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 دبلوم الدراسات العليا( أ)
 

 : منح الدبلوم( : 42)المادة 

ع ننطج  ننلجمس ننمجل ينن جلتط ننيةجلتل مياينن جدم ننيأجلتد ل نن  ج ننطج  نندججدمينن  يمنن مجمس ننمجس م نن ج
ج:لتممي  ج طجهذهجلتالئ  جيذتكج طجلتلخصص  جلتل تي جلتمس ال جلتدقيا ج

جت نننننني م جيلتل يط يننننننيةلتطيليغ ل ينننننن جيلج-1
جلت م عننننننننننننن جيلت  ننننننننننننن جيلتل  يننننننننننننن ج-2
جلإلعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالةج-3
جلتلصنننننننننننننميأجلتننننننننننننندلخ طجيل  ننننننننننننن  ج-4
جلتلصنننننننننننننننننننننننننننننميأجلتصننننننننننننننننننننننننننننن  عطج-5
ل    ننننننننن  جيلإل  ننننننننن  ل جلتم د يننننننننن جج-6

جيلت ديدينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
جلتم لسنننننننننننن  جلتم د ينننننننننننن جيلت  ننننننننننننطج-7
جلتخننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ج-8
جلت سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ج-9

جلت خ  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ج-11
جلت  نن جيلتل ننليمجلتم منن  رجيلتلنن ميأج-11
جيججيلتل يلنننننننننننننيلت ننننننننننننن مجيلت  نننننننننننننج-12
 م عننننننن جلتم  نننننننيس  جيلتصنننننننم غ جج-13

جيلتلسهينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
جلتمالمنننننننننننننننننننننننننننننمجلتسننننننننننننننننننننننننننننن ه  ج-14

ج

فرع الدبلوم حسب مقتضيات التطوور (  114جدول ) وتحدد المقررات التخصصية األساسية والتكميلية 
 أو مووا يطوورأ الينوا موو  تعووديل طبقوام ألحكووام المووادتي  الخامسوة والسووابعة موو . العلمو  والتكوولوووج  لكوول تخصو  

 .هذه الالئحة 
 : الهدف من الدراسة( : 42)المادة 

لي  فوو  أحوود مجوواخت التخصوو  بمووا اسووتجد فوو  هووذا متنوودا الدراسووة للوودبلوم ولوو  ترويوود الخووريجي  العووا
 .المجال وما أسفرت اوه األبحاث العلمية ، بم يجعله قادرام ال  التطوير ف  أدائه والتقدم لمؤسسته 
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 :عامة والمشتركة الدبلومات ال( : 42)المادة 

يال حجمس مجلتد ل   جلت  ي جيلتم ي جم تس م  ج،جم   ًلجع طجلقل لحجمس مجلتل ين جيمسن تمجل ق ن أج
ج:جلآللطج

ووشاء دبلومات مشتركة بي  قسم الم  وقسم آخر بالكليوة أو بكليوات الجامعوة ، وفو  هوذه الحالوة تشوكل بنوا  -1
، لتقوديم اخقتورا  المعويوةا والبحووث واضووية رؤسواء األقسوام لجوة برئاسة وكيل الكلية لشئو  الدراسات العليو

وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث وااتماده م  مجلس الجامعة  المعويةوارضه ال  مجالس الكليات 
 .، وموافقة المجلس األال  للجامعات 

ردة بنوذه الالئحوة ، وذلو  بتخصصات القسم أو فرواه ، والغيور وايقتر  مجلس الكلية ووشاء دبلومات أخرى  -2
 .للجامعات مجلس الجامعة ، وموافقة المجلس األال  بعد موافقة 

 .اداد المقترحة للقبول بكل دبلوم سوويام يقتر  مجلس القسم األ -3

ادد الودبلومات التخصصوية وفروانوا مو  المبوي  بنوذه الالئحوة  دراس يقتر  مجلس القسم مع وناية كل اام  -5
 .واالونا للمتقدمي  طبقام إلمكاوياته مع 

 :شروط القيد ( : 42)المادة 

ج: جتايدجلت  تلجت يمج رجمةجدم يم  جلتد ل   جلت  ي جلآللطج جي ل
أ  يكوووو  حاصوووالم الووو  درجوووة البكوووالوريوس فووو  فووورع التخصووو  المتقووودم لوووه مووو  كليوووة الفووووو  التطبيقيوووة  -1

