى المجلــس المعهــد و/ مــن لجنــة اإلشــراف بنــاء علــى إقتــراح مجلــس القــسم 

 .الشكر إلیه فى إهداء الرسالة 
فــى حالــة ســفر المــشرف علــى الرســالة بعــد مــضى عــام علــى التــسجیل یقــدم ســیادته تقریــرًا  .٤

ا عن مدى تقدم الطالب فى البحث خالل مدة اإلشراف على الرسالة موقعًا علیه من علمیً 
 .باقى المشرفین مع االحتفاظ بحقه فى نشر نتائج الرسالة 

فون علــى الرســالة تقریــرًا دوریــًا عــن مــدى تقــدم الطالــب كــل ســتة أشــهر مــن یحــرر المــشر  .٥
فـى  و. یتم التوقیع علیه من قبل لجنة اإلشـراف مجتمعـة  و. تاریخ تسجیل خطة البحث 

المعهــد بدراســة الحالــة و إتخــاذ / حالــة إخــتالف أراء أعــضاء لجنــة اإلشــراف یقــوم القــسم 
لجنــة الدراســات العلیــا  المعهــد و/  مجلــس القــسم تعتمــد التقــاریر مــن و. القــرار المناســب 

یتم إخطار الطالب عن طریق إدارة الدراسات العلیا بالكلیة بـرأى لجنـة اإلشـراف  بالكلیة و
طالــــب أو إلغــــاء تــــسجیل اســــتمرار التــــسجیل أو إنــــذار ال( عــــن مــــدى تقدمــــه فــــى الرســــالة 

 ) . الرسالة
ذلـك  ریـة تفیـد بـأن أداءه غیـر مـرض ویلغى تـسجیل الطالـب إذا حـرر لـه ثالثـة تقـاریر دو  .٦

 .بعد توجیه ثالثة إنذارات له 
 
  :) ١٧(مادة 

  لجنة الحكم 
المعهــد / تتقــدم لجنــة اإلشــراف علــى الرســالة بعــد االنتهــاء مــن إعــدادها الــى مجلــس القــسم 

  :تى المختص تمهیدًا للعرض على مجلس الكلیة باآل
یقـوم بـالتوقیع  و. مـا قـام بـه  الباحـث تقریر عن صـالحیة الرسـالة للمناقـشة موضـحاً  بـه  .١

كما تقدم لجنة اإلشراف إقتراحًا بتشكیل لجنـة الحكـم علـى الرسـالة . علیه جمیع المشرفین 
سـبوعین أفى حالة سفر أحد المشرفین یرسل المشرف المسافر خطاباً  أو فاكس خـالل  و

طلب منـه مـرة أخـرى ذا لم یصل الرد ی إو. یفید موافقته على ماجاء فى تقریر الصالحیة 
سبوعین على تقدیم الصالحیة یعتبر أإرسال التقریر ، وفى حالة عدم ورود موافقته خالل 

 .ذلك بمثابة الموافقة 
المعهـد المخـتص لجنـة الحكـم علـى / یشكل مجلس الكلیة بنـاًء علـى اقتـراح مجلـس القـسم  .٢

خــران مــن بــین العــضوان اآل الرســالة مــن ثالثــة أعــضاء أحــدهما المــشرف علــى الرســالة و
فـــى  یكـــون رئـــیس اللجنـــة أقـــدم االســـاتذة و االســـاتذة المـــساعدین بالجامعـــات و االســـاتذة و

. حالـــة تعـــدد المـــشرفین یجـــوز أن یـــشتركوا فـــى اللجنـــة علـــى أن یكـــون لهـــم صـــوت واحـــد 



 ١٤

ویجوز أن یكون العضوان أو أحدهما من األساتذة السابقین أو ممن فى مـستواهم العلمـى 
یـــتم  و.  ذلـــك بـــشرط أن یكـــون أحـــدهم علـــى االقـــل مـــن خـــارج الكلیـــة مـــن األخـــصائیین و

 .البحوث  اعتماد تشكیل لجنة الحكم من نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا و
یجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلى لجنة اإلشراف فى لجنة الحكم فى حالـة تعـذر  .٣

 .حضور المشرفین اآلخرین 
ثالثــة أشــهر مــن تــاریخ اعتمــاد الجامعــة لتــشكیل لجنــة الحكــم اذا لــم تنــاقش الرســالة خــالل  .٤

