قطاع الدراسات العليا والبحوث

الئحة الدراسات العليا

 مينح جملس جامعة دمياط بناء على اقرتاح جمالس الكليات املختصة دبلوم الدراسات العليا ودرجات
املاجستري والدكتوراه.
 يعمل بالقواعد التالية لتنظيم العمل بالدراسات العليا جبامعة دمياط مع مراعاة أحكام القانون رقم ()34
لسنة  0475بشأن تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية وفقا آلخر التعديالت (ملحق) ،وفيما مل يرد به
نص باللوائح الداخلية للكليات ومبا ال يتعارض مع اللوائح الداخلية للكليات.
مادة ( )1اإلعالن عن مواعيد التقدم للقيد
 .0يتم سنوياً حتديد األقسام املسموح هلا بالدراسات العليا وفق اكتمال اهليكل األكادميي هلا ،وتوصيف
الربامج واملقررات طبقا ملعايري اجلودة ،وذلك مبوجب اقرتاح من جملس الكلية قبل بداية الدراسة كل
عام خالل شهري يوليو وأغسطس للموافقة من قبل جملس الدراسات العليا والبحوث.
 .5يتم حتديد احلد األدنى واألقصى لعدد طالب دبلوم الدراسات العليا واملاجستري والدكتوراه سنوياً
مبعرفة جمالس الكليات وفق ًا لظروف األقسام العلمية بها.
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 .4حتدد مواعيد القيد لكل من دبلومات الدراسات العليا واملاجستري والدكتوراه باقرتاح من جملس الكلية
وفقاً لالئحة الداخلية لكل كلية قبل بدء العام الدراسي ،وختطر بذلك اإلدارة العامة للدراسات العليا
للجامعة ،وجيوز تعديل مواعيد القيد أو مدها ألى من كليات اجلامعة مبوافقة جملس الدراسات
العليا والبحوث بناء على طلب مسبب من جملس الكلية.
مادة ( )2اإلعالن عن بدء الدراسة
 .0حيدد اجلدول الزمنى للدراسة وحتى نهاية االمتحانات بكل كلية ويعلن للطالب.
 .5حتدد االحتياجات التدريسية واخلطة الدراسية لكل قسم علمي.
 .4االنتهاء من اجلداول الدراسية وإعالنها للطالب.
 .3تقوم الكليات باقرتاح اهلياكل الوظيفية لألقسام العلمية بها وفى ضوء نسبة حتددها الكلية ألعداد
الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس وذلك يف ضوء نص املادة ( )42من قانون تنظيم اجلامعات.
 .2يتم الندب الداخلي بالتنسيق بني كليات اجلامعة بناء على موافقة جمالس الكليات املعنية ،ويكون
ندب أحد أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة إىل القسم بناء على موافقة جهة عمله األصلية،
وبطلب من جملسي القسم والكلية ،ومبوافقة نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث .وفى
احلالتني تكون املوافقة النهائية على الندب فيما ال جياوز شهر من بداية الدراسة يف كل فصل
دراسي.
 .6ال جيوز الندب إىل القسم للتدريس يف أقسام الدراسات العليا إال إذا استوفى األساتذة واألساتذة
املساعدون كل يف ختصصه النصاب املنصوص عليه يف القانون.
مادة ( )4اإلعالن عن تسجيل الرسائل العلمية
 .0يسمح بفتح الدراسات العليا للحصول على درجة املاجستري أو الدكتوراه من الداخل أو من اخلارج إذا
توافر بالقسم العلمي عدد مناسب من األساتذة واألساتذة املساعدين ،وذلك بعد موافقة جملس
الدراسات العليا والبحوث.
 .5جيوز بدء الدراسات العليا من الداخل فقط كمرحلة انتقالية باألقسام العلمية بكليات اجلامعة ،إذا
توفر بالقسم العلمي أستاذ مساعد وذلك للتسجيل لدرجة املاجستري للمعيدين ،أو أستاذ وذلك
للتسجيل لدرجة الدكتوراه للمدرسني املساعدين ،بعد موافقة جملس الدراسات العليا والبحوث.
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 .4جيوز تسجيل املعيدين واملدرسني املساعدين خارج اجلامعة يف حالة عدم وجود التخصص املطلوب يف
جامعة دمياط يف موضوع يقره جملسا القسم والكلية ،ومنبثق عن اخلطة البحثية للقسم ،وبوجود ممثل
عن الكلية ضمن جلنة اإلشراف ،وذلك باقرتاح من جملس الكلية ومبوافقة جملس الدراسات العليا
والبحوث.
 .3يتم التسجيل للحصول على درجة املاجستري أو الدكتوراه بعد تدقيق موضوع الرسالة ،وال جيوز تكرار
تسجيل موضوع الرسالة بني األقسام أو الكليات أو مراكز البحوث واجلامعات األخرى ،ويكون ذلك
بإقرار من املشرف الرئيسي واعتماد جملس القسم.
 .2حيدد عنوان للرسالة بدقة بالغة باللغة العربية وبلغة أجنبية ،كما حتدد خطة شاملة ووافية للدراسة
ال جيوز تعديلها إال مبوافقة جملس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقرتاح جملسي القسم
والكلية .وجيب أن تنبثق خطة الدراسة عن اخلطة البحثية للقسم والكلية واجلامعة ،ومتثل سعيا
حلل بعض املشكالت املطروحة باخلطة البحثية ،وتوضح بنود خطة الدراسة جبدول زمنى فى حدود
املدة القانونية الالزمة للحصول على الدرجة العلمية.
 .6جيوز االستعانة بأساتذة من خارج الكلية أو اجلامعة يف برامج الدراسات العليا حتقيقا لتنويع
التخصصات بني املعيدين واملدرسني املساعدين.
 .7حتسب املدد املنصوص عليها للحصول على درجة املاجستري يف املادة ( )022من قانون تنظيم
اجلامعات رقم ( )34لسنة  0475وذلك للمعيدين ،أو للحصول على درجة الدكتوراه يف املادة
( ) 026وذلك للمدرسني املساعدين اعتبارا من تاريخ التعيني ،مع منح مهلة من هذا التاريخ مبوافقة
اجملالس املختصة.
 .8يعد الطالب مقيدا بالدراسات العليا اعتبارا من تاريخ موافقة جملس الكلية على القيد بعد أخذ رأي
القسم العلمي ،ويعد الطالب مسجال لرسالة املاجستري أو الدكتوراه من تاريخ موافقة جملس الدراسات
العليا والبحوث على التسجيل بناء على طلب جملس الكلية وبعد أخذ رأي القسم العلمي املختص.
مادة ( )3شروط القيد أو التسجيل
 .0االلتزام باملوعد احملدد للتقدم
 .5استيفاء طلب التحاق للتقدم بالدراسات العليا بالكلية
 .4سداد رسم القيد
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 .3استكمال امللف
 شهادة امليالد أو مستخرج رمسي منها شهادة البكالوريوس بيان بتقديرات سنوات الدراسة ملرحلة البكالوريوس بيان احلالة الوظيفية للطالب العاملني موافقة جهة العمل أو اقرار بعدم العمل تأدية اخلدمة العسكرية أو تأجيلها أو اإلعفاء منها أو موافقة إدارة التدريب والتنظيم بالقواتاملسلحة وذلك للذكور
 صور شخصية صور لبطاقة الرقم القومي حافظات. .2جيب على الطالب متابعة احملاضرات ،وحضور الدروس العملية والتدريبات وغريها اخلاصة
بالدراسة ،وجمللس الكلية بناء على طلب األقسام املختصة أن حيرم الطالب من االمتحان كله أو
بعضه إذا مل حيضر  % 72على األقل من عدد الساعات احملددة لكل مقرر دراسي ،وفى هذه احلالة
يعد راسبا فى املادة التى حرم من التقدم لالمتحان فيها .وإذا قدم الطالب عذرا يقبله جملس الكلية
لعدم متكنه من احلصول على النسبة املقررة للحضور يعد متغيبا عن االمتحان بعذر مقبول.
 .6جيب أن يكون طالب الدراسات العليا املسجل للحصول على درجة املاجستري أو الدكتوراه مقيماً
معظم الوقت جبمهورية مصر العربية طوال فرتة التسجيل.
مادة ( )5التأهيل اللغوي
 .0يلزم ان حيصل طالب الدراسات العليا على شهادة تفيد اجتيازه اللغة اإلجنليزية على مستوى
امتحان التويفل او االيلتس أو ما يعادهلا من اللغات األخرى ،وحبد أدنى  333درجة تويفل او 2
درجات ايلتس وذلك لدرجة املاجستري ،أو حبد أدنى  323درجة تويفل او  2.2درجات ايلتس
وذلك لدرجة الدكتوراه.
 .5حيصل الطالب على شهادة اللغة من أحد املراكز املعتمدة.
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 .4يلتزم الطالب بتقديم الشهادة احلاصل عليها أثناء تسجيله لكل لدرجة علمية على حده ،وحبد
أقصي قبل تشكيل جلنة املناقشة واحلكم ،مامل يتعارض ذلك مع اللوائح الداخلية للكليات.
مادة ( )6حتديد املشرف أو املشرفني
 .0يعني جملس الكلية بناء على اقرتاح جملس القسم املختص أستاذاً يشرف على حتضري الرسالة،
وللمجلس أن يعهد باإلشراف على الرسالة إىل أحد األساتذة املساعدين .وجيوز أن يتعدد املشرفون من
بني أعضاء هيئة التدريس أو من غريهم من ذوي اخلربة يف فرع التخصص الذي تنتمي اليه الرسالة،
وجيوز للمدرسني االشرتاك يف اإلشراف.
 .5يف حالة قيام الطالب بإجراء بعض التجارب خارج اجلامعة جيوز باقرتاح من جملس الكلية ومبوافقة
جملس الدراسات العليا والبحوث أن يشرتك يف اإلشراف أحد املتخصصني من اجلهة اليت جترى
فيها هذه التجارب.
 .4جيوز للمدرسني االشرتاك يف اإلشراف على الرسالة حبد أقصى مدرس واحد لكل ختصص متعلق
مبوضوع الدراسة وذلك بعد ان يقدم حبثا منشورا أو مقبوال للنشر يف جملة حمكمة أو فى كتاب أحد
املؤمترات املتخصصة مت اجراؤه بعد التعيني على درجة مدرس.
 .3جيوز أن يتعدد املشرفون من بني أعضاء هيئة التدريس حبيث ال يزيد عن ثالثة لرسالة املاجستري وال
يزيد عن أربعة لرسالة الدكتوراه .ويف حالة االشراف املشرتك حيسب املشرف األجنيب ضمن األربعة.
 .2يف حالة إضافة مشرف أجنيب للجنه اإلشراف علي رسائل الدكتوراه لطالب الدراسات العليا من غري
احلاصلني علي بعثات إشراف مشرتك يعامل ماليا معاملة األستاذ الزائر يف حالة استقدامه علي أن
يكون ذلك من صندوق البحوث  -حصة الكلية.
 .6ال جيوز لألستاذ أن يشرف أو يشرتك يف اإلشراف على أكثر من عشرين رسالة للماجستري والدكتوراه
يف آن واحد ،وبالنسبة لألستاذ املساعد مخس عشرة رسالة واملدرس اثنيت عشرة رسالة ،وتزاد هذه
األعداد مبقدار عشرين رسالة على األكثر ختص الطالب الوافدين وذلك جلميع السادة أعضاء هيئة
التدريس.
 .7ال جيوز أن تربط فيما بني أعضاء جلنة اإلشراف على رسائل املاجستري أو الدكتوراه أو فيما بني
أحدهم والطالب قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة أو أى نوع من اخلالفات ،وميكن االكتفاء
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بتوقيع إقرار من املشرف على الطالب وموقعاً من كل من رئيس القسم وعميد الكلية .وتعدل اللجنة
على الفور مبجرد ظهور ما خيالف ذلك.
 .2جيوز أن يبقى اسم املشرف املتوفى على رسائل املاجستري أو الدكتوراه إذا مر على التسجيل أكثر من
نصف املدة املنصوص عليها يف الئحة الكلية.
مادة ( )7تعديل جلنة اإلشراف
 .0جيوز أن يرفع أحد أعضاء جلنة اإلشراف امسه من ضمن اللجنة بناء على طلبه ،وبشرط أن يظل
على التسجيل أحد األساتذة أو األساتذة املساعدين .كما جيوز إضافة أحد املتخصصني من أعضاء
هيئة التدريس أو من غريهم إىل جلنة اإلشراف مبوافقته وبناء على اقرتاح املشرفني مع توضيح سبب