  آخوور معتوورا بووه موو  أو الوو  درجووة معادلووة لنووا وفوو  وفووس التخصوو  موو  معنوود الموو دميوواطبجامعووة 
 .الجامعة وم  المجلس األال  للجامعات 

 :يجور قبول حملة الشنادات المعادلة ف  تخصصات قريبة م  التخص  المطلوب القيد فيه بشرطي  -2

 .أ  يكو  امله ف  مجال التخص  المطلوب ، ويقدم ما يثبت ذل  ( أ
واء ال  مقاصة تجرى لتحديودها قبول الموافقوة أ  يتم دراسة المواد المتخصصة الت  لم يدرسنا م  قبل ب( ب

 .ال  قيده 

أيوام أسوبوايام طووال  3أ  يقدم موافقة الجنة التابع لنا والت  يعمل بنا ، بتفرغه للدراسة لمدة خ تقل ا   -3
 .مدة الدراسة لنذا الدبلوم 

شووورا الينوووا تكوووو  الدراسوووة لووودبلوم الدراسوووات العليوووا فووو  أحووود التخصصوووات وفروانوووا بالقسوووم العلمووو  الم -5
 .دبلومات تخصصية ( 25)ف  المادة والمبيوة 

 :مدة الدراسة ( : 42)المادة 

سااة ف  العام الدراس  ، وخ تقل ا  (  444-524) أ  يكو  مجموع ادد سااات الدراسة ف  حدود  -1
 .دراسيام ف  العام  أسبوع 34وفيما خ يقل ا  . يام سااة أسبوا 15

 .مات الدراسات العليا ه  سوة دراسية واحدة مدة الدراسة لويل أى م  دبلو  -2
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 :المقررات الدراسية ( : 42)المادة 

الدراسوووية لمجمواوووة الموووواد التخصصوووية األساسوووية والتكميليوووة ، المقوووررات تحووودد مجوووالس األقسوووام العلميوووة  -1
الخاصة بكل دبلوم ال  حدة ، بعد ارض الموضوع ال  مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسوات العليوا 

 .والبحوث وااتماد الجامعة 

( 1)م  بي  المواد األساسية والتكميلية تكو  هذه المقررات الدراسية الت  يحددها مجلس كل قسم الم   -2
 ( 3مادة ) الواردة ف  اختصاصه ( 2)، 

 ( 114) تكو  دراسة هذه المواد باإلضافة ول  المواد العامة المدرجة بالجدول  -3

 :انات مواعيد االمتح( : 03)المادة 

يحوودد مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث ، بووواءا الوو  اقتوورا  مجلووس الكليووة ، ومجووالس األقسووام العلميووة  -1
 .المختصة مواايد اخمتحاوات للدبلوم 

 .يحدد امتحا  الدور الثاو  للراسبي  ، ف  شنر سبتمبر م  كل اام  -2

 :تقديرات النجاح ( : 03)المادة 

 : جيلتلادي جلت  أجمأ دجلتلادي ل جلآللي جل  لجلادي ل جلت س حج طجلتما  ل -1

ج. أل  جمةجمسميعجلتد س  ج%ج91جج  نممل
ج.مةجمسميعجلتد س  ج%ج91إتطج قمجمةج%ج81مةججسيدجسدلًج

ج.مةجمسميعجلتد س  ج%ج81إتطج قمجمةج%ج71مةججدننسي
 .مةجمسميعجلتد س  ج%ج71إتطج قمجمةج%ج61مةججيمنمام

 .فأكثر م  الوناية العظم  للمقرر % 44له ال  يشترط لوجا  الطالب ف  أى مقرر حصو  -2

 :شروط منح الدبلوم ( : 04)المادة 

والملحقة بنذه الالئحوة ( 114)يشترط اجتيار الطالب بوجا  امتحا  المواد المقررة المدرجة بالجدول رقم  -1
 ( .31)، ووفقام لو  المادة رقم 

ا  إلاووادة اخمتحووا  فيمووا رسووب فيووه موو  يموووا الراسووبو  فوو  أو موو  مقووررات الوودبلوم فرصووة اقوود دور ثوو -2
ذا رسووب فوو  الوودور الثوواو  يكووو  اخمتحووا  فوو   المقووررات ، ويمووتح  فوو  المووواد التوو  رسووب فينووا فقووط ، وا 