عـضاء مـرة اخـرى وفـى حالـة انعقـاد اللجنـة یـتم تغییـر تـشكیل یعاد اعتماد اللجنة بنفس األ
 .اللجنة بلجنة اخرى 

للجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة الى الباحث السـتكمال مـا تـراه مـن نقـص علـى أن  .٥
لمخـــــتص توصـــــى فیـــــه بمـــــنح الطالـــــب مهلـــــة الســـــتكمال تتقـــــدم بتقریـــــر جمـــــاعى للقـــــسم ا

مالحظاتها خالل ستة أشهر على األكثر من تـاریخ المناقـشة علـى أن توافـق لجنـة الحكـم 
 .أو من تفوضه على إجازة الرسالة 

  
  ) :١٨(مادة 

  
  قواعد الحصول على دكتوراة الفلسفة فى اآلداب: الباب الخامس 

  
  : شروط التسجیل 

ضـــافة للـــشروط الـــواردة فـــى مـــادة تـــسجیل الطالـــب لدرجـــة الـــدكتوراه باإلیــشترط التـــالى فـــى 
)٥(:  

أن یكـــون حاصــــال علــــى درجـــة الماجــــستیر فــــى اآلداب فــــى فـــرع التخــــصص مــــن إحــــدى  .١
 .الجامعات المعترف بها من المجلس االعلى للجامعات 

المعهـــد المخـــتص قبـــول تـــسجیل / یجـــوز لمجلـــس الكلیـــة بنـــاء علـــى مقتـــرح مجلـــس القـــسم  .٢
فى حالة إقـرار عـدد  و. ستیر فى غیر فرع التخصص  ب الحاصل على درجة الماالطال

/ التــى یراهــا القــسم  مــن المقــررات الدراســیة التكمیلیــة فــى مــستوى البكــالوریوس أو أعلــى و
بحیــــث ال تتجــــاوز عــــدد . المعهــــد ضــــروریة فإنــــه یجــــب علــــى الطالــــب إجتیازهــــا بنجــــاح 

ساسـیة رط أال تكـون متطلبـًا سـابقاً  للمقـررات األالمقررات التكمیلیة عـن أربعـة مقـررات بـش
النجــاح فــى هــذه  فــى حالــة زیادتهــا عــن أربعــة مقــررات یقــضى الطالــب ســنة تأهیلیــة و و



 ١٥

ال تحــسب لــه هــذه المقــررات ضــمن ســاعات  لتــسجیل مقــررات الــدكتوراه و المقــررات شــرط
 .البرنامج 

 ى مجـال التخـصص شـفویًا فـ Comprehensive Examیعقـد للطالـب امتحـان شـامل  .٣
 ال یقـل عـن  CGPAمتوسـط تراكمـى للـدرجات  بعـد اجتیـاز المقـررات الدراسـیة بنجـاح و

)C+  ( إال وجب على الطالب التسجیل فى مقررات إضافیة أو إعادة بعض المقررات  و
 .لتحسین متوسط تقدیر الدرجات 

عاب موضـوعات شـموًال فـى إسـتی یهدف االمتحان الشامل إلى قیـاس قـدرة الطالـب عمقـًا و
التخصصات الفرعیة المساندة ویهدف الى قیاس قدرة الطالب المنهجیة على  التخصص الرئیس و

  .إقتراح الحلول المناسبة لما یعرض علیه من أسئلة  االستنتاج و التحلیل و التأمل و
تطبـق ألیــة أداء االمتحـان الــشامل لدرجــة الـدكتوراه طبقــًا لمــا ورد بقـرار مجلــس الجامعــة  و

   .٢٠٠٩ لسنة ١٢قم ر 
یعـــرض الطالـــب خطـــة البحـــث فـــى ســـیمینار للقـــسم قبـــل التقـــدم بتـــسجیل موضـــوع الرســـالة  .٤

 .المعهد / وعرضه على مجلس القسم 
ـــى  .٥ ـــادة الحاســـب اآلل تحدیـــد مـــستوى اللغـــة   وICDLالحـــصول علـــى الرخـــصة الدولیـــة لقی

ارات المنظمـة الـصادرة وفقـًا للقـر  لنیل درجـة الـدكتوراه و جنبیة كشرط لمناقشة الرسالة واأل
 .من مجلس الجامعة ما لم یجتازهم الطالب بنجاح أثناء الدراسة السابقة 