اإلضافة .وفى هذه احلالة ال تناقش الرسالة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ اإلضافة.
 .5يكون تعديل جلنة اإلشراف بناء على اقرتاح جملسي القسم والكلية ومبوافقة جملس الدراسات العليا
باجلامعة.
 .4جيوز جمللس الكلية بناء على اقرتاح جملس القسم ولظروف استثنائية ومربرة أن يضيف إىل جلنة
اإلشراف أو يرفع منها أحد األعضاء ،ومبا ال خيل بالشروط العامة للتسجيل.
مادة ( )8تعديل موضوع الرسالة
 .0جيوز تعديل موضوع الرسالة سواء كان التعديل جوهريا أو غري جوهري ،ويكون التعديل اجلوهري
ملرة واحدة فقط طوال فرتة التسجيل مع بيان سبب التعديل .ويعد التعديل تعديال غري جوهري إذا
كان حتديدا للخطة الدراسية أو إذا مل خيرج عن البنود املقرتحة سلفا ،أما إذا مشل إضافة أو تبديل
لبعض أو كل بنود اخلطة الدراسية املقرتحة فيعد تعديال جوهريا ويكون مبثابة التسجيل اجلديد.
 .5عند التعديل اجلوهري ملوضوع الرسالة جيب أال تقل املدة املتبقية يف التسجيل عن احلد األدنى الالزم
للحصول على الدرجة العلمية من احلد األقصى املسموح به يف الئحة الكلية.
 .4يكون تعديل موضوع الرسالة بناء على اقرتاح جملسي القسم والكلية ومبوافقة جملس الدراسات العليا
باجلامعة.
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مادة ( )9إلغاء القيد أو التسجيل بالدراسات العليا
 .0يتم الغاء القيد او التسجيل للطالب بناء على رغبة الطالب أو بناء على اقرتاح جملسي القسم والكلية
بسبب عدم التقدم يف الدراسة بناء على تقارير املشرف خالل عامني متتاليني ،أو بسبب اإلخالل
بالنظام وسوء السلوك بناء على التحقيقات الرمسية.
 .5ويف حالة االنقطاع عن الدراسة او عدم سداد الرسوم فيتم الغاء القيد او التسجيل للطالب بعد انذارهم
بثالث انذارات على ان يكون بني كل إنذارين أسبوعني على األقل ،ويتم اإللغاء تلقائيا فى حالة
التكرار مرة أخرى.
مادة ( )03التقارير الدورية
 .0يكون عدد لقاءات طالب الدراسات العليا مع املشرفني أربعة لقاءات على األقل يف العام.
 .5يقدم املشرف الرئيس على الرسالة تقريرا ملتابعة حضور واستجابة الطالب كل ثالثة أشهر يعتمد من
رئيس القسم .وباإلضافة إىل ذلك ،يقدم املشرفون تقريرا سنويا عن مدى تقدم الطالب يف الدراسة،
يعتمد من جملس القسم وجلنة الدراسات العليا وجملس الكلية ،وتوافى اإلدارة العامة للدراسات
العليا باجلامعة بكافة التقارير بشكل منتظم مستوفاة ومعتمدة.
 .4يشتمل التقرير السنوي عن الرسالة عنوان الرسالة باللغتني العربية واألجنبية.
 .3جيب أن يكون هناك تطورا فى متوسط التقارير سنويا وإال عد ذلك مبثابة عدم تقدم يف الدراسة
يستوجب النظر فى الغاء التسجيل.
 .2خيطر الطالب مبضمون التقرير املستوفى واملعتمد ويتم التوقيع منه عليه.
 .6يف حالة إعارة املشرف أو أحد املشرفني على الرسالة إىل جهة خارج اجلامعة ،أو الندب الكامل يقدم
إىل جملس الكلية تقريرا عن املدى الذي وصل إليه الطالب يف إعداد الرسالة وفى ضوء ذلك يعني
اجمللس من ينضم إىل جلنة اإلشراف إذا لزم األمر ،أو من حيل حملة اذا مل ميض على تعيينه يف
اإلشراف نصف املدة املنصوص عليها يف الئحة الكلية إلمتام الرسالة.
مادة ( )11الرسوم الدراسية للطالب
 .0ال يعد الطالب مقيدا إال بعد سداد الرسوم الدراسية كاملة ،ويلغى قيد الطالب املقيدين من أعوام
سابقة يف حالة عدم سداد الرسوم ،وال جيوز هلم أداء االمتحانات.
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 .5يسدد الطالب الرسوم الدراسية عن كل عام اعتبارا من تاريخ موافقة جملس الكلية على القيد أو
التسجيل (وفقا للوائح الداخلية للكليات) طوال فرتة الدراسة وحتى ظهور نتائج االمتحانات ،أو
تاريخ اعتماد تشكيل جلنة املناقشة واحلكم على الرسالة من جملس الدراسات العليا باجلامعة.
 .4خيصص  %43من الرسوم لدعم صندوق البحوث املركزي ،وخيصص  %73من الرسوم لصندوق
البحوث (حصة الكلية) لدعم بنود الصرف املعتمدة باإلضافة إىل دعم مكافأة:
 لكل عضو من أعضاء جلنة اإلشراف على املاجستري مببلغ ( 233جنيه) وعلى الدكتوراه مببلغ( 0333جنيه)
 دعم مكافأة لكل عضو من أعضاء جلنة احلكم واملناقشة مببلغ ( 433جنية) لرسائل املاجستريوالدكتوراه مبا ال يتجاوز ثالثة أعضاء لكل رسالة
 دعم مكافأة للعاملني باألقسام العلمية وإدارات الدراسات العليا والبحوث واملكتبة قدرها مائةجنيه لرسالة املاجستري ومائيت جنيه لرسالة الدكتوراه ،على أال تزيد املكافأة اليت متنح للفرد
على ثالمثائة جنيه سنويا.
وبالنسبة للكليات اليت بها طالب دراسات عليا من الداخل فقط يتم الصرف من الصندوق املركزي
باجلامعة.
مادة ( )12جلنة املناقشة واحلكم على الرسالة
 .0يقدم املشرف او املشرفون على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها علي النحو املبني بالئحة نظام إعداد
وتقديم رسائل املاجستري والدكتوراه باجلامعة تقريراً إىل جملس القسم املختص عن مدى صالحية
الرسالة للمناقشة واحل كم مشفوعاً باقرتاح تشكيل جلنة املناقشة واحلكم مع تقديم نسخة مطبوعة من
الرسالة متهيدًا للعرض على جملس الكلية.
 .5جيب أن يرفق الطالب بأوراق تشكيل جلنة املناقشة واحلكم ما يفيد نشر حبث أو قبوله فى جملة
حمكمة أو يف كتاب أحد املؤمترات املتخصصة.
 .4يف حالة اإلشراف املشرتك يشرتط تقديم املشرف األجنيب ما يفيد موافقته على صالحية الرسالة
للمناقشة.
 .3يشكل جملس الكلية جلنة احلكم واملناقشة على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهم املشرف على
الرسالة ،والعضوين اآلخرين من بني األساتذة واألساتذة املساعدين باجلامعات ،ويكون رئيس اللجنة
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أقدم األساتذة ،ويف حالة تعدد املشرفني جيوز أن يشرتكوا يف اللجنة على أن يكون هلم صوت واحد.
وجيوز أن يكون العضوان أو أحدهما من األساتذة السابقني أو ممن يف مستواهم العلمي من
اإلخصائيني ،وذلك بشرط أن يكون أحدهما على األقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل املاجستري
ومن خارج اجلامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه.
 .2يتم اعتماد تشكيل جلنة احلكم من نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 .6ال جيوز أن تربط فيما بني أعضاء جلنة املناقشة واحلكم أو فيما بني أحدهم والطالب قرابة أو نسب
حتى الدرجة الرابعة أو أي نو ع من اخلالفات ،وميكن االكتفاء بتوقيع إقرار من املشرف على الطالب
وموقع ًا من رئيس القسم وعميد الكلية .وتعدل اللجنة على الفور مبجرد ظهور ما خيالف ذلك.
 .7يكون اشرتاك السادة أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة يف جلان مناقشة الرسالة العلمية مبا ال
يزيد عن مرتني يف العام امليالدي.
 .2ترسل الرسائل العلمية إىل أعضاء جلنة املناقشة واحلكم فور اعتماد تشكيل اللجنة من نائب رئيس
اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالربيد املسجل املصحوب بعلم الوصول.
 .4جيب أن تناقش الرسالة خالل الشهور الثالثة التالية العتماد نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث تشكيل جلنة املناقشة واحلكم بالنسبة للماجستري ،أو خالل الشهور األربعة التالية
العتماد تشكيل اللجنة املناقشة بالنسبة للدكتوراه .ويف حالة عدم مناقشة الرسالة خالل هذه املدة
تتخذ اإلجراءات من بدايتها لتشكيل اللجنة مرة أخرى مع توضيح مربرات التأخري يف مناقشة
الرسالة ،وإعفاء عضو اللجنة املتسبب فى التأخري من االشرتاك يف اللجنة اجلديدة.
مادة ( )14إجراءات املنح
 .0تتم مناقشة الرسائل عالنية ويقدم كل عضو من أعضاء جلنة احلكم تقريراً علمياً مفصالً عن الرسالة،
وتقدم اللجنة تقريراً علمياً عن الرسالة ونتيجة املناقشة ،وتعرض مجيعها على جلنة الدراسات العليا
والبحوث بالكلية فمجلس الكلية متهيداً لعرضها على جملس اجلامعة.
 .5جيوز أال جتري املناقشة يف بعض الكليات وفق ًا ملا تنص عليه اللوائح الداخلية.
 .4حتدد تقديرات كل من درجيت املاجستري والدكتوراه وفقاًًَ ألحكام اللوائح الداخلية.
 .3جمللس الكلية بناء على اقرتاح جلنة احلكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذي مل تقرر أهليته
لدرجة املاجستري أو الدكتوراه إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى.
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 .2ال تتخذ إجراءات منح الدرجة إال بعد إجراء التعديالت املطلوبة اليت أقرتها جلنة املناقشة واحلكم
وفقا لتقرير من اللجنة أو املشرف الرئيس يف حالة تفويضه من جلنة املناقشة واحلكم.
 .6ال يتم عرض موضوع منح درجة املاجستري علي جملس الكلية إال بعد تقديم الطالب إليصال تسليم
نسخة ورقية ونسخة الكرتونية على اسطوانة مدجمة من الرسالة لكل من املكتبة املركزية باجلامعة
ومكتبة اإلسكندرية.
 .7على الطالب أن يقدم للكلية ملخصاً واحد للرسالة باللغة العربية للعرض على أعضاء جملس اجلامعة
عند نظر موضوع منح الدرجة العلمية .
مادة ( )13الطالب الوافدون
 .0جيب أن يتم تسجيل الطالب الوافدين عرب املوقع اإللكرتوني للعالقات الثقافية بوزارة التعليم العالي.
 .5املستندات املطلوبة لقيد الطالب الوافدين بكليات اجلامعة هي:
 عدد  6صور شخصية. عدد  4استمارات بيانات. عدد  4استمارات معلومات. شهادة موثقة ( بكالوريوس  -ليسانس  -ماجستري ). معادلة الدرجة العلمية ( بكالوريوس  -ليسانس  -ماجستري ) من اجمللس األعلى للجامعات. كشف درجات موثق ( البكالوريوس _ ليسانس _ املقررات التمهيدية ) . صورة من جواز السفر ساري املفعول ملدة عام كامل . خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع هلا الطالب موجه لعميد الكلية املراد الدراسة بها موضحابه الدرجة العلمية وجهة التمويل والعام اجلامعي وموقع من املستشار الثقايف للسفارة .
 .4بعد حصول الطالب الوافد على قبول مبدئي للدراسة مبرحلة الدراسات العليا بإحدى كليات
اجلامعة ترسل أوراقه كاملة لإلدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين بالقاهرة وذلك لفحص أوراق
الطالب ،وموافاة إدارة الوافدين باجلامعة باملوقف النهائي للطالب لقيده بالدراسة بإحدى كليات
اجلامعة.
 .3إذا مر علي املوافقة النهائية أكثر من عام ومل يدرس الطالب جتدد املوافقة األمنية.