قيوده مورة أخورى بعود مضو  وفو  حالوة رسووبه للمورة الثاويوة يمكو  واوادة . السوة التالية وف  جميوع الموواد 
ذا رسب يفصل ون  .ائيام وخ يجور واادة قيده بعد ذل  سوة م  تاريخ الفصل ، وا 

 :إلغاء القيد ( : 00)المادة 

ج:ي  طجقيدجلت  تلجت د ل  جم تدم يأج طجلت  ال جلآللي ج
 .أااله ( 32)وذا تجاور مرات الرسوب المسمو  بنا ف  المادة  -1

 .وذا تقدم بطلب لشطب قيده  -2
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 درجة الماجستير( ب)
 :منح الدرجة ( : 02)الماد 

بوووواء الووو  طلوووب مجلوووس كليوووة الفووووو  التطبيقيوووة ، درجوووة الماجسوووتير فووو   دميووواطجامعوووة  مجلوووسيمووووا 
التخصصات المبيوة ف  المادة الثالثة والرابعة م  هذه الالئحة ، وما يطرأ الينا م  تعديل طبقام ألحكام المادتي  

 ( ويبي  ف  الشنادة اووا  الرسالة . ) الخامسة والسادسة 
 :ن الدراسة للماجستير الهدف م( : 02)المادة 

تندا الدراسة ول  تعليم الطالب البحث العلم  وطرق جمع المادة العلمية والبحوث الموشورة ف  مجال 
وطرق ارض وتائج البحث واخستوتاج وطرق ارض المراجع وترتيبنا ف  مجال البحث الذى يتواوله  –تخصصه 
 .ف  الدراسة 

 :شروط القيد ( : 02)المادة 

 :ما يل   دمياطد الطالب لدرجة الماجستير ف  التخص  م  كلية الفوو  التطبيقية بجامعة يشترط لقي
أو . أ  يكووو  حاصووالم الوو  درجووة بكووالوريوس الفوووو  التطبيقيووة بتقوودير جيوود الوو  األقوول فوو  التخصوو   -1

فووو  ال  درجة المية أو دبلوم معادل ألحد دبلومات الدراسات م  كليوة دبلوموات الدراسوات مو  كليوة ال
 .والمجلس األال  للجامعات أالتطبيقية أو م  معند الم  آخر معترا به م  الجامعة 

 .ال  تفرغه للدراسة ثالثة أيام أسبوايام ، ال  األقل –وذا كا  يعمل  –أ  يقدم موافقة م  جنة امله  -2

إلبووداء  يتقوودم الطالووب لعميوود الكليووة بطلووب القيوود ، ويعوورض الطلووب الوو  مجلووس القسووم العلموو  المخووت  -3
 .الرأى ف  أمر القيد ، ثم يعرض أمر البت ف  الطلب ال  مجلس الكلية بعد استيفاء األوراق 

 :مدة الدراسة ( : 02)المادة 

سوووااة  14، بحووود أدوووو  أسوووبواام فووو  العوووام  34خ تقووول اووو  التمنيديوووة للماجسوووتير مووودة الدراسوووة بالسووووة  -1
 ( .114)أسبوايام طبقام للجدول رقم 

 .ف  السوة التمنيدية بامتحا  يشترط أ  يجتاره الطالب بوجا   توتن  الدراسة -2

 :المقررات الدراسية ( : 02)المادة 

القسووم لمقتضوويات تحوودد مجووالس األقسووام العلميووة المقووررات الدراسووية ، لمجمواووة المووواد التخصصووية وفقووام  -1
 العليوووا ات، ثوووم يعووورض الموضووووع الووو  مجلوووس الكليوووة ، وموافقوووة مجلوووس الدراسووووتخصصووواته وفرواوووه 

 .والبحوث ، وااتماده الجامعة 

، ( 1)ية الت  يحددها مجلس كول قسوم المو  بوي  الموواد األساسوية والتكميليوة والمقررات الدراستكو  هذه  -2
 (  . 3مادة ) الواردة ف  اختصاصه ( 2)

 :مواعيد االمتحانات ( : 02)المادة 

لس الكلية ومجالس األقسام المختصوة مواايود يحدد مجلس الدراسات العليا والبحوث بواء ال  اقترا  مج -1
 .اخمتحاوات للسوة التمنيدية للماجستير 