بعــــد نجــــاح الطالــــب فــــى جمیــــع المقــــررات الخاصــــة بالدرجــــة بمتوســــط تراكمــــى للــــدرجات  .٦
CGPA  ال یقل عن )C+  ( االنتهاء من موضوع الرسالة یتم عرض تقریر صالحیة  و

 .لمعهد ا/ الرسالة على مجلس القسم 
جمیــع متطلبــات  تمــنح درجــة الــدكتوراه للطالــب الــذى یجتــاز مناقــشة رســالته العلمیــة و

ال یرصــد  موافقــة مجلــس الكلیــة و المعهــد و/ ذلــك بنــاًء علــى إقتــراح مجلــس القــسم  الدرجــة و
  . التقدیر أو المعدل التراكمى للدرجات فى شهادة الدكتوراه 

  
   :)١٩(مادة 

 :ج الدكتوراه الساعات الدراسیة لبرام
 ســـاعة معتمـــدة مقـــررات دراســـیة ١٨ن یـــدرس ألكـــى یحـــصل الطالـــب علـــى درجـــة الـــدكتوراه یجـــب 

  :  ساعة معتمدة بیانها كالتالى ٤٢ ساعة معتمدة للرسالة بإجمالى ٢٤باإلضافة الى 
 . ساعة معتمدة للمقررات االساسیة ١٢ - 
 . ساعات معتمدة مقررات إختیاریة ٦ - 
  .ة  ساعة معتمدة للرسال٢٤ - 



 ١٦

   :)٢٠(مادة 
  هیئة اإلشراف 

یقــر مجلــس الكلیــة تــشكیل لجنــة اإلشــراف علــى الطالــب المــسجل لدرجــة الــدكتوراة إقتــراح  .١
أو األسـاتذة المعهد البحثیة من بـین االسـاتذة / وفق خطة القسم  المعهد و/ مجلس القسم 
رفین عـن یجوز للمدرسین االشتراك فى اإلشراف بحیث ال یزید عـدد المـش و. المساعدین 

یجـــــوز للطالـــــب االختیـــــار مـــــن بـــــین عـــــدد مـــــن الموضـــــوعات البحثیـــــة  أربعـــــة أعـــــضاء و
 .المطروحة طبقًا للقواعد الموضوعة لكل تخصص 

فــى حالــة قیــام الطالــب ببحــث خــارج الجامعــة یجــوز بموافقــة مجلــس الكلیــة أن یــشترك فــى  .٢
ـــــدكتورا جـــــال أو مـــــن ذوى الخبـــــرة فـــــى مة اإلشـــــراف أحـــــد المتخصـــــصین حملـــــة درجـــــة ال

ـــة  و. التخـــصص مـــن الجهـــة التـــى یجـــرى فیهـــا البحـــث  فـــى جمیـــع االحـــوال ال تزیـــد لجن
 .ن یكون المشرف الرئیس من الجامعة أعلى  بعة أعضاء وأر االسراف عن 

فى حالة سفر أحد المشرفین ولم یمضى علـى إشـرافه عـام فلمجلـس الكلیـة أن یرفـع اسـمه  .٣
یوصــى المجلــس بتوجیــه  المعهــد و / مــن لجنــة اإلشــراف بنــاء علــى إقتــراح مجلــس القــسم

 .الشكر إلیه فى إهداء الرسالة 
فــى حالــة ســفر المــشرف علــى الرســالة بعــد مــضى عــام علــى التــسجیل یقــدم ســیادته تقریــرًا  .٤

ا عن مدى تقدم الطالب فى البحث خالل مدة اإلشراف على الرسالة موقعًا علیه من علمیً 
فى تقریر الصالحیة یكتفـى  و. ئج الرسالة باقى المشرفین مع االحتفاظ بحقه فى نشر نتا

 .بتقریر المشرف أو المشرفین بالداخل 
یحــرر المــشرفون علــى الرســالة تقریــرًا دوریــًا عــن مــدى تقــدم الطالــب كــل ســتة أشــهر مــن  .٥

فـى  و. یتم التوقیع علیه من قبل لجنة اإلشـراف مجتمعـة  و. تاریخ تسجیل خطة البحث 
المعهــد بدراســة الحالــة و إتخــاذ / إلشــراف یقــوم القــسم حالــة إخــتالف أراء أعــضاء لجنــة ا