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 .2الرسوم الدراسية للطالب الوافدين بكليات اجلامعة باجلنية اإلسرتلي ي طبقاً لقرار وزارة التعليم
العالي ( رسم قيد ألول مرة ومصروفات دراسية سنوية).
 .6عدم احتساب رسائل الطالب الوافدين ضمن نصاب االشراف ومبا ال يتجاوز عشرين رسالة على
األكثر ختص الطالب الوافدين لكل عضو هيئة تدريس.
مادة ( )15وقف القيد
 .0جيب أن يكون طلب وقف القيد مصحوباً بشرح واف للسبب الذي يستند إليه الطالب مرفقاً به
األوراق الرمسية اليت تثبت جديته ،وال يعتد بأية أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غري رمسية
.
 .5يكون وقف القيد مبوافقة نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث عن عام دراسي كامل بناء
على اقرتاح جملس الكلية ،وال جيوز أن تزيد املدة عن سنتني متتاليتني أو متفرقتني ،وجيوز مدها
حبد أقصى أربع سنوات طوال مدة الدراسة مبوافقة جملس اجلامعة.
مادة ( )16االعذار املرضية
 .0يقدم طلب االعتذار عن عدم أداء االمتحان باسم عميد الكلية قبل بدء االمتحان أو أثنائه أو خالل
يومني على األكثر من تاريخ انتهائه .وال يلتفت إىل أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ .ويودع الطلب إما
باليد بأرشيف الكلية ،أو يرسل إىل الكلية بالربيد املسجل املصحوب بعلم الوصول أو بالفاكس على
أن يكون ثابت بأي منها تاريخ حترير الطلب ،وال يلتفت إىل أي طلب يقدم بغري هذه الطرق.
 .5تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالب بالتقدم لإلدارة الطبية كما
ختطر يف اليوم ذاته اإلدارة الطبية بذلك .وإذا كان املرض أثناء االمتحان يتم توقيع الكشف الطيب
على الطالب وكتابة التقرير الطيب فوراً مبعرفة الطبيب املعني بلجنة االمتحان على أن يعتمد بعد
ذلك من رئيس اللجنة الطبية.
 .4إذا كان مرض الطالب ال ميكنه من احلضور إىل اإلدارة الطبية فعليه أن يلجأ إىل أقرب مستشفى
حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامة جبهة إقامته وعليه اإلقامة باملستشفى ،وأن خيطر
الكلية فوراً بذلك مع شهادة باسم املستشفى موقعاً عليها من الطبيب املعاجل مع بيان امسه
وختصصه ،وتقوم الكلية بتحويل األوراق إىل اللجنة الطبية للنظر يف احلالة املرضية.
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 .3جيب البت يف األعذار املرضية والتقرير الطيب وإخطار جلان النظام واملراقبة واالمتحان بالكليات
بأسرع وقت ممكن وقبل إعالن نتائج االمتحانات بوقت كاف.
 .2يكون النظر يف األعذار املرضية من اختصاص اللجنة الطبية باإلدارة الطبية باجلامعة ،وتعرض على
اللجنة الطبية الشهادات الطبية الصادرة عن املستشفيات احلكومية العامة أو املركزية أو مستشفيات
املؤسسات الصحية العامة وجيب أن حتمل الشهادة اسم املستشفى ،وأن يكون موقعاً عليها من
الطبيب املعاجل مع بيان امسه وختصصه .كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من
اخلارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية املصرية ،وال يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن األطباء
أو املستشفيات اخلاصة.
 .6يعرض تقرير اللجنة الطبية على وكيل الكلية للدراسات العليا وعميد الكلية ،ويعتمد من نائب رئيس
اجلامعة للدراسات العليا والبحوث.
 .7ال جيوز تشكيل جلان امتحان خاصة باملرضى إال مبقر الكلية.
 .2خيتص عميد الكلية بالنظر يف التظلمات املقدمة من قرارات اللجنة الطبية.
 .4ال جيوز تكرار االعتذار عن عدم دخول االمتحان يف الدور الواحد ،كما ال جيوز أن يزيد عدد األعذار
املرضية للطالب ذاته عن عدم دخول االمتحان عن مرتني خالل سنوات الدراسة ،تضاف إليها مرة
ثالثة مبوافقة جملس الدراسات العليا والبحوث.
مادة ( )17االعذار االجتماعية
 .0جيب على الطالب أن يرفق بطلب اإلذن بعدم دخول االمتحان لعذر اجتماعي شرحاً هلذا العذر
مصحوباً بكافة األوراق الرمسية الدالة على حقيقة العذر املقدم منه وال يعتد بأي أوراق أو مستندات
صادرة من جهات غري رمسية .
 .5يقدم طلب االعتذار عن عدم أداء االمتحان باسم عميد الكلية قبل بدء االمتحان أو أثنائه أو خالل
يومني على األكثر من تاريخ انتهائه .وال يلتفت إىل أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ .ويودع الطلب إما
باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إىل الكلية بالربيد املسجل املصحوب بعلم الوصول أو بالفاكس على أن
يكون ثابت بأي منها تاريخ حترير الطلب ،وال يلتفت إىل أي طلب يقدم بغري هذه الطرق.
 .4جيب البت يف األعذار االجتماعية وإخطار جلان النظام واملراقبة واالمتحان بالكليات بأسرع وقت
ممكن وقبل إعالن نتائج االمتحانات بوقت كاف.
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 .3يعرض طلب االعتذار عن عدم أداء االمتحان على جملس الكلية ،ويكون العذر االجتماعي مبوافقة
نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث.
 .2ال جيوز تكرار اال عتذار عن عدم دخول االمتحان يف الدور الواحد ،كما ال جيوز أن يزيد عدد األعذار
االجتماعية عن عدم دخول االمتحان عن مرتني خالل سنوات الدراسة تضاف إليها مرة ثالثة مبوافقة
جملس الدراسات العليا والبحوث.
مادة ( )18اإلعالن عن املكافآت الدراسية وشروط احلصول عليها
 .0جيوز أن متنح مكافآت دراسية للحاصلني على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس التفوق
وذلك للتفرغ للدراسات العليا باجلامعة
 .5حيدد العدد املطلوب لكل كلية (موزعون على األقسام اليت بها دراسات عليا ) قبل بدء الدراسات
العليا حبد أقصى شهر يونيو من كل عام.
 .4تعد اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث إعالنا عاما عن املكافآت الدراسية بالكليات يف شهر
يوليو من كل عام.
 .3تقبل الطلبات وتتم كافة اإلجراءات قبل بدء الدراسة.
 .2تقبل طلبات املكافآت الدراسية للحصول على املاجستري على أساس الشروط العامة الواردة بقانون
تنظيم اجلامعات رقم ( )34لسنة  0475لتعيني املعيدين وهى :
 أن يكون حممود السرية حسن السمعة. أن يكون حاص ًال على تقدير جيد جدًا على األقل يف التقدير العام يف الدرجة اجلامعية األوىل . أن يكون حاصالً على تقدير جيد على األقل يف مادة التخصص ،ومع ذلك إذا مل يوجد من بنياملتقدمني لإلعالن من هو حاصل على تقدير جيد جداً يف التقدير العام يف الدرجة اجلامعية األوىل
فيجوز منح املكافآت من بني احلاصلني على جيد على األقل يف هذا التقدير ،ويشرتط أن ال يقل
التقدير يف مادة التخصص عن جيد جدًا .
 وفى مجيع األحوال جترى املفاضلة بني املتقدمني على أساس تفضيل األعلى يف التقدير العام،وعند التساوي يف هذا التقدير يفضل األعلى يف جمموع الدرجات  ،وعند التساوي يف هذا
اجملموع يفضل األعلى تقديراً يف مادة التخصص ،وعند التساوي يف هذا التقدير يفضل األعلى يف
درجات مادة التخصص.
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 .6شروط املكافآت الدراسية لدرجة الدكتوراه :
 ضرورة استيفاء الشروط العامة الواردة بقانون تنظيم اجلامعات رقم ( )34لسنة 0475واخلاصة بتعيني املدرسني املساعدين.
 أال يزيد سن املتقدم عن أربعني عام ًا يف تاريخ التقدم لإلعالن. أال يقل تقدير املتقدم يف الدرجة اجلامعية األوىل عن جيد . .7قواعد املفاضلة عند ختصيص املكافآت الدراسية لدرجة الدكتوراه:
 يفضل األعلى يف تقدير درجة املاجستري إن وجد . عند التساوي يفضل األعلى تقديرًا يف الدرجة اجلامعية األوىل. عند التساوي يفضل املقيمون إقامة دائمة يف حمافظة دمياطمادة ( )19إجراءات منح املكافآت الدراسية
 .0يكون منح املكافآت بقرار من رئيس اجلامعة بناء على موافقة جملس الدراسات العليا والبحوث
واقرتاح جملسي القسو والكلية.
 .5تكون املكافآت ثالمثائة جنيه يف السنة للحاصلني على درجة الليسانس أو البكالوريوس واربعمائة
ومثانون جنيها للحاصلني على درجة املاجستري ،وتؤدى املكافأة على أقساط شهرية ملدة سنة قابلة
للتجديد بناء على طلب جملس الكلية املختص .
 .4مدة املنحة عامان للحصول على املاجستري وثالثة أعوام للحصول على الدكتوراه ،وجيوز مد املنحة
ألى من الدرجتني لعام أخري مبوافقة جملس الدراسات العليا والبحوث.
 .3تضم مدة املنحة إىل مدة اخلدمة يف األقدمية يف حساب األقدمية أو اخلربة عند التعيني يف الوظائف
اجلامعية واحلكومية ووظائف القطاع العام .
 .2يعامل طالب املكافآت الدراسية معاملة معاوني أعضاء هيئة التدريس من حيث أحقيتهم يف القيد
والتسجيل واإلعفاء من الرسوم الدراسية عند فتح باب القيد والتسجيل للدراسات العليا بكليات
اجلامعة.
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مادة ( )21إلغاء ووقف املكافآت الدراسية
 .0يراعى يف منح املكافآت التقدير النهائي لدرجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلومات أو الدرجات
العلمية األعلى.
 .5يراعى يف جتديد املكافآت سلوك الطالب وتقدمه يف دراسته واملادة اليت يراد مواصلة الدراسة والبحث
فيها.
 .4جمللس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقرتاح جملس الكلية أن حيرم الطالب من املكافأة
الدراسية فبل انتهاء مدتها إذا رسب يف االمتحان ،أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية وفقاً لتقارير
املشرف عليه ال جتعله جديراً باستمرار متتعه بها.
 .3يتعهد الطالب باآلتي :
 إذا التحق بعمل ان خيطر الكلية فورًا الختاذ إجراءات إلغاء املنحة إذا قام بالسفر خارج الوطن أن يتقدم بطلب يوافق عليه جملس القسم والكلية . .2جيوز وقف املكافأة الدراسية للطالب لفرتة حمددة بناء على عذر يقبله جملسا القسم والكلية ،ويوافق
عليه جملس الدراسات العليا والبحوث.
مادة ( )21نظام إعداد وتقديم رسائل الدكتوراه واملاجستري جبامعة دمياط
 .0يراعى يف إعداد وتقديم رسائل الدكتوراه واملاجستري بكليات جامعة دمياط القواعد الواردة يف هذه
الالئحة.
 .5يكون الطالب هو املسئول عن االلتزام بقواعد إعداد وتقديم الرسالة الواردة بهذه الالئحة طبقاً
لتوجيهات املشرف الرئيس.
 .4يلتزم طالب الدراسات العليا عند تشكيل جلنة املناقشة واحلكم على الرسالة بتقديم عدد من نسخ
الرسالة على النحو التالي:

 نسخة للدراسات العليا باجلامعة جملدة جتليداً مبدئياً معتمدة من رئيس القسم ووكيل الكليةللدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية مرفقاً مبذكرة تشكيل جلنة املناقشة واحلكم.

 -عدد من النسخ بعدد السادة أعضاء جلنة املناقشة واحلكم
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 .3بعد انتهاء املناقشة ومنح الدرجة العلمية يقدم الطالب النسخ املنقحة جملدة طبقاً لقرار جملس
اجلامعة على النحو التالي:

 -نسختان لإليداع مبكتبة الرسائل العلمية بالكلية.

 نسخة ورقية ونسخة الكرتونية على اسطوانة مدجمة من الرسالة إلي للمكتبة املركزيةباجلامعة.

 نسخة ملكتبة اإلسكندرية. .2على الطالب أن يرفق بكل من هذه النسخ ملخصاً باللغة العربية وآخر بإحدى اللغات األجنبية طبقا
لالئحة الكلية.
 .6على الطالب أن يقدم للكلية ملخصاً واحد للرسالة باللغة العربية للعرض على أعضاء جملس اجلامعة
عند نظر موضوع منح الدرجة العلمية .
مادة ( )22طباعة الرسالة
 .0جيب أن تكتب الرسالة باحلاسب اآللي على طابعة ليزر حبروف كبرية على الوجهني خبط
( TIMESبنط  )03باللغة العربية او االجنليزية ،ويرتك هامش  5.2سم من كل جانب  2 ،سم
من أعلى ومن أسفل ،وترقم الصفحات يف وسط الصفحة من أسفل وال جيوز أن يتم تعديل أي بيان
من البيانات الواردة بها سواء بالكشط أو بالكتابة باليد.
 .5يعد الطالب مسئوالً مسئولية كاملة عن آية أخطاء مطبعية أو لغوية فى الرسالة املقدمة .
 .4جيب أن تطبع الرسالة على ورق أبيض ناصع  23جم حبجم الكوارتر مقاس (52 ×55سم).
مادة ( )24شكل الرسالة
 .0جيب أن يكون جتليد الرسالة جتليد بكعب جلد بنى غامق ،وجسم الغالف مشمع بنى غامق
لرسائل الدكتوراه ،وبكعب جلد أخضر غامق ،وجسم الغالف مشمع أخضر غامق لرسائل املاجستري.
 .5يكتب باللون الذهيب على كعب الرسالة اجللد باللغة العربية و بلغة أجنبية أخرى البيانات اآلتية:
 -جامعة دمياط

 كلية....................... -قسم.......................
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 -رسالة (ماجستري ــ دكتوراه)

 -اسم الطالب....................... :

 السنة امليالدية ....................... : .4يكتب على صفحة عنوان الرسالة البيانات التالية من أعلى إىل أسفل باللغة العربية و بلغة أجنبية
أخرى بالرتتيب التالي:
 -شعار اجلامعة

 -اسم الكليـــــة ....................... :

 -عنوان الرسالة ....................... :

 -حبث مقدم من الطالب.......................