 .تحدد امتحاوات الدور الثاو  للراسبي  ف  شنر سبتمبر م  كل اام  -2

 
 :تقديرات النجاح ( : 23)المادة 
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 .فأكثر م  الوناية العظم  للمقرر % 44يشترط لوجا  الطالب ف  أى مقرر حصوله ال   -1

لطوووالب الراسوووبو  فووو  أى مووو  مقوووررات الماجسوووتير فرصوووة إلاوووادة اخمتحوووا  فيموووا رسوووب فيوووه مووو  يمووووا ا -2
ذا رسبوا ف  الثاو  يكو   الدور المقررات وذل  بالدور الثاو  ، ويمتح  ف  المواد الت  رسب فينا فقط وا 

 .اخمتحا  ف  السوة التالية وف  جميع المواد 

 .دة قيد الطالب مرة أخرى بعد مض  سوة م  تاريخ الفصل وف  حالة رسوبه للمرة الثاوية يمك  واا

يموا تقدير اام اوود وجوا  الطالوب ، وتحتسوب تقوديرات الوجوا  فو  الموواد الدراسوية التو  أدى اخمتحوا   -3
 .م  الالئحة ( 31)فينا ، طبقام للمادة رقم 

 :شروط نيل الدرجة ( : 23)مادة 

اره ، ويقوره مجلوس الكليوة بوواء الو  اقتورا  مجلوس القسوم الطالب بحثوام فو  الموضووع الوذى يختوأ  يجرى  -1
 .ويقدم وتائج هذا البحث ف  الرسالة 

تقدم هيئة اإلشراا ال  الرسالة بعد اخوتناء م  وادادها تقريرام ول  مجلس القسوم العلمو  لمخوت  اموا  -2
األاضواء مو  وذا كاوت صالحة للعرض ال  لجوة المواقشوة والحكوم ، ويجوور أ  توتم المواقشوة بحضوور 

ذا كا  أحد المشرفي  بالخارج ، يكتف  بتقريره الفردى . داخل الجمنورية فقط   .وا 

للجووووة الحكوووم أ  تعيووود الرسوووالة ولووو  صووواحبنا خسوووتكمال موووا توووراه فينوووا مووو  وقووو  وتعطووو  لوووه الفرصوووة  -3
 .خستكمال الوق  ، ال  أخ تريد ا  ستة أشنر 

 .ه الدرجة خ تقل ا  سوتي  المدة بي  قيد الطالب لدرجة الماجستير وموح -5

 إلغاء القيد ( : 24)المادة 

 :يلغ  قيد الطالب لدرجة الماجستير ف  الحاخت اآلتية 
 .المبيوة بالالئحة ( 54)وذا لم يوجا ف  اخمتحاوات المقررة وفقام لحكم المادة  -1

تواريخ التسوجيل أو سوتي  م  ) وذا لم يحصل ال  درجة الماجستير خالل خمس سووات م  تاريخ قيده  -2
وخ وذا رأى مجلس الكلية اإلبقاء ال  التسجيل فترة أخرى يحوددها بوواء الو  اقتورا  وموافقوة مجلوس  –( 

 .القسم المخت  ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة 

وذا تقوودم المشوورا بطلووب مسووبب لشووطب قيووده يقبلووه مجلووس الكليووة ، وذلوو  بعوود وخطووار الطالووب رسووميام ،  -3
 .عد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة وب

وذا رفضت لجوة المواقشة والحكم الرسوالة رفضوام مطلقوام ، فيخوت  مجلوس الدراسوات العليوا والبحووث بوواء  -5
 .ال  رأى لجوة الحكم بقرار شطب قيد الطالب 

 .وذا تكرر رسوبه ف  اخمتحاوات لمرتي  متتاليتي   -4

 .دم الطالب بطلب لشطب قيده وذا تق -4
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 درجة دكتوراه الفلسفة( جـ)
 

 : الدرجةمنح ( : 20)مادة 

بواء ال  طلب مجلس كلية الفوو  التطبيقية درجة دكتوراه الفلسفة فو  أحود  دمياطيموا مجلس جامعة 
  تعوديل فوو  أحكووام التخصصوات العلميووة المبيووة فوو  الموادة الثالثووة والرابعووة مو  هووذه الالئحوة ، ومووا يطوورأ الينوا موو