لجنــة الدراســات العلیــا  المعهــد و/ تعتمــد التقــاریر مــن مجلــس القــسم  و. القــرار المناســب 
یتم إخطار الطالب عن طریق إدارة الدراسات العلیا بالكلیة بـرأى لجنـة اإلشـراف  بالكلیة و

ر الطالــــب أو إلغــــاء تــــسجیل  إنــــذااســــتمرار التــــسجیل أو( عــــن مــــدى تقدمــــه فــــى الرســــالة 
 ) . الرسالة

ذلـك  یلغى تـسجیل الطالـب إذا حـرر لـه ثالثـة تقـاریر دوریـة تفیـد بـأن أداءه غیـر مـرض و .٦
 .بعد توجیه ثالثة إنذارات له 

  
  
  



 ١٧

   : )٢١(مادة 
  لجنة الحكم 

المعهــد / لــى مجلــس القــسم إتتقــدم لجنــة اإلشــراف علــى الرســالة بعــد االنتهــاء مــن إعــدادها 
  :تى مختص تمهیدًا للعرض على مجلس الكلیة باآلال

االضـافات  البحثـى و به مستواها العلمـى وصالحیة الرسالة للمناقشة موضحا ً تقریر عن  .١
كمــا تقــدم . یقــوم بــالتوقیع علــى الرســاله جمیــع المــشرفین  العلمیــة التــى قــام بهــا الباحــث و

 . الرسالة لىلجنة اإلشراف إقتراحًا بتشكیل لجنة الحكم ع
المعهــد المخــتص لجنــة /  بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس القــسم  المعهــد/  یــشكل مجلــس الكلیــة .٢

العـضوان اآلخـران  الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهما المشرف على الرسالة و
یكــون رئــیس اللجنـة أقــدم االســاتذة  االســاتذة المــساعدین بالجامعـات و مـن بــین االسـاتذة و

 . یجوز أن یشتركوا فى اللجنة على أن یكون لهم صوت واحد وفى حالة تعدد المشرفین
 یجوز أن یكون العضوان أو أحدهما من األساتذة السابقین أو ممن فـى مـستواهم العلمـى  .٣

یـــتم  و. قـــل مـــن خـــارج الكلیـــة مـــن األخـــصائیین و ذلـــك بـــشرط أن یكـــون أحـــدهم علـــى األ
 .البحوث  ت العلیا واعتماد تشكیل لجنة الحكم من نائب رئیس الجامعة للدراسا

یجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلى لجنة اإلشراف فى لجنة الحكم فى حالـة تعـذر  .٤
 .حضور المشرفین اآلخرین 

اذا لــم تنــاقش الرســالة خــالل ثالثــة أشــهر مــن تــاریخ اعتمــاد الجامعــة لتــشكیل لجنــة الحكــم  .٥
جنبـى یجــوز أك ممـتحن فـى حالـة إشـترا یعـاد اعتمـاد اللجنـة بـنفس االعـضاء مـرة اخــرى و

فــى حالــة عــدم إنعقــاد اللجنــة یجــوز تغییــر تــشكیل  أن تمتــد هــذه الفتــرة الــى اربعــة أشــهر و
 .اللجنة بلجنة آخرى 

للجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة الى الباحث السـتكمال مـا تـراه مـن نقـص علـى أن  .٦
تكمال تتقـــــدم بتقریـــــر جمـــــاعى للقـــــسم المخـــــتص توصـــــى فیـــــه بمـــــنح الطالـــــب مهلـــــة الســـــ

مالحظاتها خالل ستة أشهر على األكثر من تـاریخ المناقـشة علـى أن توافـق لجنـة الحكـم 
 .أو من تفوضه على إجازة الرسالة 

  
   : )٢٢(مادة 

  البرامج المشتركة مع جامعات أخرى 
 Dualیجوز منح شـهادات أو درجـات علمیـة مـشتركة مـع جامعـات أخـرى بنظـام البـرامج الثنائیـة 

Degree ظـام الدرجـة المـشتركة  أو بنJoint Degree    وفقـًا للـضوابط التـى یحـددها مجلـس
  .الجامعة 