 حتت إشراف :جلنة اإلشراف (املشرف الرئيسي ثم أعضاء اللجنة ) مرتبة طبق ًا لألقدمية للحصول على درجة ....................... : العام اجلامعي ....................... :مادة ( )23ختصص صفحة للمشرفني.
 .0ختصص صفحة للمشرفني و أعضاء جلنة املناقشة و احلكم.
 .5تعد قائمة للمحتويات ،ويبني فيها فصول الرسالة وموضوعاتها وأرقام الصفحات املقابلة هلا .كما تعد
قائمة لألشكال وقائمة للجداول عند االقتضاء ،يبني يف األوىل رقم الشكل والصفحة املقابلة له ،وفى
الثانية رقم للجدول والصفحة املقابلة له.
 .4تعد صفحة للتمهيد والشكر ،تلى صفحة املشرفني و أعضاء جلنة املناقشة و احلكم.
 .3ترتب املصادر واملراجع العلمية يف قائمة ترتيباً أجبدياً حبسب عنوان الكتاب أو اسم املؤلف ،وفى
حالة البحوث املرجعية ميكن أن ترتب ترتيباً أجبدياً أو ترقم ترتيباً مسلسالً من بدايتها حتى
نهايتها.
 .2جيب أن تتضمن الرسالة ملخصاً يتضمن أهم النتائج اليت توصل إليها الطالب والتوصيات اليت
يقرتحها ،على أن يكون ذلك باللغة العربية و بإحدى اللغات األجنبية طبقاً للوائح الداخلية
للكليات.
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 .6يقدم الطالب نسخة جملدة من الرسالة مستوفاة التوقيعات إىل مكتبة الكلية وأخرى إىل مكتبة
االسكندرية ونسخة ثالثة إىل املكتبة املركزية باجلامعة مرفقا بها نسخة الكرتونية وذلك قبل العرض
على جملس الكلية إلجراء منح الدرجة.
 .7يسرى هذا النظام على كافة الرسائل اليت تقدم املناقشة واحلكم.
مادة( )25تطبق مواد هذه الالئحة اعتبارا من تاريخ االعتماد من جملس اجلامعة.
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صفحة السادة املشرفني

عنوان الرسالة........................................................................................:
اسم الطالب ..........................................................................................:
إشــــــــ راف.........................................................................................:
االسم

م

التوقيع

الوظيفة

0
5
4
3

رئيس القسم

وكيل الكلية للدراسات العليا

........................

عميد الكلية

............... ........................
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صفحة السادة أعضاء جلنة املناقشة واحلكم
عنوان الرسالة....................................................................................:
اسم الطالب ........................................................................................:
إشـــــــ راف.........................................................................................:
االسم

م

التوقيع

الوظيفة

0
5
4
3
جلنة املناقشة واحلكم-:
االسم

م

التوقيع

الوظيفة

0
5
4
3
رئيس القسم

وكيل الكلية للدراسات العليا

........................