 .المادتي  الخامسة والسادسة ، ويبي  ف  الشنادة اووا  الرسالة 
 

 :الهدف من الدراسة للدكتوراه ( : 22)مادة 

الميووة جديوودة فوو  وضووافة أ  يجوورى الطالووب بعوود وجاحووه فوو  مقووررات السوووة التمنيديووة حثووام مبتكوورام يمثوول  -1
 . الموضوع الذى يختاره ف  أحد مجاخت تخصصه الدقيق

 .الكلية وتخصصاتنا تأهيل حملة درجة الماجستير أو ما يعادلنا بدرجة دكتوراه الفلسفة ف  أقسام  -2

 
 :شروط القيد ( : 22)مادة 

 :ما يل   دمياطيشترط قيد الطالب لويل دكتوراه الفلسفة ف  التخص  ف  الفوو  التطبيقية بجامعة 
سوتير فو  أحود تخصصوات الكليوة ، أو الو  درجوة الميوة معادلوة مو  أ  يكو  حاصالم ال  درجة الماج -1

 .معند الم  معترا به م  الجامعة ، أو م  المجلس األال  للجامعات 

يتقوودم الطالووب لعميوود الكليووة بطلووب القيوود ، ويعوورض الطلووب الوو  مجلووس القسووم العلموو  المخووت  إلبووداء  -2
 .مجلس الكلية بعد استبفاء األوراق  الرأى ف  أمر القيد ، ثم يعرض أمر البت ف  الطلب ال 

 
 :مدة الدراسة ( : 22)المادة 

سوووااة أسوووبوايام خوووالل العوووام الدراسووو  ،  15الدراسوووة فووو  السووووة التمنيديوووة اوووام دراسووو  واحووود بحووود أدوووو   -1
 .أسبوايام  34وبحيث خ تقل ا  

الئحووة ، وفقووام لووو  ، الملحووق بنووذه ال( 114)يووؤدى الطالووب امتحووا  فوو  المقووررات الووواردة بالجوودول رقووم  -2
 ( .54)رقم المادة 

 
 :المقررات الدراسية ( : 22)المادة 

الملحوووق بنوووذه الالئحوووة ، وا  يوووؤدى ( 114)يووودرس الطالوووب المقوووررات الدراسوووية المبيووووة فووو  الجووودول رقوووم  -1
فلسوفيام متقودمام فو  مجوال  تودريبام  وتتضوم  المقوررات. اخمتحا  فينا بوجا  قبل تسوجيل موضووع الرسوالة 

والتصميم والتكوولوجيا ، ويجور أ  يتابع مقررات مواظرة ويؤدى اخمتحا  فينوا فو  جامعوة مصورية ف  ال
 .أخرى بواء ال  قرار م  مجلس الكلية 

 .ة التمنيدية للدكتوراة بأ  يتابع الدراسة والبحث لمدة اام دراس  واحد بالوس -2
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المووواد التخصصووية المبيوووة بالجوودول رقووم تحوودد مجووالس األقسووام العلميووة المقووررات الدراسووية ، لمجمواووة  -3
والمحددة بمادتي  دراسيتي  ، وفقام لمقتضيات القسم والتخص  وفرواه ، بعد ارض الموضووع ( 114)

 .ال  مجلس الكلية ، وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث وااتماد الجامعة 

 2،  1الموواد األساسوية والتكميليوة  تكوي  المقررات الدراسية الت  يحددها مجلس كل قسم الم  م  بوي  -5
 ( . 3مادة ) الواردة ف  اختصاصه 

 
 :مواعيد االمتحانات ( : 22)المادة 

يحوودد مجلوووس الدراسووات العليوووا والبحوووث ، بوووواء الوو  اقتووورا  مجلووس الكليوووة ومجووالس األقسوووام المختصوووة  -1
 .مواايد اخمتحاوات 

 .ر م  كل اام تحدد امتحاوات الدور الثاو  للراسبي  ف  شنر سبتمب -2

 
 :تقديرات النجاح ( : 22)المادة 

 .فأكثر م  الوناية العظم  للمقرر % 44يشترط لوجا  الطالب ف  أى مقرر حصوله ال   -1

يموا الطالب الراسبو  ف  أى م  المقررات لدرجة الدكتوراه فرصة إلاادة اخمتحا  فيما رسوبوا فيوه مو   -2
 .المقررات بالدور الثاو  