 ١٨

  
   :)٢٣(مادة 
یحــق للطالــب أن یــسجل فــى مقــررات دراســیة مــن بــرامج الدراســات العلیــا مــن خــالل بــرامج  .١

وتبلـغ الجامعـة بأسـماء . المعهـد والكلیـة / التعلیم المستمر وذلك بعد موافقة مجلس القـسم 
مقبـولین فـى برنـامج التعلـیم المـستمر حتـى االسـبوع الثالـث مـن بـدء الدراسـة كحـد الطلبـة ال
 .أقصى 

 .فى حالة إجتیاز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح یمنح إفادة بذلك  .٢
یجـــوز للطالـــب أن یقـــوم بتحویـــل هـــذه المقـــررات إلـــى أحـــد بـــرامج الدراســـات العلیـــا إذا مـــا  .٣

مـــر أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات علـــى دراســـتها اســـتوفى شـــروط القبـــول بالبرنـــامج علـــى أن ی
 .بالنسبة لبرامج الدبلوم والماجستیر وسبع سنوات لبرامج الدكتوراه 

  
  : ) ٢٤(مادة 
المعهـد المخـتص وٕاعتمـاد الجامعـة / یجوز لمجلس الكلیة بنـاء علـى اقتـراح مجلـس القـسم  .١

ــــسماح  ــــا بالجاال ــــررات الدراســــات العلی ــــا بدراســــة بعــــض مق معــــات لطــــالب الدراســــات العلی
ویــــتم إحتــــساب هــــذة . االجنبیــــة المرتبطــــة مــــع جامعــــة دمنهــــور باتفاقیــــات تفــــاهم ثنائیــــة 

ویـــسمح للطالـــب أن یحـــول أى عـــدد مـــن هـــذه . المقـــررات ضـــمن متطلبـــات مـــنح الدرجـــة 
ـــه الـــى اى مـــن بـــرامج  ) C( المقـــررات التـــى نجـــح فیهـــا بتقـــدیر  علـــى االقـــل أو مـــا یعادل

ـــات الدراســـات العلیـــا التـــى یرغـــب فـــى اال لتحـــاق بهـــا اذا كانـــت هـــذه المقـــررات مـــن متطلب
 GPAالبرنــامج وتــدخل ســاعات هــذه المقــررات فــى حــساب المتوســط التراكمــى للــدرجات  

بشرط عدم مرور اكثر من خمس سنوات على دراستها بالنسبة لبرامج الدبلوم والماجستیر 
 .وسبع سنوات لبرامج الدكتوراه 

المعهد المختص السماح للطالب االجانب / لقسم یجوز لمجلس الكلیة بناء على مجلس ا .٢
المقیدین بجامعات اجنبیة بدراسة بعض مقررات الدراسات العلیا بالكلیة وفى حالة اجتیـاز 

 .الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح یمنح إفادة بذلك 
المعهـد المخـتص الـسماح لالسـاتذة / یجوز لمجلس الكلیة بنـاء علـى اقتـراح مجلـس القـسم  .٣

 .عات اجنبیة متمیزة بتدریس بعض مقررات الدراسات العلیا بالكلیة من جام
  
  
  



 ١٩

  التعلیم عن بعد
  ) :٢٥(مادة 

المعهـد المخـتص الـسماح للطـالب / یجوز لمجلـس الكلیـة بنـاء علـى اقتـراح مجلـس القـسم 
المصریین واالجانب بااللتحاق ببـرامج الدراسـات العلیـا المـشتركة مـع جامعـات اجنبیـة مرتبطـة مـع 

  .معة دمنهور باتفاقیات ثقافیة عن طریق التعلیم عن بعد او التعلیم االلكترونى جا
  

  ) :٢٦(مادة 
الـدكتوراه التـى  لـدرجتى الماجـستیر و للكلیة الحق فى فتح تخصصات جدیدة للدبلومات و

المعاهد بعد موافقة مجلس الكلیة ومجلس الجامعة والجهات المختـصة مـن وزارة / قسام تمنحها األ
  .علیم العالى الت
  

  ) :٢٧(مادة 
للعـام الجـامعى ) فـصل الخریـف ( یعمل بهـذه الالئحـة إعتبـارًا مـن الفـصل الدراسـى االول 

   .٣١/١/٢٠١٠وذلك بناًء على قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى  . ٢٠٠٩/٢٠١٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
     