عميد الكلية

............... ........................
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(ملحق)
مواد القانون رقم ( )34لسنة  0475بشأن تنظيم اجلامعات
والئحته التنفيذية املنظمة للعمل بالدراسات العليا
نصوص مواد القانون رقم ( )39لسنة  1972بشأن تنظيم اجلامعات
مادة ( - )43يؤلف جملس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا
وعضوية:
أ) وكالء الكليات واملعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
ب ) عدد من األعضاء ال يقل عن ثالثة وال يزيد على مخسة من ذوي اخلربة يف مواقع اإلنتاج واخلدمات،
يعينون ملدة سنتني قابلة للتجديد بقرار من رئيس اجلامعة بعد أخذ رأي جملس الدراسات العليا
والبحوث وموافقة جملس اجلامعة ،وال جيوز أن جيمعوا بني هذه العضوية وبني عضوية جملس
اجلامعة املعنية.
مادة ( - )45خيتص جملس الدراسات العليا والبحوث بالنظر يف املسائل اآلتية:
أوال :مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم واملتابعة:
 .0دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث يف اجلامعة ،والتنسيق بينهما يف كليات
اجلامعة ومعاهدها.
 .5رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بني األقسام واملواد املتماثلة يف كليات اجلامعة
ومعاهدها فيما خيص الدراسات العليا والبحوث يف اجلامعة.
 .4إعداد خطة عامة لبعثات اجلامعة وإجازاتها الدراسية ولإليفاد على املنح األجنبية.
 .3إعداد برنامج الستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل اجلامعات أو خارجها ،ولتكوين فرق متكاملة
من الباحثني يف التخصصات املختلفة.
 .2وضع سياسة إليفاد أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات يف مهمات علمية.
 .6وضع خطة لعقد مؤمترات وندوات علمية وحلقات دراسية يف اجلامعات وللمشاركة فيما يعقد منها
خارج اجلامعة يف داخل البالد وخارجها.
 .7إبداء الرأي يف وضع الالئحة التنفيذية للجامعات فيما خيص شئون الدراسات العليا والبحوث.
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 .2تنظيم قبول طالب الدراسات العليا يف اجلامعة.
 .4إعداد نظام حساب البحث العلمي يف اجلامعة.
 .03إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث يف اجلامعات.
 .00مناقشة تقارير الكليات واملعاهد وتوصيات املؤمترات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية يف اجلامعة
والتقرير السنوي لنائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،وتقييم نظم الدراسات العليا
والبحوث يف اجلامعة ومراجعتها مبا يكفل النهوض بها.
 .05متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث يف اجلامعة.
 .04حصر وحتليل مجيع البيانات واإلحصاءات اخلاصة بهيئة التدريس واملدرسني املساعدين واملعيدين
والدراسات العليا والبحوث واألجهزة النادرة يف اجلامعة.
 .03إعداد مشروع موازنة البحث العلمي يف اجلامعة ووضع نظام التصرف يف بنود موازنته.
ثانيا :املسائل التنفيذية:
 .02إدارة صندوق البحث العلمي يف اجلامعة.
 .06تلقي املشكالت العلمية من اهليئات العلمية والفنية املختلفة وتوزيعها على كليات اجلامعة ومعاهدها
املختصة.
 .07إعفاء طالب الدراسات العليا من بعض املقررات الدراسية ومن امتحاناتها.
 .02حتديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا يف كليات اجلامعة ومعاهدها.
 .04تقرير مكافأة التفرغ للدراسات العليا.
 .53اإليفاد يف بعثات اجلامعة وعلى املنح األجنبية ،وتقرير اإلجازات الدراسية.
 .50إيفاد أعضاء هيئات التدريس يف مهمات علمية وحلضور املؤمترات والندوات العلمية واحللقات
الدراسية.
 .55الرتخيص لألساتذة بإجازات التفرغ العلمي.
 .54مجع البحوث العلمية وتشجيعها ونشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وتبادهلا
مع العلماء واهليئات العلمية يف داخل البالد وخارجها.
 .53توزيع موازنة البحث العلمي يف اجلامعة وفق ًا للربامج املقرتحة.
ثالثاً :مسائل متفرقة:
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 .52املسائل اليت حييلها عليه جملس اجلامعة.
 .56املسائل األخرى اليت خيتص بها وفق ًا للقانون.
مادة ( - )46تعرض قرارات جملس شئون التعليم والطالب وقرارات جملس الدراسات العليا والبحوث
وقرارات جملس خدمة اجملتمع وتنمية البيئة يف املسائل املتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم واملتابعة على
جملس اجلامعة ليقرر ما يراه يف شأنها .وتكون قرارات اجملالس الثالث يف املسائل التنفيذية نافذة بعد
اعتمادها من رئيس اجلامعة ،وله عند االقتضاء ،عرضها على جملس اجلامعة.
مادة ( - )87مع مراعاة عدم اإلخالل حبسن سري العمل يف القسم ويف الكلية أو املعهد ،جيوز إيفاد أعضاء
هيئة التدريس يف مهمات علمية مؤقتة خارج اجلامعة ،وذلك بقرار من رئيس اجلامعة بعد موافقة جملس
الدراسات العليا والبحوث بناء على اقرتاح جملس الكلية أو املعهد بعد أخذ رأي جملس القسم املختص،
وتكون املهمة العلمية ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ،ويتقاضى املوفد فيه
مرتبه كام ًال طول مدة املهمة.
وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء املهمة العلمية تقريراً عن األعمال اليت قام بها ونسخا من
البحوث اليت يكون ق د أجراها ،على أن يعرض التقرير البحوث على جملس الكلية وجملس الدراسات العليا
والبحوث يف اجلامعة.
مادة ( - )88جيوز الرتخيص لألساتذة يف إجازة تفرغ علمي داخل اجلامعة أو خارجها ،وذلك ملدة سنة
واحدة مبرتب بعد مضى ست سنوات على األستاذية ميت وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم مع مراعاة عدة
الرتخيص يف اإلجازة ألكثر من أستاذ واحد يف كل قسم يف السنة الواحدة .وال يتم الرتخيص يف اإلجازة إال بعد
إقرار املنهج العلمي أو الف ي الذي يتقدم به طالب اإلجازة ويصدر هذا الرتخيص بقرار من رئيس اجلامعة بعد
موافقة جملس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقرتاح جملس الكلية أو املعهد وبعد أخذ رأي جملس القسم
املختص .وعلى املرخص له يف اإلجازة أن يتقدم بعد انتهاء إجازته بتقرير عن األعمال اليت قام بها ونسخاً من
البحوث اليت يكون قد أجراها أثناء هذه اإلجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على جملس الكلية وجملس
الدراسات العليا والبحوث.
مادة ( )88مكرر  -جيوز لرئيس اجلامعة بعد موافقة جملس الكلية واقرتاح القسم املختص الرتخيص
لألساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم ،وفقاً للضوابط واألعداد اليت حيددها جملس
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اجلامعة املختص ،وذلك ملدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها اجمللس األعلى
للجامعات يف حدود موازنة كل جامعة ،ويصدر بها قرار من الوزير املختص بالتعليم العالي .وجيوز لرئيس
اجلامعة بعد موافقة جملس الكلية واقرتاح القسم املختص الرتخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ
العلمي ل فرتات حمددة للعمل يف الصناعة أو يف البحث العلمي أو يف االستشارات أو نقل التكنولوجيا .كما
جيوز لرئيس اجلامعة بعد موافقة جملس اجلامعة واقرتاح الكلية والقسم املختص أن يرخص لبعض أعضاء
هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك يف إطار خطة اجلامعة يف البحث
العلمي مبا حيقق خدمة البيئة وتنمية اجملتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس املتفرغ مكافأة جمزية وفقاً
للقواعد اليت يضعها اجمللس األعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع اخلاص ومن حصيلة
اخلدمات اليت تؤديها للغري .وتضع كل جامعة القواعد اليت تكفل متابعة ما أجنز من حبوث وكيفية
االستفادة بها.
مادة ( - )137ال جيوز إعارة املعيدين واملدرسني املساعدين.
مادة ( - )138على املعيدين واملدرسني املساعدين بذل أقصى اجلهد يف دراساتهم وحبوثهم العلمية يف سبيل
احلصول على املاجستري أو الدكتوراه أو ما يعادهلا وعليهم القيام مبا يكلفون به من مترينات ودروس علمية
وغريها من األعمال على أن يراعى يف تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح هلم مبواصلة دراساتهم وحبوثهم
دون إرهاق أو تعويق.
مادة ( - )139مع مراعاة حكم املادة  ،46ال جيوز للمعيدين أو املدرسني املساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا
للحصول على درجة جامعية يف غري ختصص أقسامهم إال بقرار من رئيس اجلامعة بعد موافقة جملس
الدراسات العليا والبحوث بناء على اقرتاح جملس الكلية أو املعهد وبعد أخذ رأي جمالس األقسام املختصة.
مادة ( - )155ينقل املعيد إىل وظيفة أخرى إذا مل حيصل على درجة املاجستري أو على دبلومني من
دبلومات الدراسة العليا حبسب األحوال خالل مخس سنوات على األكثر منذ تعيينه معيداً ،أو إذا مل حيصل
على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا خالل عشر سنوات على األكثر منذ تعيينه معيداً يف األحوال اليت ال يلزم
احلصول على هذه الدرجة سبق احلصول على درجة املاجستري أو دبلومي الدراسة العليا حبسب األحوال.
مادة ( - )156ينقل املدرس املساعد إىل وظيفة أخرى إذا مل حيصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا
خالل مخس سنوات على األكثر منذ تعيينه مدرساً مساعداً .
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مادة ( - )167مع مراعاة أحكام هذا القانون ،حتدد الالئحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها واألسس
العامة املشرتكة لنظم الدراسة والقيد ولنظم االمتحان وفرصة وتقديراته .وحتدد اللوائح الداخلية للكليات أو
املعاهد التابعة للجامعة كل دائرة اختصاصها ويف حدود اإلطار العام املقرر يف القانون ويف الالئحة التنفيذية –
اهليكل الداخلي لتكوينها واألحكام التفصيلية لنظم القيد بالدراسة واالمتحان فيما خيصها.
مادة ( - )168اللغة العربية هي لغة التعليم يف اجلامعات اخلاضعة هلذا القانون ،وذلك ما مل يقرر جملس
اجلامعة يف أحوال أخرى استعمال لغة أخرى .ويكون أداء االمتحان باللغة اليت يدرس بها املقرر ،وجمللس
الكلية يف أحوال خاصة أن يرخص للطالب يف اإلجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأي جملس القسم أو األقسام
املختصة .وتوضع رسائل املاجستري والدكتوراه باللغة اليت حيددها جملس الكلية بعد أخذ رأي جملس القسم
املختص ،ويف مجيع األحوال جيب أن تكون الرسائل مشفوعة مبوجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
مادة ( - )171جيوز أن يعفى الطالب يف مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن
امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدي بنجاح االمتحانات املقررة يف كلية جامعية أو معهد علمي
معرتف بهما من اجلامعة ،وبشرط أن تكون مدة الدراسة الالزمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة
وذلك دون إخالل حبكم املادتني ( )072( ،)077ويكون اإلعفاء بقرار من رئيس اجلامعة بعد موافقة جملس
الدراسات العليا والبحوث بناء على اقرتاح جملس الكلية أو املعهد املختص بعد أخذ رأي جملس القسم أو
جمالس األقسام املختصة ،وذلك دون إخالل حبكم املادة (.)46
مادة ( - )172متنح جمالس اجلامعات اخلاضعة هلذا القانون بناء على طلب جمالس كلياتها ومعاهداها
الدرجة العلمية والدبلومات املبينة يف الالئحة التنفيذية .وتتوىل اللوائح الداخلية للكليات واملعاهد كل فيما
خيصها تفصيل الشروط الالزمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات .وال مينح تلك الدرجات والدبلومات
إال من أدى بنجاح مجيع االمتحانات املقررة للحصول عليها وفقا أحكام الالئحة التنفيذية وأحكام الالئحة
الداخلية املختصة.
مادة ( - )174يشرتط لنجاح الطالب يف االمتحانات أن ترضى جلنة االمتحانات عن فهمه وحتصيله وفق
أحكام الالئحة التنفيذية وأحكام الالئحة الداخلية املختصة.
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مادة ( - )173يكون القيد للدراسات العليا يف املواعيد احملددة يف اللوائح الداخلية ،ويتم القيد بعد أخذ
رأي جمالس األقسام املختصة مبوافقة جملس الكلية أو املعهد واعتماد نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث.
مادة ( - )175مع مراعاة حكم املادة ( )46يكون تسجيل رسائل املاجستري والدكتوراه وإلغاء التسجيل
مبوافقة جملس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب جملس الكلية أو املعهد بعد أخذ رأي جملس القسم
املختص.
مادة ( - )176تتناول الدراسة يف دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكادميية ومدة
الدراسة يف كل منها سنة واحدة على األقل.
مادة ( - )177تشمل الدراسة لنيل درجة املاجستري مقررات دراسية عالية وتدريبات على وسائل البحث
واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها جلنة احلكم ،ويشرتط إلجازتها أن تكون عمالً ذا قيمة علمية وال
جيوز أن تقل املدة الالزمة لنيل هذه الدرجة عن سنتني.
مادة ( - )178تقوم الدكتوراه أساساً على البحث املبتكر ملدة ال تقل عن سنتني تنتهي بتقديم رسالة تقبلها
جلنة احلكم وجيوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات املتقدمة طبقاً ملا حتدده اللوائح الداخلية ويشرتط
إلجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عمالً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية يف حبوثه ودراساته
وميثل إضافة علمية جديدة.
مادة ( - )181خيضع الطالب للنظام التأدييب ،وتبني الالئحة التنفيذية هذا النظام وحتدد العقوبات
التأديبية.
مادة ( - )181جمللس تأديب الطالب توقيع مجيع العقوبات التأديبية ،ولرئيس اجلامعة ولعميد الكلية
ولألساتذة املساعدين توقيع بعض هذه العقوبات يف احلدود املبينة لكل منهم يف الالئحة التنفيذية.
مادة ( - )182يصدر قرار إحالة الطالب إىل جملس التأديب من رئيس اجلامعة من تلقاء نفسه أو بناء على
طلب العميد.
مادة ( - )184يشكل جملس تأديب الطالب على الوجه التالي:
 عميد الكلية أو املعهد الذي يتبعه الطالب رئيساً -وكيل الكلية أو املعهد املختص.
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 أقدم أعضاء جملس الكلية أو املعهد املختص.مادة ( - )183ال جيوز الطعن يف القرار الصادر من جملس تأديب الطالب إال بطريق االستئناف ويرفع
االستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إىل رئيس اجلامعة خالل عشر يوماً من تاريخ إبالغه القرار وعليه
إبالغ هذا الطلب إىل جملس التأديب األعلى خالل مخسة عشر يوماً .ويشكل جملس التأديب األعلى على
الوجه التالي:

 -نائب رئيس اجلامعة املختص رئيساً

 -عميد كلية احلقوق أو أحد األساتذة بها.