ذا رسب ف  ال دور الثاو  يكو  اخمتحا  ف  السوة التالية وف  جميع المواد ، يمكو  واوادة قيود الطالوب مورة وا 
ذا رسب يفصل ونائيام ، وخ يجور قبول قيده مرة أخرى  .أخرى بعد مض  سوة م  تاريخ فصله ، وا 

خمتحوا  يموا تقدير اام اوود وجوا  الطالوب ، وتحتسوب تقوديرات الوجوا  فو  الموواد الدراسوية التو  أدى ا -3
 .م  الالئحة ( 31)فينا ، طبقام للمادة رقم 

 
 :شروط نيل الدرجة ( : 23)مادة 

أ  يجوورى الطالووب بعوود وجاحووه فوو  مقووررات الدراسووة السوووة التمنيديووة للوودكتوراة بحثووام مبتكوورام يمثوول وضووافة  -1
أى مجلوس المية جديدة ف  الموضوع الذى يختاره بعد أ  يوافق مجلس الكليوة الو  تسوجيله بوواء الو  ر 

القسم العلم  وتحديد المشرا ، وذل  لمدة سوتي  ال  أألقل م  ااتماد مجلس الكلية لتسجيل موضوع 
 .البحث ، وأ  يتقدم بالرسالة ووتائجنا التطبيقية 

ولو  مجلوس القسوم العلمو  المخوت  اموا وذا يقدم المشرا ال  الرسالة بعود اخوتنواء مو  واودادها تقريورام  -2
الوو  لجوووة المواقشووة والحكووم ، ويجووور أ  تووتم المواقشووة بحضووور األاضوواء موو  كاوووت صووالحة للعوورض 
ذا كا  أحد المشرفي  بالخارج ، يكتف  بتقريره الفردى . داخل الجمنورية فقط   .وا 

للجووووة الحكوووم أ  تعيووود الرسوووالة ولووو  صووواحبنا خسوووتكمال موووا توووراه فينوووا مووو  وقووو  وتعطووو  لوووه الفرصوووة  -3
 .الفرصة ا  ستة أشنر خستكمال الوق  ، ال  أخ تريد 

 .المدة بي  قيد الطالب لدرجة الدكتوراة وموحه الدرجة خ تقل ا  سوتي   -5

 :إلغاء القيد ( : 23)المادة 
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ج:ي  طجقيدجلت  تلجتد س جدللي ل جلتط  ط ج طجلت  ال جلآللي ج
ات مو  وذا لم يسجل موضواام للبحث خالل سوتي  مو  تواريخ وجاحوه فو  السووة التمنيديوة أو خموس سووو  -1

تووواريخ قيوووده ، وخ وذا رأى مجلوووس الكليوووة اإلبقووواء الووو  التسوووجيل فتووورة أخووورى يحوووددها بوووواء الووو  اقتووورا  
مجلووس المشورا ورأى مجلوس القسووم المخوت  والكليوة وموافقووة مجلوس الدراسوات العليووا والبحووث وااتمواد 

 .الجامعة 

. عوود وخطووار الطالووب رسووميام ب مسووبب لشووطب قيووده يقبلووه مجلووس الكليووة ، وذلوو  بلوووذا تقوودم المشوورا بط -2
 .وبعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة 

لجووة المواقشوة والحكوم الو  الرسوالة وجارتنوا رفضوا مطلقوام ، فيخوت  مجلوس الدراسوات العليوا  وذا رفضت -3
 .والبحوث بواء ال  رأى لجوة المواقشة الحكم بقرار شطب قيد الطالب 

 .م الطالب بطلب شطب قيده وذا تقد -5

 .وذا تكرر رسوبه ف  اخمتحاوات لمرتي  متتاليتي   -4
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 نظام ترقيم المقررات الدراسية بالدراسات العليا 
 (دكتوراة  –ماجستير  –دبلوم ) 

جلتم    جل أجلتما  جلتمسميع جلتل قيأجم   م
جميلد 4141 1

جلخصصي 
ج    ي 
ج

جميلدجلخصصي 
جمي ي لل

 
 

تحديد المواد الدراسية بمعرفة القسم 
 العلم  المشرا ال  دبلوم ال  حدة

 