 أستاذ من الكلية أو املعهد الذي يتبعه الطالب.ويصدر باختيار األساتذة من األعضاء قرار من رئيس اجلامعة .ويف مجيع األحوال ال جيوز احلكم بوقف تنفيذ
قرارات جملس تأديب الطالب أو جملس التأديب األعلى قبل الفصل يف املوضوع.
مادة ( - )186جيوز لعميد الكلية أو املعهد الرتخيص يف االستماع ملن يرغب يف الدراسة يف إحدى الكليات
أو املعاهد التابعة للجامعة أو الرتخيص يف متابعة أشغال املعامل أو التجارب يف الكليات أو املعاهد ،وذلك دون
اشرتاط أي دراسات أو شهادات علمية مسبقة ،وال يشمل الرتخيص أي ترخيص يف أداء االمتحانات وال
خيول احلق يف احلصول على أي شهادة أو درجة جامعية ،وتبني الالئحة التنفيذية هذا النظام وحتدد الرسوم
املقررة .
مادة ( - )197تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة الئحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ
رأي جملس الكلية أو املعهد وجملس اجلامعة وموافقة اجمللس األعلى للجامعات .وتتوىل هذه الالئحة بيان
اإلطار اخلاص للكلية أو املعهد وما خيص خمتلف شئونها الداخلية املتميزة ،وذلك يف حدود القانون ووفقا
لإلطار أو النظام العام املبني يف الالئحة التنفيذية وتنظم الالئحة الداخلية عالوة على املسائل احملددة يف
القانون ويف الالئحة التنفيذية واملسائل اآلتية بصفة خاصة.
 .0أقسام الكلية أو املعهد وخمتلف التخصصات الداخلة حتت كل منها.
 .5ختصصات األستاذية يف الكلية أو املعهد.
 .4شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية يف الكلية أو املعهد.
 .3الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو املعهد.
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 .2مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسات والساعات املخصصة لكل منها.
 .6مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل املاجستري والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.
 .7القواعد اخلاصة باالمتحانات يف الكلية أو املعهد.
 .2نظم الدراسة والقيد واالمتحان وشروط منح الشهادات والتأديب يف املدارس واملعاهد التابعة للكلية .
نصوص الالئحة التنفيذية للقانون رقم  39لسنة 1972
مادة ( - )62تبدأ السنة اجلامعية يف السبت الثالث من سبتمرب ،وتستمر الدراسة ثالثني أسبوعاً ،وتكون
عطلة نصف السنة ملدة أسبوعني وفقاً للموعد الذي حيدده جملس اجلامعة .وجمللس اجلامعة مراعاة للصاحل
العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهائها قبل املواعيد املذكورة أو بعدها.
مادة ( - )64يقيد الطالب بالكلية بناء على طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة وال جيوز القيد بعد ذلك إال
برتخيص من جملس الكلية يف حدود القواعد اليت يقررها جملس اجلامعة.
مادة ( - )63يتم قيد الطالب بالكلية بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم املقررة ويعد يف الكلية ملف لكل طالب
حيتوي على مجيع األوراق املتعلقة بالطالب وعلى األخص:
األوراق املقدمة إلجراء القيد.
بيان أحوال الطالب الدراسية وتوارخيها (القيد واالمتحانات ونتائجها وتقديراتها)
بيان العقوبات التأديبية املوقعة عليه.
أوجه النشاط الرياضي واالجتماعي والعسكري للطالب.
وي عد سجل خاص بكل طالب يدون فيه بيان ما تضمنه ملفه فضالً عن تاريخ خروجه من اجلامعة وسببه
وعمله بعد التخرج ،ويكون هذا السجل من صورتني وحتفظ إحداها يف الكلية واألخرى يف اجلامعة.
مادة ( - )69جيب على الطالب متابعة الدروس واالشرتاك يف التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقاً
ألحكام الالئحة الداخلية .وجمللس الكلية بناء على طلب جمالس األقسام املختصة طبقاً ألحكام الالئحة
الداخلية أن حيرم الطالب من التقدم إىل االمتحان كله أو بعضه إذا رأي أن مواظبته غري مرضية ويف هذه
احلالة يعترب الطالب راسباً يف املقررات اليت حرم من التقدم لالمتحان بها .وجيوز جمللس الكلية أن يوقف
قيد الطالب ملدة سنتني دراسيتني متتاليتني أو متفرقتني خالل سنوات الدراسة يف الكلية إذا تقدم بعذر مقبول
مينعه من االنتظام يف الدراسة ويف حالة الضرورة جيوز جمللس اجلامعة زيادة مدة وقف القيد.
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مادة ()92
متنح جمالس اجلامعات بناء على اقرتاح جمالس الكليات املختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات
املاجستري والدكتوراه وفقاً ملا يأتي:
أوال :الدبلومات:
وهي دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكادميية ،ومدتها سنة واحدة على األقل .وجيوز أن
تتضمن اللوائح الداخلية للكليات واملعاهد إنشاء دبلومات مدتها سنة أو سنتان يف خمتلف كليات ومعاهد
اجلامعة لغري احلاصلني على درجة البكالوريوس أو الليسانس من هذه الكليات أو املعاهد أو احلاصلني على
هذه الدرجة من ذات الكلية أو املعهد يف غري ختصص هذه الدبلومات ويف مجيع األحوال يشرتط أن تكون
الدراسة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس احلاصل عليه الطالب قريبة من دراسة العلوم الذي يرغب االلتحاق
به وتبني اللوائح الداخلية األحكام املنظمة هلذه الدبلومات والقبول فيها والشروط الواجب توافرها للحاصلني
عليها إلمكان استمرارهم يف دراسة املاجستري والدكتوراه.
ثانيا :الدرجات العلمية العليا وتشمل:
املاجستري :وتشمل الدراسة بها مقررات دراسية عالية وتدريباً يف وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد
رسالة تقبلها جلنة االمتحان .وال جيوز أن تقل املدة الالزمة لنيل هذه الدرجة عن سنتني ويف خصوص
ماجستري الرتبية وماجستري احلقوق وماجستري الدراسات األفريقية حتسب سنة من هاتني السنتني مدة
الدراسة الال زمة للحصول على الدبلوم اخلاصة يف الرتبية أو أحد دبلومات الدراسات العليا يف احلقوق أو دبلوم
يف الدراسات األفريقية.
الدكتوراه :تقوم أساساً على البحث املبتكر ملدة ال تقل عن سنتني تنتهي بتقديم رسالة تقبلها جلنة احلكم،
وجيوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية طبقاً ملا حتدده اللوائح الداخلية .وتتوىل اللوائح الداخلية
للكليات أو املعاهد حتديد فروع التخصص وأقسام الدراسات للدبلومات والدرجات العلمية العليا اليت متنحها
والشروط الالزمة للحصول على كل منها.
مادة ( - )94تبني اللوائح الداخلية للكليات مواعيد القيد بالدراسات العليا مبا يناسب ظروف الدراسة يف كل
كلية.
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مادة ( - )93ال جيوز لطالب الدراسة العليا أن يقيد أمسه يف دراسة أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا يف
وقت واحد إال مبوافقة جملس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقرتاح جملس الكلية وبعد أخذ رأي
جمالس األقسام املختصة .وال جيوز للمعيدين أو املدرسني املساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على
درجة جامعية يف غري ختصص أقسامهم إال بقرار من رئيس اجلامعة بعد موافقة جملس الدراسات العليا
والبحوث بناء على اقرتاح جملس الكلية بعد أخذ رأي جمالس األقسام املختصة.
مادة ( - )95حتدد اللوائح الداخلية للكليات نظام امتحان مقررات الدراسات العليا وفرص التقدم هلذا
االمتحان.
مادة ( - )96يقدر جناح الطالب يف امتحانات الدراسات العليا بأحد التقديرات اآلتية :ممتاز – جيد جداً -
جيد -مقبول.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيني :ضعيف – ضعيف جداً
ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقاً للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية .وإذا تضمن االمتحان يف أحد
املقررات امتحاناً حتريرياً وآخر شفوياً أو عملياً فيعترب الغائب عن االمتحان التحريري غائباً يف امتحان املقرر
وال ترصد درجات بشأنه.
مادة ( - )97حتدد اللوائح الداخلية للكليات إجراء التسجيل لدرجيت املاجستري والدكتوراه واملدة اليت يسقط
التسجيل بعدها إال إذا رأى جملس الكلية اإلبقاء على التسجيل ملدة أخرى حيددها بناء على تقرير املشرف.
مادة ( - )98يعني جملس الكلية – بناء على اقرتاح جملس القسم املختص استاذاً يشرف على حتضري
الرسالة وللمجلس أن يعهد باإلشراف على الرسالة ألحد األساتذة املساعدين وجيوز أن يتعدد املشرفون من بني
أعضاء هيئة التدريس أو من غريهم ،ويف هذه احلالة جيوز للمدرسني االشرتاك يف اإلشراف .ويف حالة قيام
الطالب ببحث خارج اجلامعة جيوز موافقة جملس الكلية أن يشرتك يف اإلشراف أحد املتخصصني يف اجلهة
اليت جيري بها البحث.
مادة ( - )99جيوز أن ينفرد باإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه رؤساء اجلامعات ونوابهم إذا كان
التسجيل يف اجلامعة اليت يعملون بها ،فإذا كان التسجيل يف جامعة أخرى جاز هلم وألمني اجمللس األعلى
للجامعات االشرتاك يف اإلشراف ويستمر إشرافهم أو مشاركتهم يف اإلشراف على الرسائل اليت سجلت حتت
إشرافهم قبل شغل مناصبهم.
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مادة ( - )111يف حالة إعارة املشرف على الرسالة إىل جهة خارج اجلامعة يقدم إىل جملس الكلية تقريراً
عن املدى الذي وصل إليه الطالب يف إعداد الرسالة ،ويف ضوء ذلك يعني اجمللس من حيل حمله أو من ينضم
إليه يف اإلشراف.
مادة ( - )111يضع اجمللس األعلى للجامعات النظام الذي يكفل التفرغ للدراسات العليا وفقاً لظروف
الكليات املختلفة.
مادة ( - )112يقدم املشرف على الرسالة يف نهاية كل عام جامعي تقريراً إىل جملس القسم عن مدى تقدم
الطالب يف حبوثه ويعرض هذا التقرير على جملس الكلية .وجمللس الدراسات العليا والبحوث – بناء على
اقرتاح جملس الكلية إلغاء قيد الطالب على ضوء هذا التقارير.
مادة ( - )114يقدم املشرف أو املشرفون على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها تقريراً إىل جملس القسم
املختص عن مدى صالحيتها للعرض على جلنة احلكم مشفوعاً باقرتاح تشكيل جلنة احلكم متهيداً للعرض
على جملس الكلية وعلى الطالب أن يقدم إىل الكلية عددًا من النسخ حتدده اللوائح الداخلية.
مادة ( - )113يشكل جملس الكلية جلنة احلكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهم املشرف على الرسالة
والعضوان اآلخران من بني األساتذة واألساتذة املساعدين باجلامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة ،ويف
حالة تعدد املشرفني جيوز أن يشرتكوا يف اللجنة على أن يكون هلم صوت واحد .وجيوز أن يكون العضوان أو
أحدهما من األساتذة السابقني أو ممن يف مستواهم العلمي من األخصائيني وذلك بشرط أن يكون أحدهما على
األقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل املاجستري ومن خارج اجلامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه .ويتم اعتماد
تشكيل جلنة احلكم على نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
مادة ( - )115تتم مناقشة الرسائل عالنية ويقدم كل عضو من أعضاء جلنة احلكم تقريراً علمياً مفصالً عن
الرسالة وتقدم اللجنة تقريراً علمياً عن الرسالة ونتيجة املناقشة وتعرض مجيعها على جلنة الدراسات العليا
والبحوث بالكلية فمجلس الكلية متهيداً لعرضها على جملس اجلامعة ،وجيوز أال جتري املناقشة يف بعض
الكليات وفق ًا ملا تنص عليه اللوائح الداخلية.
مادة ( - )116حتدد تقديرات كل من درجيت املاجستري والدكتوراه وفقاًًَ ألحكام اللوائح الداخلية ،وجمللس
اجلامعة بناء على اقرتاح جلنة احلكم أن يقرر تبادل الرسالة مع اجلامعات األجنبية إذا كانت جديرة بذلك
كما أن للجنة احلكم أن توصي بنشر الرسالة على نفقة اجلامعة.
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مادة ( - )117جمللس الكلية بناء على اقرتاح جلنة احلكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذي مل تقرر
أهليته لدرجة املاجستري أو الدكتوراه يف إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى.
مادة ( - )271مادة  -570يؤدي الطالب الرسوم اآلتية سنوياً ،وختصص حصيلة كل رسم للخدمات اليت
يؤدي عنها:
...................
وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس أو طالب
الدراسات العليا .كما تؤدي الرسوم سنوياً بالنسبة للطالب املقيد للحصول على درجة املاجستري أو الدكتوراه
ويعفى املعيدون واملدرسون املساعدون وسائر القائمني بالتدريس باجلامعات والكليات واملعاهد العليا التابعة
لوزارة التعليم العالي وطالب منح التفرغ للدراسات العليا باجلامعات من أداء هذه الرسوم مع االستفادة من هذه
اخلدمات.
...................
يؤدي الطالب الوافد على غري منحة من منح مجهورية مصر العربية اليت يقررها وزير التعليم والرسوم اآلتية:
...................
ب -بالنسبة لطالب الدراسات العليا:
 -0رسم قيد ألول مرة مقداره  0233دوالر أمريكي.
 -5مصروفات دراسية سنوية مقدارها كاآلتي:
 6333 oدوالر أمريكي لكليات الطب البشري وطب األسنان.
 2233 oدوالر أمريكي لكليات اهلندسة واحلاسبات والصيدلة والعالج الطبيعي.
 2333 oدوالر أمريكي لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.
 3233 oدوالر أمريكي للكليات واملعاهد األخرى.
...................
مادة ( - )274جيوز أن متنح مكافآت دراسية للحاصلني على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس
التفوق وذلك للتفرع للدراسات العليا باجلامعة .ويكون منح املكافآت بقرار من رئيس اجلامعة بناء على موافقة
جملس الدراسات العليا والبحوث واقرتاح جملس الكلية ويراعى يف ذلك التقدير النهائي لدرجة الليسانس أو
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البكالوريوس أو الدبلومات أو الدرجات العلمية األعلى وسلوك الطالب وتقدمه يف دراسته واملادة اليت يراد
مواصلة الدراسة والبحث فيها ،وتكون املكافآت ثالمثائة جنيه يف السنة للحاصلني على درجة الليسانس أو
البكالوريوس وأربعمائة ومثانون جنيهاً يف السنة للحاصلني على درجة املاجستري وتؤدي املكافأة على أقساط
شهرية ملدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب جملس الكلية املختص .وتضم مدة املنحة إىل مدة اخلدمة يف
األقدمية يف حساب األقدمية أو اخلربة عند التعيني يف الوظائف اجلامعية واحلكومية ووظائف القطاع العام.
وجمللس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقرتاح جملس الكلية أن حيرم الطالب من املكافأة الدراسية قبل
انتهاء مدتها إذا رسب يف االمتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية وفقاً لتقارير املشرف عليه ال جتعله
جديرًا باستمرار متتعه بها.
مادة ( - )276جمللس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر املشتغلني بالتدريس بالكلية إلقاء دروس
أو حماضرات أو القيام بتمارين علمية يف األقسام امللحقني بها أو يف غريها داخل الكلية ،وتعترب الكلية
بأقسامها املختلفة واملعاهد التابعة هلا وحدة قائمة بذاتها.
مادة ( - )277جيوز الندب للتدريس خارج اجلامعة بقرار من رئيس اجلامعة بعد موافقة جملس الكلية
وأخذ رأي جملس القسم املختص بشرط أال يكون من شأن الندب املساس حبسن سري العمل بالكلية املنتدب
منها وال أن يؤدي إىل تغيب املنتدب عن مقر عمله ألكثر من يومني يف األسبوع .وجيوز الندب كل الوقت،
ويف هذه احلالة يعترب إعارة وخيضع ألحكام اإلعارات.
مادة ( - )278ال جيوز الندب إىل القسم للتدريس يف أقسام الليسانس والبكالوريوس إال إذا استوفى أعضاء
هيئة التدريس وغريهم من القائمني بالتدريس فيه – كل يف مادته – النصاب املنصوب عليه يف املادة التالية.
وال جيوز الندب إىل القسم للتدريس يف أقسام الدراسات العليا إال إذا استوفى األساتذة واألساتذة املساعدون كل
يف مادته النصاب املنصوص عليه يف املادة التالية.
مادة ( - )294مينح املشرف على رسالة املاجستري مكافأة مقدارها أربعمائة جنيه ومينح املشرف على رسالة
الدكتوراه مكافأة مقدارها ألف جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة من جلنة احلكم عليها وحبد أقصى أربعة آالف
جنيه يف السنة اجلامعية ،وإذا تعدد املشرفون وزعت املكافأة عليهم بالتساوي .ومينح املساعدون والعمال
الفن يون باألقسام اليت تتم بها الرسائل وكذلك العاملون بإدارات الدراسات العليا والبحوث واإليفاد واملنح
واملكتبة مكافأة قدرها مائة جنيه لرسالة املاجستري ومائتان جنيه لرسالة الدكتوراه ،على أن توزع حصيلة هذه
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املبالغ على العاملني وفقاً للقواعد اليت يضعها جملس الدراسات العليا والبحوث باجلامعة على أال تزيد
املكافأة اليت متنح للفرد على ثالمثائة جنيه سنوياً.
مادة ( - )293مينح مكافأة مقدارها مائة جنيه لكل من يشرتك يف فحص الرسالة لدرجة املاجستري وتقديم
التقرير عنها ومناقشتها ،إذا كان هناك حمل هلذه املناقشة وكذلك من يشرتك يف فحص البحوث املقدمة
للحصول على اجلوائز ،وإذا كان أحد املشرتكني يف الفحص من خارج مصر منح مكافأة مقدارها مخسمائة
جنيه مع حتمل اجلامعة مصاريف حتويل املكافأة .وللمشرف على الرسالة أن جيمع بني هذه املكافأة ومكافأة
اإلشراف املنصوص عليها يف املادة السابقة.
مادة ( - )295متنح مكافأة مقدارها مائتان ومخسون جنيهاً لكل من يشرتك يف فحص الرسالة لدرجة
الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا األمر إىل هذه املناقشة ،وإذا كان أحد املشرتكني يف الفحص
من خارج مصر منح مكافأة مقدارها ألف جنيه ،مع حتمل اجلامعة مصاريف حتويل املكافأة .وللمشرف على
الرسالة أن جيمع بني هذه املكافأة ومكافأة اإلشراف على الرسالة .كما مينح كل عضو من أعضاء جلنة
االمتحان التأهيلي لدرجة الدكتوراه مكافأة مقدارها مخسون جنيها وحبد أقصى مقداره مائتان ومخسون جنيهاً
يف السنة اجلامعية للممتحنني على مستوى الكلية الواحدة ،ويكون احلد األقصى لعدد املمتحنني لكل جلنة
مخسة أعضاء إال إذا نصت الالئحة الداخلية للكلية على خالف ذلك.
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