دم يأجلتد ل   ج
جلت  ي  2 4142 

3 4143 
5 4145 
4 4241 
4 4242 
 لغة أجوبية وترجمةجميلدجع م  4341 4

 فوو  بيئية 
 اتصال وظريات

دارة المشرواات  تخطيط وا 

4 4342 
4 4343 
14 4345 
 تحديد المواد الدراسية بمعرفة جميلدجلخصصي  4541 1

 كل قسم الم  ال  حدة
جلتد ل   جلتلمهيدي 

ج(ت م س لي ج)ج 2 4542 
 مواهج البحثجميلدجع م  4441 3
 وحصاء تطبيق  4442 5
 قراءات ومواقشات بلغة أجوبية 4443 4
 وظم وتكوولوجيا المعلومات 4445 4
 تحديد المواد الدراسية بمعرفة كلجميلدجلخصصي  4441 1

 قسم الم  ال  حدة
جلتد ل   جلتلمهيدي ج

ج(ت دللي ل ج)ج 2 4442 
 األيكولوج جميلدجع م  4441 3
 سيكولوجية اإلبداع  4442 5
 الوم فلسفية 4443 4
مواقشوووووات فلسوووووفية فووووو  الفووووو  والتصوووووميم  4445 4

 والتكوولوجيا
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 ( 332) جدول رقم 
 المقررات الدراسية لدبلوم الدراسات العليا

جل أجلتما  جلتمسميع جم   م
عددج
جلت  ع  
جل  ميعي 

جلي يعجلتد س  
جإسم تط

عددججلتد س  جت ميلد
  ع  ج
جلالمل  ة

جمال ظ    عم مج
ج ه ي جص  رجلت طيرجلتل  ي رجلت   

ج ه ي جعظمط
ج%ج(41:جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج)ج ي جمسميع جلتميلدجلتلخصصي جل   

ل دينندجلتمننيلدجلتد ل نني جج5111ج1
مم   ننن جلتا نننأجلت  منننطج
لتم   جع طجلمجدم يأج

جع طج د 

جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج2
جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج2ج5112ج2
جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج2ج5113ج3
جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج2ج5114ج4

ج%ج(21)جججججججججججج:جيع جلتميلدجلتلخصصي جلتللمي ي جمسم
ل دينندجلتمننيلدجلتد ل نني جج5211ج5

مم   ننن جلتا نننأجلت  منننطج
لتم   جع طجلمجدم يأج

جع طج د 

ججج111ج61ج111-جج61ج41ج2
جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج2ج5212ج6
ججججججججججج

ج%ج(41)جججججججججججج:جمسميع جلتميلدجلت  منننننننننن ج
جج2ج111ج61ج111ج21ج61ج21ج2جت  ج س مي جيل سم ج5311ج7
جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج2ج  يةجميئي ج5312ج8
جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج2ج ظ ي  جللص مج5313ج9
دل  جج5314ج11 لخ ننننننننننننننننننننننننننننني جيل 

جلتم  يع  
جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج2

جج21ج1111ج611ج1111ج21ج611ج381ج21جلإلسم تطج11

ج:م  يظ ج
 .ال  األقل م  الوناية العظم  لكل مقرر دراس  % 44الدارس حصوله ال   يشترط لوجا  -1

يتم تحديود الموواد للمقوررات التخصصوية األساسوية والتكميليوة بمعرفوة مجلوس القسوم العلمو  المشورا الو   -2
 .كل دبلوم به ، بعد العرض ال  مجلس الكلية ، وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة 

 .، تعمم ف  جميع فروع الدبلومات بالكلية ( 114)لمواد العامة المبيوة رقم مجمواة ا -3
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 ( 332) جدول رقم 

 (الدراسة التمهيدية ) المقررات الدراسية لدرجة الماجستير 

جل أجلتما  جلتمسميع جم   م
عددج
جلت  ع  
جل  ميعي 

جلي يعجلتد س  
جإسم تط

عددججلتد س  جت ميلد
  ع  ج
جلالمل  ة

ج مال ظ   عم مج
ج ه ي جص  رجلت طيرجلتل  ي رجلت   

ج ه ي جعظمط
ج%ج(33:ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج)جمسميع جلتميلدجلتلخصصي 

ل دينندجلتمننيلدجلتد ل نني جج6411ج1
مم    جلمجق أجع منطج

جع طج د 

لاديأجم  جج2ج111ج61ج111ج41ج61-جج3
جيم  ق  

لاديأجم  جج2ج111ج61ج111ج41ج61-جج3ج6412ج2
جيم  ق  

ج%ج(67)جججججججججججج:جمسميع جلتميلدجلت  منننننننننن ج
جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج3جم  هججلتم  ج6511ج3
جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج3جإ ص  جل مياطج6512ج4
قنن ل ل جيم  ق نن  جم  نن جج6513ج5

ج س مي ج طجلتلخصص
جج2ج111ج61ج111ج21ج61ج21ج3

أجيلل يتيسيننننننننننن ج ظنننننننننننج6514ج6
جلتم  يم  

جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج3

جج12ج611ج361ج611ج111ج361ج141ج18جلإلسم تطج6

ج:م  يظ ج
 .م  الوناية العظم  لكل مقرر دراس  % 44يشترط لوجا  الدارس حصوله ال   -1

 ( : 114) تتضم  المقررات الدراسية المبيوة بالجدول رقم  -2

 2،  1األقسام العلمية أرقام مجمواة المواد التخصصية الت  تدرس ب . 

  يتم (  4،  4،  5،  3الت  تدرس للدارسي  ف  جميع األقسام العلمية أرقام ) مجمواة المواد العامة
تحديوودها واختيارهووا فوو  ضوووء المقووررات للمووواد التخصصووية األساسووية والتكميليووة فوو  كوول قسووم الموو  

 .ال  حدة 

  ( .أمام لجوة ) يعقد فينا امتحا  شفوى للمواقشة  2،  1المواد الت  تقدم فينا بحوث أرقام 

يجوور التسوجيل لموضووع الماجسوتير أثوواء الدراسوة وخ تريود مودة المسومو  بنوا بوي  الوجوا  والتسوجيل اوو   -3
 .سيوتي  
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 ( 332) جدول رقم 

 (الدراسة التمهيدية ) المقررات الدراسية لدرجة الدكتوراة 

جل أجلتما  جلتمسميع جم   م
عددج

ج  ع  لت
جل  ميعي 

جلي يعجلتد س  
جإسم تط

عددججلتد س  جت ميلد
  ع  ج
جلالمل  ة

جمال ظ    عم مج
جلت   

ج ه ي جص  رجلت طيرجلتل  ي ر
ج ه ي جعظمط

ج%ج(33:ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج)جمسميع جلتميلدجلتلخصصي 
ل دينندجلتمننيلدجلتد ل نني جج7611ج1

مجق أجع منطجمم    جل
جع طج د 

جلاديأجم  ججم  ق  ج111ج61ج111ج111-ج-جج3

جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج3ج7612ج2

ج%ج(67)جججججججججججج:جمسميع جلتميلدجلت  منننننننننن ج
جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج3جلإليليتيسطج7713ج3
جج2ج111ج61ج111-جج61ج41ج3ج يليتيسي جلإلمدلعج7714ج4
لاديأججم  ق  ج111ج61ج111ج111-ج-جج3جع يأج   طي ج7715ج5

جم  
م  ق ننن  ج   نننطي ج نننطجج7716ج6

جلتلصميأجيلتلل يتيسي 
لاديأججم  ق  ج111ج61ج111ج111-ج-جج3

جم  
جج6ج611ج361ج611ج311ج181ج121ج18جلإلسم تطج6

ج
ج:م  يظ ج

 .م  الوناية العظم  لكل مقرر دراس  % 44يشترط لوجا  الدارس حصوله ال   -1

 :األت  ( 114)رات الدراسية المبيوة بالجدول رقم تتضم  المقر  -2

 . 2،  1مجمواة المواد التخصصية الت  تدرس باألقسام العلمية أرقام * 
 .يتم تحديدها واختيارها ف  ضوء المقررات التخصصية األساسية والتكميلية ف  كل قسم الم  ال  حدة 

 . 5 ، 3،  2يعقد امتحا  تحريرى ف  مجمواة المواد أرقام * 
ويعقود فينووا (  114) الموضوحة بالجودول رقووم (  4،  4،  1) يقودم الطالوب بحوثووام فو  كول مووادة مو  أرقووام * 

 (أمام لجوة ) امتحا  شفوى للمواقشة 
 ( 4) تتضم  ف  تدريسنا المقرر رقم ( الوم فلسفية * ) 

المسوومو  بنووا لتسووجيل الطالووب الووذى يجتووار تلوو  المرحلووة بوجووا  ، يقوووم بعقوود حلقووة بحووث ، خووالل الموودة  -3
 .الموضوع لدرجة الدكتوراة 


